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ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ Ա. Աշտարակում թափոնների կուտակման վայրի համար Ստուգման
հաշվետվություն No15
ՀԱՎԵԼՎԱԾ Բ. Ջրահովիտի քարհանքի շահագործման համար հաստատման դիմումի
մասին հիշեցում
ՀԱՎԵԼՎԱԾ

Գ. Հողի բերրի շերտի (բուսահողի) ժամանակավոր կուտակման համար

տարածքներ Կաթնաղբյուր 1-ում (ՊԿ 64+000-ՊԿ64+080), Կաթնաղբյուր 2-ում (ՊԿ65+700ՊԿ65+800), Եղնիկում (63+650կմ- 64+00կմ) և Թալինում (ՊԿ կմ 67+580-ՊԿ 68+750)
ՀԱՎԵԼՎԱԾ Դ. Հողի բերրի շերտի ժամանակավոր կուտակման և հողային հանույթի
տեղադրման համար առաջարկվող տարածքներ Կաքավաձորում (հատված 1 և հատված
2)
ՀԱՎԵԼՎԱԾ Ե. Հողի բերրի շերտի կուտակման տարածքներ Ներքին Բազմաբերդ 1-ում,
Ներքին Բազմաբերդ 2-ում, Ներքին Բազմաբերդ 3-ում
ՀԱՎԵԼՎԱԾ Զ Հանված նյութի բեռնաթափման տարածքներ Դավթաշեն 1-ում, Դավթաշեն
2-ում
ՀԱՎԵԼՎԱԾ Է. Անհամապատասխանության ծանուցումներ թիվ 0109 Հատված 3-ում
ՀԱՎԵԼՎԱԾ Ը. Վերագրանցված անհամապատասխանության ծանուցում Կապալառուին
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Հապավումների ցանկ

ԱԶԲ

Ասիական Զարգացման Բանկ

ԿՇՄԿՊ

Կապալառուի Շրջակա միջավայրի կառավարման պլան

ՇՄԿՊ

Շրջակա միջավայրի կառավարման պլան

ՇՄԱԳ

Շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատում

ՆԲՓ

Նախնական բնապահպանական փորձաքննություն

ԲՄՄ

Բնապահպանության գծով միջազգային մասնագետ

ԲԱՄ

Բնապահպանության գծով ազգային մասնագետ

ԾԿԽ

Ծրագրի կառավարման խորհրդատու կազմակերպություն

ԾԻԿ

Ծրագրի իրականացման կազմակերպություն

ԲՆ

Բնապահպանության նախարարություն

ՏԿՆ

Տրանսպորտի և կապի նախարարություն

ՄՆ

Մշակույթի նախարարություն

ՇԿՊ

Շինհրապարակի կառավարման պլան

ԵԿՊ

Երթևեկության կառավարման պլան

ԲՄՀ

Բնապահպանական մոնիթորինգի հաշվետվություն
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Մաս I Ներածություն

Սույն Բնապահպանական մշտադիտարկման կիսամյակային հաշվետվությունը ընդգրկում է
2013թ-ի հուլիսից մինչև դեկտեմբեր ժամանակահատվածը:
Հաշվետվությունը պատրաստվել է ԾԿԽ1-ի հետ սերտ համագործակցությամբ:
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:

1

Տ1-ի և Տ2-ի համար Ծրագրի Կառավարման և Վերահսկման Խորհրդատուն ֆրանսիական “Սաֆեժ” և իսպանական “էպտիսա”
ընկերությունների համատեղ ձեռնարկությունն է:
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Պատկեր 1. Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի Տրանշ 1 և Տրանշ 2
1. Շինարարական աշխատանքները և Ծրագրի Զարգացումը հաշվետու ժամանակաշրջանի
ընթացքում
Հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում կատարվել են հետևյալ շինարարական
աշխատանքները՝
1.1

Հատված 1 Աշտարակ-Թալին Մ1 ճանապարհ կմ 29+600-ից մինչև կմ 71+500



Բնահողի հեռացում և կուտակում



Հանույթ և հանված նյութի տեղափոխման աշխատանքներ դեպի թափոնատեղ

1.2

Հատված 2 Երևան-Արարատ Մ2 Ճանապարհ կմ9+312 մինչև կմ 47+400



Հողային աշխատանքներ և կառույցների քանդում՝ առկա ծածկի և եզրաքարերի հեռացում,
հանույթ, մաքրում և արմատահանում;



Հողային պաստառի (վերին շերտ h=27սմ), ենթահիմքի (18սմ) և լցանյութով հիմնային շերտի
C6 պատրաստում;



Առկա ճանապարհային նշանների հեռացում;



Առկա արգելափակոցների հեռացում և պահեստավորում;
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Երկաթբետոնյա ջրատարերի ամրանավորում;



Կմ 180+41-ում գոյություն ունեցող կամրջի վերանորոգում;



Լիցք;



Բետոնյա ծածկ:

1.3

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



Հողային աշխատանքներ և կառույցների քանդում՝ հանույթ, քարքարքտ շերտի հանույթ,
մաքրում և արմատահանում;



Առկա ծածկի և եզրաքարերի հեռացում,



Առկա ջրահեռացման համակարգերի քանդում;



Առկա արգելափակոցների ապամոնտաժում և պահեստավորում,



Գովազդային վահանակների ապամոնտաժում,



Հողային պաստառի (վերին շերտ h=27սմ), ենթահիմքի (18սմ) և լցանյութով հիմնային շերտի
C6 պատրաստում;



Երկաթբետոնյա ջրատարերի ամրանավորում և տեղադրում,



Լիցք;



Բետոնյա ծածկ:

Իրականացվել են նաև հետևյալ աշխատանքները՝ ճանապարհային սպասարկում; հարթեցման
աշխատանքներ

բետոնի

գործարանների

տարածներում;

եզրաքարերի

տեղափոխում;

անվտանգության բետոնյա բլոկերի տեղադրում և տեղափոխում; ժամանակավոր երթևեկության
կարգավորման նշագծում; տոփանման աշխատանքներ:

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 կառավարման խորհրդատուն ԾԻԿ-ին Տեխնիկական աջակցություն է տրամադրում ՝
ծրագրի կառավարման և հաշվետվողականության հարցերում: ԾԿԽ-ի Շրջակա միջավայրի
անվտանգության

բաժինը

վերահսկողության՝

բնապահպանական

մասնավորապես,

պատասխանատու

Կապալառուի

և

կողմից

է

շինարարական

հնագիտական
ՇՄԿՊ-ի

ազդեցության

իրականացման

աշխատանքների
տեսանկյունից,
վերահասկման

և
և

հաշվետվողականության համար:
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Մոնիթորինգ

Հաշվետվողականություն

Կապալառուն
իրականացնում
է
շինարարական
աշխատանքները:
Կապալառուի
բնապահպանության բաժինը պատասխանատու է ՇՄԿՊ-ի իրականացնման, շինարարական
աշխատանքների մոնիթորինգի և հաշվետվողականության համար:

ԾԻԿ-ի սոցիալական և բնապահպանական բաժին

2.1

Հաշվետու ժամանակաշրջանի դրությամբ ԾԻԿ Սոց. և բնապահպանական անվտանգության բաժնի
կազմում ընդգրկված են՝ Սոց. անվտանգության և բնապահպանության ղեկավարը, Սոց.
անվտանգության մասնագետը և Բնապահպանության մասնագետը:
Արմինե Եդիգարյան- Սոց. անվտանգության և բնապահպանության ղեկավարը պատասխանատու
է Ծրագրի բնապահպանական, տարաբնակեցման և սոցիալական կառավարման հարցերի համար:
Սոնա Պողոսյան- Սոց.
համապատասխանության

անվտանգության մասնագետը պատասխանատու է Ծրագրի
համար ԱԶԲ Անվտանգության քաղաքականությանը և ՀՀ

օրենսդրությանը:
Գևորգ

Աֆյան

-

Բնապահպանության

համապատասխանության

համար

ԱԶԲ

մասնագետը

պատասխանատու

Բնապահպանական

է

Ծրագրի

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 Բնապահպանության գծով միջազգային մասնագետի
(ԲՄՄ) հեռանալուց հետո: ԲԱՄ-ի ներգրավվածությունը ավարտվել էր և վերսկսվել հոկտեմբերին:

Բորիս Գասպարյանը՝ Հնագիտության գծով ազգային մասնագետը, պատասխանատու է Տրանշ 2ում

առկա

հնագիտական

աշխատանքների

և

հարցերի

Հայաստանի

վերաբերյալ

հնագիտությանը

խորհրդատվության,
վերաբերող

շինարարական

օրենսդրության

միջև
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փոխհամապատասխանության, քարհանք կատարված ստուգայցերի, թափոնների կուտակման և
բետոնի գործարանի տարածքների համար՝ հնագիտական գնահատման նպատակներից ելնելով:

Չարլզ Ադամսոնը՝ Բնապահպանության գծով միջազգային մասնագետը հեռացավ ծրագրից 2013թի հունիսի 6-ին և այժմ բնապահպանության բաժինը ղեկավարում է Էդիտա Վարդգեսյանը՝
Բնապահպանության գծով ազգային մասնագետ (ԲԱՄ):

2.3

Կապալառուի Բնապահպանության բաժին

Կապալառուի Բնապահպանության բաժինը կազմված է 4 անդամներից՝
Որակի և Բնապահպանության գծով ղեկավար - Վիսենտե Խորդա Գարսիան թողեց պաշտոնը
2013թ-ի նոյեմբերի 30-ին, և նրան փոխարինում է Անխել Ռամոն Ռուբիո Լոպեսը որպես Որակի և
Բնապահպանության գծով ղեկավար ժ/պ:
Վիկտոր Բախտամյանը՝ Բնապահպանության գծով մասնագետ:
Սոս Ամիրխանյան՝ Սոց. Կապերի գծով մասնագետ, պատասխանատու է Կապալառուի
գործողությունների և ԱԶԲ Անվտանգության Քաղաքականության սոցիալական գծով մասի միջև
փոխհամաձայնության համար:
Անա Մարիա դել Օյո Ֆիգարեդո՝ Առողջապահության և Անվտանգության գծով ղեկավար,
պատասխանատու
է
Կապալառուի
գործողությունների
և
ԱԶԲ
Անվտանգության
Քաղաքականության
առողջապահության
և
անվտանգության
գծով
մասի
միջև
փոխհամաձայության համար:
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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: Կապալառուն ԲՆ-ը ներկայացրել էր 2
հաշվետվություններ 3-րդ և 4-րդ եռամսյակների համար հաշվետու ժամանակահատվածում:
3.1.4

Կապալառուն դիմել է ԲՆ Մասիսի բետոնի գործարանը տեղադրելու համար նախագծի

բնապահպանական փոխձաքննության համար: 2013թ-ի օգոստոսի 24-ին ՀՀ ԲՆ-ը դրական
եզրակացություն է տվել գործարանի տեղադրման և շահագործման համար:
3.1.5

Կապալառուն դիմել է ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Մասիսի բետոնի

գործարան շահագործման տեխնոլոգիական անվտանգության փորձաքննության համար: 2013թ-ի
սեպտեմբերի 6-ին ՀՀ ԱԻՆ-ը դրական եզրակացություն է տվել:
3.1.6

Կապալառուն

դիմել

է

ԲՆ

և

ստացել

է

Մթնոլորտային

օդի

աղտոտվածության

թույլտվություն Փարպիի և Մասիսի գործարանների շահագործման համար 2014թ-ի օգոստոսին և
սեպտեմբերին՝ ՀՀ օրենսդրոական պահանջների համաձայն: Փարպիի և Մասիսի գործարանների
շահագործման համար համապատասխան թույլտվությունները Կապալառուին են տրվել 2013թ-ի
սեպտեմբերի 6-ին և նոյեմբերի 7-ին:

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, կամ շինարարական նյութերի հանման և բետոնի գործարանի տեղադրման
աշխատանքները Հատվածներ 2-ում և 3-ում Կապալառուն մշակում և ԾԿԽ-ի հաստատմանն է
ներկայացնում Շինհրապարակի կառավարման պլան ՝ հտվածներ 2-ի և 3-ի համար ԿՇՄԿՊ-ի
իրականացման համար: ՇԿՊ-ի ընդհանւոր նկարագիրը ներկայացվում է ԿՇՄԿՊ-ում և ԾԿԽ-ը
հաստատում է շինհրապարակի շահագործումը միայն այն դեպքում, երբ ՇԿՊ-ը մշակվում է
ընդհանուր նկարագրի խիստ համապատասխանությամբ:
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3.2.3

Մինչ աշխատանքի որևէ հատվածի համար ստորագրելը, որը կապված է Կապալառուին

վճարելու հետ, ԾԿԽ ԲԱՄ-ն պետք է տեղեկացվի, որ հատվածը վերջնականորեն ստուգվում է, և որ
ԾԿԽ ԲԱՄ-ն նույնպես պետք է ստորագրի այն: Սա արվում է խուսափելու համար Կապալառուի
կողմից յուրաքանչյուր ձախողում՝ կապված տարածքները վերականգնելու և շինհրապարակները
պատշաճ ձևով փակելու համար: Ռեզիտենտ Ինժեներին պահանջ ներկայացվեց, որպեսզի նա
համոզվի,

որ

ԲԱՄ-ն

ստորագրում

է

ավարտված

աշխատանքի

համար

ինժեներական

անձնակազմի հետ միասին:
3.2.4

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:
3.2.5

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

համայնքներում մի շարք հանրային լսումներ են կազմակերպվել ՝ բավարարելու համար ԱԶԲ
անվտանգության քաղաքականության պահանջները
տեղեկատվության ներկայացմանը և հանրության

(2009թ.), որոնք
մասնակցությանը:

վերաբերում են
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:

3.4

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

բետոնի գործարանների գնահատում և հաստատումներ
3.4.1

Հատված 3-ում հանված նյութի կուտակման համար Աշտարակի քաղաքապետարանի

կողմից հատկացված տարածքները գնահատվել են բնապահպանության և հնագիտության
տեսանկյունից

2013թ-ի հուլիսի 8-ին և 9-ին: Սահմանվել է, որ որևէ բնապահպանական և

հնագիտական հարցեր չպետք է խոչընդոտեն տարածքի օգտագործմանը վերոնշյալ նպատակների
համար (ՀԱՎԵԼՎԱԾ Ա): ՇԿՊ ներկայացվել և հաստատվել է:

3.4.2

2013թ-ի հուլիսի 24-ին գնահատվել է Ջրահովիտի քարհանքը ստուգելու համար

շինհրապարակի շահագործումը ըստ ՇԿՊ-ի պահանջների, ինչպես նաև ստուգելու համար
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հայտնաբերված թերություններ ը, որոնք ենթակա էին անհամապատասխանության ծանուցման
տրամադրմանը 2013թ-ի մայիսի 20-ին (ՀԱՎԵԼՎԱԾ Բ): Ներկայումս տարածքի շահագործումը
ժամանակավորապես դադարեցվել է, սակայն

այն պահվելու է մինչև շինարարական

աշխատանքների ավարտը ըստ Ջրահովիտի համայնքապետի հետ ստորագրված պայմանագրի:
Մինչև շահագործման ավարտը տարածքը փակվելու է և վերականգնվելու է ըստ Ջրահովիտի
քարհանքի համար ՇԿՊ-ի:
3.4.3

