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Մաս I Ներածություն
Սույն Բնապահպանական մշտադիտարկման կիսամյակային հաշվետվությունը ընդգրկում է
2015թ-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 2-ում և 3-ում շինարարական աշխատանքները ժամանակավորապես դադարեցվել
էին 2015թ-ի հունվարի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, իսկ Հատված 1-ում՝ 2015թ-ի հունվարի 1-ից
մինչև ապրիլի 1-ը: Միայն որոշակի աշխատանքներ են իրականացել ժամանակ առ ժամանակ
Մուղնի կամրջի վրա 2015թ հունվար ամսվա ընթացքում Հատված 3-ում:
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 PK 55+275 – PK65+157 հատվածներում՝



թեք հարթությունների/թեքլանջերի կառուցում,



գյուղատնտեսական և ստորգետնյա անցումների կառուցում,



հանույթի հետ կապված աշխատանքներ

Բոլոր հանված

նյութերը

օգտագործվել են շինարարական նպատակներով:

Հաշվետու

ժամանակահատվածի ընթացքում որևէ հանված նյութ չի հեռացվել կուտակման վայրեր:

Անվտանգության միջոցառումներ: Հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում շինարարական
աշխատանքները ներառում են բետոնե բլոկերի տեղադրում և ճանապարհային նշանների
տեղափում:

1.2

Հատված 2 Երևան-Արարատ Մ2 Ճանապարհ կմ 9+312 մինչև կմ 47+400.

Շինարարական աշխատանքները իրականացվել են “Կորսան Կորվիամ Կոնստրուկսիոն” Էս. Ա.
հայկական մասնաճյուղի կողմից:
Հաշվետու

ժամանակաշրջանի

ընթացքում

կատարվել

են

հետևյալ

շինարարական

աշխատանքները PK 9+312 tի PK 28+900 հատվածներում:



Ճանապարհի միջնագծի լիցք



Հիմքի նախապատրաստական աշխատանքներ



Կարանների լցոնում



Կողնակների կառուցում



Ստորգետնյա ջրահեռացում



Արտահոսքեր և հավաքովի դրենաժ



Ճանապարհային պարիսպների տեղադրում
Հիմքի համար նախատեսված նյութը փոխադրվել է «ԱԱԲ ծրագրի» ՍՊԸ-ի կողմից
հաստատված քարհանքից, հիմքի նյութը փոխադրվել է Արամուսի կողմից հաստատված
քարհանքից, իսկ կողնակների նյութերը՝ «Շեն կոնցերն» ՍՊ կողմից հաստատված
քարհանքից:

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 կողմից:

Հաշվետու

ժամանակաշրջանի

ընթացքում

կատարվել

են

հետևյալ

շինարարական

աշխատանքները (PK 18+370-PK 29+773) հատվածներում:


Ճանապարհի միջնագծի լիցք



Կողնակների կառուցում



Արտահոսքեր



Հավաքովի առուներ



Ճանապարհային պարիսպների տեղադրում



Հիմքի նախապատրաստական աշխատանքներ



Մուղնի կամրջի կառուցում:

Հիմքի համար նախատեսված նյութը փոխադրվել է «ԱԱԲ ծրագրի» ՍՊԸ-ի և «Արարատ Ճանշին»
ՍՊԸ կողմից հաստատված քարհանքներից, հիմքի նյութը տրամադրվել է Արամուսի կողմից
հաստատված քարհանքից, իսկ միջնագծի նյութը՝ «Շեն կոնցերն» ՍՊ կողմից հաստատված
քարհանքից:

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 կառավարման 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, ինչպես նաև

ԿՇՄԿՊ և ՇԿՊ նախապատրաստման և իրականացման, շինարարական աշխատանքների
մոնիթորինգի և հաշվետվողականության համար:
Հաշվետվողականություն

Մոնիթորինգ

2.1

ԾԻԿ արտաքին ազդեցության և վերաբնակեցման բաժին

Արտաքին ազդեցության և վերաբնակեցման աշխատանքները ստանձնել են արտաքին
ազդեցության և վերաբնակեցման համակարգողը, Սոց. անվտանգության մասնագետը և
Բնապահպանության մասնագետը:
Գևորգ Աֆյան - Արտաքին ազդեցության և վերաբնակեցման համակարգողը պատասխանատու
է ծրագրի բնապահպանական, վերաբնակեցման և սոցիալ կառավարման համար:
Սոնա Պողոսյան - Սոց. անվտանգության մասնագետը պատասխանատու է Ծրագրի
համապատասխանության համար ԱԶԲ Անվտանգության քաղաքականությանը և ՀՀ
օրենսդրությանը:
Մարիամ

Բադեյան

-

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: Ըստ Ծառայությունների մատուցման
համաձայնագիր ՓՊ3-ի, ԲԱՄ նախատեսվող ներդրումը հաշվետու ժամանակաշրջանում 10 օր
է մարտին, և 10 օր մայիսին, այնուամենայնիվ ԲԱՄ պայմանավորվել է ԾԿԽ հետ վերաբաշխել

իր ներդրումը և իրականացնել անհրաժեշտ հանձնարարականները փետրվարից մինչև մայիս,
ամբողջովին ծախսելով 20 օր, համաձայն ծառայությունների մատուցման պայմանագիր ՓՊ3
նախատեսվածի:
Բորիս Գասպարյանը՝ Հնագիտության գծով ազգային մասնագետը, պատասխանատու է Տրանշ
2-ում

առկա

հնագիտական

աշխատանքների

և

հարցերի

Հայաստանի

վերաբերյալ

խորհրդատվության,

հնագիտությանը

վերաբերող

շինարարական

օրենսդրության

միջև

փոխհամապատասխանության, քարհանք կատարված ստուգայցերի, թափոնների կուտակման և
բետոնի գործարանի տարածքների համար՝ հնագիտական գնահատման նպատակներից
ելնելով:Նա համաձայնություն ունի ԾԿԽ հետ իրականացնելու մնացած հնագիտական հանույթի
հետ կապված աշխատանքները և հնագիտության հետ առնչվող առաջադրանքները:
Չարլզ Ադամսոնը՝ Բնապահպանության գծով միջազգային մասնագետը պատասխանատու է
բնապահպանական անվտանգության հարցերում խորհրդատվության համար՝ հիմնվելով
միջազգային փորձի վրա: Հաշվետու ժամանակաշրջանում ներգրավվածություն չի ունեցել: the
agreed version of the main proposal is
2.3

Կապալառուի Բնապահպանության բաժին

Կապալառուի Բնապահպանության բաժինը կազմված է 4 անդամներից՝
Խավիեր Գոմես Մորենո Որակի և Բնապահպանության գծով ղեկավար, 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,
պատասխանատու
Քաղաքականության

է

Կապալառուի

գործողությունների

առողջապահության

փոխհամաձայության համար:

և

և

անվտանգության

ԱԶԲ
գծով

Անվտանգության
մասի

միջև

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

Կապալառուն գրանցվել է Բն-ում որպես ակտիվ բնապահպանական գործողությունների

իրականացնող տնտեսվարող սուբյեկտ, որը պարբերաբար ներկայացնում է եռամսյակային
բնապահպանական հաշվետվություններ՝ ՀՀ օրենսդրության համաձայն: 2014թ-ի համար
տարեկան

հաշվետվությունը

և

2015թ-ի

առաջին

և

երկրորդ

եռամսյակների

համար

հաշվետվությունները Կապալառուն ներկայացրել է ԲՆ-ին հաշվետու ժամանակահատվածում:
3.1.3

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 և ՀՀ օրենսդրության համապատասխան:
3.2.2.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: Ընդունվել են հետևյալ դրույթները.(i) Կապալառուն ընտրում է
շինարարական թափոնների կամ հանված նյութի համար կուտակման վայր, (ii) ԾԿԽ ԲԱՄ և ՀՓ
այցելում են շինհրապարակ և տրամադրում կապալառուին շինհրապարակի գնահատման
հաշվետվություն հայտնաբերված զգայուն ռեցեպտորներով և առաջարկներով տեղանքի
օգտագործման վերաբերյալ, (iii) Կապալառուն ապահովում է շինհրապարակը և կազմում
շինհրապարակին

բնորոշ

ՇՄԿՊ

(ՇԲՇՄԿՊ)

հիմք

ընդունելով

գնահատման

հաշվետվությունների եզրակացություններն ու ուղարկում է ԾԿԽ հաստատմանը, (iv) ԾԿԽ ԲԱՄ
վերանայում է ՇԲՇՄԿՊ և հաստատում տրամադրում, (v) Այնուհետև, Կապալառուին թույլ են
տալիս սկսել շինհրապարակի աշխատանքները:

3.2.3 Հետևելով ԱԶԲ խնդրանքին՝ կազմվել են ՇԿՊ-եր Շահվերդ գետի կիրճերի համար, և
Մարմարաշեն և Բուրաստանում ուղեանցների համար: ՇԿՊ, որոնք մշակվել են ԵրևանԱրարատ հատվածի ուղեանցերի շինարարության համար 15+439կմ, Մարմարաշեն
հատվածի դաշտային ճանապարհահների հատվածում և

24 + 147.5կմ Բուրաստան

դաշտային ճանապարհի հատվածում վերանայվել և հաստատվել են ԱԶԲ-ին 17.06.15թին, և կցվել ԱԶԲ-ի եւ ԾԻԳ կայքերում:

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

շինարարության
պահանջներ:

իրականացմանը

ազդեցության

ՇՄԿՊ-ի

հետ

մեղմացում,

և

կառավարմանը,

մոնիթորինգ

համապատասխանությունը

և

մասնավորապես՝

հաշվետվողականության

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 տեսանկյունից գնահատելու համար: Այցեր են կատարվել Կապալառուի կողմից
առաջարկված հետևյալ վայրեր՝ Աղձք-1 DS, Կոշ – 4 և Կոշ-5 ՀՆԿՎ և Parpi-1 ՀՆԿՎ: Նշենք, նաև,
որ նախկինում հետաձգված շինհրապարակի այցը Կոշ-3 բնահողի կուտակման վայր
իրականացվել է:
3.4.2

Կապալառուի

կողմից

տրամադրվել

են

համապատասխան

գնահատման

հաշվետվությունները, որոնք ընդգրկում են այցելությունների արդյունքները և ՇԿՊ կազմելու
առաջարկները: Բոլոր այցելած շինհրապարակների նախնական գնահատման մեջ սահմանվում
է, որ չկան բնապահպանական առարկություններ, որոնք կարող են խոչընդոտել
շինհրապարակների օգտագործումը առաջարկվող նպատակների համար:
3.4.3

Շինհրապարակին

բնորոշ

բնապահպանական

կառավարման պլանները հանված

նյութերի կուտակման վայրերի համար վերանայվել են և հաստատումը տրամադրվել է Կոշ 1Կոշ 2 DS ՇԿՊ կողմից տարածքի 2015թ փետրվարին, իսկ Կոշ-3 ԹՀՆԿՎ ՇԿՊ համար 2015թ-ի
մարտին:

3.4.4. Աղձք -1 շինհրապարակին բնորոշ կառավարման պլանները, որոնք առաջարկվում են
հանված նյութերի հեռացման համար և Կոշ-4 շինհրապարակները, Հատված-1 ում բնահողի
ժամանակավոր կուտակման համար,

որոնք գնահատվել են Ինժեների ԲԱՄ կողմից դեռևս

սպասում են Կապալառուին:
3.4.5

Շահվերդ գետի կիրճի շինհրապարակին բնորոշ բնապահպանական կառավարման
պլանը ուղարկվել է ԱԶԲ դիտարկման համար, համաձայն ԱԶԲ առաքելության
պահանջի, և մեկնաբանությունների հիման վրա վերանայումից հետո: Ինժեները
ուսումնասիրել և հաստատել է է ՇԲՇՄԿՊ 2015թ հունիսի 29-ին:

3.4.6

Հատված 1-ում Թափոնների և հանված նյութի կուտակման վայրերի ՇՄԿ կարգավիճակի
մանրամանս տեղեկատվությունը տրամատրվում է ամսեկան առաջընթացի
հաշվետվություններում: Թափոնների և հանված նյութի կուտակման վայրերի
կարգավիճակը մնում է նույնը և 2015թ մայիսի 31 դրությամբ իրենց է ՇԲՇՄԿՊ
շահագործման կարգավիճակը մնում է նույնը, ինչ 2014թ նոյեմբերի 30-ին էր, և է ՇԲՇՄԿՊ
ներկայացված են հավելված –ում:

3.5. ԱԶԲ Աուդիտի Առաքելություն
ԱԶԲ Աուդիտի Առաքելությունը տեղի ունեցավ 2015թ մայիսի 13-ին, ծրագրի գործունեոթյունը
ԱԶԲ SPS (2009) պահանջների հետ ստուգելու նպատակով: ԱԶԲ ազգային բնապահպանական
խորհրդատուն ԾԻԿ-ի, ԾԿԽ և Կապալառուի ներկայացուցիչների հետ այցելել է Հատված 1
շինհրապարակները: Կատարվեցին այցելություններ ընթացիկ շինարարական աշխատանքների
շինհրապարակներ, Կոշ 1, Կոշ 2, Շամիրամ 1, Ներքին Բազմաբերդ 1 հանված նյութի
կուտակման վայրեր և Արուճ թափոնների բնահողի կուտակման վայրեր: ԱԶԲ առաքելությունն
այցելեց նաև Կաքավաձորի շինհրապարակ, որտեղ Կապալառուն հիմնեց և շահագործման
ենթարկեց բետոնի գործարան: Կապալառուից պահանջվել է տրամադրել շինհրապարակի
օգտագործման և բետոնի կայանի օգտագործման վերաբերյալ բոլոր բնապահպանական
փաստաթղթերը:

3.5.2. Առաքելության եզրակացություններն են.


Նախորդ աուտի ընթացքում կատարված բոլոր առաջարկներն իրականացվել են կամ
ընթացքում են: Շահվերդ

գետի կիրճի ՇԿՊ-ն մշակվել է և ներկայացվել ԾԿԽ

հաստատմանը:


Տ2 բնահողի կուտակման վայր և 3 կուտակման վայրեր մշակվել են Կապալառուի կողմից
և հաստատվել ԾԿԽ կողմից ԾԻԿ անունից: ԾԻԿ ներառում է SEMP կիսամյակային
հաշվետվությունների հաստատման վերաբերյալ տեղեկատվությունը, և առաքելությունը
խնդրեց ուղարկել հաստատված SEMP ԲԱՄ-ին կանոնավոր կերպով:



Ընթացիկ շինարարական աշխատանքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը պարզապես
նշվել է մի քանի վայրերում- պայթեցման աշխատանմքների նախապատրաստում

57+000կմ և ուղեանցի շինարարական աշխատանքներ 60+200կմ: Առաքելություն նշեց,
որ

առաջին

օգնությունը

և

հակահրդեհային

պարագաները

բացակայում

են

շինհրապարակներում և առաքելությունը խնդրեց պահել դրանք յուրաքանչյուր վայրում:
Առաքելություն նկատեց, որ պայթեցման աշխատանքների համար է ՇՄԿՊ պարտադիր
էն և պետք է մշակվեն Կապալառուի կողմից և հաստատվեն ԾԿԽ կողմից ԾԻԿ անունից:
Նշվեց նաև, որ շինարարական թափոնները պետք է հեռացվեն նախնական կուտակման
վայրերից կանոնավոր կերպով:


Առաքելությունը պահանջեց տեղադրել անհրաժեշտ ցուցանակներ անվտանգության
նախազգուշացման նշաններով կուտակման վայրերի և բնահողի կուտակման վայրերի
երկայնքով:



Նշվեց, որ Կապալառուն և ԾԿԽ բնապահպանական գծով մասնագետը պետք է
վերապատրաստման դասընթաց կազմակերպեն նոր ավագ աշխատակցի և ծրագրում
ներգրավված
ԾԿԽ/Ինժեներների համար, քանի որ ծրագրի բնապահպանական
պահանջների վերաբերյալ տեղեկատվության պակաս է նկատվում:



Հնագիտական հանույթների աշխատանքները ավարտվել են Աղձք հնագիտական
շինհրապարակում դեկտեմբերի 31-ին, իսկ Ագարակի շինհրապարակում՝ նոյեմբերի 31ին: Արդյունքները կներկայացվեն ՀՀ մշակույթի նախարարությանը մայիսի 22-23
կայանալիք նիստում:
Քանի որ Ագարակում բացվել է նշանակալից բնակավայր
զբոսաշրջությունը զարգացնելու և պատմության պահպանության մեծ ներուժով, նիստի
ընթացքում կքննարկվի սույն հատվածում վերակառուցման հնարավորությունները:



Ներքին Սասնաշեն, Արուճ եւ Ներքին Նավեր հնագիտական շինհրապարակների
հանույթները

կմեկնարկեն

2015թ

հունիսից

Մշակույթի

նախարարության

թույլտվությունից հետո:


ԾԿԽ. ԾԿԽ ազգային բնապահպանության և հնագիտության գծով մասնագետների
պայմանգրերը երկարաձգվել են մինչև 2015թ:

ԾԿԽ միջազգային բնապահպանական

խորհրդատուն չի այցելել է Հայաստան այս ժամանակահատվածում: ԲԱՄ նշել է, ևս մեկ
անգամ, որ ԾԻԿ պետք է երաշխավորի, որ ԾԿԽ միջազգային բնապահպանական
խորհրդատուն ապահովի բարձրակարգ կարողությունների զարգացման դասընթացներ
ԾԻԿ, ԾԿԽ և Կապալառուի աշխատակազմի համար յուրաքանչյուր իր շինհրապարակ
այցելության ժամանակ:


ԾԻԿ-ի բնապահպանական գծով մասնագետը չի մասնակցել Առաքելություն այցին, քանի
որ գտնվում էր արձակուրդում: ԲԱՄ ընդգծել է, որ նոր վերապատրաստման դասընթաց
կապահովվի ծրագրի բոլոր նոր ներգրավված բնապահպանական գծով մասնագետների
համար և նրա մասնակցությունը խիստ անհրաժեշտ կլինի:



Տրանշ

3.