Փարպիի բետոնի գործարանի համար ՇՄՊ-ը հաստատվել է ԿՇՄԿՊ-ի պահանջների

իրականացմամբ:
3.4.4

2013թ-ի օգոստոսի 23-ին ստուգման այց կազմակերպվեց դեպի Աշտարակի թափոնների

կուտակման վայր՝ Կապալառուի կողմից շինհրապարակի շահագործման ավարտի մասին
ծանուցման Կապալռուի տրամադրումից հետո:
Նշված էր, որ շինհրապարակում փակման աշխատանքները ավարտվել են և մակերեսը հարթեցվել
է: Շինհրապարակից հեռացվել է ցանկացած տեխնիկան, թափոնները կամ աղբը: Մուտք
ապահովող ճանապարհները բավարար վիճակում էին: Արտահոսք կամ այլ վնասներ նկատելի
չէին: Ըստ ՇԿՊ-ի Կապալառուն այլևս պարտավորություններ չուներ:

3.4.5

Մասիսի բետոնի գործարանի ՇԿՊ-ի հաստատումը տրվել է

2013թ-ի օգոստոսի 30-ին:

2013թ-ի սեպտեմբերի 30-ի այցի ընթացքում որևէ էական բնապահպանական հարցեր չեն
հայտնաբերվել:
3.4.6 2013թ-ի նոյեմբերի 6-ին այցեր կազմակերպվեցին Կաթնաղբյուր համայնքի 2
շինհրապարակներ, Եղնիկ համայնքի 2 շինհրապարակներ և Թալինի 1 շինհրապարակ, որոնք
Կապալառուի կողմից առաջարկվել էին որպես բնահողի և հանված նյութի կուտակման վայրեր:
Այցի ընթացքում որևէ զգալի խնդիրներ կապված բնահողի կուտակման հետ չեն հայտնաբերվել, և
Կապալառուն հնարավորություն է ստացել կուտակել բնահողը այն պայմանով, որ բնահողին
վերաբերող ՇԿՊ-ը կվերջնականացվի և նորից կներկայացվի ԾԿԽ՝ վերջինիս դիտողություններին
համապատասխան (ՀԱՎԵԼՎԱԾ Գ): Բնահողի կուտակման ՇԿՊ-ը վերանայվել է ըստ ԱԶԲ
“Բնապահպանական անվտանգության տեղեկատուի” մեջ ՇԿՊ-ի համար սահմանված
պահանջների, ՝ կազմված ԱԶԲ Կենտրոնական և Արևմտյան Ասիայի վարչության անվտանգության
բաժնի կողմից:
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3.4.7

2013թ-ի նոյեմբերի 12-ին այցեր իրականացվեցին դեպի Կաքավաձորի համայնքի 2

շինհրապարակներ, որոնք առաջարկվել են Կապալառուի կողմից որպես բնահողի կուտակման
վայր (Կաքավաձոր 1) և որպես հանված նյութի կուտակման վայր (Կաքավաձոր 2): Այցի
ընթացքում պարզվեց, որ այդ վայրերը
տեսանկյունից,

ուստի

գործողոթյունները

խոցելի են բնապահպանական և հնագիտական
անցանկալի

էին:

Այցի

արդյունքներն

են

՝

շինհրապարակի նկարագրությունները, խոցելի հատվածները և համապատասխան առաջարկները
ներկայացված են N23 Նախնական հաշվետվության մեջ (Հավելված Դ):
3.4.8

2013թ-ի նոյեմբերի 19-ին Ներքին Բազմաբերդի 3 շինհրապարակներ ներկայացվեցին

որպես բնահողի կուտակման վայր (Ներքին Բազմաբերդ 1) և որպես հանված նյութի կուտակման
վայր (Ներքին Բազմաբերդ 2, Ներքին Բազմաբերդ 3): Այցի ընթացքում որևէ լուրջ խնդիրներ
կապված բնահողի կուտակման հետ ի հայտ չեկան, և Կապալառուին առաջարկվեց իրականացնել
անհրաժեշտ ընթացակարգեր վայրը ապահով դարձնելու համար և ՇԿՊ-ների մշակման համար:
Այցի արդյունքներն են ՝ շինհրապարակի նկարագրությունները, խոցելի հատվածները և
համապատասխան առաջարկները ՇԿՊ-ի մշակման համար ներկայացված են N24,

N25, N26

Նախնական հաշվետվությունների մեջ (Հավելված Ե): Ներքին Բազմաբերդի և Կաթնաղբյուրի
համայնքներում հանված նյութի կուտակմանը վերաբերող ՇԿՊ-ների նախագծերը ներկայումս
վերանայվում են:
3.4.9

2013թ-ի նոյեմբերի 26-ին այցեր իրականացվեցին դեպի Դավթաշենի համայնքի 2

շինհրապարակներ, որոնք առաջարկվել են Կապալառուի կողմից որպես հանված նյութի
կուտակման վայր (Դավթաշեն 1) և որպես բնահողի կուտակման վայր (Դավթաշեն 2): Այցի
ընթացքում որևէ լուրջ խնդիրներ կապված բնահողի կուտակման հետ ի հայտ չեկան, և
Կապալառուին առաջարկվեց իրականացնել անհրաժեշտ ընթացակարգեր վայրը ապահով
դարձնելու համար և ՇԿՊ-ների մշակման համար: Այցի արդյունքներն են ՝ շինհրապարակի
նկարագրությունները, խոցելի հատվածները և համապատասխան առաջարկները ՇԿՊ-ի մշակման
համար ներկայացված են N 27, 28 Նախնական հաշվետվությունների մեջ (Հավելված Զ):
3.5

Բնապահպանական անվտանգության հարցերի ներկայացում

3.5.1

2013թ-ի հուլիսի 19-ին ԾԿԽ ԲԱՄ-ի կողմից Երևանյան գրասենյակում բնապահպանական

անվտանգության հարցերին վերաբերող իրազեկման հանդիպում կազմակերպվեց: Ներկա էր ԾԿԽ
նոր աշխատակազմը: ԾԿԽ ԲԱՄ-ը ներկայացրեց ԱԶԲ Անվտանգության քաղաքականությունը,
որոշ համապատասխան դրույթներ Հայկական օրենսդրությունից, ինչպես նաև ՇՄԱԳ-ի և ՇՄԿՊ-ի
հիմնական պահանջները: Նա տեղամասային նոր հսկիչներին մեկնաբանեց իրենց ամնօրյա
մշտադիտարկման պարտականությունները և հորդորեց նրանց համագործակցել:
3.5.2

2013թ-ի սեպտեմբերի 16-ին և 17-ին ԾԻԿ-ի, ԾԿԽ-ի և Կապալառուի բնապահպանական

թիմերը մասնակցեցին ԱԶԲ-ի կողմից կազմակերպված բնապահպանական անվտանգության
հարցերին վերաբերող վերապատրաստման դասընթացին: Ներկայացվեցին տեղամասային
կառավարման պլանների մշակման համար նոր պահանջները և մեղմացնող միջոցառումների
համար

ազդեցությունների

ռիսկի

գնահատումը,

ինչպես

նաև

մրցույթի

գնահատման

գործընթացում բնապահպանի մասնակցությանը և մոնիթորինգին վերաներող այլ պահանջները:
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3.5.3

2013թ-ի սեպտեմբերի 23-ին ԾԻԿ և ԾԿԽ բնապահպանական թիմերը մասնակցեցին FIDIC

դասընթացին, որը կազմակերպել էր Սաֆեժ-Էպտիսան:

3.6

Հնագիտական աշխատանքների ծրագիր

Հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացվեցին հետևյալ գործողությունները՝
3.6.1

Մինչև 2013թ-ի հուլիսի վերջը ՀՀ Մշակույթի նախարարությունից ձեռքբերվեցին բոլոր

անհրաժաեշտ թույլտվությունները Տրանշ 2-ի երկայնքով պեղումներ իրականացնելու համար ՝
հիմք ընդունելով Տրանշ 2-ի Հաշվետվությունը և Հնագիտական աշխատանքների ուղեցույցը:
3.6.2

Մի շարք այցեր են կազմակերպվել դեպի շինհրապարակներ ԲՆ-յան, Կապալառուի և

պեղումներ իրականացնող այլ կազմակերպությունների ներկայացուցիչների կողմից՝ նպատակ
ունենալով բաշխել աշխատանքը պեղումներ իրականացնող կազմակերպությունների միջև
(Հայաստանի

ՀԳԱ-ի Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ և

Պատմամշակութային

ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոն), պայմանագրեր նախագծելու համար Թալինի,
Կաթնաղբյուրի, Դավթաշենի, Վերին Սասնաշենի և Ներքին Սասնաշենի հնագիտական վայրերում
պեղումների իրականացման համար՝ հիմնվելով Հնագիտական աշխատանքների պլանի վրա:
3.6.3

Կմ

40.600-ից

մինչև

կմ

58.600-ի

համար

Հնագիտական

աշխատանքների

պլանի

վերջնականացում՝ ներառյալ Կոշ, Շամիրամ, Արուճ, Ագարակ (Թալին), Կաքավաձոր և Ներքին
Բազմաբերդ և վերջինիս ներկայացումը ԾԿխ, ԾԻԿ, Կապալառուին և պեղումներ իրականացնող
կազմակերպությանը (Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոն):
3.6.4

Պեղումների աշխատանքներին աջակցություն սկսվեց Թալին, Կաթնաղբյուր, Ագարակ,

Վերին Սասնաշեն և Ներքին Սասնաշեն ու Դավթաշեն համայքներում, մասնավորապես օտարման
գոտու եզրագիծը և հիմնական պեղումների միավորների ներկայացումը Հնագիտական
աշխատանքների պլանին համապատասխան ներկայացվել են պեղումներ իրականանցնող
կազմակերպություններին:
3.6.5

Մի շարք մոնիթորինգ այցեր են կատարվել մշտադիտարկելու համար հնագիտական

պեղումների աշխատանքների ընթացքը Թալին, Կաթնաղբյուր, Վերին Սասնաշեն, Ներքին
Սասնաշեն, Ներքին Բազմաբերդ, Կաքավաձոր և Ագարակ համայքներում, ինչպես նաև
կատարված

աշխատանքների

իրականացնող

համապատասխանությունը

կազմակերպությունների

միջև

կնքված

Կապալառուի

և

պայմանագրերին,

պեղումների
Հնագիտական

աշխատանքների պլանին (ՀԱՊ) և ժամանակացույցին՝ ուշացումներից խուսափելու նպտակով:
3.6.6

Ներքին Բազմաբերդ և Կաքավաձոր համայքներում պեղումների համար պայմանագրերը

ստորագրվել են պեղումներ իրականանցնող կազմակերպության և Կապալառուի միջև:
3.6.7

Հաշվետու ժամանակահատվածում պեղումները ավարտվել էին հետևյալ հնագիտական

վայրերում՝ Կաթնաղբյուր, Դավթաշեն, Վերին Սասնաշեն, Ներքին Բազմաբերդ և Կաքավաձոր և
դադարեցվել էին Ագարակ պատմամշակութային արգելոցում ՝ պայմանագրի ավարտման և
եղանակային պայմաների պատճառով: 2014թ-ի գարուն-ամառ ժամանակահատվածում Ագարակի
պատմամշակութային

արգելոցում

պեղումները

շարունակելու

մասին

Հնագիտության

և

Ազգագրության Ինստիտուտի առաջարկը վերանայվել է ՝ այն համապատասխանենցնելու համար
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Հնագիտական

աշխատանքների

պլանի

(ՀԱՊ)

հետ

և

պեղումների

իրականացնող

կազմակերպությունների միջև կնքված պայմանագրի հետ և ներկայացվել է Կապալառուին
առաջարկի քննարկումը սկսելու նպատակով:
Ներքին

3.6.8

Սասնաշենում

պեղումների

իրականացումը

ՀԱՊ-ին

համապատասխան

ավարտվել է, սակայն փորման աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերվել է նոր հնագիտական
վայր, որը ընդգրկված չէր

ՀԱՊ-ում: Նոր հայտնաբերված վայրը գնահատվեց ԾԿԽ Հնագետի

կողմից որպես հնագիտական և գիտական նշանակության վայր: Պեղումներ իրականանցնող
միավորը

շարունակում

էր

աշխատանքները՝

չնայած

Կապալառուի

կողմից,

որպես

Պատվիրատուի, հրահանգները դադարեցնել հետագա պեղումներն այն տարածքներում, որոնք
դուրս էին օտարման գոտուց և ՀԱՊ-ից: Պեղումներ իրականանցնող կազմակերպության
ղեկավար Հակոբ Սիմոնյանին առաջարկվեց հաշվետվություն գրել նոր հայտնաբերված վայրի
հնագիտական և գիտական նշանակության մասին և ՀԱՊ–ից դուր վայրում պեղումների համար
հիմնավորումներ ներկայացնել: Եթե ԾԻԿ-ը հաստատի լրացուցիչ պեղումները, դրանք կարող են
սկսվել 2014-ին: Ներկայումս պեղումները դադարեցվել են, և դեռ սպասում են հաշվետվությանը:
Փարպի, Ոսկեվազ, Ագարակ, Աղձք և Ուջան համայնքների համար (կմ 29.600-կմ 40.600)

3.6.9

Հնագիտական աշխատանքների պլանը (հայերեն տարբերակ) մշակվել և ներկայացվել է ԾԿԽ,
ԾԻԿ, Կապալառուին և պեղումներ իրականանցնող կազմակերպություններին: Նաև ներկայացվել է
ՀԱՊ-ի ամփոփագիրը, որը ներառում է մեթոդաբանության և օտարման գոտու սահմաններում
հնագիտական վայրերի պեղված հատվածների հաշվարկների սկզբունքների մանրամասն
նկարագրություն, ինչպես նաև անվտանգության միջոցառումները:
3.6.10

Ագարակ-Արուճի և Կոշի հանգույցների վերանախագծման առաջարկը ՝ պեղումների զգալի

ծախսերից և շին.աշխատանքների մեկնարկի ուշացումներից խուսափելու համար, պաշտոնապես
ներկայացվել է ԾԻԿ-ին 2013թ-ի դեկտեմբերի 2-ին: Պատասխան նամակում ԾԿԽ-ին նոր
առաջադրանք է տրվել տրամդրել հնարավոր պեղումների ծախսերի մանրամասն հաշվարկները և
ակնկալվող ուշացումները, ինչպես նաև ներկայացնել ՀՕՏԾ հարցերը, որոնք կարող են ի հայտ
գալ ճանապարհային հանգույցների վերանախագծման արդյունքում:
3.6.11 Պեղումներ

իրականացնող

կազմակերպությունների

հետ

պայմանագրերի

առկա

կարգավիճակի մասին ամփոփ հաշվետվությունը և մինչև հաշվետու ժամանակահատվածի
ավարտը իրականացված պեղումների կարգավիճակը ներկայացված է ստորև աղյուսակում:
2013թ-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ պեղումների կարգավիճակը ներկայացնող ամփոփ
աղյուսակ
Համայնք