ԾԻԿ

չի

նախաձեռնել

Կապալառուի

մրցութային

ընթացակարգը

և

շինարարական աշխատանքների մեկնարկը ակնկալվում է, ոչ ավելի շուտ, քան 2015 թ 4րդ եռամսյակում:


ՇՄԿՊ (Հուլիս - դեկտեմբեր 2014 թ.) ներկայացվել է ժամանակին: Հաջորդ ՇՄԿՊ
(հունվար - հունիս 2015 թ.), տեղի կունենա է 2015 թ հուլիսին:

3.6. Վերապատրաստման դասընթացներ և իրազեկության աճի ուղղվածություն
3.6.1

ԱԶԲ

բնապահպանական

անվտանգության

պահանջների

հետ

կապված

ԾԿԽ

աշխատակազմի հետ կանոնավոր իրազեկման աճի քննարկումները տեղի ունեցան Աշտարակի
և Թալինի գրասենյակների շինհրապարակներ այցելության ընթացքում:
3.6.2. Վերապատրաստման դասընթացը կազմակերպվել էր բնապահպանական, ՄԻԱՎ /
առողջապահության, օձ և կարիճի խայթոցների դեպքում արտակարգ իրավիճակների բժշկական
օգնության ապահովման, արևային ճառագայթման վտանգի և հնագիտական հնարավորության
նպատակով՝ «Դենթլ Իմփորթ» ՍՊԸ, «Միրադա» ՍՊԸ, «Նիվկոտրանս» "ՍՊԸ, «Ֆերոինսա» ՍՊԸ և
«Ֆորտիս» ՍՊԸ ենթակապալառուներ, «Սաֆեժ Էպտիսա» կազմակերպությունը և «Կորսան
Կորվիամ Քնստրաքշն» Ս. Ա. հայկական մասնաճյուղի աշխատողների համար:
3.6.3. Բնապահպանական և վերաբնակեցման անվտանգության վերաբերյալ անցկացվել է
կարողությունների զարգացման սեմինար ԱԶԲ ֆինանսավորման ծրագրի Ինժեներների համար
ԱԶԲ կողմից 31 մարտի 2015թ:
3.6.4 Դասընթացների ընթացքում, աշխատողներին տեղեկացրեցին հնարավոր բացասական
բնապահպանական

ազդեցությունների

և

դրանց

մեղմացման

և

կանխարգելման

միջոցառումների վերաբերյալ:
3.6.5

Հնագիտական

դասընթացները

կիրականացվեն

Կապալառուի

կողմից,

շինարարական աշխատանքների իրականացումը հնագիտական զգայուն տարածքում.

նախքան

3.7 Հնագիտական աշխատանքների ծրագիր
3.7.1 Ներքին Նավերում հանույթների աշխատանքների, ինչպես նաև Արուճի հնագիտական
համալիրի և Ներքին Սասնաշենի էնեոլիթյան կարգավորման մեկնարկի թույլտվությունները
տրամադրվում են Պետական Հնագիտական Հանձնաժողովի կողմից:
3.7.2

Հաշվետու

ժամանակահատվածում

հնագիտական

աշխատանքների

իրականացումը ժամանակավորապես դադարեցվել է մինչև 2015թ հունիսը:
փորձարկման

աշխատանքները

կրկին

մեկնարկել

են

Ներքին

Նավեր

ծրագրի

Հանույթների
հնագիտական

շինհրապարակում 2015թ հունիսի 18-ին: Մինչև 2015թ հունիսն իրականացված հանույթների
վերաբերյալ ներկայիս իրավիճակի ամփոփ հաշվետվությունը տրամադրվում է Հավելված Բ-ում:
3.7.3. Արուճ համայնքում հանույթների համար նախատեսված պայմանագիրը ներկայացվել է
ԾԻԿ հաստատմանը:
3.7.4. 2014թ-ին Ագարակում, Ներքին Նավերում և

Աղձքում իրականացվող հանույթների

վերաբերյալ եզրափակիչ հաշվետվությունները ընդունվում են Հայաստանի Հանրապետության
պետական հնագիտական հանձնաժողովի կողմից 2015թ մայիսի 21-26 տեղի ունեցած
նիստերում:
3.7.5. Սեյսմոմետրի օգտագործման և Արուճ Քարավանատան էքսկավատորի ազդեցության
գնահատման տեխնիկական առաջադրանքը աշխատանքային խմբում բաժանվել է
աշխատանքային խմբի անդամների միջև իրենց տեղեկատվության համար:
3.7.6. 2015թ մարտին, կապալառուն դիմել է ենթակապալառու «Գեոռիսկ» հաստատմանը Արուճ
Քարավանատան էքսկավատորի ազդեցության գնահատման իրանացաման նպատակով:
քարավանում:
3.7.7. Աշխատանքային խմբի համատեղ այցը Արուճի Քարավանատուն, որը գտնվում է
Աշտարակ-Թալին ճանապարհի ձախ կողմում, Հատված 1 (կմ 50 + 00) կազմակերպել էր Ինժեներ
ՀՓ կողմից 2015 թ մայիսի 12-ին: Աշխատանքային խումբը բաղկացած է ՀՀ մշակույթի
նախարարության պատմա-ճարտարապետական հուշարձանների Պահպանության խորհրդի
ներկայացուցիչներից, ԾԻԿ-ի, ԾԿԽ-ի, Կապալառուի և
Գեոռիսկ գիտահետազոտական
ընկերության ներկայացուցիչներից: Գեոռիսկը ներկայացրել է տեխնիկական առաջադրանք՝
թրթռումների չափումների սենսորների տեղադրման վերաբերյալ և սենորների տեղադրման
վայրի սահմանման և Արուճի քարավանատան հուշարձանի

պատշաճ պահպանության այլ

հարցերի տեղադրման վերաբերյալ: Սենսորների տեղադրման բուն վայրերը սահմանվում են:

3.7.8 Որևէ շինարարական աշխատանք չի իրականացել հնագիտական զգայուն վայրերի
հարևանությամբ հաշվետու ժամանակահատվածում:
3.8 Բողոքների լուծման մեխանիզմ և խորհրդատվություն
3.8.1 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:
Ոչ մի հասարակական լսում չի տեղի ունեցել հաշվետու ժամանակաշրջանում, քանի որ
շինարարական աշխատանքներն իրականացվել են միայն այն ազդեցության ենթարկված
համայնքներում, որտեղ արդեն կատարվել են հասարարկական լսումներ:
Բնապահպանական հարցերի վերաբերյալ որևէ բողոք և/կամ առաջարկություն չի գրանցվել
2014թ հունիսի 30 դրությամբ:
3.9

Կապ

Հաշվետու ժամանակաշրջանում ԾԻԿ-ի, ԾԿԽ-ի և Կապալառուի բնապահպանական թիմի հետ
կապը իրականացվել է պաշտոնական նամակների, էլ. նամակների, հեռախոսազանգերի և
անձնական հանդիպումների միջոցով: Մասնավորապես՝ քննարկվել են հետևյալ հարցերը.
-

Հատվածներ 1, 2 և 3 բնապահպանական և առողջապահության և անվտանգության
իրավիճակների թարմացման վերաբերյալ,

-

Շահվերդ գետի կիրճի on the է ՇԲՇՄԿՊ
Հնագիտական ծրագրի և Արուճ Քարավանատան

էքսկավատորի

ազդեցության

գնահատման թարմացում
-

Կապալառուի կողմից առաջարկվող շինհրապարակների Հանված նյութի և բնահողի
կուտակման վայրերի գնահատում,

-

հանված նյութի և բնահողի կուտակման վայրերի ընթացիկ է ՇՄԿՊ.
Այլ ընթացիկ հարցեր

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, է ՇԲՇՄԿՊ 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 կանոնավոր մոնիտորինգի այցերն իրականացվել են սկսած 2015թ մայիսից,
հունվարից ապրիլ ժամանակահատվածում դադարեցված շինարարական աշխատանքների
պատճառով:

Հատված

1-ում

հայտնաբերված

ամենանշանակալի

անհամապատասխանությունները հետևյալն են՝
- ՇՄԿՊ լրացուցիչ ուղղվածության անհրաժեշտություն կա,
- Արտակարգ իրավիճակների համար նշանակված պատասխանատուն անձը տեղում չէր:
Աշխատողները քաջատեղյակ չէին արտակարգ իրավիճակների ընթացակարգերին:
-Ծրագրի տեղեկատվության պաստառներ չեն ստեղծվել կուտակման վայրերում և բնահողի
կուտակման վայրերում:
- Բեռնատարները ծածկույթով ապահովված չէին:

4.2

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

2015թ-ի ապրիլից սկսած կանոնավոր մոնիթորինգ այցեր են կատարվել դեպի Հատվածներ 2 և 3՝
կապված շին. աշխատանքների ժամանակավոր դադարեցման հետ հուվարից մարտ ամիսների

ընթացքում:Մոնիթորինգը ցույց տվեց, որ է ՇԲՇՄԿՊ/ ՇՄԿՊ/ պահանջները չեն խախտվել:
Արդյունքում պարզվեց, որ ամենահաճախ հանդիպող անհամապատասխանություններն են՝

Հատված 2
-Աղբի կուտակումը պատշաճ չի իրականացվել: Կապալառուին առաջարկվեց ապահովել
աղբամանների քանակը:
-Աշխատողները ծանոթ չեն ՇՄՎԾ հետ աշխատաքնի ընդունվելիս,
- Առաջին օգնությունն առկա չէր շինհրապարակում,
- Մասիսի բետոնի գործարանի տարածքում դրենաժը շատ թույլ էր: Արտահոսքի և անձրևաջրի
ջրերի հոսքը լճացել են:
- Աշխատողներն աշխատում են առանց ԲՎԾ, մասնավորապես բացակայում են դիմակները:

Հատված 3
-Աղբի կուտակման միջոցառումներ չեն ձեռնարկվել: Կապալառուին առաջարկվեց ապահովել
աղբամանների առկայությունը:
- Առաջին օգնությունը և հակահրդեհային պարագաները բացակայում են:
-

Անվտանգության գծով վերապատրաստման դասընթացները նախքան աշխատանքների
մեկնարկը չեն իրականացել 2015թ հունվար ամսից

-

Աշխատողները իրազեկված չեն ՇՄՎԾ վերաբերյալ աշխատանքի մեկնարկելիս:

4.3 Սարքավորումներով չափումներ և օդի որակի, աղմուկի և վիբրացիայի, ջրի որակի
բնապահպանական պարամետրերի մոնիտորինգ
Այս մասը վերաբերում է Հատված 1 Աշտարակ-Թալին ճանապարհին:
4.3.1

Ելակետային տվյալների հավաքագրում

Մոնիտորինգի պլանում սահմանված բոլոր կետերի մոնիտորնգի ելակետային տվյալների
հավաքագրումն ավարտվել է հաշվետու ժամանակահատվածի 2014թ հուլիս-դեկտեմբեր
ամիսների ընթացքում:
4.3.2 Ընթացիկ չափումներ և մոնիթորինգ
Փոշու, աղմուկի, ջրի և վիբրացիայի մոնիթորինգի պարամետրերի չափումները չի իրականացվել
հաշվետու ժամանակահատվածում: Պատճառն այն էր, որ շինարարական աշխատանքներ չեն

իրականացվել գործառնական մոնիտորինգի նախատեսված տարածքներումէ համաձայն
գործառնական մոնիտորինգի հաստատված պլանի:

4.4

ԾԿՄՀ ցուցանիշները

Հաշվետու

ժամանակաշրջանի

համար

Բնապահպանական

կատարողականի

հետևյալ

ցուցանիշները ներգրավվելու են ԾԿՄՀ –ի մեջ:
Եռամսյակային

4.4.1

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՝

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

հսկիչների

կողմից,

անդրադարձել

են

ընդունված

ընթացակարգերի

համապատասխան՝ Կապալառուն տեղեկացվել է մոնիթորինգ հաշվետվությունների միջոցով և
պահանջվել

է

ուղղել

դրանք

սահմանված

ժամկետներում:

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 եռամսյակային հաշվետվությունները պարբերաբար ներկայացվում
էին ՀՀ ԲՆ-ը ըստ ՀՀ օրենսդրության՝ երկու եռամսյակային հաշվետվություններ 2015թ-ի
համար և տարեկան հաշվետվություն 2014թ-ի համար, 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 3.2.1-3.2.3, 3.3):
5.1.3

Կոշ, Փարպի, Աղձք համայնքների մի շարք գնահատման այցեր իրականացվեցին

վայրերի բնապահպանական և հնագիտական գնահատման նպատակով: Ընդհանուր առմամբ
գնահատման նպատակներով այցեր են կատարվել դեպի 4 շինհրապարակներ:
Համապատասխան գնահատման զեկույցները, որոնք ընդգրկում են