Անվանում

Պեղումներ

Ստորագրվա

Աշխատանքներ

իրականացնող

ծ

ի կարգավիճակ

կազմակերպությու

պայմանագիր

ն
1

Փարպի

Ներքին նավեր

ՊԺԳԿ ԲՆ-ում

Ոչ

Սկսված չէ

2

Ագարակ

Ագարակի

ՀԳԱ -ի ՀԱԻ

Այո

Ընթացքում է

պատմամշակութայի
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ն արգելոց
3

Աղձք

Աղձք- 1

ՊԺԳԿ ԲՆ-ում

Ոչ

Սկսված չէ

ՊԺԳԿ ԲՆ-ում

Ոչ

Սկսված չէ

ՊԺԳԿ ԲՆ-ում

Ոչ

Սկսված չէ

ՊԺԳԿ ԲՆ-ում

Այո

Ավարտված է

ՊԺԳԿ ԲՆ-ում

Այո

Ավարտված է

ՊԺԳԿ ԲՆ-ում

Այո

Վերին

դամբարանադաշտ
4

Արուճ

Արուճի
հնագիտական
համալիր

5

6

Ագարակ

Հելլենիստական

(Թալին)

քաղաքի ավերակներ

Կաքավաձոր

Կաքավաձորի
դամբարանադաշտ

7

8

Ներքին

Ն. Բազմաբերդի

բազմաբերդ

դամբարանադաշտ

Վերին և

Սասնաշենի

Ներքին

հնագիտական

Սասնաշենում

Սասնաշեն

համալիր

ավարտված է,
Ներքին
Սասնաշենում
ընթացքում է

9

Դավթաշեն

Դավթաշենի

ՀԳԱ-ի ՀԱԻ

Այո

Ավարտված է

ՀԳԱ -ի ՀԱԻ

Այո

Ավարտված է

ՀԳԱ -ի ՀԱԻ

Այո

Ավարտված է

հնագիտական
համալիր
1
0

Կաթնաղբյու

Կաթնաղբյուրի

ր

հնագիտական
համալիր

1
1

Թալին

Թալինի
դամբարանադաշտ

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:
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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

կոնտակտային տվյալներ, որոնցով կարելի է դիմել խախտումների դեպքում:
սոցիալական

կապերի

գործունեությանը

մասնագետ

վերաբերող

Սոս

Ամիրխանյանը

մտահոոգություններին

Կապալառուի՝

պատասխանատու

անդրադառնալու

են

համար:

է

ծրագրի
Վերջինիս

հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն և անունը նշված են պաստառների վրա:
Ներկա դրությամբ որևէ բողոքներ և/կամ առաջարկներ բնապահպանական հարցերի վերաբերյալ
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չեն գրանցվել:
3.7.2

Օգոստոսի 15-ին հանրային լսումներ են կազմակերպվել Մասիս համայնքի վարչական

կենտրոնում որպես ՇՄԱԳ-ի և բնապահպանական ընթացակարգի բաղկացուցիչ մաս՝ ըստ ՀՀ
օրենսդրության: Հանրային լսումները կազմակերպվել էին “Բնապահպանական փորձաքննություն”
ՊՈԱԿ-ի, ԲՆ-յան և Կապալառուի կողմից: Խորհրդատվության նպատակն էր ազդառու համայնքին
իրազեկել

բետոնի

գործարանի

տեղադրման

և

շահագործման

ընթացքում

հնարավոր

բնապահպանական ազդեցությունների վերաբերյալ:

Ծրագրի հնարավոր բնապահպանական

ազդեցությունները

բնապահպանի

ներկայացվել

են

Կապալառուի

կողմից:

Շեշտվեց,

որ

ազդեցությունը ժամանակավոր է լինելու, իսկ բոլոր արտանետումները լինելուն են թույլատրված
սահմաններում:
Հանրային լսումների արդյունքում որոշվեց հաստատել ծրագրի նախագիծը:
3.7.3

Սեպտեմբերի 3-ին հանրային լսումներ կազմակրեպվեցին Ներքին և Վերին Սասնաշենում,

սեպտեմբերի 4-ին՝ Կաթնաղբյուրի և Դավթաշենի վարչական կենտրոններում, սեպտեմբերի 19-ին՝
Եղնիկ գյուղում, հոկտեմբերի 2-ին՝ Թալինում, նոյեմբերի 12-ին՝ Ներքին Բազմաբերդում և
Կաքավաձորում՝

Հատված

1-ի

հանրային

իրազեկման

և

հանրության

մասնակցության

շրջանակներում:
Լսումների նպատակն էր ազդառու համայնքներին իրազեկել շինարարության ընթացքում
հնարավոր

բնապահպանական

բնապահպանական
ներկայացվել

են

ազդեցությունների

ազդեցությունները
Կապալառուի

և

վերաբերյալ:

նախատեսվող

բնապահպանի

Ծրագրի

կանխարգելող

կողմից:

Շեշտվեց,

որ

հնարավոր

միջոցառումները
ազդեցությունը

ժամանակավոր է լինելու, իսկ բոլոր արտանետումները լինելուն են թույլատրված սահմաններում:
Ներկայացվեց նաև բողոքների լուծման մեխանիզմը: Բողոքների գրանցամատյանը հանձնվեց
համայնքի կողմից ընտրված պատասխանատու անձին, ինչպես նաև փակցվեցին հատուկ
պաստառներ կոնտակտային տվյալներով:
Բնապահպանական հարցերին վերաբերող որևէ մտահոգություններ չբարձրացվեցին հանրային
լսումների մասնակիցների կողմից:
3.8

ԱԶԲ առաքելություն

3.8.1 ԱԶԲ հայաստանյան առաքելությունը 2013թ-ի հոկտեմբերի 21-ից 29-ն էր: ԱԶԲ
առաքելությունը այցելեց Այնթափի թափոնների համար նախատեսված նախկին տարածք,
Մասիսի բետոնի գործարանը, Հատված 2-ի ճանապարհի Դաշտակերտի և Ջրահովիտի
քարհանքերը, Աշտարակի թափոնների համար նախատեսված նախկին տարածքը, Փարպիի
Հատված 3-ի ճանապարհի բետոնի գործարանը, ինչպես նաև Հատված 1-ի հնագիտական
պեղումների վայրերը:
3.8.2
-

Քննարկվեցին հետևյալ հարցերը՝
Բանվորների

աշխատանքային

անվտանգության

հարցեր.

մասնավորապես՝

Մասիսի

գործարանում բանվորները չէին կրում փոշուց պաշտպանող դիմակներ: Խնդիրը վերացվեց, և
հաջորդ օրը դեպի Փարպիի բետոնի գործարան մեր այցի ընթացքում բանվորները արդեն
պաշտպանիչ դիմակներով էին:
-

Քարհանքերի և թափոնների կուտակման վայրերի փակումից հետո պաշտոնական
հանձնում.

Կապալառուն

սովորաբար

ստորագրում

է

հանձնման-ընդունման

ակտ
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համայնքապետի հետ ամսական կտրվածքով հանված նյութի կամ լցված թափոնների
համար՝ հիմնվելով համայնքապետերի հետ կնքված պայմանագրերի վրա:
Գերխոնավ տարածքների համար տեղամասային ՇՄԿՊ. Առաքելությունը այցելեց այն

-

վայրը, որը Տրանշ 2-ի ՇՄԿՊ-ում նկարագրված է որպես գերխոնավ տարածք Շահվերդի
գետահովիտում, որը չի համապատասխանում Ռամսարի կոնվենցիային, որ էլ պահպանվող
տարածք է: Դա մի փոքր ճահիճ է առկա մայրուղու կամրջին մոտ և մոտավորապես 77 մ
հետավորության վրա է գտնվում կառուցվող մայրուղուց (տես էջ 87-ի վրա պատկերված
Շահվերդի գերխոնավ տարածքին մոտ ճանապարհահատվածի սխեման): Համաձայնություն
է ձեռք բերվել, որ այս տարածքը մոտ չէ շինհրապարակին և կարիք չկա կազմելու
տեղամասային

ՇՄԿՊ-ի

գործողությունները

համար:

կիրականացվեն

Այնուամենայնիվ,
նվազեցնելու

անհրաժեշտ

մեղմացնող

հնարավոր

բացասական

համար

ազդեցությունը այդ տարածքի վրա:
13-րդ դարի Արուճի միջնադարյան Քարվանսարայ. Քննարկվել է Արուճի պատմական
վայրի համար տեղամասային ՇՄԿՊ-ի անհրաժեշտության հարցը՝ շինարարության

-

ընթաքում

այն

բացասական

ազդեցությունից

պաշտպանելու

համար,

հատկապես

վիբրացիայից:
Կոշի, Ագարակ-Արուճի և հնագիտական վայրերի ծրագծի առաջարկվող փոփոխություն.

-

Ինժեների

հնագետը

առաջարկեց

ծրագծի

փոփոխություն

երեքնուկի

ձև

ունեցող

տրանսպորտային հանգույցների համար, ինչը հնարավորություն կտա չմտնել այդ
հնագիտական տարածքներ և խուսափել լրացուցիչ հնագիտական պեղումների
աշխատանքներից: ԾԻԿ-ը սպասում է առաջարկվող նախագծին և ծախսերին, որից հետո
վերջնական որոշում կկայացվի:
ԳՎՁ-ի

-

թարմացում.

ԱԶԲ

առաքելության

խորհրդատվությամբ

որոշ

անհրաժեշտ

թարմացումներ են կատարվել ԳՎՁ-ում ԾԻԿ-ի կողմից և ԱԶԲ Ծրագրի իրականացման
խորհրդատուի կողմից ու ներկայացվել է ԱԶԲ հաստատման:

Կապ

3.9

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 հնագիտական
պեղումներ իրականացնող կազմակերպությունների պայմանագրերին, բնահողի և հանված նյութի
հեռացմանը, ինչպես նաև քննարկվեց մշտադիտարկման ստուգաթերթիկի վերանայման հարցը:
3.9.1

Կապալառուի բնապահպանական թիմի հետ կապը իրականացվել է պաշտոնական

նամակների, էլ. նամակների, հեռախոսազանգերի և անձնական հանդիպումների միջոցով:
Շաբաթական հանդիպումներ են տեղի ունեցել ԾԿԽ բնապահպանական անվտանգության բաժնի
մասնագետների և Կապալառուի բնապահպանության բաժնի մասնագետների միջև, որոնց
մասնակցում էին նաև ԾԻԿ Բնապահպանության ու սոցիալական բաժնի ներկայացուցիչները:
Քննարկվել են բազմաթիվ հարցեր: Մասնավորապես՝ հաշվետու ժամանակահատվածում
քննարկվել են հետևյալ հարցերը՝
-

Հատված 3-ի բաժանանար գոտու վրայի ծառերը,
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-

Հուլիսին

ներկայացված

անհամապատասխանությունները,

մասնավորապես՝

փոշու

քանակի հսկման հարցը և դրան համապատասխան միջոցառումները,
-

Ելակետային տվյալների հավաքագրման ու հաշվետվողականության թարմացումը,

-

Հատված

3-ում

թափոնների

կուտակման

նոր

վայրերի

բացումը

՝

ելնելով

այն

հանգամանքից, որ նախկինում բացված վայրը փակվել էր,
-

Հնագիտական

հարցերի

առաջընթացը

և

կապը

պեղումներ

իրականացնող

կազմակերպությունների հետ,
-

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

-

Թափոնների
հեռացումը
անհապամատասխանություն,

շինհրապարակներից

որպես

կրկնվող

-

Արտաշատի կամրջի մոտ Հատված 2-ի թափոնների հեռացման համար չթույլատրված
վայր. Կապալառուն զեկուցեց, որ իրակվիճակը շտկվել է և որպես ապացույց նկարներ
տրամադրեց,

-

Աշխատանքային անվտանգության հարցերից էին համազգեստի բացակայությունը,
վտանգավոր գործողությունները շինհրապարակում,

-

Իրավիճակը բետոնի գործարաններում՝ կեղտաջրեր, ցեխ,

-

Կանոնավոր մոնիթորինգի արդյունքներ,

-

Այլ ընթացիկ հարցեր
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Մաս III Բնապահպանական մոնիթորինգ
Մոնիթորինգ

4.

Հաշվետու ժամանակահատվածում մոնիթորինգ է իրականացվել ըստ մոնիթորինգի ծրագրի, որը
մշակվել է հիմք ընդունելով ԱԶԲ անվտանգության քաղաքականությունը և ՇՄԿՊ պահանջները:
ԾԿԽ մոնիթորինգի ծրագիրը ներառում է՝
Հատվածներ

(1)

2-ի

և

3-ի

ճանապարհի

շինարարական

աշխատանքների

համապատասխանության մոնիթորինգ ՇՄԿՊ պահանջներին, ինչպես նաև Հատված 1-ի
ճանապարհի բնահողի և հանված նյութի կուտակման մոնիթորինգ;
(2) Հատված 1-ի ճանապարհի աղմուկի և վիբրացիայի, ջրի, օդի որակի բնապահպանական
մոնիթորինգ, ինչպես նաև բուսական ու կենդանական աշխարհի մոնիթորինգ,
(3) Մոնիթորինգի տվյալների հավաքագրում և դրանց տրամադրումը ԾԿՄՀ

Հատվածներ 1-ի, 2-ի և 3-ի ճանապարհներում ՇՄԿՊ-ի հետ համապատասխանության

4.1

մոնիթորինգ
4.1.1

Հատված 1-ի, 2-ի և 3-ի ճանապարհի համար մոնիթորինգի ծրագիրը ներառում է՝

(1) ամսական մոնիթորինգ այցեր դեպի շինհրապարակներ, որտեղ լրացվում է մոնիթորինգի
թերթիկ ԾԿԽ բնապահպանական անձնակազմի կողմից;
մոնիթորինգի

(2)

ստուգաթերթիկի

լրացում

և

համապատասխանությունների

ու

անհամապատասխանությունների ամփոփում;
(3) չնախատեսված մոնիթորինգ այցեր անհրաժեշտության դեպքում;
(3) անհամապատասխանության ծանուցումների ներկայացում Կապալառուին;
(4) Կապալառուի՝ շաբաթական մոնիթորինգի հաշվետվությունների վերանայում:

4.1.2 Հաշվետու ժամանակահատվածում ԾԿԽ բնապահպանական թիմի կողմից իրականացված
կանոնավոր
մոնիթորինգը
ցույց
տվեց,
որ
ամենահաճախ
հանդիպող
անհամապատասխանությունները հետևյալն էին՝


Փոշու հսկման միջոցառումները արդյուավետ չէին;



Շինարարական թափոնների և

աղբի հեռացումը շինհրապարակից ոչ պատշաճ է

իրականացվել: Թափոնների որոշ քանակ պարզապես թողնում են տեղում և ճանապարհի
եզրին և դրանք չեն տեղափոխվում դեպի հաստատված վայրեր, որոնք նախատեսված են
թափոնների հեռացման համար;



Թափոնների կուտակման կոնտեյներները ոչ բավարար քաբակով են տրամադրվել;
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Թափոնների բոլոր տեսակները խառնվել են և չեն առանձնացվել;



Հայտնաբերվել են որոշ դեպքեր, երբ շինարարական թափոնները կուտակվել են
չհաստատված ոչ վայրերում;



Որոշ խնդիրներ կան Մասիսի և Փարպիի բետոնի գործարանների տարածքներում,
մասնավորապես՝ կեղտաջրերի արտահոսք է նկատվել: Ցեխը հայտնվել է ոչ արդյունավետ
հեռացման հետևանքով, որը կարող է տարածվել մեքենաների անվադողերի միջոցով;



Կապալառուի ներկայացուցիչը կամ տեղում չէր կամ տեղյակ չէր, որ պատասխանատու է և
պետք է ապահովի բնապահպանական պահանջներին համապատասխանություն;



Շինրհապարակի կրակմարիչը և առաջին օգնության պարագաները հասանելի չէին կամ
փակ էին, ինչը դրանք անհասանելի էր դարձնում բանվորների համար;



Ոչ բոլոր բանվորներն են համազգեստ կրում շինհրապարակում: Նրանցից ոմանց,
հատկապես վարորդներին, համազգեստ չէր տրամադրվել;



Որոշ բանվորներին, հատկապես նորերին, չէին ներկայացվել բնապահպանական ու
առողջապահական անվտանգության նորմերը:

Որոշ դեպքերում մեղմացումը գնահատվել է որպես մասնակի արդյունվետ:
Կապալառուին միշտ տեղեկացնում են հայտնաբերված անհամապատասխանությունների մասին
և պահանջում շտկել սահմանված ժամկետներում և զեկուցել արդյունքների վերաբերյալ:
Կապալառուն զեկուցում է իրավիճակի մասին էլ.նամակների միջոցով, շաբաթական
հանդիպումների և ամսական հաշվետվությունների միջոցով: Արդյունքները ստուգվում են հաջորդ
մոնիթորինգի

այցի

ծանուցումներ

են

ընթացքում:

Չշտկված

ներկայացվում

(տես

անհամապատասխանությունների
4.4

վերաբերայալ

անհամապատասխանությունների

մասին

ծանուցումներ):
4.1.3

Հատված 1-ի հանված նյութի և բնահողի կուտակման մոնիթորինգը մեկ անգամ է

իրականացվել հաշվետու ժամանակահատվածում նոյեմբերի 30-ին:
Հայտնաբերված ամենաէական անհամապատասխանությունները հետևյալն էին՝


Շինհրապարակի կառավարման պլանները մշակման փուլում էին, իսկ շինհրապարակները
գործում էին առանց հաստատված ՇԿՊ-ների;



Ոչ բոլոր նոր աշխատողներին էին տեղեկացրել բնապահպանական ու անվտանգության
հարցերի մասին:

4.2

Աղմուկի, վիբրացիայի, ջրի և օդի որակի բնապահպանական մոնիթորինգ

Այս մասը վերաբերում է Հատված 1 Աշտարակ-Թալին ճանապարհին:
4.2.1

Հաշվետու

ժամանակահատվածում

Կապալառուն

բանակցություններ

սկսեց

“ATMS

Solutions” ՍՊԸ-ի հետ ելակետային տվյալների հավաքագրման և փոշու, աղմուկի ու վիբրացիայի
մակարդակի հետագա մոնիթորինգի համար: 2013թ-ի հուլիսի 31-ին հրապարակվեց Կապալառուի
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կողմից ներկայացված Ջրի, աղմուկի, վիբրացիայի և փոշու մակարդակի սարքավորումներով
մոնիթորինգի ծրագիրը:
4.2.2

Ըստ Հատված 1 Աշտարակ-Թալին (կմ29+600 –ից մինրև կմ 71+500) Ջրի, աղմուկի,

վիբրացիայի և փոշու մակարդակի սարքավորումներով մոնիթորինգի ծրագրի սարքավորումներով
մոնիթորինգ իրականացվեց հետևյալ կետում՝ Վիբրացիա 1 (ՊԿ 50+700), Փոշի 9 (ՊԿ 50+800),
Աղմուկ 8 (ՊԿ 50+900) որպես ելակետային մոնիթորինգ և Փոշի 1, Աղմուկ 1 (Փարպիի բետոնի
գործարան), Փոշի 10 (ՊԿ 63+200), Փոշի 11 (ՊԿ 69+000) որպես գործառնական մոնիթորինգ
(ելակետային մոնիթորինգ Փոշի 1, Աղմուկ 1, Փոշի 10, Փոշի 11-ի համար իրականացվել է
25.07.2013թ-ին և 26.07.2013թ-ին): Չափման կետերը ընտրվել են հիմք ընդունելով ընթացիկ
շինարարական աշխատանքների չափորոշիչները: Բոլոր կետորում չափված արժեքները ՀՀ
նորմերի և ստանդարտների սահմաններում են և չեն գերազանցում ելակետային տվյալներին:
Կանոնավոր

մոնիթորինգի

արդյունքների

վերաբերյալ

մանրամասն

տեղեկատվությունը

ներկայացված է Աղմուկի և փոշու քանակի գնահատման հաշվետվություններում (տես
հատվածներ 3 հաշվետվություններից Հավելված Ի):
4.2.3

Եղանակային պայմանների հետևանքով շինարարական աշխատանքների դադարեցման

պատճառով

Հատված

1-ում

սարքավորումներով

մոնիթորինգի

միջոցով

տվյալների

հավաքագրումը նույնպես դադարեցվել է և կվերսկսվի շինարարական աշխատանքների մեկնարի
հետ մեկտեղ: Ելակետային տվյալների հավաքագրումը կիրականացվի Հատված 1-ի համար Ջրի,
աղմուկի, վիբրացիայի և փոշու մակարդակի սարքավորումներով մոնիթորինգի ծրագրին
համապատասխան 2014թ-ի հունվար ամսում:

4.3

ԾԿՄՀ ցուցանիշները

4.3.1

Հաշվետու ժամանակաշրջանի համար Բնապահպանական կատարողականի հետևյալ

ցուցանիշները ներգրավվելու են ԾԿՄՀ –ի մեջ՝
4.3.2 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

1

անհամապատասխանություն և 1 վերագրանցված անհամապատասխանության ծանուցում:
Հաշվետու ժամանակահատվածի վերջում չլուծված ծանուցումներ չեն գրանցվել:
4.3.3

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:

4.4

Անհամապատասխանության ծանուցումներ

Կապալառուին միշտ տեղեկացրել են հայտնաբերված անհամապատասխանությունների մասին և
պահանջել վերացնել դրանք սահմանված ժամկետներում և զեկուցել արդյունքների մասին:
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Դրանցից որոշները շտկվել են անմիջապես, մյուսները ՝ աստիճանաբար, իսկ մնացածը՝ ընթացքի
մեջ էին:
4.4.1

Կապալառուին

ժամանակահատվածում

տրված
1

անհամապատասխանության

անհամապատասխանության

ծանուցումներ:

ծանուցում

և

1

Հաշվվետու

վերագրանցված

անհամապատասխանության ծանուցում է տրվել Կապալառուին (Հավելված Ը):
4.4.2

Անհամապատասխանություններին հետևելը

Անհամապատասխանության

պատասխան

հուլիսի

8-ի

թիվ

CC/130708/484

նամակում

կապալառուն վստահեցրեց, որ հայտնաբերված անհամապատասխանությունների համար
պատասխանատու ենթակապալառուն համապատասխանաբար ծանուցվել է, և միջոցառումներ են
ձեռնարկվելու դրանք վերացնելու նպատակով:
4.4.2.1 Ստուգւոմները ցույց տվեցին, որ՝
(i) Չնայած փոշու քանակի հսկումը ավելի լավ էր կազմակերպված, սակայն դեռևս արդյուավետ չէր
(ii) Բեռնատարերի վրա ծածկեր էին կիրառվում
(iii) Անվտանգության արգելափակոցների քանակը ավելացել էր, սակայն դեռևս բավարար չէր:
4.4.2.2 2013թ-ի հուլիսի 2-ին տրված անհամապատասխանության ծանուցումից հետո փոշու
քանակի հսկման հարցը պարբերաբար բարձրացվել է ԾԿԽ տեղամասային հսկիչների կողմից
Հատված 3-ում, որոնք համարում էին, որ Կապալառուի կողմից ձեռնարկված միջոցառումները
բավարար չէին: Այնուամենայնիվ, պարզվեց, որ Կապալառուի միջոցառումները ժամանակավոր
էին և ոչ կայուն:
4.4.2.3 Անհամապատասխանության վերանեյկայացված ծանուցումը տրվել է Կապալառուին
2013թ-ի հուլիսի 29-ին՝ հիմք ընդունելով 2013թ-ի հուլիսի 26-ին ԾԿԽ ԲՄՄ-ի կողմից դեպի
Հատված 3 ճանապարհահատված կատարած մոնիթորինգի այցի ընթացքում:

Կապալառուից

պահանջել են ապահովել խնդրի՝ ավելի արդյունավետ և մշտական լուծում:
Պատասխան

գործողություններ

ձեռնարկվեցին

օգոստոսին:

Կապալառուն

ավելացրեց

Հատվածներ 1-ում և 2-ում ջրցան մեքենաների քանակը: Մեքենաները հիմնականում ունեին ջրցան
սարքեր:

Կապալառուն

աշղեկի

բանվորների

համար

դասընթաց

կազմակերպեց

փոշու

մակարդակի հսկման վերաբերյալ:
Մոնիթորինգի այցերի ընթացքում նշվեց, որ Հատված 2-ում փոշու քանակի հսկումը բավարար
մակարդակով էր, իսկ Հատված 3-ում՝ բարելավվել էր (Հավելված Թ):
5. Եզրակացություններ և առաջարկներ
5.1

Հաշվետու

ժամանակատվածում

հաջողվեց

ապահովել

Ծրագրի

գործողությունների

համապատասխանությունը ազգային օրենսդրության հետ, ինչպես օրինակ Կապալառուի
բնապահպանական եռմասյակային հաշվետվությունները պարբերաբար ներկայացվում էին ՀՀ ԲՆը, բնապահպանական փորձաքննության դրական եզրակացության ձեռքբերում և Մասիսի բետոնի
գործարանի համար ՀՀ ԱԻՆ եզրակացություն, Փարպիի և Մասիսի բետոնի գործարանների
գործունեության համար մթնոլորտային օդի աղտոտվածության թույլտվություններ (3.1.1- 3.1.6):
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5.2

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 3.2.1-3.2.5):
5.3 Թափոնների կուտակման, քարհանքերի, բետոնի գործարանների տեղադրման և բնահողի
կուտակման վայրերը հաստատավել են ԾԿԽ-ի կողմից նախքան շինհրապարակի շահագործման
մեկնարկը, իսկ փակման ժամանակ՝ դեպի շինհրապարակ կատարած այցերի միջոցով: Ընդհանուր
առմամբ Աշտարակում 1 թափոնների կուտակման վայր էր փակվել, իսկ 1 ուրիշ թափոնների
կուտակման վայր Աշտարակում հաստատվել էր հաշվետու ժամանակահատվածում, Ջրահովիտի
1 քարհանք ժամանակավորապես դադարեցվել էր, Մասիսի բետոնի գործարանի համար ՇԿՊ–ը
հաստատվել էր, ինչպես նաև իրականացվել են
մի շարք ստուգող այցեր դեպի Եղնիկ,
Կաթնաղբյուր, Ներքին Բազմաբերդ և Թալին համայնքներ, և Կապալառուին թույլտվություն է
տրվել շարունակել մշակել ՇԿՊ (3.4.1- 3.4.9):
5.4 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: Մյուս կողմից ԾԻԿ-ի, ԾԿԽ-ի և Կապալառուի բնապահպանական թիմերը
մասնակցել են բնապահպանական անվտանգության հանդիպումներին, որոնք կազմակերպվել են
ԱԶԲ-ի կողմից (3.5.1-3.5.3):
5.5 Հնագիտական աշխատանքների ծրագիրը ներառում էր պեղման աշխատանքներ Ագարակ,
Կաքավաձոր, Ներքին Բազմաբերդ, Ներքին և Վերին Սասնաշեն, Դավթաշեն և Կաթնաղբյուր
համայքներում, ինչպես նաև իրականացվել են մոնիթորինգի աշխատանքներ: Դրանցից մի մասում
պեղումները ավարտվել են, իսկ որոշներում աշխատանքները ժամանակավորապես դադարեցվել
են և կմեկնարկեն եղանակային բարենպաստ պայմանների դեպքում (տես Ամփոփ աղյուսակը):
Կմ40.600-ից մինչև կմ 58.600 հատվածում հնագիտական աշխատանքները, ներառյալ Կոշ,
Շամիրամ, Արուճ, Ագարակ (Թալին), Կաքավաձոր և Ներքին Բազմաբերդ, ինչպես նաև Փարպի,
Ոսկեվազ ,Ագարակ, Աշտարակ և Ուջան համայքները (կմ29.600 – կմ 40.600) մշակվել և
ներկայացվել են ԾԻԿ-ին, Կապալառուին և պեղումներ իրականացնող կազմակերպություններին
(3.6.1-3.6.11):
5.6 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):
5.7 ԱԶԲ առաքելության, ԾԻԿ ղեկավարության և բնապահպանական թիմի, Կապալառուի
ղեկավարության

և

բնապահպանական

թիմի

հետ

պարբերաբար

հանդիպումներ

են

կազմակերպվել՝ ծրագրին առնչվող հարցերի քննարկման համար (3.8.1-3.9.1):
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Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել են մոնիթորինգ աշխատանքներ, որոնք

5.8

ներառել են ելակետային տվյալների հավաքագրում, Հատված 1-ում աղմուկի և վիբրացիայի, ջրի և
օդի որակի մոնիթորինգ, ինչպես նաև Հատվածներ 2 և 3-ում Կապալառուի ՇՄԿՊ-ների հետ
շին.աշխատանքների համապատասխանության մոնիթորինգ: Բնապահպանական մոնիթորինգը
ցույց տվեց, որ փոշու, աղմուկի և վիբրացիայի չափումները չեն գերազանցում ՀՀ ստանդարտներին
և

ելակետային

տվյալներին:

Մոնիթորինգ

այցերի

ընթացքում

գրանցված

անհամապատասխանությունները արտացոլվել են մոնիթորինգ ստուգաթերթիկների մեջ, և
նարնցից շատերը շտկվել են անմիջապես կամ հատուկ հատկացված ժամանակահատվածում:
Միայն
այն
անհամապատասխանությունները,
որոնք
չեն
շտկվել
հատկացված
ժամանակահատվածում վերածվել են անհամապատասխանանության ծանուցումներում, որոնք
տրվել

են

Կապալառուին:

ԾԿԽ-ից

Կապալառուին

տրված

բնապահպանական

անհամապատասխանության ծանուցումների թիվն է՝ 1 անհամապատասխանություն և 1
վերագրանցված անհամապատասխանություն, որոնք վերաբերում էին Կապալառուի կողմից
փոշու քանակի հսկման ոչ արդյունավետ իրականացմանը: Անհամապատասխանությունը
աստիճանաբար լուծվել է և մինչև հաշվետու ժամանակահատվածը որևէ չլուծված ծանուցումներ
չեն գրանցվել (4.1-4.4):

6. 2014թ-ի հունվարից հունիս հաշվետու ժամանակահատվածի համար գործողությունների պլան
N

Գործողություն

Ժամանակահատվա
ծ

Պատասխանատո
ւ մարմին

1

Կապալառուի
բնապահպանական
թիմին
խորհրդատվության
տրամադրում ԱԶԲ
անվտանգության
քաղաքականության
վերաբերյալ
Կապալառուի
բնապահպանական
թիմին
խորհրդատվության
տրամադրում ՀՀ
բնապահպանական
օրենքների պահանջների
վերաբերյալ
Գնահատող այցեր և
աջակցություն
Կապալառուին բնահողի
և հանված նյութի
կուտակման վայրերի
համար Հատված 1-ում
ԿՇՄԿՊ-ի մշակում և այլ
աշխատանքային

Ապրիլ- Մայիս
2014թ.