այցելությունների

եզրակացությունները և ՇԲՇՄԿՊ պատրաստման առաջարկները կազմվել և տրամադրվել են
կապալառուին: 3 ՇԲՇՄԿՊ հաստատվել հանված նյութերի և թափոնների հեռացման վայրերի
համար Հատված 1-ում, և 1 ՇԲՇՄԿՊ Շահվերդ գետի կիրճի համար: (3.4.1-3.4.6).
5.1.4

Բնապահպանական անվտանգության ուսումնասիրությունն իրականացվել է երկրի

անվտանգության

առաքելության

շրջանակներում

ԱԶԲ

ազգային

բնապահպանական

խորհրդատուի կողմից 2015թ մայիսի 03-ին (3.5.1):
5.1.5

Հաշվետու

ժամանակահատվածում

իրազեկման

աճի

ծրագիրը

շարունակվել

է:

Կանոնավոր իրազեկման հետ կապված քննարկումներ ԾԿԽ աշխատակազմի հետ և
վերապատրաստման դասընթացներ Կապալառուի աշխատողների և անձնակազմի
անդամների հետ վերապատրաստման դասընթացներ՝ բնապահպանական,

ՄԻԱՎ /

առողջապահության, օձ և կարիճի խայթոցների դեպքում արտակարգ իրավիճակների
բժշկական օգնության ապահովման, արևային ճառագայթման վտանգի և հնագիտական
հնարավորության վերաբերյալ (3.6.1 – 3.6.4):
5.1.6Ներքին Նավերի, ինչպես նաև Արուճի հնագիտական համալիրի և Ներքին Սասնաշենի
էնեոլիթյան կարգավորման հանույթների աշխատանքների թույլտվությունները թողարկվել են
Պետական Հնագիտական Հանձնաժողովի կողմից: Հնագիտական աշխատանքները ծրագիրը

ժամանակավորապես դադարեցվել է մինչև հունիսի 2015թ,

վերսկսել Ներքին Նավերի

հնագիտական վայրում: Ագարակում, Ներքին Նավերում և Աղձքում 2014թ իրականացվող
հանույթների վերաբերյալ եզրափակիչ հաշվետվությունները ընդունվում են ՀՀ պետական
հնագիտական

հանձնաժողովի

կողմից:

հարևանությամբ սահմանվել են

Արուճ

քարավանատան

հուշարձանի

սերտ

սենսորների տեղադրման բուն վայրերը թրթռումների

չափումների համար: (3.7.1- 3.7.8).
5.1.7

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 (3.8.1).

5.1.8. ԾԻԿ, ԾԿԽ և Կապալառուի մասնագետների միջև հաղորդագրությունը տեղի է ունեցել
հաշվետու ժամանակահատվածում (3.9.1):

5.1.9
Հաշվետու
ժամանակահատվածի
ընթացքում
իրականացվող
մոնիտորինգի
գործողությունները ներառում են մոնիտորինգի վայրի այցելություն ամսեկան կտրվածքով,
Հատվածներ

1,

2,

3

համապատասխանությունը

Կապալառուի
ստուգելու

ՇՄԿՊ-ին

նպատակով:

շինարարական
Սահմանափակ

աշխատանքների
շինարարակայն

աշխատանքների և այն փաստի պատճառով, որ շինարարական աշխատանքները չեն
իրականացվել գործառնական մոնիտորինգի նախատեսված տարածքներում՝ գործառնական
մոնիտորինգ չի իրականացվել: Ոչ մի բնապահպանական անհամապատասխանություն չի
տրամադրվել հաշվետու ժամանակահատվածքւմ:
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):

6. 2015թ-ի հուլիսից դեկտեմբեր հաշվետու ժամանակահատվածի համար
գործողությունների պլան:
N

Գործողություն

Ժամանակահատված

1.

Կապալառուի բնապահպանական թիմին
խորհրդատվության տրամադրում ԱԶԲ
անվտանգության քաղաքականության
վերաբերյալ
Կապալառուի բնապահպանական թիմին
խորհրդատվության տրամադրում ՀՀ

Յուր. ամիս հուլիսից
դեկտեմբեր 2015թ.

2.

Յուր. ամիս հուլիսից
դեկտեմբեր 2015թ.

Պատասխանատու
մարմին
ԾԿԽ

ԾԿԽ

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11

12.

13.
14.

բնապահպանական օրենքների
պահանջների վերաբերյալ
Գնահատող այցեր և աջակցություն
Կապալառուին բնահողի և հանված նյութի
կուտակման վայրերի համար Հատված 1ում ԿՇՄԿՊ-ի մշակում և այլ
աշխատանքային փաստաթղթեր
Շինհրապարակին բնորոշ
բնապահպանական կառավարման պլանի
մշակում պայթեցման աշխատանքների
համար
Ծրագրի տեղեկատվությամբ ցուցանակների
և անվտանգության նախազգուշացման
նշանների տեղադրում բոլոր բնահողի և
կուտակման վայրերի երկայնքով
Կանոնավոր իրազեկման ուղղությամբ
հանդիպումներ/ նիստեր ծրագրում
ներգրավված նոր աշղեկի և ինժեներների
համար:
Հիմնավորման առաջարկի
նախապատրաստում Ագարակի
հնագիտական վայրի մոտ գտնվող
ճանապարհի վերակառուցման
վերանախագծման համար:
ԾԻԿ-ի, ԾԿԽ ևԿապալառուի անձնակազմի
համար վերապատրաստման
դասընթացների կազմակերպում, որոնք
կկազմակերպվեն ԾԿԽ միջազգային
բնապահպանական խորհրդատուի հետ:
Շինարարության մոնիթորինգի ծրագրի
արդյունքների վերանայում փոշու, աղմուկի,
ջրի որակի վերաբերյալ:
Կապալառուի շին.աշխատանքների
մոնիթորինգ՝ Հատվածներ 1-ում, 2-ում և 3ում ՇՄԿՊ-ի պահանջներին
համապատասխանելու նպատակով
Համապատասխան բնապահպանական
ցուցանիշների հավաքագրում և
տրամադրում ԾԿՄՀ-ին
Հնագիտական պեղումների մոնիտորինգ և
աջակցության ցուցաբերում՝ համաձայն
Ներքին Սասնաշեն և Արուճի հնագիտական
վայրերում Տրանշ 2-ի աշխատանքային
պլանի:
ԲԼՄ-ի վերանայում և դիմում
Այլ ընթացիկ հարցեր, ինչպիսին են՝