ԾԿԽ

Ամեն ամիս
հունվար- հունիս
2014թ-ի ընթացքում

ԾԿԽ

Շարունակելի է

Կապալառուի
պահանջով

ԾԻԿ / ԾԿԽ

Շարունակելի է

2

3

Ընթացքը հաշվետու
ժամանակաշրջանու
մ (հուլիսդեկտեմբեր 2014թ.)
Ներգրավվածություն
նախատեսված չէ
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4

5

6

7

8

9

1
0

փաստաթղթեր
ԿՇՄԿՊ-ի թարմացում
Հատված 1-ի համար ԱԶԲ
պահանջներին
համապատասխանելու
համար, որոնք
ներկայացվել են 2013թ-ի
հոկտեմբերին կայացած
ազգային
խորհրդատուների
վերապատրաստման
դասընթացների
ընթացքում
Շինարարության
մոնիթորինգի ծրագրի
արդյունքների
վերանայում փոշու,
աղմուկի, ջրի որակի
վերաբերյալ:
Շին.աշխատանքների
վերահսկման ծրագրի
շրջանակներում
բնապահպանական
պահանջներին
համապատասխանությա
ն ինտեգրման
օրինականացում
Կապալառուի
շին.աշխատանքների
մոնիթորինգ՝ Հատվածներ
1-ում, 2-ում և 3-ում
ՇՄԿՊ-ի պահանջներին
համապատասխանելու
նպատակով
ԾԻԿ-ի, ԾԿԽ
ղեկավարության,
Կապալառուի և
ենթակապալառուների
համար
վերապատրաստման
պահանջների
վերանայում: Նյութերի
մշակում և
վերապատրաստման
անցկացում ըստ
անհրաժեշտության:
ԾԿԽ նոր անձնակազմի
համար կողմնորոշիչ
դասընթացներ:
Բնապահպանական

Ապրիլ- Մայիս
2014թ.

ԾԻԿ / ԾԿԽ

Ներգրավվածություն
նախատեսված չէ

Ամեն ամիս
հունվար- հունիս
2014թ-ի ընթացքում

ԾԿԽ

Շարունակելի է

Ապրիլ- Մայիս 2014

ԾԿԽ

Ներգրավվածություն
նախատեսված չէ

Յուր.ամսվա վերջում

ԾԻԿ / ԾԿԽ

Շարունակելի է

Մայիս 2014

ԾԿԽ

Ներգրավվածություն
նախատեսված չէ

Ընստ
անհրաժեշտության

ԾԿԽ

Շարունակելի է

Ապրիլ 2014

ԾԻԿ / ԾԿԽ

Ներգրավվածություն
28

մոնիթորինգի ցուցակի
վերանայում ըստ առկա
պահանջների, և
վերջինիս թարմացում
անհրաժեշտության
դեպքում
1
1

1
2

1
3
1
4

1
5

նախատեսված չէ

Համապատասխան
բնապահպանական
ցուցանիշների
հավաքագրում և
տրամադրում ԾԿՄՀ-ին
Հնագիտական
պեղումներին
աջակցություն և
մոնիթորինգ ըստ Տրանշ
2-ի համար հնագիտական
աշխատանքների պլանի
ԲԼՄ-ի վերանայում

Մարտի վերջում
2014թ.
Հուիսի վերջում
2014թ.

ԾԻԿ / ԾԿԽ

Շարունակելի է

Յուր. Ամիս
պեղումների
ընթացքում

ԾԿԽ

Շարունակելի է

Յուր.ամսվա վերջում

ԾԻԿ / ԾԿԽ

Շարունակելի է

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
Բնապահպանական
անվտանգության
հաշվետվություն

Ընստ
անհրաժեշտության

ԾԻԿ / ԾԿԽ

Շարունակելի է

Ամսական
Կիսամյակային

ԾԻԿ/ ԾԿԽ

Շարունակելի է
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Հավելված Ա. Աշտարակում թափոնների կուտակման վայրի համար Ստուգման հաշվետվություն
No15

1. Ներածություն
2013թ-ի հուլիսի 9-ին Էդիտա Վարդգեսյանը, Սաֆեժ-Էպտիսայի ԲԱՄ-ը, Կապալառուի ԲՄ
Վիկտոր Բախտամյանի և Կապալառուի ՍՄ Սոս Ամիրխանյանի հետ այցելեցին երկու վայրեր,
որտեղ Հատված 3-ի հանված նյութը պետք է կուտակվեր Աշտարակի քաղաքապետարանի կողմից
համայնքի կարիքների համար: Լրացուցիչ այց է կատարվել Բորիս Գասպարյանի կողմից 2013թ-ի
հուլիսի 8-ին:
Այդ վայրերը առաջարկվում են Աշտարակի քաղաքապետարանի կողմից և ընտրվում են
Կապալառուի կողմից:
Այցերի նպատակն էր գնահատել այդ վայրը բնապահպանական և հնագիտական տեսանկյունից
հետագա օգտագործման համար հաստատում ստանալու նպատակով:

2. Նկարագրություն, հողակտոր N1:
a. Տեղակայություն՝ Ստուգված վայրը գտնվում է Աշտարակ քաղաքի մոտ, Արագածոտնի մարզում՝
մոտ 200մ Աշտարակ-Ագարակ փոխհատումից դեպի Աշտարակ:
b. Բնութագրություն՝

տարածքը մոտ 1.6 հա է 3-4մ խորությամբ անհարթ փոս է (փոսերի

խորությունը տատանվում է), որը գտնվում է չոր տարածքում և մոտավոր հաշվարկներով կարող է
պարունակել մոտ – հանված նյութ: Ժայռային արտաքին մակերեսի վրա չկա հողային շերտ կամ
բուսականություն:
c.

Ջրահեռացում և ջրամատակարարման համակարգ: Չեն հայտնաբերվել ջրահեռացման

համակարգեր և/կամ ջրատար խողովակներ, որոնք կարող են ազդեցության ենթարկվել:
d.

Հեռավորությունը մայրուղուց և դեպի ճանապարհ մուտքի պայմանները ՝ տարածքը

գտնվում է մայրուղուն մոտ՝ միջին որակի ասֆալտածածկ:
e.

Ենթակառուցվածքի և հաղորդուղիների առկայություն՝ Ամենամոտ այգով շինությունը

մասնավոր սեփականություն է մոտ 10մ հեռավորության վրա ձախ կողմում, ինչպես նաև առկա են
մասնավոր հողեր դիմացի մասում մոտ 25մ հեռավորության վրա, որոնք կարող են ազդեցության
ենթարկվել, եթե տարածքի շահագործումը ոչ պատշաճ կառավարվի:
f.
Հողի կարգավիճակը՝ Ընտրված տարածքը հանդիսանում է Աշտարակի համայնքի
սեփականություն (համայնքային հող- ենթակարգ՝ այլ տեսակի հողեր), որը ներկայումս չի
օգտագործվում, սակայն այնտեղ որոշ քանակությամբ աղբ է կուտակվել:
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4.

Արդյունքներ՝

a.

Որևէ բնապահպանական կամ հնագիտական խնդիրներ չեն հայտնաբերվել տվյալ

տարածքում:

Առաջարկներ՝

5.

a) Նշված տարածքի հետ կապված լուրջ մտահոգություններ չկան, այդ իսկ պատճառով
Կապալառուն կարող է շարունակել օգտագործել տարածքը, այն նախապայմանով, որ առկա փոսը
կիրառվելու է թափոնների կուտակման համար և մակերևույթից հավելյալ հող չի օգտագործվի
մշտական կիրառման համար: Հատուկ պաշտպանիչ միջոցառումներ կձեռնարկվեն այգին և տունը
չվնասելու համար:

b) Կապալառուն պետք է մշակի ՇԿՊ ԿՇՄԿՊ-ի պահանջներին համապատասխան՝ հատուկ
անդրադառնալով հետևյալ հարցերին՝
i.

Փոշի

ii.

Աղմուկ

iii.

Շինհրապարակի անվտանգություն

iv.

Տարածքի վերականգնում
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v.

Երթևեկության կառավարման պլան: Այն պետք է մշակվի
համապատասխան՝

հատուկ

ուշադրություն

ԿՇՄԿՊ-ի պահանջներին

դարձնելով

մոտակա

տնային

տնտեսություններին
vi.

Համայնքներին խորհրդատվություն ապահովող ծրագիր պետք է կազմակերպվի շրջակա
համայնքների համար հետևյալ կերպ՝
(i)

Շահագործումից առաջ և (ii) դրա ընթացքում:

ՇԿՊ-ի ավարտից հետո այն, պետք է ներկայացվի ՌԻ-ին հաստատման համար: ՇԿՊ-ի հետ
ներկայացվում են նաև հիմնավորող փաստաթղթեր, որոնք ներառում են ՝
a. Աշտարակի համայնքապետի հետ համաձայնագրի պատճեն՝ տարածքը որպես հանված
նյութի կուտակման վայր օգտագործելու վերաբերյալ՝ համայնքի կարիքների համար:

2. Նկարագրություն, հողակտոր N2

a. Տեղակայություն՝ Ստուգված վայրը գտնվում է Աշտարակ քաղաքի մոտ, Արագածոտնի մարզում՝
Աշտարակ-Ագարակ փոխհատուման մասում:
b. Բնութագրություն՝ տարածքը մոտ 4000մ2 3-5մ խորությամբ անհարթ փոս է (փոսերի խորությունը
տատանվում է), որը գտնվում է չոր տարածքում և մոտավոր հաշվարկներով կարող է պարունակել
մոտ – հանված նյութ: Ժայռային արտաքին մակերեսի վրա չկա հողային շերտ կամ
բուսականություն:

c.

Ջրահեռացում և ջրամատակարարման համակարգ՝գոյություն ունեցող հաղային պաստառի

տակ առկա է հեղեղատար ջրերի խողովակ, որը կարող է ազդեցության ենթարկվել, եթե տարածքի
շահագործումը ոչ պատշաճ կերպով կառավարվի:

d.

Հեռավորությունը մայրուղուց և դեպի ճանապարհ մուտքի պայմանները ՝ տարածքը

գտնվում է մայրուղուն մոտ՝ լավ որակի ասֆալտածածկ:
e.

Ենթակառուցվածքի և հաղորդուղիների առկայություն՝ Որևէ

շինություն կամ այլ

ենթակառուցվածք չկա մոտակայքում, որը ազեցության կենթարկվի տարածքի շահագործման ոչ
պատշաճ կառավարվարման դեպքում:
f.

Հողի կարգավիճակը՝ Ընտրված տարածքը հանդիսանում է Աշտարակի համայնքի

սեփականություն (համայնքային հող- ենթակարգ՝ այլ տեսակի հողեր), որը ներկայումս չի
օգտագործվում:
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4.

Արդյունքներ

a.

Որևէ բնապահպանական կամ հնագիտական խնդիրներ չեն հայտնաբերվել տվյալ

տարածքում:

5.

Առաջարկներ՝

a) Նշված տարածքի հետ կապված լուրջ մտահոգություններ չկան, այդ իսկ պատճառով
Կապալառուն կարող է շարունակել օգտագործել տարածքը, այն նախապայմանով, որ առկա փոսը
կիրառվելու է թափոնների կուտակման համար և մակերևույթից հավելյալ հող չի օգտագործվի
մշտական կիրառման համար: Ինչպես նաև հատուկ պաշտպանիչ միջոցառումներ կնախատեսվեն
հեղեղատար ջրերի խողովակների համար:

b) Կապալառուն պետք է մշակի ՇԿՊ ԿՇՄԿՊ-ի պահանջներին համապատասխան՝ հատուկ
անդրադառնալով հետևյալ հարցերին՝
i.

Փոշի

ii.

Աղմուկ

iii.

Շինհրապարակի անվտանգություն

iv.

Տարածքի վերականգնում

v.

Երթևեկության կառավարման պլան: Այն պետք է մշակվի
համապատասխան՝

հատուկ

ուշադրություն

ԿՇՄԿՊ-ի պահանջներին

դարձնելով

մոտակա

տնային

տնտեսություններին
vi.

Համայնքներին խորհրդատվություն ապահովող ծրագիր պետք է կազմակերպվի շրջակա
համայնքների համար հետևյալ կերպ՝
Շահագործումից առաջ և (ii) դրա ընթացքում:

ՇԿՊ-ի ավարտից հետո այն, պետք է ներկայացվի ՌԻ-ին հաստատման համար: ՇԿՊ-ի հետ
ներկայացվում են նաև հիմնավորող փաստաթղթեր, որոնք ներառում են ՝

b. Աշտարակի համայնքապետի հետ համաձայնագրի պատճեն՝ տարածքը որպես հանված
նյութի կուտակման վայր օգտագործելու վերաբերյալ՝ համայնքի կարիքների համար:
Էդիտա Վարդգեսյան,
Սաֆեժ-Էպտիսա ԲԱՄ
Բորիս Գասպարյան
Սաֆեժ-Էպտիսա Հնագիտության գծով փորձագետ
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Հավելված Բ. Ջրահովիտի քարհանքի շահագործման համար հաստատման դիմումի մասին
հիշեցում.
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ Գ. Հողի բերրի շերտի (բուսահողի) ժամանակավոր կուտակման համար տարածքներ
Կաթնաղբյուր 1-ում (ՊԿ 64+000-ՊԿ64+080), Կաթնաղբյուր 2-ում (ՊԿ65+700-ՊԿ65+800), Եղնիկում
(63+650կմ- 64+00կմ) և Թալինում (ՊԿ կմ 67+580-ՊԿ 68+750)
(ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱՅՑԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ N19-ից մինչև N22)
Ներածություն
2013թ-ի նոյեմբերի 6-ին ստուգայց է իրականացվել Էդիտա Վարդգեսյանի, ԾԿԽ-ի
բնապահպանության գծով ազգային մասնագետի, Բորիս Գասպարյանի, ԾԿԽ-ի ազգային
հնագետի, Վիկտոր Բախտամյանի, Կապալառուի բնապահպանության գծով մասնագետի, Սոս
Ամիրխանյանի, Կապալառուի սոցիալական հարցերի գծով մասնագետի, և Գևորգ Աֆյանի, ԾԻԿ-ի
սոցիալական և բնապահպանական երաշխիքների բաժնի բնապահպանության գծով մասնագետի,
մասնակցությամբ:

Այցի նպատակը` գնահատել տարածքները և հողի բերրի շերտի կուտակման համար սկսած
աշխատանքները:
1. Հողի բերրի շերտի կուտակման տարածք Կաթնաղբյուր 1-ում (ՊԿ 64+000-ՊԿ64+080)
ա. Վայրը – Կաթնաղբյուր համայնք
բ. Տարածքի բնութագիրը. Առաջարկվող տարածքը գտնվում է չոր անմշակ միջավայրում, փոքր-ինչ
թեքված քարքարոտ տեղանքով; տիպիկ տափաստան աննշան բուսականությամբ: Նշված
տարածքի ստորոտում առկա է սեզոնային չոր ոչ խորը կիրճ:

գ.

Ջրահեռացման համակարգ. Տարածքը գտնվում է բարենպաստ դիրքում, որի օգտագործումը

բերրի շերտի ժամանակավոր կուտակման համար չի խանգարի էկոհամակարգի բնական
ջրահեռացմանը (բնական ջրահեռացումը հավանաբար իրականացվում է կիրճի միջով):
Արհեստական ջրահեռացման գծեր առկա չեն:
դ.

Հեռավորությունը

ավտոճանապարհից.

Տարածքը

գտնվում

է

գոյություն

ունեցող

ավտոճանապարհից մոտ 275 մ և շինարարության փուլում գտնվող Հ-Հ ավտոճանապարհին գրեթե
հարակից մոտ 10մ հեռավորության վրա: Գոյություն ունի գրունտային ճանապարհ միջին
վիճակում, որը բանվորների և թեթև տեխնիկայի կողմից կարող է օգտագործվել որպես մոտեցման
ճանապարհ դեպի կուտակման տարածք: Ծանրաքաշ մեքենաները և բեռնատարները չեն կարող
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օգտագործել

այս

մոտեցման

ճանապարհը: Նրանք

կմոտենան կուտակման տարածքին`

օգտագործելով կառուցվող ճանապարհի օտարման գոտին:

Գոյություն ունեցող ավտոճանապարհ

Մոտեցման ճանապարհ ավտոճանապարհից դեպի տարածք

Կառուցվող Հ-Հ ավտոճանապարհ

ե. Հեռավորությունը բնակավայրերից, բնակելի և այլ շենքերից. մոտակա գյուղը` Դավթաշենը
գտնվում է մոտ 595 մ հեռավորության վրա; Կաթնաղբյուր գյուղը` մոտ 1590 հեռավորության վրա;
մոտեցման ճանապարհի ձախ կողմում գտնվող վարելահողը հանդիսանում է մասնավոր
սեփականություն:
զ. Ենթակառուցվածքների և կոմունալ կառուցվածքների առկայություն . Միակ ենթակառուցվածքը,
որը կարող է ազդեցություն կրել` խմելու ջրագիծն է տարածքից մոտ 30 մ հեռավորության վրա:
է. Հողատարածքի կարգավիճակը` արոտավայր հանդիսացող համայնքային գյուղատնտեսական
հողատարածք:
ը.

Հողատարածքի մակերեսը` 14433.8 մ2

թ.

Ժամանակավոր կուտակվող հողի բերրի շերտի քանակը` Կաթնաղբյուր համայնքում

ընդհանուր 28 000 մ3:
ժ.

Այցի արդյունքներ`
-

Հողի բերրի շերտի կուտակման աշխատանքներն արդեն սկսվել և ընթացքի մեջ էին:
Բուսահողը բեռնաթափվում էր վերը նշված տարածքներում և հարթեցվում էր: Փոքր
տրակտորով իրականացվում էր թեթև հարթեցում, որպեսզի բուսահողի նյութերը ցաք ու
ցրիվ չլինեն:
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- Անհրաժեշտ են հատուկ մեղմացնող միջոցառումներ հետևյալ զգայուն ազդակիրները
պաշտպանելու համար.
(i) խմելու ջրագիծը;
ii) հարակից արոտավայրերը և դաշտային ճանապարհները;
ԾԿԽ-ի ԲԱՄ-ի և ԱՀ-ի կողմից որևէ այլ բնապահպանական և հնագիտական խնդիրներ
չհայտնաբերվեցին:
ի. Զգայուն ազդակիրներ

Հարակից արոտավայրեր և դաշտային ճանապարհներ

լ. Առաջարկություններ
- Տարածքի օգտագործման համար անհրաժեշտ է պատրաստել ՏԿՊ` ԱԶԲ-ի պահանջներին
համապատասխան:
-

ԳԻ-ի

հաստատմանը

ներկայացնել

ՏԿՊ

համայնքի

ղեկավարի

թույլտվությունների

և

համաձայնագրերի հետ միասին:
- Պաշտպանող հենապատերը բավարար չեն, որպեսզի կանխեն արժեքավոր նյութերի ցաք ու ցրիվ
լինելը, ուստի անհրաժեշտ է հենաապատի ամրեցում:
- Խուսափել բուսահողի բեռնաթափումից առաջարկվող տարածքի եզրերին մոտ:
- Տարածքը փակելուց (օգտագործումը ավարտելուց) և համայնքներին հանձնելուց առաջ
անհրաժեշտ է բարելավել մոտեցման ճանապարհի վիճակը:
2. Հողի բերրի շերտի կուտակման տարածք Կաթնաղբյուր 2-ում (ՊԿ 65+700-ՊԿ65+800)
ա. Վայրը – Կաթնաղբյուր համայնք
բ. Տարածքի բնութագիրը. Առաջարկվող տարածքը գտնվում է չոր միջավայրում, փոքր-ինչ թեքված
քարքարոտ տեղանքով; իրենից ներկայացնում է տիպիկ տափաստան աննշան բուսականությամբ:
Տարածքը նախկինում շահագործվել է հավանաբար հանքարդյունաբերական նպատակներով:
Առաջարկվող տարածքին անմիջականորեն հարակից հողատարածքում առկա է ջրի աղբյուր և
նկատվել է անհայտ ծագում ունեցող խոնավություն:

41

Առաջարկվող տարածքը

Հարակից տարածքը

գ. Ջրահեռացման համակարգ և այլ բնական ջրային մարմիններ. Տարածքը հարում է
էկոհամակարգի բնական ջրահեռացմանը: Մարդկանց կողմից պատրաստված ջրահեռացման գծեր
առկա չեն: Մոտակայքում գտնվում է անասունների ջրաղբյուրը:

Անասունների համար ջրաղբյուր

դ.

Հեռավորությունը

ավտոճանապարհից.

Տարածքը

գտնվում

է

գոյություն

ունեցող

ավտոճանապարհից մոտ 1260 մ և հարակից է կառուցվող Հ-Հ ավտոճանապարհին մոտ 10մ
հեռավորության վրա: Գոյություն ունի գրունտային ճանապարհ միջին վիճակում, որը կարող է
օգտագործվել որպես մոտեցման ճանապարհ դեպի կուտակման տարածք:
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Մոտեցման ճանապարհ ավտոճանապարհից դեպի տարածք

Շին-յան փուլում գտնվող Հ-Հ

Ավտոճանապարհ

ե.

Հեռավորությունը

բնակավայրերից, բնակելի

և այլ

կառույցներից.

մոտակա

գյուղը`

Կաթնաղբյուրը գտնվում է մոտ 1390 հեռավորության վրա; մոտեցման ճանապարհի ձախ կողմում
գտնվող վարելահողը հանդիսանում է մասնավոր սեփականություն:
զ.

Ենթակառուցվածքների և կոմունալ կառուցվածքների առկայություն. Ուսումնասիրված

տարածքում գոյություն չունեն որևէ հանրային և մասնավոր շենքեր և այլ կառուցվածքներ,
ենթակառուցվածքներ,

ինչպիսիք

են`

հեռախոսային

կամ

ինտերնետային

մալուխները,

էլեկտրական գծերը, գազատարերը, խմելու ջրագծերը և այլն:
է. Հողատարածքի կարգավիճակը` արոտավայր հանդիսացող համայնքային գյուղատնտեսական
հողատարածք:
ը.

Հողատարածքի մակերեսը` 6732.4 մ2

թ.

Ժամանակավոր կուտակվող հողի բերրի շերտի քանակը` Կաթնաղբյուր համայնքում

ընդհանուր 28 000 մ3:
ժ.

Այցի արդյունքներ
-

Հողի բերրի շերտի ժամանակավոր կուտակման աշխատանքներն արդեն սկսվել և ընթացքի
մեջ էին: Բուսահողը բեռնաթափվում էր վերը նշված տարածքներում և հարթեցվում էր:
Փոքր տրակտորով իրականացվում էր թեթև հարթեցում, որպեսզի բուսահողը ցաք ու ցրիվ
չլինի: Առաջարկվող տարածքին կից առկա է անհայտ ջրաղբյուր: Առաջարկվող տարածքը
գտնվում է ջրաղբյուրից մոտ 30-40 մ հեռավորության և մոտ 4-5 մ բարձրության վրա: Ջրի
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աղբյուրը առանձնացված է մոտ 3մ բարձրությամբ քարքարոտ պատով, որը ծառայում է
որպես պաշտապանություն և կանխում է ազդեցությունը:
-

Անհրաժեշտ են հատուկ մեղմացնող միջոցառումներ հետևյալ զգայուն ազդակիրները
պաշտպանելու համար.
i) բնական ջրահեռացման համակարգը, որը ծառայում է` որպես ջրաղբյուր անասունների
համար և որը գտնվում է առաջարկվող տարածքից մոտ 80-100մ հեռավորությավ վրա;
ii) հարակից արոտավայրերը;

-

ԾԿԽ-ի ԲԱՄ-ի և ԱՀ-ի կողմից որևէ այլ բնապահպանական և հնագիտական խնդիրներ չեն
հայտնաբերվել:

Զգայուն ազդակիրներ

Հարակից արոտավայրեր

ի. Առաջարկություններ
- Տարածքի օգտագործման համար անհրաժեշտ է պատրաստել ՏԿՊ` ԱԶԲ-ի պահանջներին
համապատասխան:
- ԾԿԽ-ի հաստատմանը ներկայացնել ՏԲԿՊ համայնքի ղեկավարի թույլտվությունների և
համաձայնագրերի հետ միասին:
- Անհրաժեշտ է իրականացնել միջոցառումներ արժեքավոր նյութերը տարածքից ցրվելուց և
կորուստներից խուսափելու ուղղությամբ:

3. Բուսահողի կուտակման տարածք Եղնիկում (63+650կմ- 64+00կմ)
ա. Վայրը – Եղնիկ համայնք
բ. Տարածքի բնութագիրը. Առաջարկվող տարածքը բաղկացած է երկու մասից (կիրճի աջակողմյան
մասը ներկայումս օգտագործվում է, իսկ ձախակողմյան մասը դեռևս չի շահագործվել), որոնք
գտնվում են իրարից մոտ 50 մ հեռավորության վրա և առանձնացված են նշված տարածքների
ստորոտներում գտնվող սեզոնային չոր 4մ խորությամբ կիրճով: Տարածքը գտնվում է չխախտված
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չոր բնական միջավայրում, փոքր-ինչ թեքված քարքարոտ տեղանքով; իրենից ներկայացնում է
տիպիկ տափաստան աննշան բուսականությամբ:

Կիրճի աջակողմյան մասը ներկայումս օգտագործվում է, իսկ ձախակողմյան մասը դեռևս չի շահագործվել

գ. Ջրահեռացման համակարգ. Տարածքը գտնվում է բարենպաստ դիրքում, որի օգտագործումը
բերրի շերտի ժամանակավոր կուտակման համար չի խանգարի էկոհամակարգի բնական
ջրահեռացմանը (բնական ջրահեռացումը հավանաբար իրականացվում է կիրճի միջով):
Մարդկանց կողմից պատրաստված ջրահեռացման գծեր առկա չեն:
դ.

Հեռավորությունը

ավտոճանապարհներից.

Տարածքը

գտնվում

է

գոյություն

ունեցող

ավտոմայրուղուց մոտ 800 մ և կառուցվող Հ-Հ ավտոճանապարհից մոտ 400 մ հեռավորության վրա:
Գոյություն ունի գրունտային ճանապարհ միջին վիճակում, որը կարող է օգտագործվել որպես
մոտեցման ճանապարհ դեպի կուտակման տարածք:
ե. Հեռավորությունը բնակավայրերից, բնակելի և այլ կառույցներից. մոտակա գյուղը գտնվում է
մոտ 2 կմ հեռավորության վրա; մոտեցման ճանապարհի ձախ կողմում գտնվող վարելահողը
մասնավոր սեփականություն է:
զ. Ենթակառուցվածքների և կոմունալ կառուցվածքների առկայություն. Մոտակայքում որևէ
ենթակառուցվածքներ

և

կոմունալ

կառուցվածքներ

չկան,

որոնք

կարող

են

ենթարկվել

ազդեցության:
է. Հողատարածքի կարգավիճակը` արոտավայր հանդիսացող համայնքային գյուղատնտեսական
հողատարածք:
ը. Հողատարածքի մակերեսը` 4599.14 մ2 + 2585.65 մ2 = 7185 մ2
թ.

Այցի արդյունքներ

Հողի բերրի շերտի կուտակման աշխատանքներն արդեն սկսվել և ընթացքի մեջ էին: Բուսահողը
բեռնաթափվում էր վերը նշված տարածքներում և հարթեցվում էր: Թեթև հարթեցում էր
իրականացվում, որպեսզի բուսահողի նյութերը ցաք ու ցրիվ չլինեն: Ինչպես նաև կառուցվում է
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պաշտպանիչ

հենապատ,

որպեսզի

բուսահողը

չթափվի

կիրճի

մեջ:

- Մոտեցման ճանապարհի մի կողմում առկա է որոշակի քանակությամբ քարերի կույտ, որոնք
առկա են եղել տեղանքում մինչև տարածքի շահագործման մեկնարկը:

-

Անհրաժեշտ են հատուկ մեղմացնող միջոցառումներ հետևյալ զգայուն ազդակիրները
պաշտպանելու համար.
i) բնական կիրճը;
ii) հարակից արոտավայրերը և մասնավոր վարելահողը;

-

ԾԿԽ-ի ԲԱՄ-ի և ԱՀ-ի կողմից որևէ այլ բնապահպանական և հնագիտական խնդիրներ չեն
հայտնաբերվել:

Զգայուն ազդակիրներ.
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Բնական կիրճ

ժ.

հարակից արոտավայրեր և դաշտեր

Առաջարկություններ

- Տարածքի օգտագործման համար անհրաժեշտ է պատրաստել ՏԲԿՊ` ԱԶԲ-ի պահանջներին
համապատասխան:
- ԾԿԽ-ի հաստատմանը ներկայացնել ՏԲԿՊ-ը համայնքի ղեկավարի թույլտվությունների և
համաձայնագրերի հետ միասին:
- Անհրաժեշտ է իրականացնել միջոցառումներ, արժեքավոր նյութերը տարածքից ցրվելուց և
կորուստներից խուսափելու ուղղությամբ:
- Պաշտպանող հենապատերը բավարար չեն, որպեսզի կանխեն արժեքավոր նյութերի ցաք ու ցրիվ
լինելը, ուստի անհրաժեշտ է հենապատի ամրեցում:

- Խուսափել բուսահողի բեռնաթափումից առաջարկվող տարածքի եզրերին մոտ:
- Տարածքը փակելուց (օգտագործումը ավարտելուց) և համայնքներին հանձնելուց առաջ
անհրաժեշտ է բարելավել մոտեցման ճանապարհի վիճակը:

4. Հողի բերրի շերտի կուտակման տարածք Թալինում (ՊԿ կմ 67+580-ՊԿ 68+750)
ա. Վայրը – Թալին համայնք
բ. Տարածքի բնութագիրը. Առաջարկվող տարածքը գտնվում է բնական չխախտված չոր
միջավայրում, գրեթե հարթ տեղանքով; իրենից ներկայացնում է տիպիկ տափաստան աննշան
բուսականությամբ:
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Առաջարկվող տարածքը

Հարակից տարածքը

գ. Ջրահեռացման համակարգ և այլ բնական ջրային մարմիններ. Արհեստական ջրահեռացման
գծեր առկա չեն:
դ.

Հեռավորությունը

ավտոճանապարհներից.

Տարածքը

գտնվում

է

գոյություն

ունեցող

ավտոմայրուղուց մոտ 70 մ հեռավորության վրա և կառուցվող Հ-Հ ավտոճանապարհին գրեթե
հարակից է`մոտ 10 մ: Գոյություն ունի գրունտային ճանապարհ միջին վիճակում, որը կարող է
օգտագործվել որպես մոտեցման ճանապարհ դեպի կուտակման տարածք:

Գոյություն ունեցող ավտոճանապարհ

ե. Հեռավորությունը բնակավայրերից, բնակելի և այլ շենքերից. մոտակա բնակավայրը Թալինն է`
մոտ 1000 մ հեռավորության վրա: Տարածքից մոտ 200 մ հեռավորության վրա գտնվում են բնակելի
տներ:
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զ.

Ենթակառուցվածքների և կոմունալ կառուցվածքների առկայություն. Ուսումնասիրված

տարածքում գոյություն չունեն որևէ հանրային և մասնավոր շենքեր և այլ կառուցվածքներ,
ենթակառուցվածքներ,

ինչպիսիք

են`

հեռախոսային

կամ

ինտերնետային

մալուխները,

էլեկտրական գծերը, գազատարերը, խմելու ջրագծերը և այլն: Միակ ազդակիր ենթակառուցվածքը`
էլեկտրականության գծերն են, որոնք գտնվում են

առաջարկվող տարածքից մոտ 2-3 մ

հեռավորության վրա և կարող է ազդեցության ենթարկվել:
է. Հողատարածքի կարգավիճակը` Ծրագրի ՀՕՏԾ-ի սահմաններում մասնավոր սեփականատերից
ձեռք բերված հողատարածք: Առաջարկվող տարածքի և գոյություն ունեցող ավտոմայրուղու միջև
ընկած

փոքրիկ

հողատարածքը

հանդիսանում

է

համայնքային

սեփականության

գյուղատնտեսական հողատարածք:

Հողատարածքի մակերեսը` 5 660 մ2

ը.

թ. Ժամանակավոր կուտակվող հողի բերրի շերտի քանակը` Թալինում ընդհանուր 32 000 մ3:
ժ.

Այցի արդյունքներ
-

Հողի բերրի շերտի կուտակման աշխատանքներն արդեն սկսվել և ընթացքի մեջ էին:
Բուսահողը բեռնաթափվում էր վերը նշված տարածքում և հարթեցվում էր: Փոքր
տրակտորով իրականացվում էր թեթև հարթեցում, որպեսզի բուսահողը ցաք ու ցրիվ չլինի:

Քարերի և ժայռային բեկորների որոշ կույտեր են առկա տարածքի և գոյություն ունեցող
ավտոճանապարհի միջև ընկած հատվածում: Կապալառուն պատասխանատու չէ դրանց ծագման
համար:

-

Անհրաժեշտ են հատուկ մեղմացնող միջոցառումներ հետևյալ զգայուն ազդակիրները
պաշտպանելու համար.
i) էլեկտրականության գծեր
(ii) մոտակա բնակելի տներ

(iii) Կուտակվելով բաց հարթ տեղանքում, որը պաշտպանված չէ բլուրներով կամ այլ
քարքարոտ պատերով, տարածքը ենթարկվում է քամու հարվածքների, և անհրաժեշտ են հատուկ
պաշտպանիչ միջոցառումներ կուտակված բուսահողը հողատարումից պաշտպանելու համար:
-

ԾԿԽ-ի ԲԱՄ-ի և ԱՀ-ի կողմից որևէ այլ բնապահպանական և հնագիտական խնդիրներ չեն
հայտնաբերվել:
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Զգայուն ազդակիրներ

Գոյություն ունեցող ավտոճանապարհ, բնակելի տներ և էլեկտրականության գծեր
ի. Առաջարկություններ
- Տարածքի օգտագործման համար անհրաժեշտ է պատրաստել ՏԲԿՊ` ԱԶԲ-ի պահանջներին
համապատասխան:
- ԳԻ-ի հաստատմանը ներկայացնել ՏԲԿՊ:
- Անհրաժեշտ է իրականացնել պաշտպանիչ միջոցառումներ, հողմնային հողատարումից
արժեքավոր նյութերը տարածքից ցրվելուց և կորուստներից խուսափելու ուղղությամբ:
- Տարածքի վերականգնման ծրագրի շրջանակներում հեռացնել տարածքի և գոյություն ունեցող
ավտոճանապարհի միջև ընկած հատվածում առկա քարերի և ժայռաբեկորների կույտերը:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ Դ. Հողի բերրի շերտի ժամանակավոր կուտակման և հողային հանույթի տեղադրման
համար առաջարկվող տարածքներ Կաքավաձորում (հատված 1 և հատված 2)
ՏԱՐԱԾՔԻ ՍՏՈՒԳԱՅՑԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ N 23
1.

Ներածություն

2013թ-ի նոյեմբերի 12-ին ստուգայց է իրականացվել տ-ն Էդիտա Վարդգեսյանի, ԾԿԽ-ի
բնապահպանության գծով ազգային մասնագետի, պ-ն Բորիս Գասպարյանի, ԾԿԽ-ի ազգային
հնագետի, պ-ն Վիկտոր Բախտամյանի, Կապալառուի բնապահպանության գծով մասնագետի, պ-ն
Սոս Ամիրխանյանի, Կապալառուի սոցիալական հարցերի գծով մասնագետի, և պ-ն Մուրադյանի,
Կաքավաձորի համայնքի ղեկավարի մասնակցությամբ:

Այցի նպատակը` ուսումնասիրել և գնահատել Կապալառուի կողմից առաջարկվող տարածքները
հողի բերրի շերտի ժամանակավոր կուտակման և հողային հանույթի տեղադրման համար:
Գոյություն ունեցող ավտոճանապարհին հարակից հատվածը պետք է օգտագործվի հողային
հանույթի տեղադրման համար, իսկ Կաքավաձոր ճանապարհին հարող հատվածը առաջարկվում
է օգտագործել հողի բերրի շերտի ժամանակավոր կուտակման համար:

2.

Տարածքի նկարագրությունը

ա.

Վայրը – Կաքավաձոր համայնք

բ.

Տարածքի բնութագիրը. Առաջարկվող տարածքը իրենից բնական չխախտված չոր միջավայր

է ներկայացնում և գտնվում է սեզոնային չոր կիրճում` մոտ 4 մ երկարությամբ քարքարոտ
բլուրների միջև; տիպիկ տափաստանային բուսականություն:

Բուսահողի կուտակման համար առաջարկվող տարածքը

հողային հանույթի տեղադրման համար առաջարկվող

տարածքը
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գ. Ջրահեռացման համակարգ. Կիրճը հավանաբար բնական ջրահեռացման ուղի է հանդիսանում:
Արհեստական ջրահեռացման գծեր առկա չեն:
դ. Հեռավորությունը ավտոճանապարհներից. Հեռավորությունը գոյություն ունեցող
ավտոմայրուղուց մոտ 600մ է բուսահողի տարածքի համար և հարում է ավտոճանապարհին
հողային հանույթի տեղադրման տարածքի համար:

ե. Հեռավորությունը բնակավայրերից, բնակելի և այլ շենքերից. մոտակա գյուղը` Կաքավաձորը
գտնվում է մոտ 800 մ հեռավորության վրա; կից գյուղատնտեսական հողատարածքը մասնավոր
սեփականություն է; մոտ 300մ հեռավորության վրա գտնվում է ավտոտեխսպասարկման կետը:
զ.

Ենթակառուցվածքների

և

կոմունալ

կառուցվածքների

առկայություն.

Արհեստական

ենթակառուցվածքներ և/կամ կոմունալ կառուցվածքներ տարածքում առկա չեն:
է. Հողատարածքի կարգավիճակը` արոտավայր հանդիսացող համայնքային գյուղատնտեսական
հողատարածք:
ը. Հողատարածքի մակերեսը և հողային զանգվածի քանակը` որոշվելու է Կապալառուի կողմից
3.

Այցի արդյունքեր

ա.

Անհրաժեշտ են հատուկ մեղմացնող միջոցառումներ հետևյալ զգայուն ազդակիրները

պաշտպանելու համար.
(i) անցուղի;
(ii) կիրճը կարող է ծառայել որպես ջրահեռացում հեղեղաջրերի համար;
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(iii) տեղանքը գտնվում է Կաքավաձորի հնագիտական գերեզմանաքարերի տարածքում, և
հնագիտական արժեքների հնարավոր հայտնաբերումները չեն բացառվում;
(iv) կից հողատարածքը մասնավոր սեփականություն է;
(v) էլեկտրահաղորդակցման գծի աշտարակ բլուրի վերին մասում;
(vi) մոտ 300 մ հեռավորության վրա գտնվող ավտոտեխսպասարկման կետ:
Զգայուն ազդակիրներ.

Անցուղի

Կիրճը կարող է բնական ջրահեռացման ուղի լինել

Հնագիտական արժեքների առկայությունը չի բացառվում;

4.

Առաջարկություններ

ա.

Ելնելով վերոնշյալից` ԾԿԽ-ն տարածքի շահագործումը համարում է ոչ նպատակահարմար

և անցանկալի:
բ.

Եթե Կապալառուն պնդում է ընտրված տարածքի շահագործման վերաբերյալ, ապա պետք է

կրկնակի այց նախաձեռնվի:

ՀԱՎԵԼՎԱԾ Ե. Հողի բերրի շերտի կուտակման տարածքներ Ներքին Բազմաբերդ 1-ում, Ներքին
Բազմաբերդ 2-ում, Ներքին Բազմաբերդ 3-ում
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ՏԱՐԱԾՔԻ ՍՏՈՒԳԱՅՑԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ N 24
Ներածություն
2013թ-ի նոյեմբերի 19-ին ստուգայց է իրականացվել տիկին Էդիտա Վարդգեսյանի, ԾԿԽ-ի
Բնապահպանության գծով ազգային մասնագետի, պարոն Բորիս Գասպարյանի, ԾԿԽ-ի ազգային
հնագետի, պարոն Վիկտոր Բախտամյանի, Կապալառուի բնապահպանության գծով մասնագետի,
պարոն Սոս Ամիրխանյանի, Կապալառուի Սոցիալական հարցերի գծով մասնագետի, պարոն
Գևորգ Աֆյանի, ԾԻԿ-ի Սոցիալական և բնապահպանական երաշխիքների բաժնի
բնապահպանության գծով մասնագետի և պարոն Նորեյանի, Ներքին Բազմաբերդի
համայնքապետի մասնակցությամբ:

Այցի նպատակը` գնահատել հողի բերրի շերտի ժամանակավոր կուտակման համար տարածքը:
1.

Բուսահողի կուտակման տարածք Ներքին Բազմաբերդ 1-ում

ա.

Վայրը – Ներքին Բազմաբերդ համայնք

բ.

Տարածքի բնութագիրը. Առաջարկվող տարածքը գտնվում է չոր անմշակ միջավայրում,

փոքր-ինչ թեքված քարքարոտ տեղանքով; տիպիկ տափաստան աննշան բուսականությամբ:
Առաջարկվող տարածքի աջակողմյան մասը գտնվում է բնական չոր կիրճի հարևանությամբ (ոչ
խորը):

գ. Ջրահեռացման համակարգ. Տարածքը գտնվում է բարենպաստ դիրքում, որը չի խանգարում
էկոհամակարգի բնական ջրահեռացմանը: Մարդկանց կողմից պատրաստված ջրահեռացման գծեր
գոյություն չունեն:
դ.

Հեռավորությունը

ավտոճանապարհին:

ավտոճանապարհից.
Մոտեցման

ճանապարհ

Տարածքը
չկա;

հարում

Կապալառուն

է

գոյություն
պետք

է

ունեցող

պատրաստի

գրունտային ճանապարհներ տարածքը շահագործելու համար:
ե. Հեռավորությունը բնակավայրերից, բնակելի և այլ շենքերից. մոտակա գյուղը գտնվում է մոտ 4
կմ հեռավորության վրա; կից հողատարածքը մասնավոր սեփականություն է:
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զ. Ենթակառուցվածքների և կոմունալ կառուցվածքների առկայություն. Առաջարկվող տարածքի
ձախակողմյան հատվածում գոյություն ունեն ոռոգման ջրի խողովակաշար և լվացվելու փական:
է.

Հողատարածքի

կարգավիճակը

–

որպես

արոտավայր

հանդիսացող

համայնքի

գյուղատնտեսական հողատարածք:
ը. Հողատարածքը, որը պետք է օգտագործվի, և հեռացման ենթակա քանակը` պետք է որոշվի
Կապալառու կողմից
թ.

Արդյունքներ

-

Անհրաժեշտ են հատուկ պաշտպանիչ միջոցառումներ` պաշտպանելու

(i) ոռոգման ջրի խողովակաշարը;
(ii) բնական կիրճը;
(iii) կից վարելահողը;
(iv) ճանապարհի կոմունալ կառուցվածքները;
(v) ժայռային նյութի առկայությունը, որը կարող է խառնվել բուսահողի հետ և վնաս առաջացնել;
- ԾԿԽ-ի ԲԱՄ-ի և ԱՀ-ի կողմից որևէ այլ բնապահպանական և հնագիտական խնդիրներ
չհայտնաբերվեցին:
ժ.

Առաջարկություններ

- Տարածքի օգտագործման համար անհրաժեշտ է պատրաստել ՏԲԿՊ` ԱԶԲ-ի պահանջներին
համապատասխան:
- ԳԻ-ի հաստատմանը ներկայացնել ՏԲԿՊ Համայնքապետերի հաստատումների հետ միասին:
- Նախքան կուտակումը մակերևույթը մաքրել քարերից, որպեսզի բուսահողը չխառնվի և չվնասվի;
Զգայուն ընկալիչներ.

Ոռոգման ջրի խողովակաշար

Ճանապարհի կոմունալ կառուցվածքներ

55

Բնական կիրճ

Առաջարկություն.

Նախքան կուտակումը հեռացնել քարերը
2.

Բուսահողի կուտակման տարածք Ներքին Բազմաբերդ 2-ում

ա.

Վայրը – Ներքին Բազմաբերդ համայնք

բ.

Տարածքի բնութագիրը. Առաջարկվող տարածքը գտնվում է չոր անմշակ միջավայրում,

փոքր-ինչ թեքված քարքարոտ տեղանքով; տիպիկ տափաստան աննշան բուսականությամբ:
Առաջարկվող տարածքի աջակողմյան մասը գտնվում է բնական չոր կիրճի հարևանությամբ (ոչ
խորը): Սկզբնական բնական լանդշաֆտը զգալիորեն շահագործվել է (հավանաբար
հանքարդյունաբերական նպատակներով), և գոյություն ունեն մարդկանց կողմից պատրաստված
փոսեր: Փոսերը գետնի վրա մոտ 2 մ խորությամբ են, իսկ բլուրների ներսում` 5-6մ խորությամբ:

գ. Ջրահեռացման համակարգ. Տարածքը գտնվում է բարենպաստ դիրքում, որը չի խանգարում
էկոհամակարգի բնական ջրահեռացմանը: Մարդկանց կողմից պատրաստված ջրահեռացման գծեր
գոյություն չունեն:
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դ.

Հեռավորությունը

ավտոճանապարհին:

ավտոճանապարհից.
Մոտեցման

ճանապարհ

Տարածքը
չկա;

հարում

է

Կապալառուն

գոյություն
պետք

է

ունեցող

պատրաստի

գրունտային ճանապարհներ տարածքը շահագործելու համար:
ե. Հեռավորությունը բնակավայրերից, բնակելի և այլ շենքերից. մոտակա գյուղը գտնվում է մոտ 800
մ հեռավորության վրա; կից հողատարածքը մասնավոր սեփականություն է:
զ. Ենթակառուցվածքների և կոմունալ կառուցվածքների առկայություն. Առաջարկվող տարածքի
ձախակողմյան հատվածում գոյություն ունեն ոռոգման ջրի խողովակաշար և լվացվելու փական:
է.

Հողատարածքի

կարգավիճակը

–

որպես

արոտավայր

հանդիսացող

համայնքի

գյուղատնտեսական հողատարածք:
ը. Հողատարածքը, որը պետք է օգտագործվի, և հեռացման ենթակա քանակը` պետք է որոշվի
Կապալառու կողմից

թ.

Արդյունքներ

-

Անհրաժեշտ են հատուկ պաշտպանիչ միջոցառումներ` պաշտպանելու

(i) ոռոգման ջրի խողովակաշարը և լվացվելու փականը;
(ii) կից հողատարածքը մասնավոր սեփականություն է;
(iii) ժայռային նյութի առկայությունը, որը կարող է խառնվել բուսահողի հետ և վնաս առաջացնել;
- ԾԿԽ-ի ԲԱՄ-ի և ԱՀ-ի կողմից որևէ այլ բնապահպանական և հնագիտական խնդիրներ
չհայտնաբերվեցին:
ժ.

Առաջարկություններ

- Տարածքի օգտագործման համար անհրաժեշտ է պատրաստել ՏԲԿՊ` ԱԶԲ-ի պահանջներին
համապատասխան:
- ԳԻ-ի հաստատմանը ներկայացնել ՏԲԿՊ Համայնքապետերի հաստատումների հետ միասին:
- Ընդգրկել նաև առաջարկվող տեղանքի ձախ կողմին հարակից տարածքը` բավարարելու
համայնքի խնդրանքը և համայնքապետին տրամադրելու հայերեն տարբերակը ծանոթանալու
համար:
- Բուսահողը կուտակել այնպես, որպեսզի լցվեն մարդկանց կողմից պատրաստված գոյություն
ունեցող փոսերը և վերականգնել սկզբնական բնական լանդշաֆտը:
- Հեռացնել ժայռային նյութը, որպեսզի բուսահողը չխառնվի և չվնասվի;
Զգայուն ընկալիչ.
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Ոռոգման ջրի խողովակաշար և լվացվելու փական
Առաջարկություններ.

Լցնել փոսերը

Ընդգրկել նաև ձախ կողմի տարածքը համայնքի

կարիքները բավարարելու համար

Հեռացնել քարերը

3.

Հանված նյութի բեռնաթափման տարածք Ներքին Բազմաբերդ 3-ում

ա.

Վայրը – Ներքին Բազմաբերդ համայնք

բ.

Տարածքի

բնութագիրը.

Առաջարկվող

տարածքը

գտնվում

է

գոյություն

ունեցող

խաչմերուկում և դրա հարևանությամբ; տարածքը գտնվում է չոր միջավայրում, փոքր-ինչ թեքված
քարքարոտ

տեղանք

գոյություն

ունեցող

ճանապարհների

լիցքի

ստորոտում;

տիպիկ

տափաստանային բուսականությամբ:
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գ. Ջրահեռացման համակարգ. Տարածքը գտնվում է բարենպաստ դիրքում, որը չի խանգարում
էկոհամակարգի բնական ջրահեռացմանը: Մարդկանց կողմից պատրաստված ջրահեռացման գծեր
գոյություն չունեն:
դ. Հեռավորությունը ավտոճանապարհից. Տարածքը գտնվում է գոյություն ունեցող
ավտոճանապարհից մոտ 150 մ հեռավորության վրա: Մոտեցման ճանապարհը գոյություն ունեցող
խաչմերուկի ասֆալտապատ հատվածն է, որը գտնվում է միջին վիճակում:

ե. Հեռավորությունը բնակավայրերից, բնակելի և այլ շենքերից. մոտակա գյուղը գտնվում է մոտ 800
մ հեռավորության վրա; կից հողատարածքը մասնավոր սեփականություն է:
զ. Ենթակառուցվածքների և կոմունալ կառուցվածքների առկայություն. Բեռնաթափման համար
առաջարկվող տարածքում գոյություն ունեն ավտոճանապարհի կոմունալ կառուցվածքներ:
է.

Հողատարածքի

կարգավիճակը

–

որպես

արոտավայր

հանդիսացող

համայնքի

գյուղատնտեսական հողատարածք:
ը. Հողատարածքը, որը պետք է օգտագործվի, և հեռացման ենթակա քանակը` պետք է որոշվի
Կապալառու կողմից
թ.

Արդյունքներ

-

Անհրաժեշտ են հատուկ պաշտպանիչ միջոցառումներ` պաշտպանելու

(i) խաչմերուկի մաս հանդիսացող գոյություն ունեցող ասֆալտապատ ճանապարհը;
(ii) ճանապարհի կոմունալ կառուցվածքները;
(iii) հազվադեպ հանդիպող բուսականությունը;
(iv) ձախ կողմում գտնվող ոռոգման ջրի խողովակաշարը:
- ԾԿԽ-ի ԲԱՄ-ի և ԱՀ-ի կողմից որևէ այլ բնապահպանական և հնագիտական խնդիրներ
չհայտնաբերվեցին:

ժ.

Առաջարկություններ

- Տարածքի օգտագործման համար անհրաժեշտ է պատրաստել ՏԲԿՊ` ԱԶԲ-ի պահանջներին
համապատասխան:
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- ԳԻ-ի հաստատմանը ներկայացնել ՏԲԿՊ Համայնքապետերի հաստատումների հետ միասին:
- Ընդգրկել նաև առաջարկվող տեղանքի ձախ կողմին հարակից տարածքը` բավարարելու
համայնքի խնդրանքը և համայնքապետին տրամադրելու հայերեն տարբերակը ծանոթանալու
համար:
- Հանված նյութը բեռնաթափել այնպես, որպեսզի ստեղծվի բնական տեսք ունեցող հարթ տեղանք,
որը կարող է հետագայում ծածկվել բուսականությամբ: Խուսափել բեռնաթափված նյութերի
կույտերից:
Զգայուն ընկալիչ.

գոյություն ունեցող ասֆալտապատ ճանապարհ

ճանապարհի կոմունալ

կառուցվածքներ

Պաշտպանել հազվադեպ հանդիպող բուսականությունը
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ Զ. Հանված նյութի բեռնաթափման տարածքներ Դավթաշեն 1-ում, Դավթաշեն 2-ում,
ՏԵՂԱՄԱՍԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ N27 և N28
Ներածություն
2013թ-ի նոյեմբերի 26-ին ստուգայց է իրականացվել տիկին Էդիտա Վարդգեսյանի, ԾԿԽ-ի
Բնապահպանության գծով ազգային մասնագետի, պարոն Բորիս Գասպարյանի, ԾԿԽ-ի ազգային
հնագետի, պարոն Վիկտոր Բախտամյանի, Կապալառուի բնապահպանության գծով մասնագետի,
պարոն Սոս Ամիրխանյանի, Կապալառուի Սոցիալական հարցերի գծով մասնագետի, պարոն
Գևորգ Աֆյանի, ԾԻԿ-ի Սոցիալական և բնապահպանական երաշխիքների բաժնի
բնապահպանության գծով մասնագետի և պարոն Գրիգոր Վարդանյանի, Դավթաշենի
համայնքապետի մասնակցությամբ:

Այցի նպատակը` գնահատել հանված նյութի (հող, քարերի և ժայռային կտորների հետ խառնված
հող) բեռնաթափման համար տարածքները:
1.

Հանված նյութի բեռնաթափման տարածքներ Դավթաշեն 1-ում

ա.

Վայրը – Դավթաշեն համայնք

բ.

Տարածքի բնութագիրը. Առաջարկվող տարածքը գտնվում է չոր անմշակ միջավայրում,

փոքր-ինչ թեքված քարքարոտ տեղանք բլուրների ստորոտում; տիպիկ տափաստանային
բուսականությամբ:

գ. Ջրահեռացման համակարգ. Տարածքը գտնվում է բարենպաստ դիրքում, որը չի խանգարում
էկոհամակարգի բնական ջրահեռացմանը: Մարդկանց կողմից պատրաստված ջրահեռացման գծեր
գոյություն չունեն:
դ. Հեռավորությունը ավտոճանապարհից. Առաջարկվող տարածքը գտնվում է գոյություն ունեցող
ավտոճանապարհին հարակից: Տարածքը հասանելի կլինի շինարարության փուլում գտնվող Հ-Հ
ավտոճանապարհի Օտարման գոտու միջոցով: Ինչպես նաև առկա է գոյություն ունեցող
ավտոճանապարհից տարածքին մոտեցող գրունտային ճանապարհ, որը կարող է օգտագործվել
բանվորների կողմից, և թեթև լուսավորություն: Ծանրաքաշ մեքենաները չեն կարող օգտագործել
այս գրունտային ճանապարհը:
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Գոյություն ունեցող ավտոճանապարհ Շին-յան փուլում գտնվող Հ-Հ ավտոճանապարհ

Գրունտային ճանապարհ
ե. Հեռավորությունը բնակավայրերից, բնակելի և այլ շենքերից. մոտակա գյուղը` Դավթաշենը
գտնվում է մոտ 100 մ հեռավորության վրա; կից հողատարածքը մասնավոր սեփականություն է:
զ. Ենթակառուցվածքների և կոմունալ կառուցվածքների առկայություն. Բեռնաթափման համար
առաջարկվող տարածքում գոյություն ունեն ավտոճանապարհի կոմունալ կառուցվածքներ:
է.

Հողատարածքի

կարգավիճակը

–

որպես

արոտավայր

հանդիսացող

համայնքի

գյուղատնտեսական հողատարածք:
ը. Հողատարածքը, որը պետք է օգտագործվի, և հեռացման ենթակա քանակը` պետք է որոշվի
Կապալառու կողմից
թ.

Արդյունքներ

-

Անհրաժեշտ են հատուկ պաշտպանիչ միջոցառումներ` պաշտպանելու

(i) հարակից արոտավայրերը և մասնավոր վարելահողերը;
(ii) դաշտի գրունտային ճանապարհները;
(iii) որոշ արժեքավոր թփեր;
Զգայուն ընկալիչներ.
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Դաշտի գրունտային ճանապարհներ

Հարակից արոտավայրեր և մասնավոր վարելահողեր

Արժեքավոր թփեր
ժ.

Առաջարկություններ

- Տարածքի օգտագործման համար անհրաժեշտ է պատրաստել ՏԲԿՊ` ԱԶԲ-ի պահանջներին
համապատասխան:
- ԳԻ-ի հաստատմանը ներկայացնել ՏԲԿՊ Համայնքապետերի հաստատումների հետ միասին:
- Հանված նյութը բեռնաթափել այնպես, որպեսզի ստեղծվի բնական տեսք ունեցող հարթ տեղանք,
որը կարող է հետագայում ծածկվել բուսականությամբ: Խուսափել բեռնաթափված նյութերի
կույտերից:
- ԾԿԽ-ի ԲԱՄ-ի և ԱՀ-ի կողմից որևէ այլ բնապահպանական և հնագիտական խնդիրներ
չհայտնաբերվեցին:

2.

Բուսահողի կուտակման տարածք Դավթաշեն 2-ում

ա.

Վայրը – Դավթաշեն համայնք

բ.

Տարածքի բնութագիրը. Առաջարկվող տարածքը գտնվում է չոր անմշակ միջավայրում,

գրեթե հարթ տեղանքում այս տարածաշրջանին բնորոշ տափաստային աննշան
բուսականությամբ: Տարածքը ծածկված է քարերով և ժայռային կտորներով
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գ. Ջրահեռացման համակարգ. Տարածքը գտնվում է բարենպաստ դիրքում, որը չի խանգարում
էկոհամակարգի բնական ջրահեռացմանը: Մարդկանց կողմից պատրաստված ջրահեռացման գծեր
գոյություն չունեն:
դ. Հեռավորությունը ավտոճանապարհից. Առաջարկվող տարածքը գտնվում է գոյություն ունեցող
ավտոճանապարհին հարակից և հասանելի կլինի շինարարության փուլում գտնվող Հ-Հ
ավտոճանապարհի միջոցով: Տարածքը գտնվում է գոյություն ունեցող ավտոճանապարհից մոտ
600մ հեռավորության վրա: Ինչպես նաև առկա է գոյություն ունեցող ավտոճանապարհից
տարածքին մոտեցող դաշտի գրունտային ճանապարհ, որը կարող է օգտագործվել բանվորների
կողմից, և թեթև լուսավորություն: Ծանրաքաշ մեքենաները չեն կարող օգտագործել այս
գրունտային ճանապարհը:

Շին-յան փուլում գտնվող Հ-Հ ավտոճանապարհ

Դաշտի գրունտային ճանապարհ

ե. Հեռավորությունը բնակավայրերից, բնակելի և այլ շենքերից. մոտակա գյուղը` Դավթաշենը
գտնվում է մոտ 1000 մ հեռավորության վրա; կից վարելահողը մասնավոր սեփականություն է:
զ. Ենթակառուցվածքների և կոմունալ կառուցվածքների առկայություն. Առաջարկվող տարածքում
գոյություն ունի ոռոգման ջրի հողային առու և երրորդ կարգի առու` մոտ 200մ հեռավորության
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վրա: Տարածքում նաև առկա են ճանապարհի կոմունալ կառուցվածքներ:

Ոռոգման ջրի հողային առու

Ճանապարհի կոմունալ կառուցվածքներ
է.

Հողատարածքի

կարգավիճակը

–

Ծրագրի

ՀՕՏԾ-ի

շրջանակներում

մասնավոր

սեփականատիրոջից ձեռք բերված համայնքի գյուղատնտեսական վարելահող:
ը. Հողատարածքը, որը պետք է օգտագործվի, և հեռացման ենթակա քանակը` պետք է որոշվի
Կապալառու կողմից
թ.

Արդյունքներ

-

Անհրաժեշտ են հատուկ պաշտպանիչ միջոցառումներ` պաշտպանելու

(i) հարակից մասնավոր վարելահողերը;
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ii) դաշտի գրունտային ճանապարհները;
Զգայուն ընկալիչներ.

Երրորդ կարգի ոռոգման ջրանցք

Հողային ջրանցք

Հարակից մասնավոր վարելահողեր

Դաշտի գրունտային ճանապարհներ

ժ.

Առաջարկություններ

- Տարածքի օգտագործման համար անհրաժեշտ է պատրաստել ՏԲԿՊ` ԱԶԲ-ի պահանջներին
համապատասխան:
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- ԳԻ-ի հաստատմանը ներկայացնել ՏԲԿՊ Համայնքապետերի հաստատումների հետ միասին:
- Առաջարկվող տարածքը ծածկված է քարերով և ժայռային կտորներով: Նախքան կուտակումը
առաջարկվող տարածքը մաքրել քարերից և ժայռային կտորներից, որպեսզի արժեքավոր
բուսահողը չխառնվի ժայռային կտորների հետ:
- ԾԿԽ-ի ԲԱՄ-ի և ԱՀ-ի կողմից որևէ այլ բնապահպանական և հնագիտական խնդիրներ
չհայտնաբերվեցին:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ Է. Անհամապատասխանության ծանուցումներ թիվ 0109 Հատված 3-ում
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ Ը. Վերագրանցված անհամապատասխանության ծանուցում Կապալառուին
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