Կապալառուի
պահանջով

ԾԻԿ / ԾԿԽ

Հուլիս-սեպտեմբեր
2015թ

ԾԿԽ/Կապալառու

Հուլիս-Սեպտեմբեր
2015

ԾԿԽ/Կապալառու

Ըստ
անհրաժեշտության

ԾԿԽ/Կապալառու

Հուլիս-Սեպտեմբեր
2015

ԾԿԽ/ԾԻԿ

Սեպտեմբեր 2015

ԾԻԿ/ԾԿԽ

Յուր. ամիս հոնիսիսց
դեկտեմբեր 2015թ.

ԾԿԽ

Յուր. ամսվա վերջին

ԾԻԿ / ԾԿԽ

սեպտեմբերի և
դեկտեմբերի վերջին
2015թ.
Յուր. ամիս
պեղումների
ընթացքում

ԾԻԿ / ԾԿԽ

Յուր. ամսվա վերջին
Ըստ

ԾԻԿ / ԾԿԽ
ԾԻԿ / ԾԿԽ

ԾԻԿ / ԾԿԽ

չնախատեսված այցեր շինհրապարակներ,
հայտնաբերված թերությունների վերացման
հսկում, վերանախագծումների գնահատում
բնապահպանական տեսանկյունից, ծառերի
հատման կառավարում, Կապալառուի
փաստաթղթերի վերանայում և
հաստատում, և այլն
Բնապահպանական անվտանգության
հաշվետվություն

15.

անհրաժեշտության

Ամսական
Եռամսյակային

ԾԻԿ / ԾԿԽ

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

No

Շինհրապարակի

Նպատակ

անունը

ՇՇՄԿՊ

Շահագործման

հաստատվել Կարգավիճակ
է (Այո/Ոչ)

1

Կաթնաղբյուր - 1

Բնահող

Այո

Օգտագործվող

2

Կաթնաղբյուր - 2

Բնահող

Այո

Օգտագործվող

3

Կաթնաղբյուր - 3

Հանված նյութ

Այո

Օգտագործվող

4

Կաթնաղբյուր - 4

Հանված նյութ

Այո

Օգտագործվող

6

Կաթնաղբյուր -5

Հանված նյութ

Այո

Օգտագործվող

7.1

Եղնիկ 1

Բնահող

Այո

Օգտագործվող

7.2

Եղնիկ 2

Բնահող

Այո

Չօգտագործվող

8

Թալին-1

Բնահող

Այո

Օգտագործվող

9

Թալին-2

Հանված նյութ

Ոչ

Չօգտագործվող

10

Ներքին

Բնահող

Այո

Օգտագործվող

Բնահող

Այո

Օգտագործվող

Հանված նյութ

Այո

Օգտագործվող

Հանված նյութ

Այո

Օգտագործվող

Բազմաբերդ -1
11

Ներքին
Բազմաբերդ -2

12

Ներքին
Բազմաբերդ- 3

13

Ներքին

Բազմաբերդ 4
14

Դավթաշեն -1

Հանված նյութ

Այո

Օգտագործվող

15

Դավթաշեն - 2

Հանված նյութ

Այո

Օգտագործվող

16

Դավթաշեն - 3

Բնահող

Այո

Օգտագործվող

17

Արուճ- 1

Բնահող

Այո

Օգտագործվող

18

Արուճ – 2

Հանված նյութ

Այո

Չօգտագործվող

19

Վերին Սասնաշեն

Հանված նյութ

Այո

Օգտագործվող

Հանված նյութ

Այո

Օգտագործվող

-1
20

Վերին Սասնաշեն
-2

21

Կոշ - 1

Հանված նյութ

Այո

Չօգտագործվող

22

Կոշ -2

Հանված նյութ

Այո

Չօգտագործվող

23

Կոշ -3

Բնահող

Այո

Չօգտագործվող

24

Շամիրամ - 1

Բնահող

Ոչ

Չօգտագործվող

25

Շամիրամ - 2

Հանված նյութ

Այո

Օգտագործվող

ՀԱՎԵԼՎԱԾ Բ. Հնագիտական պեղումների կարգավիճակը ներկայացնող աղյուսակ
Համայնք

Շինհրապարակի անունը

Պեղումներ

Պայման

Աշխատանքների

իրականացն

ագիրը

կարգավիճակը

ող

ստորագ

կազմակերպ

րվել է

ություն
1

Փարպի

Ներքին Նավեր

ՄՆ-յան

Ոչ

Չի սկսվել

ԳԱԱ-ի ՀԱԻ

Այո

Ավարտվել է

ՄՆ-յան

Այո

Ավարտվել է

ՊՄԺԳԿ
2

Ագարակ

Ագարակի
պատմամշակութային արգելոց

3

Աղձք

Աղձք -1 դամբարանադաշտ

ՊՄԺԳԿ
4

Արուճ

Արուճի հնագիտական

-

Ոչ

Չի սկսվել

-

Ոչ

Հնագիտական

համալիր
5

Ագարակ

Հելլենիստական քաղաքի

(Թալին)

ավերակներ

պեղումների
անհրաժեշտությու
ն չկա
ճանապարհային
փոխադրման
վերանախագծման
հետևանքով

6

7

8

Կաքավաձոր

Կաքավաձորի

ՄՆ-յան

դամբարանադաշտ

ՊՄԺԳԿ

Ներքին

Ներքին Բազմաբերդ

ՄՆ-յան

Բազմաբերդ

դամբարանադաշտ

ՊՄԺԳԿ

Վերին և
Ներքին

Սասնաշեն հնագիտական
համալիր

ՄՆ-յան

Այո

Ավարտվել է

Այո

Ավարտվել է

Այո

Վերին
Սասնաշենում

ՊՄԺԳԿ

Սասնաշեն

ավարտվել է,
Ներքին
Սասնաշենում
կսկսվի հաջորդ
հաշվետու
ժամանակահատվ
ածում

9

Դավթաշեն

Դավթաշեն հնագիտական

ԳԱԱ-ի ՀԱԻ

Այո

Ավարտվել է

ԳԱԱ-ի ՀԱԻ

Այո

Ավարտվել է

ԳԱԱ-ի ՀԱԻ

Այո

Ավարտվել է

համալիր
10

11

Կաթնաղբյու

Կաթնաղբյուր հնագիտական

ր

համալիր

Թալին

Թալինի
դամբարանադաշտ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ

Դ.

Հաշվետու

ժամանակաշրջանում

մոնիթորինգ

այցերի

ընթացքում

հայտնաբերված անհամապատասխանություններ

Տվյալներ

1

2

3

4

Պահանջ

Մինչ օրս
կատարված
գործողություննե
ր

Հատված 1-ում հայտնաբերված անհամապատասխանություններ
Կանոնավոր
Չի բարելավվել
ՇՇՄԿՊ
քննարկումներ
վերաբերյալ
աշխատողների հետ
լրացուցիչ
ՇՇՄԿՊ վերաբերյալ
տեղեկատվության
անհրաժեշտություն
Արտակարգ
Ապահովել արտակարգ Չի շտկվել
իրավիճակների
իրավիճակների համար
համար նշանակված պատասխանատու
պատասխանատու
անձի ներկայությունը
անձը
շինարարական
շինհրապարակում
աշխատանքների
չէր: Աշխատողները ընթացքում:
արտակարգ
Կազմակերպել
իրավիճակներ
վերապատրաստման
ընթացակարգերի
դասընթացներ ERP
վերաբերյալ
վերաբերյալ և
քաջատեղյակ չեն:
ապահովել
շարունակականություն
ը
Ծրագրի
Ծրագրի
Չի շտկվել
տեղեկատվության
տեղեկատվության
վերաբերյալ
վերաբերյալ
պաստառներ չեն
պաստառներ պետք է
ստեղծվել բնահողի
ստեղծվեն բնահողի և
և կուտակման
կուտակման վայրերի
վայրերում
երկայնքով.
Բեռնատարները
Օգտագործել ծածկ
Մասնակի Շտկվել
չունեին ծածկեր
ունեցող բեռնատարներ է

Հատված 2-ում հայտնաբերված անհամապատասխանություններ
Աղբի հավաքումը
Տրամադրել աղբի
Մասնակի շտկվել
պատշաճ կերպով
հավաքման
է
կազմակերպված չէ
կոնտեյներներ
Աշխատողները
տեղեկացված չեն
ERP վերաբերյալ
աշխատանքի

Կազմակեռպել ERP
վերաբերյալ
վերապատրաստման
դասընթացներ և

Շտկվել է

Պահանջվող
գործողություն/դիտողությու
ն

Կապալառուն խնդրել է
տեղեկացնել աշխատողներին
ՇՇՄԿՊ վերաբերյալ.

Կապալառուն կշարունակի
կազմակերպել դասընթացներ,
նոր աշխատողներին
աշխատանքի ընդունելու
պահից սկսած.

Կապալառուն հանձնարարել է
սահմանել պաստառները մեկ
ամսվա ընթացքում

Կապալառուի
բնապահպանական գծով
մասնագետը հանձնարարել է
միջոցառումներ ձեռնարկել:
Աղբի հավաքումը պետք է
կազմակերպվի պատշաճ
կերպով և շինհրապարակը
պահպանվի մաքուր
Կազմակերպել ERP
վերաբերյալ
վերապատրաստման
դասընթացներ նոր

ընդունվելիս

ապահովել
շարունակությունը
Ապահովել առաջին
օգնության
առկայությունը
շինհրապարակում
Դրենաժը պետք է
վերականգնվի

Առաջին
Շտկվել է
օգնությունն առկա
չէր
շինհրապարակում
Մասիսի բետոնի
Շտկվել է
գործարանի
տարածքում
ջրահեռացումը շատ
թույլ էր:
Արտահոսքի և
անձրևաջրի ջրերի
հոսքը լճացել են:
Աշխատողներն
Աշխատողներին
Շտկվել է
աշխատում են
տրամադրել PPE և
առանց ԲՎԾ ,
ապահովել դրանց
մասնավորապես
օգտագործումը
բացակայում են
դիմակները
Հատված 3-ում հայտնաբերված անհամապատասխանություններ
Աղբի հավաքման
Ապահովել աղբի
Շտկվել է մասամբ
միջոցառումներ չեն
հավաքման
ձեռնարկվել
կոնտեյներների
առկայությունը
Առաջին
Ապահովել
օգնությունը և
շինհրապարակում
հակահրդեհային
առաջին օգնության և
պարագաները
հակահրդեհային
բացակայում էին
պարագաների
առկայությունը:
Անվտանգության
Կազմակերպել
Շտկվել է
վերաբերյալ
վերապատրաստման
վերապատրաստմա դասընթացներ
ն դասընթացները
անվտանգության
նախքան
վերաբերյալ և
աշխատանքների
ապահովել
մեկնարկը չի
շարունակականություն
իրականացել մինչև
ը
2015թ հունվար
ամիսը:
Աշխատողները
Կազմակեռպել ՇՄՎԾ
Շտկվել է
տեղեկացված չեն
վերաբերյալ
ERP վերաբերյալ
վերապատրաստման
աշխատանքի
դասընթացներ և
ընդունվելիս
ապահովել
շարունակությունը

աշխատակիցներ ընդունելու
ժամանակ:
Անընդհատ ստուգել առաջին
օգնության առկայությունը և
մատչելիությունը:
Որևէ հետագա քայլեր չեն
պահանջվում

Ապահովել նոր աշխատողներ
Տրամադրել աշխատողներին
ԲՎԾ և ապահովել դրա
օգտագործումը

Աղբի հավաքումը պետք է
կազմակեպվի պատշաճ
կերպով և շինհրապարակը
պահպանվի մաքուր
Անընդհատ ստուգել առաջին
օգնության և հակահրդեհային
պարագաների առկայությունը:

Կազմակերպել
վերապատրաստման
դասընթացներ նոր
աշխատակիցներ ընդունու
ժամանակ:

Կազմակեռպել ՇՄՎԾ
վերաբերյալ
վերապատրաստման
դասընթացներ նոր
աշխատողներ ընդունելիս:

