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Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
գնահատման հաշվետվություն (ՇՄԱԳ)
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Ա. ԱՄՓՈՓՈՈՒՄ

Բ. ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ, ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ
ԵՎՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐ
Գ. ՏՐԱՆՇ 3 ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
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ՄԵՂՄԱՑՆՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ
Զ. ԾՐԱԳՐԻ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Է. ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ
Ը. ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ԲԱՎԱՐԱՐՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ
Թ. ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ
Ժ. ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ և ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ
Հավելված

1. Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման արագ
ստուգաթերթիկ
Հավելված 2 . Շրջակա միջավայրի հաշվետվություն` ի աջակցություն ՇՄԱԳ-ի
Հավելված 3. Հնագիտական հուշարձանների վրա ազդեցության գնահատման
նախնական հաշվետվություն, մաս 1
3-Ա. Հնագիտական հուշարձանների վրա ազդեցության գնահատման
նախնական հաշվետվություն, մաս 2

3-Բ. Հնագիտական հուշարձանների վրա ազդեցության գնահատման
նախնական հաշվետվություն, մաս 3
Հավելված 4. Առաջին հանրային խորհրդակցություն (հայտարարություններ,
մասնակիցների
ցուցակներ,
գրանցաթերթիկներ
և
ամփոփ
տեղեկատվական թերթիկ)
Հավելված 5. Երկրորդ հանրային խորհրդակցություն (հայտարարություններ,
մասնակիցների
ցուցակներ,
գրանցաթերթիկներ
և
ամփոփ
տեղեկատվական թերթիկ)
Հավելված 6. Բնապահպանական հաշվետվության ձևեր
Հավելված 7. ԲԿՊ (Բնապահպանական կառավարման պլան և մոնիթորինգի պլան)
Հավելված 8. Քարհանքերի տեղադրումը (սխեմատիկ)
1
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Ա. ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Ծրագիրը

1. Հարկավոր է նշել, որ նախկինում հաստատված Շրջակա միջավայրի վրա

ազդեցության
գնահատման
(ՇՄԱԳ)
փաստաթուղթը
“Հյուսիս-հարավ
ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի” (ՀՀՃՄՆԾ) Տրանշ 2 և 3-ի
համար (ՇՄԱԳ փաստաթուղթը, օգոստոս, 2010թ.) վավերական է և ծառայում է
որպես հիմք Տրանշ 2 և 3-ի ՇՄԱԳ և ԲԿՊ փաստաթղթերը թարմացնելու համար:
2. Թարմացված և փոփոխված ՇՄԱԳ-ը և Բնապահպանական կառավարման պլանը

(ԲԿՊ) ներառում են նոր գնահատում, որը հիմնված է գոյություն ունեցող և նոր
ճանապարհների ծրագծերի վրա սկզբնակետով Թալինում` կմ 71+500 և
վերջնակետով Գյումրիում` կմ 117+067: Ծրագծի մեծ մասը զուգահեռ է առկա
ճանապարհին, սակայն որոշ մասեր հեռացված են մինչև 330 մ: Համաձայն ԱԶԲ
Անվտանգության քաղաքականության (2009թ.) նոր ծրագծով ճանապարհի
կառուցումը
բնապահպանական
տեսանկյունից
սովորաբար
ծրագիրը
դասակարգում է որպես կատեգորիա Ա, որը պահանջում է Շրջակա միջավայրի
ազդեցության գնահատման հաշվետվությունը (ՇՄԱԳ) հրապարակել ԱԶԲ
կայքում Խորհրդի քննարկումից առնվազն 120 օր առաջ: Բնապահպանական
տեսանկյունից ծրագիրը դասակարգում է որպես կատեգորիա Ա:
3. Որպես պարտադիր պահանջ ՀՀՃՄՆԾ-ի բոլոր Տրանշների և ենթածրագրերի

համար, որոնք ֆինանսավորվելու են Ասիական զարգացման բանկի (ԱԶԲ)
բազմափուլային ֆինանսավորման գործիքի (ԲՖԳ) կողմից, Տրանշ 3-ի ՇՄԱԳ
փաստաթուղթը և ԲԿՊ-ն գրված են այստեղ` բնապահպանական գնահատման և
ուսումնասիրության շրջանակներին (ԲԳՈՒՇ) համապատասխան, ինչը նախապես
համաձայնեցվել էր Տրանսպորտի և կապի նախարարության (ՏԿՆ) և Ասիական
զարգացման բանկի (ԱԶԲ) միջև: ԲԳՈՒՇ-ն ձևակերպված էր համաձայն
Բնապահպանության նախարարության (ԲՆ) և ԱԶԲ-ի պահանջներին:

Իրականացնող կազմակերպություն և իրականացնող գործակալություն
4. Տրանսպորտի և կապի նախարարությունը (ՏԿՆ) հանդիսանում է Իրականացնող

կազմակերպություն

(ԻԿ):

Իսկ

իրականացնող

գործակալություն

հանդիսանում Ծրագրի իրականացման կազմակերպությունը (ԾԻԿ):

2

(ԻԳ)

է
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Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում
5.

Ժամանակի սղության և ԻԿ-ի ու ԾԻԿ-ի կողմից ԱԶԲ անվտանգության
պահանջների հարաբերական իմացության անփորձության պատճառով՝ ԱԶԲ
կողմից ֆինանսավորվող ՇՄԱԳ խումբը կազմվել է 2010թ-ի մայիսի 4-ին: Խումբը
կազմված

էր

ԱԶԲ

(բնապահպանության

աշխատակազմի
գծով

ինժեներ)

1
և

միջազգային
9

ազգային

խորհրդատուից
մասնագետներից

(բնապահպան, բուսաբան, կենսաբան, թռչնաբան, գերխոնավ տարածքների
փորձագետ, հնագետ, GIS փորձագետ և 2 GIS հսկողներ):
6. Egis

International-ի (Տրանշեր 2-ի և 3-ի շինարարության վերահսկման և

նախապատրաստման խորհրդատվական

ծառայություններ) միջազգային և

ազգային բնապահպանության գծով մասնագետները

թարմացրել են ՇՄԱԳ

հաշվետվությունը Տրանշ 3-ի համար՝ ըստ մանրամասն գծագրի:
Բնապահպանություն
7. Սույն ՇՄԱԳ-ը սահմանել է, որ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը, սակավ

բուսական և կենդանական

աշխարներով, համեմատաբար բարենպաստ է և

կարող է մեղմացվել սովորական նախագծային փոփոխություններով և Շրջակա
միջավայրի կառավարման (ՇՄԿՊ) ու մոնիթորինգի պլանի մեջ ամփոփված
շինարարական միջոցառումներով:
8. Այնուամենայնիվ, կան տարածքներ, որտեղ հայտնաբերվել են անհետացող և

անհետանալու եզրին գտնվող Կարմիր գրքում ընդգրկված տեսակներ: Այդ
տարածքների
տեսակները
հատուկ
ուշադրության
են արժանանալու՝
համապատասխանելու համար ՀՀ բուսական աշխարհի մասին օրենքին (1999թ.) և
Կարմիր գրքի պահանջներին:
9. CO2-ի աճող արտանետումները գնահատված են 140 տոննա տարեկան, այսիքն՝

զգալիորեն ավելի ցածր, քան SPS –ի 100,000 տոննա տարեկան սահմանը (2009թ.):

Հնագիտություն
Քանի որ Հայաստանը հանդիսանում է հնությունների իրական գանձարան,

10.

ՇՄԱԳ-ով նաև որոշվել է, որ հնագիտական, պատմական և մշակութային վայրերի
ու հուշարձանների վրա ազդեցությունը լայնատարած է և հատուկ ուշադրություն
է

պահանջում:
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հնագիտական

վայրերը

պահպանելու

համար՝

սույն

հաշվետվությունը և ԲԿՊ ներառում են մի քանի տեսակի միջոցառումներ՝ սկսած
ծրագծի փոփոխությունից մինչև պատահական գտածոների ընթացակարգը:
Առաջարկվում է ստեղծել խորհրդատվական խումբ, որը կներառի Տրանսպորտի և
3
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կապի նախարարության ԾԻԿ-ի, Մշակույթի նախարարության, Վերահսկող
ինժեների, Կապալառուի և այլ շահառուների ներակայացուցիչներ՝ հնագիտական
պեղումները

վերահսկելու

և

պատահական

գտածոների

ընթացակարգերի

արդյունավետ կառավարման համար:

Ելակետային տվյալներ
11. Քանի որ համապատասխան օդի, ջրի որակի և շրջակա աղմուկի վերաբերյալ

տվյալները հասանելի չեն եղել, ներառվել են տեղական ինստիտուտներ՝ մշակելու
համար

օդի,

ջրի

որակի

և

շրջակա

աղմուկի

վերաբերյալ

տվյալներ
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համայնքներում, որոնք գտնվում են մինչև արված նախագծման ծրագիծից 250մ
հեռավորության վրա, ինչպես նաև ջրի որակի վերաբերյալ տվյալներ 2
գետակներում, որոնցից մեկը անասուններին ջրով է ապահովում:

Եզրակացություն / առաջարկ
12. Թարմացումները

ներառում

են

լրացուցիչ

մեղմացնող

և

բարելավող

միջոցառումներ: Առաջարկվում է նաև որոշ մասերում ճանապարհի նոր ծրագիծ՝
խուսափելու

համար

կենսաֆիզիկական

հավանական

միջավայրի,

անմիջական

ազդեցությունից

հնագիտական/պատմական,

մշակութային աղբյուրների վրա, որոնք

գտնվում են

բնական

և

նախապես առկա

ճանապարհի ծրագծի անմիջական մոտակայքում: ՀՀՃՄՆԾ-ի Տրանշ 3-ի համար
կազմակերպված հանրային լսումների ընթացքում ի հայտ եկած առաջարկները
դիտարկվել են և ներառվել:
13.

Գնահատվել է, որ Տրանշ 3-ի հավանական ազդեցոթյունների մեծ մասը
կառաջանան շինարարության փուլում: Դրանք բնույթով ժամանակավոր կլինեն և
արդյունավետ կկառավարվեն թարմացված մեղմացնող միջոցառումների շնորհիվ:

14.

ԲԿՊ-ը

և

մոնիթորինգի

ծրագիրը

կիրականացվեն

կապալառուի

կողմից

շինարարության ընթացքում: Ավելին, շին. աշխատանքների պայմանագրերում
կներառվեն համապատասխան կետեր՝ ԲԿՊ-ի իրականացումը ապահովելու
նպատակով:
15. ԲԿՊ,

ներառելով

Շրջակա

միջավայրի

մոնիթորինգի

ծրագիրը,

մրցութային փաստաթղթերում և շին.աշխատանքների պայմանագրում:
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կներառվի

ՀԱՅԱՍՏԱՆ - ՀՀՃՄ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ ՏՐԱՆՇ 3` ԹԱԼԻՆ – ԳՅՈՒՄՐԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀ ՇՄԱԳ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Բ. ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ,
ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐ
Þñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ íñ³ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³ÝÝ áõ
Ï³é³í³ñÙ³ÝÝ ³éÝãíáÕ ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁ
16. 1991Ã. ³ÝÏ³ËáõÃÛáõÝ Ó»éù µ»ñ»Éáõó Ñ»ïá, »ñÏñÇ µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý Çñ³íÇ×³ÏÁ

í³ïÃ³ñ³ÝáõÙ ¿ñ ¨ µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ¹³ñÓ³Ý Ï³ñ¨áñ ù³Õ³ù³Ï³Ý
Ñ³ñó»ñ: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ ëÏÇ½µ ³é³í µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óը: ÐÐ ê³Ñ³Ù³Ý¹ñáõÃÛ³Ý 10-ñ¹ Ñá¹í³ÍÁ (ÁÝ¹áõÝí»É ¿ 1995Ã.) ë³ÑÙ³ÝáõÙ
¿. “ä»ïáõÃÛáõÝÝ ³å³ÑáíáõÙ ¿ ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ å³Ñå³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨
í»ñ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ, µÝ³Ï³Ý å³ß³ñÝ»ñÇ µ³Ý³Ï³Ý û·ï³·áñÍáõÙÁ”: Ð»ï³·³ÛáõÙ
ËÝ¹ñÇÝ ³éÝãíáÕ 33 ûñ»ÝùÝ»ñ Ññ³å³ñ³Ïí»óÇÝ, áñáÝóÇó Ù»ÏÝ áõÕÕ³ÏÇ Ï³åí³Í ¿
Ù»ñ ËÝ¹ñÇ Ñ»ï. “Þñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ íñ³ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ”
ûñ»ÝùÁ (1995):
(i)

“Þñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ íñ³ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ” ûñ»ÝùÁ (1995)

µ³ÕÏ³ó³Í ¿ ÐÐ-áõÙ ï³ñµ»ñ µÝáõÛÃÇ Íñ³·ñ»ñÇ ¨ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÞØ²¶Ç ·áñÍÁÝÃ³óÇ ëï³Ý¹³ñï ù³ÛÉ»ñÇó: úñ»ÝùÇ 2-5–ñ¹ Ñá¹í³ÍÝ»ñáí ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý
ï³ñµ»ñ Íñ³·ñ»ñÇ ¨ áÉáñï³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý “Ñ³Û»ó³Ï³ñ·»ñÇ” (ûñÇÝ³Ï`
¿Ý»ñ·»ïÇÏ³,
Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ,
ùÇÙÇ³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ,
ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ, Ù»ï³Õ³·áñÍáõÃÛáõÝ, ó»ÉÛáõÉá½Ç ¨ ÃÕÃÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ,
·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝ,
ëÝáõÝ¹
¨
ÓÏÝáñëáõÃÛáõÝ,
çáõñ,
»ÝÃ³Ï³éáõóí³Íù,
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ, ½µáë³ßñçáõÃÛáõÝ ու Ñ³Ý·Çëï ¨ ³ÛÉÝ) Ñ³Ù³ñ å³րï³¹Çñ
³ÝóÏ³óíáÕ ÞØ²¶-Ç Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ¨ ÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý ïñÙ³Ý
Çñ³í³Ï³Ý ÑÇÙù»ñÁ, ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ: úñ»ÝùÝ
³ñ·»ÉáõÙ ¿ ó³ÝÏ³ó³Í Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Ç, Íñ³·ñÇ, åÉ³ÝÇ Ï³Ù ·ÉË³íáñ Ñ³ï³Ï³·ÍÇ
Çñ³Ï³Ý³óáõÙÝ ³é³Ýó í»ñçÇÝÝ»ñÇë ÞØ²¶-Ç ¹ñ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý: ÞØ²¶-ը
Ï³ñáÕ ¿ Ý³¨ Ùß³Ïí»É ³ÛÝ Ý³Ë³·Í»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñáÝù ·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ` 1999Ã. Ù³ñïÇ 30-ÇÝ Î³é³í³ñáõÃÛ³Ý N 193 áñáßÙ³Ùµ, ë³ÑÙ³Ýí³Í
ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ã³÷»ñÁ: àñ¨¿ Ù³ëÝ³íáñ ï³ñ³ÍùÇ “Ñ³ïáõÏ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ” ÝáõÛÝå»ë
Ï³ñáÕ ¿ ³é³ç µ»ñ»É ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ íñ³ ³½¹»óáõÃÛ³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ:
ԱÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý
¹»åùáõÙ
ՀՀ
բÝ³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ Ý³Ë³Ó»éÝ»É ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ íñ³ ³½¹»óáõÃÛ³Ý
·Ý³Ñ³ïáõÙ: “Þñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ íñ³ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù³ëÇÝ” ûñ»ÝùÁ
Ñëï³Ï»óÝáõÙ ¿ Í³ÝáõóÙ³Ý, Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ÉëáõÙÝ»ñÇ ¨ µáÕáù³ñÏÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ
(6-11-ñ¹ Ñá¹í³ÍÝ»ñ):
17. ´Ý³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ³ÛÉ ûñ»ÝùÝ»ñÇ áñáß ¹ñáõÛÃÝ»ñ ¨ë Ñ³ßíÇ »Ý ³éÝí»É ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý

Å³Ù³Ý³Ï, áñáÝù ³éÝãí»É »Ý µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý Ñ³ïáõÏ å³Ñå³ÝíáÕ
ï³ñ³ÍùÝ»ñÇÝ,
û¹Ç å³Ñå³ÝáõÃÛ³ÝÁ, ÑÝ³·Çï³Ï³Ý ¨ å³ïÙ³Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇÝ, Ï»Ýë³µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³ÝÁ, ë»ÛëÙÇÏ å³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÁ, Ã³÷áÝÝ»ñÇ
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ ¨ ³ÛÉÝ:
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(i)

“´ÝáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý
ÑÇÙáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ” ÐÐ ûñ»ÝùÁ (1991) áõñí³·ÍáõÙ ¿ ÐÐ ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ
å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ:
¸ñ³
Ýå³ï³ÏÝ
¿
³å³Ñáí»É
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ û·ï³·áñÍÙ³Ý
å»ï³Ï³Ý Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áõÙÁ: ²ÛÝ ³ÝÑñ³Å»ßï Çñ³í³Ï³Ý ÑÇÙù»ñ ¿ ë³ÑÙ³ÝáõÙ
ÁÝ¹»ñùÇ, ³Ýï³éÝ»ñÇ, çñ³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ, µáõë³Ï³Ý ¨ Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇ և
ÙÃÝáÉáñï³ÛÇÝ
û¹Ç
å³Ñ³ÝáõÃÛáõÝÝ
áõ
û·ï³·áñÍáõÙÁ
Ï³ñ·³íáñáÕ
µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ùß³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²Ûë ûñ»ÝùÁ Ý³¨ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ
ù³Õ³ù³óáõ ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ íÇ×³ÏÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ñáõë³ÉÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ
å³Ñ³Ýç»Éáõ ¨ Ó»éù µ»ñ»Éáõ Çñ³íáõÝù ¿ ßÝáñÑáõÙ:

(ii)

“´ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ïáõÏ å³Ñå³ÝíáÕ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ” ûñ»ÝùÁ (1991) ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿

Ñ³ïáõÏ å³Ñå³ÝíáÕ ï³ñ³ÍùÝ»ñÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¹ñ³Ýó Ï³é³í³ñÙ³Ý
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ: úñ»ÝùÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ÐÐ-áõÙ Ñ³ïáõÏ å³Ñå³ÝíáÕ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ
ãáñë ï»ë³Ï` (³) å»ï³Ï³Ý ³ñ·»ÉáóÝ»ñ, (µ) å»ï³Ï³Ý ³ñ·»É³í³Ûñ»ñ, (·) ³½·³ÛÇÝ
å³ñÏ»ñ ¨ (¹) µÝáõÃÛ³Ý Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñ:

(iii)

“ä³ïÙáõÃÛ³Ý և Ùß³ÏáõÛÃÇ ³Ýß³ñÅ Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇ áõ å³ïÙ³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÇ
å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý և û·ï³·áñÍÙ³Ý Ù³ëÇÝ” ÐÐ ûñ»ÝùÁ (1998) êáõÛÝ ûñ»ÝùÝ Çñ³í³Ï³Ý
¨ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙù»ñ ¿ ëï»ÕÍáõÙ ÐÐ ï³ñ³ÍùáõÙ å³ïÙáõÃÛ³Ý ¨ Ùß³ÏáõÛÃÇ
³Ýß³ñÅ Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇ áõ å³ïÙ³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÇ å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ¨
û·ï³·áñÍÙ³Ý,
Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áõÙ
¿
å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý
¨
û·ï³·áñÍÙ³Ý
Çñ³í³Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: úñ»ÝùÇ 15-ñ¹ Ñá¹í³ÍÁ ÝÏ³ñ³·ñáõÙ ¿ Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇ
µ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý ¨ å»ï³Ï³Ý ·ñ³ÝóÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ, ¹ñ³Ýó ßáõñç å³Ñå³ÝÙ³Ý
·áïÇÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¨ å³ïÙ³Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ³ñ·»ÉáóÝ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ: 22-ñ¹ Ñá¹í³ÍÁ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ Ý³Ëù³Ý Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ
ÑáÕ³ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý, ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ ïÇåÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ
Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³ïÏ³óÝ»ÉÁ ëï³Ý³É ÉÇ³½áñí³Í Ù³ñÙÝÇ (ä³ïÙ³Ï³Ý ¨
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇ å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ) Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ:

(iv)

“´áõë³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇ Ù³ëÇÝ” (1999) ¨ “Î»Ý¹³Ý³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇ Ù³ëÇÝ” ÐÐ
ûñ»ÝùÝ»ñÁ (2000) ë³ÑÙ³ÝáõÙ »Ý ÐÐ µáõÛë»ñÇ ¨ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý,

å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý, û·ï³·áñÍÙ³Ý, í»ñ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ու Ï³é³í³ñÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨
Ï»Ýë³µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ý
íñ³
Ù³ñ¹Ï³Ýó
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
³½¹»óáõÃÛáõÝÁ
Ï³ñ·³íáñ»Éáõ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ:
²Ûë
ûñ»ÝùÝ»ñÇ
ÑÇÙÝ³Ýå³ï³ÏÁ
µáõë³Ï³Ý/Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇ ¨ Ï»Ýë³µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý
³å³ÑáíáõÙÝ ¿: ²ÛÝ Ý³¨ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ï»ë³ÏÝ»ñÇ` Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ¿Ý¹»ÙÇÏ ¨
íï³Ý·í³Í, ÙáÝÇïáñÇÝ·Ç ¨ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ:
(v)

“ØÃÝáÉáñï³ÛÇÝ û¹Ç å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ûñ»ÝùÁ” (1999Ã, Éñ³Ùß³Ïí»É ¿ 2007Ã.) ²Ûë

ûñ»ÝùÁ Ï³ñ·³íáñáõÙ ¿ ³ñï³Ý»ïÙ³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿
ÙÃÝáÉáñï³ÛÇÝ û¹Ç ³ÕïáïÙ³Ý ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ÏáÝó»Ýïñ³óÇ³Ý»ñÁ:
²ßË³ï³í³Ûñ»ñáõÙ, µÝ³Ï»ÉÇ ¨ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý í³Ûñ»ñáõÙ, µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ
ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý Ññ³å³ñ³ÏÝ»ñáõÙ ³ÕÙáõÏÇ
ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý »ÝÃ³ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ³Ïïáí:
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(vi)

“ÐÐ ÐáÕ³ÛÇÝ ûñ»Ýë·Çñù” (2001) ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ, çñ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý

(çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ, çñ³Ñ»é³óáõÙ, åáÙå³Ï³Û³ÝÝ»ñ, çñ³Ùµ³ñÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ) ¨ ³ÛÉ
Ýå³ï³ÏÝ»ñáí Ñ³ïÏ³óíáÕ ÑáÕ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ÑÇÙÝ³¹ñáõÛÃÝ»ñÁ: úñ»Ýë·ÇñùÁ
ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ Ñ³ïáõÏ å³Ñå³ÝíáÕ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ ï³Ï ·ïÝíáÕ ÑáÕ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨
³Ýï³é³Í³ÍÏ, çñ³Í³ÍÏ ¨ å³Ñáõëï³ÛÇÝ ÑáÕ»ñÁ: ²ÛÝ Ý³¨ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ÑáÕ»ñÇ
å³Ñå³ÝáõÃÛ³ÝÝ áõÕÕí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÑáÕÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ å»ï³Ï³Ý
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ, ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ¨ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ áõÝ»ó³Í
Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ:

(vii)

“ÐÐ ÀÝ¹»ñùÇ ûñ»Ýë·ÇñùÁ” (2002) ²Ûë ûñ»Ýë·ÇñùÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ Ñ³Ýù³ÛÇÝ

é»ëáõñëÝ»ñÇ ¨ ëïáñ»ñÏñÛ³ çñ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ¨ å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý
ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ, Ý»ñ³éÛ³É ëïáñ»ñÏñÛ³ çñ³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý
å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ·áïÇÝ»ñÁ:
(viii)

ÐÐ æñ³ÛÇÝ ûñ»Ýë·ñùÇ (2002) ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ »ñÏñÇ çñ³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ
å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý, çñ³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³é³í³ñÙ³Ý ÙÇçáóáí
ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ¨ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¨ ³å³·³ ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇ
Ñ³Ù³ñ çñ³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Çñ³í³Ï³Ý ÑÇÙù»ñÇ ³å³ÑáíáõÙÁ:
æñ³ÛÇÝ ûñ»Ýë·ÇñùÝ ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É ³é³Ýóù³ÛÇÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ` å»ï³Ï³Ý
¨
ï»Õ³Ï³Ý
ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ
¨
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙ, çñÇ ³½·³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ çñÇ ³½·³ÛÇÝ
Íñ³·ñÇ Ùß³ÏáõÙ, å»ï³Ï³Ý çñ³ÛÇÝ Ï³¹³ëïñÇ ¨ ÙáÝÇÃáñÇÝ·Ç Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç
ëï»ÕÍáõÙ, Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ï»Õ»ÏáõÃÛ³Ý Ù³ïã»ÉÇáõÃÛ³Ý
³å³ÑáíáõÙ, çñ³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ ¨ çñ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý
ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ,
³Ý¹ñë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ
çñ³ÛÇÝ
é»ëáõñëÝ»ñÇ
û·ï³·áñÍáõÙ, çñÇ áñ³ÏÇ ã³÷³ÝÇßÝ»ñ, ÑÇ¹ñáÉá·Ç³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ
ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñ, çñ³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ å³Ñå³ÝáõÃÛáõÝ ¨
å»ï³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ: 2002Ã. æñ³ÛÇÝ ûñ»Ýë·ñùÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ ÙÇ ß³ñù
Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇ ¨ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ³é³ç³óñ»ó,
Ý»ñ³éÛ³É` ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ, ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý »Éù»ñ,
ó³Ù³ùáõñ¹³ÛÇÝ çñÇ û·ï³·áñÍáõÙ, çñ³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ Ñ³ßí³éáõÙ,
³Ý¹ñë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ çñ³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»ÏáõÃÛ³Ý Ù³ïã»ÉÇáõÃÛáõÝ,
ÓÏÝ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáí çñû·ï³·áñÍáõÙ, ëïáñ»ñÏñÛ³ çñ³ÛÇÝ
é»ëáõñëÝ»ñÇ å³Ñå³ÝáõÃÛáõÝ, å»ï³Ï³Ý çñ³ÛÇÝ Ï³¹³ëïñáõÙ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ
·ñ³ÝóáõÙ, Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý ï»Õ»Ï³óí³ÍáõÃÛáõÝ ¨ æñ³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý
·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ùß³Ï³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ññ³å³ñ³ÏáõÙ, ÇÝãå»ë Ý³¨ çñ³ÛÇÝ
áÉáñïÇÝ ¨ µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ ³éÝãíáÕ ³ÛÉ áõÕ»óáõÛó»ñ ¨ ÝáñÙ³ïÇí
÷³ëï³ÃÕÃ»ñ:

(ix)

“æñû·ï³·áñÍáÕÝ»ñÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (æúÀ) ¨ æúÀ-ñÇ ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ” ÐÐ
ûñ»ÝùÁ (2002). ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ¨ ÙÇáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ ¨ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÃíáõÙ
(Ñá¹í³Í 4) Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ýß»É ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó Ñ»ï¨Û³É Ï³ñ¨áñ
ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ` áéá·Ù³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ß³Ñ³·áñÍáõÙÝ áõ å³Ñå³ÝáõÙÁ, ëå³ë³ñÏÙ³Ý
ï³ñ³ÍùáõÙ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ ¨ áéá·Ù³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ¨
çñ³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ, çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ï³é³í³ñáõÙ ¨
³ÕïáïÙ³Ý Ï³ÝË³ñ·»ÉáõÙ, ÑáÕÇ áñ³ÏÁ µ³ñ»É³í»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, ¹ñ»Ý³Å³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ëå³ë³ñÏáõÙ, ÑáÕÇ
¿ñá½Ç³Ý Ï³ÝË³ñ·»É»Éáõ ÙÇçáóáí ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙ, ÑáÕ»ñÇ
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³Õ³Ï³ÉÙ³Ý, çñ³Í³ÍÏÙ³Ý Ï³ÝË³ñ·»ÉáõÙ ¨ áéá·Ù³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý
ËÃ³ÝáõÙ:
(x)

“Â³÷áÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ” ÐÐ ûñ»ÝùÁ (2004). êáõÛÝ ûñ»ÝùÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ Ã³÷áÝÝ»ñÇ

Ñ³í³ùÙ³Ý, ÷áË³¹ñÙ³Ý, å³ÑÙ³Ý, Ùß³ÏÙ³Ý, û·ï³Ñ³ÝÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ µÝ³Ï³Ý
é»ëáõñëÝ»ñÇ, Ù³ñ¹áõ ÏÛ³ÝùÇ ¨ ³éáÕçáõÃÛ³Ý íñ³ Ã³÷áÝÝ»ñÇó ³é³ç³óáÕ
µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Çñ³í³Ï³Ý »õ ïÝï»ë³Ï³Ý
ÑÇÙù»ñÁ: úñ»ÝùÁ Ý³¨ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ áÉáñïÇ å»ï³Ï³Ý ÉÇ³½áñí³Í Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ
Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
(xi)

“´Ý³å³Ñå³Ý³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ” ÐÐ ûñ»ÝùÁ (2005). êáõÛÝ ûñ»ÝùÁ
Ï³ñ·³íáñáõÙ
¿
Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ
µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
Ñ»ï
³éÝãíáÕ
Ñ³ñó»ñÝ
áõ
ë³ÑÙ³ÝáõÙ
Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ÝáñÙ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
ÝÏ³ïÙ³Ùµ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ, å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ, ¹ñ³Ýó Ñ»ï Ï³åí³Í Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨
µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Çñ³í³Ï³Ý ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý ÑÇÙù»ñÁ: Þñç³Ï³
ÙÇç³í³ÛñÇ å³Ñå³ÝáõÃÛáõÝÝ áõ µÝ³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ Ï³é³í³ñáÕ
·áñÍáÕ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ¹³ßïÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ µ³½Ù³ÃÇí Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñ: ÐÐ
Î³é³í³ñáõÃÛ³Ý áñáßáõÙÝ»ñÁ µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
ÑÇÙÝ³Ï³Ý Çñ³í³Ï³Ý ÉÍ³ÏÝ»ñÝ »Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ: ´Ý³å³Ñå³Ý³Ï³Ý áÉáñïÁ
ÝáõÛÝå»ë Ï³é³í³ñíáõÙ ¿ ÐÐ Ý³Ë³·³ÑÇ, í³ñã³å»ïÇ ¨ Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ
áñáßáõÙÝ»ñáí ¨ Ññ³Ù³ÝÝ»ñáí:

(xii)

“ÐÐ ²Ýï³é³ÛÇÝ ûñ»Ýë·ÇñùÁ” (2005) Ï³ñ·³íáñáõÙ ¿ ³Ýï³éÝ»ñÇ å³Ñå³ÝáõÃÛáõÝÁ,
å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÝ áõ Ï³é³í³ñáõÙÁ:

ÐÐ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý
ÏáÝí»ÝóÇ³Ý»ñÇÝ ¨ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ
18. ÐÐ-Ý ëïáñ³·ñ»É ¨ í³í»ñ³óñ»É ¿ ÙÇ ß³ñù ÏáÝí»ÝóÇ³Ý»ñ ¨ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ,

³é³çÇÝÁ ëïáñ³·ñ»Éáí è³Ùë³ñÇ ÏáÝí»ÝóÇ³Ý` 1993Ã.-ÇÝ: ²Ûë Íñ³·ñÇ Ñ³Ù³ñ
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝ áõÝÇ ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ ÐÐ-Ý ÷áË³ñÇÝ»É ¿ Ý³ËÏÇÝ
ÊêÐØ ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñáí Ùß³Ïí³Í µáõÛë»ñÇ ¨ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ Î³ñÙÇñ ¶ñù»ñÁ ´äØØ
ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: êáõÛÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝí³Í ¿ Î³ñÙÇñ
¶ñù»ñÇ Ýáñ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÇ íñ³: ²ÕÛáõë³Ï II-2-áõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ¨ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ¨
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³ÛÝ ÏáÝí»ÝóÇ³Ý»ñÝ áõ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñÁ, áñáÝó ÙÇ³ó»É ¿
ÐÐ-Ý:
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- ØÇç³½·³ÛÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ËáÝ³í ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ, Ñ³ïÏ³å»ë çñÉáÕ ÃéãáõÝÝ»ñÇ
µÝ³¹ñ³í³Ûñ»ñÇ Ù³ëÇÝ (è³Ùë³ñ, 1971)

1993

- Î»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ÏáÝí»ÝóÇ³ (èÇá ¹» Ä³Ý»Ûñá, 1992)

1992

31/03/1993
15/03/2004

- Î»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Î³ñÃ³·»ÝÛ³Ý ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝ
(Î³ñÃ³·»Ý³, 2000)
- ÎÉÇÙ³ÛÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ø²Î-Ç ßñç³Ý³Ï³ÛÇÝ ÏáÝí»ÝóÇ³ (ÜÛáõ Úáñù, 1992)

ì³í»ñ³óí»É ¿
²Ä-Ç ÏáÕÙÇó

ÎáÝí»ÝóÇ³ Ï³Ù ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝ, ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ í³ÛñÁ

êïáñ³·ñí»É ¿

²ÕÛáõë³Ï 1: ÐÐ-Ç ÏáÕÙÇó ëïáñ³·ñí³Í ¨/Ï³Ù í³í»ñ³óí³Í µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý
ÏáÝí»ÝóÇ³Ý»ñÁ ¨ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

1992

29/03/1993
27/12/2002

- ÎÇáïáÛÇ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝ (ÎÇáïá, 1997)
- Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ¨ µÝ³Ï³Ý Å³é³Ý·áõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý
Ù³ëÇÝ ÏáÝí»ÝóÇ³ (ö³ñÇ½,1972)

1993

- Ø»Í Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³ û¹Ç ³Ý¹ñë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ³Õïáïí³ÍáõÃÛ³Ý
Ù³ëÇÝ ÏáÝí»ÝóÇ³ (ÄÝ¨, 1979)

14/05/1996

- Ì³Ýñ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝ

14/12/1998

- Î³ÛáõÝ ûñ·³Ý³Ï³Ý ³ÕïáïÇãÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝ

14/12/1998

- ÂÃí³ÛÝ³óÙ³Ý, ¿íïñáýÇÏ³óÙ³Ý ¨ ·»ïÝ³Ù»ñÓ û½áÝÇ ³é³ç³óÙ³Ý
Ýí³½»óÙ³Ý Ù³ëÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝ

01/12/1999
14/05/1996

- ²Ý¹ñë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ »ÝÃ³ï»ùëïáõÙ ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ íñ³ ³½¹»óáõÃÛ³Ý
·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÏáÝí»ÝóÇ³ (¾ëåá, 1991)
- Þñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù³ëÇÝ

21/05/2003

³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝ (ÎÇ¨, 2003)
14/05/1996

- ²ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý íÃ³ñÝ»ñÇ ³Ý¹ñë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ
ÏáÝí»ÝóÇ³ (Ð»ÉëÇÝÏÇ, 1992)
- ²Ý¹ñë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ çñ»ñÇ íñ³ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý íÃ³ñÝ»ñÇ ³Ý¹ñë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ
Ý»ñ·áñÍáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ å³ï×³é³Í íÝ³ëÇ Ñ³Ù³ñ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ¨ ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý Ù³ëÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝ (ÎÇ¨, 2003)
- ²Ý³å³ï³óÙ³Ý ¹»Ù å³Ûù³ñÇ Ù³ëÇÝ Ø²Î-Ç ÏáÝí»ÝóÇ³ (ö³ñÇ½,1994)

21/05/2003

1994

- ìï³Ý·³íáñ Ã³÷áÝÝ»ñÇ ³Ý¹ñë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ í»ñ³ÑëÏÙ³Ý ¨ ¹ñ³Ýó ï»Õ³÷áËÙ³Ý
ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÏáÝí»ÝóÇ³ (´³½»É,1989)

26/03/1999

- ú½áÝ³ÛÇÝ ß»ñïÇ å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ÏáÝí»ÝóÇ³ (ìÇ»ÝÝ³,1985)

28/04/1999

- ú½áÝ³ÛÇ ß»ñïÁ ù³Ûù³ÛáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ Ù³ëÇÝ ØáÝñ»³ÉÇ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝ (ØáÝñ»³É,
1987)

28/04/1999

- ÈáÝ¹áÝÛ³Ý áõÕÕáõÙÝ»ñ ØáÝñ»³ÉÇ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç

22/10/2003

- Îáå»ÝÑ³·»ÝÛ³Ý áõÕÕáõÙÝ»ñ ØáÝñ»³ÉÇ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç

22/10/2003
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- Þñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ Ñ³ñó»ñÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý,
áñáßáõÙÝ»ñÇ Ï³Û³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ Ñ³ë³ñ³Ï³ÛÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ¨
³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý Ù³ïã»ÉÇáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ÏáÝí»ÝóÇ³ (úñháõë, 1998)

1998

- Þñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ ÷áË³Ï»ñåÙ³Ý ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ é³½Ù³Ï³Ý Ï³Ù ³ÛÉ
Ï³ñ·Ç ÃßÝ³Ù³Ï³Ý û·ï³·áñÍáõÙÁ ³ñ·»É»Éáõ Ù³ëÇÝ ÏáÝí»ÝóÇ³ (ÄÝ¨, 1976)
- ²ÕïáïÇãÝ»ñÇ ³ñï³Ý»ïÙ³Ý ¨ ï»Õ³÷áËÙ³Ý é»·ÇëïñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝ (ÎÇ¨, 2003)

14/05/2001

04/12/2001
21/05/2003

- ØÇç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïñáõÙ ³é³ÝÓÇÝ íï³Ý·³íáñ ùÇÙÇ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñÇ ¨
å»ëïÇóÇ¹Ý»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ý³ËÝ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³íáñí³Í Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç ÏÇñ³éÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÏáÝí»ÝóÇ³ (èáï»ñ¹³Ù,1998)

1998

22/10/2003

- ØÇç³½·³ÛÇÝ É×»ñÇ ¨ ³Ý¹ñë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ çñ³Ñáëù»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ¨
å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ÏáÝí»ÝóÇ³ (Ð»ÉëÇÝÏÇ, 1992)

1998

22/10/2003

- æñÇ ¨ ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝ (ÈáÝ¹áÝ,1999)

17/06/1999

- Î³ÛáõÝ ûñ·³Ý³Ï³Ý ³ÕïáïÇãÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ êïáÏÑáÉÙÇ ÏáÝí»ÝóÇ³ (êïáÏÑáÉÙ, 2001)

23/05/2001

22/10/2003

- È³Ý¹ß³ýïÝ»ñÇ ºíñáå³Ï³Ý ÏáÝí»ÝóÇ³ (üÉáñ»ÝëÇ³, 2000)

14/05/2003

23/03/2004

- ì³ÛñÇ µÝáõÃÛ³Ý ¨ µÝ³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÇ å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ºíñáå³ÛÇ
ÏáÝí»ÝóÇ³ (´»éÝ, 1979)

13/03/2006

- Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ³åûñÇÝÇ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý, ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ¨ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
Çñ³íáõÝùÇ ÷áË³ÝóÙ³Ý ³ñ·»ÉÙ³ÝÝ áõ Ï³ÝËÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ
ÏáÝí»ÝóÇ³

22/06/1993

- Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ¨ µÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Å³é³Ý·áõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ
ÏáÝíÝ»óÇ³

22/06/1993

- ºíñáå³Ï³Ý Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÏáÝí»ÝóÇ³

22/06/1993

- ÐÝ³·Çï³Ï³Ý Å³é³Ý·áõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ »íñáå³Ï³Ý ÏáÝí»ÝóÇ³

18/06/2005

- ºíñáå³ÛÇ ×³ñï³ñ³å»ï³Ï³Ý Å³é³Ý·áõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ÏáÝí»ÝóÇ³ 19/05/2006
20/03/2006

- àã ÝÛáõÃ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Å³é³Ý·áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ÏáÝí»ÝóÇ³
- Բերնի կոնվենցիա - Եվրոպայի վայրի բնության և բնական միջավայրի
պահպանության մասին Եվրոխորհրդի կոնվենցիա (Բերն, 1979 )
2006
- Ոչնչացման վտանգի տակ գտնվող վայրի կենդանական և բուսական աշխարհի
տեսակների տարածման վայրերում միջազգային առևտրի Ù³ëÇÝ ÏáÝí»ÝóÇ³

1973

27/11/2010

Ազգային ինստիտուցիոնալ կառուցվածք
19. Կառավարական մարմինների դերը, որոնք, շրջակա միջավայրի տեսանկյունից,

կարող են ընդգրկվել Տրանշ 3 ծրագրի մեջ:
Տրանսպորտի և կապի նախարարություն
20. Գործադիր մարմինը (ԳՄ) Տրանսպորտի և կապի նախարարությունն (ՏԿՆ) է:
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Տրանսպորտի
և
կապի
նախարարությունը
գործադիր
իշխանության
հանրապետական մարմին է, որը մշակում և իրականացնում է Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության քաղաքականությունը տրանսպորտի,
հաղորդակցության և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ոլորտներում:
21. ՏԿՆ-ն մոնիթորինգի կենթարկվի ենթածրագիրը կառավարող նախարարների

խորհրդի կողմից, որի հիմնական գործառույթներն են ԲՖԳ ծրագրի ընդհանուր
քաղաքականության
վարումը
և
ռազմավարական
ուղղությունը,
դրա
իրականացման վերանայումն ու գնահատումը, օգնություն ցուցաբերող արտաքին
այլ կազմակերպությունների հետ աշխատանքների համակարգումը,
Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցք ներդրումային ծրագրի իրականացման
կազմակերպություն ՊՈԱԿ
22.

ՏԿՆ-ն սահմանում է ”Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցք ներդրումային
ծրագրի իրականացման կազմակերպություն” ՊՈԱԿ ծրագրի ամենօրյա
համակարգումը, իրականացումը, մոնիթորինգը և վարչական գործունեությունը
կառավարելու համար:

23.

Ծրագրի
իրականացման
միավորը
ներառում
է
անվտանգության,
վերաբնակեցման և շրջակա միջավայրի բաժին` բաղկացած 3 մարդուց, ովքեր
մասնագիտացված են սոցիալական, շրջակա միջավայրի և հնագիտական
անվտանգության միջոցների կիրառման ոլորտներում:
ՀՀ Բնապահպանության նախարարություն

24. ՀՀ Բնապահպանության նախարարությունը (ԲՆ) պատասխանատու է բնական

ռեսուրսների պաշտպանության, վերականգնման, ինչպես նաև Հայաստանի
Հանրապետության շրջակա միջավայրի բարելավման համար: Այդ ոլորտներում
ԲՆ ղեկավարությունը վերահսկում է ազգային քաղաքականության, շրջակա
միջավայրի չափորոշիչների և ուղենիշերի զարգացումը և դրանց կիրառումը: ԲՆ-ն
այդ
գործառույթներն
իրականացնում
է
իր
կառուցվածքային
ստորաբաժանումների միջոցով:
25. ԲՆ հիմնական ստորաբաժանումները, որոնք վարչական իշխանություն ունեն
ՇՄԱԳ-ի և ծրագիրը հավանության արժանացնելու գործընթացի վրա, հետևյալն
են.
(i)

“Բնապահպանական Փորձաքննություն” ՊՈԱԿ-ը (ԲՊՓ) պատասխանատու
է ՇՄԱԳ հաշվետվությունների և ծրագրերի իրականացման վերանայման և
հավանության արժանացնելու համար, նաև, հարկ եղած դեպքում` շրջակա
միջավայրը պաշտպանելու նպատակով պայմանների ավելացման համար, և

(ii)

Բնապահպանական պետական տեսչությունը (ԲՊՏ) պատասխանատու է
ծրագրերը
քննելու
համար,
որպեսզի
հավաստիանա
դրանց
համապատասխանությանը ԲՊՓ կողմից ներկայացված պայմաններին և
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ծրագրի ԲԿՊ-ին:
26. ՇՄԱԳ գործընթացը և ԲՊՏ քննելու իրավասությունն այն հիմնական գործիքներն

են, որոնք կիրառվում են ԲՆ կողմից` շրջակա միջավայրի պաշտպանության
սկզբունքներին համապատասխանության հասնելու համար:
27. Կարևոր

կանոնակարգումներին համապատասխանելու և ԲՆ ծրագրի
հավանությանն արժանանալու համար` պատրաստվել է ՇՄԱԳ` շրջակա
միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ) (1995) օրենքի համաձայն: ԲՆ
ՇՄԱԳ-ը ունի նման, եթե ոչ նույնական պահանջներ, ինչպես ԱԶԲ ՇՄԱԳ-ը:

ՀՀ Մշակույթի նախարարություն
28. Հնագիտական, պատմական և մշակութային վայրերը մշակույթի նախարարության

իրավասության տակ են: Այնուամենայնիվ, այն չի զբաղվում ժամանակակից
հուշարձաններով, որոնք վեր են խոյացել մայրուղու երկայնքով, անհատ
քաղաքացիների կողմից` ի հիշատակ վթարի զոհերի: Այդ հուշարձանների
տեղափոխումը կհամակարգվի համապատասխան մարզային իշխանության և
համայնքային ղեկավարների կողմից (մարզպետեր):

ՀՀ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն
29. Էներգետիկայի և բնական ռեսուրսների նախարարությունը (ԷՆ) գործադիր

իշխանության պետական մարմին է, որը մշակում և իրականացնում է Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության քաղաքականությունը էներգիայի և բնական
ռեսուրսների կառավարման ոլորտում: ԷՆ-ը իրականացնում է գործառույթներ,
որոնք կապված են բնական ռեսուրսների կառավարման և կայուն օգտագործման
հետ` հետևյալ կառուցվածքային բաժանմունքների միջոցով.
•
•

Երկրաբանական գործակալություն,
Հանքային ռեսուրսների գործակալություն:

ՀՀ Առողջապահության նախարարություն
30. ՀՀ Առողջապահության նախարարության Հիգիենիկ և հակահամաճարակային

պետական հետազոտկան
կենտրոնը
գործողությունների իրականացման համար.
•
•

պատասխանատու

է

հետևյալ

Համակարգել առողջության հետ առնչվող բոլոր հարցերը (ներառյալ
աղմուկի և տատանման հետ կապված),
Վերահսկել սանիտարական նորմերի իրականացումը, հիգիենայի և
հակահամաճարակային
միջոցառումների
կիրառումը
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կազմակերպությունների և քաղաքացիների կողմից:
Տարածքային կառավարման նախարարություն
31. Մարզպետարանները (մարզային կառավարման մարմինները) պատասխանատու

են
ճանապարհների
օրենսդրությամբ:

կառավարման

համար`

սահմանված

մարզային

Ջրային համակարգի պետական կոմիտեն՝ որպես Տարածքային կառավարման
նախարարության կառուցվածքային մարմին, ջրային միջոցների կառավարման
լիազոր մարմինն է:
Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե
32. ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեն

գործադիր

իշխանության

հանրապետական

մարմին

է,

որը

մշակում

և

իրականացնում է անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի վարման
բնագավառում

Հայաստանի

Հանրապետության

քաղաքականությունը:
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կառավարության
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Գ. Տրանշ 3 Ծրագրի նկարագրությունը
Ծրագրի շրջանակները
33. Ծրագրային

ճանապարհը գտնվում է Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանից

հյուսիս-արևմուտք: Քարտեզ 1-ը ստորև ցույց է տալիս Ծրագրի ընդհանուր
տեղակայվածոթյունը: ՀՀՃՄ-ի մաս կազմող Տրանշ 3-ը, որը հանդիսանում է
Թալինից մինչև Գյումրի Մ1 ճանապարհը` կմ 71+500 – 117+067, կբարելավվի և
կվերածվի չորս երթևեկության գոտիներով մայրուղու:
34. ՀՀՃՄՆԾ-ն ուղղված է Հայաստանի և հարևան երկրների` Իրանի և Վրաստանի

միջև տրանպորտային հաղորդուղիների բարելավմանը` դարձնելով դրանք
միջազգային ստանդարտների ճանապարհներ: Ակնկալվում է, որ Ծրագիրը
կնպաստի Հայաստանի տնտեսական զարգացմանը:

Քարտեզ 1 Ա. Հայաստանի Հանրապետոթյուն, Տրանշ 3 Ծրագրի տեղակայումը
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Քարտեզ 1 Բ. Տրանշ 3 Ծրագիր, Թալին - Գյումրի
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Հիմնական բաղադրիչները
35. Պայմանագրի ամբողջական երկարությունը կազմում է 45.567կմ և ներառում է.
•

գոյություն ունեցող երկգծանի երթևեկելի մասի վերակառուցում և

•

հարակից երկրորդ երթևեկելի մասի կառուցում:

36. Արդեն գոյություն ունեցող և նոր ճանապարհը կնախագծվեն և կկառուցվեն ըստ

հետևյալ չափորոշիչների` բարելավված ճանապարհային գծանշում, նշաններ,
անվտանգություն, ջրահեռացման համակարգեր, ջրթող խողովակներ, ուղեանցեր,
ստորգետնյա ուղեանցեր և կողնակներ: Արդեն գոյություն ունեցող հողային
պաստառի որոշ հատվածներ, որոնք կառուցվել են շուրջ 30 տարի առաջ,
կառուցվածքային

առումով

չեն

համապատասխանում

տեխնիկական

պահանջներին, շարքից դուրս են եկել, և, հետևաբար, կվերակառուցվեն:

37. Ընդհանուր առմամբ կլինեն
•

10 տարբեր մակարդակների վրա գտնվող փոխհատումներ, որոնցից 9-ը
վերգետնյա ուղեանցեր են և 1-ը` ստորգետնյա: Յուրաքանչյուր ուղեանց
կառուցվում

է

ստանդարտ

18մ

ամրանավորված

հեծաններից

և

երկարությամբ
ստանդարտ

սովորաբար

երկաթ-բետոնյա

հարթակներից:
•

16 T-ձև փոխհատումներ դեպի տեղական ճանապարհներ/համայնքներ
մուտքը ապահովելու նպատակով.

38.

Այլ երկաթ-բետոնե կառուցվածքներն են
•

6 ստորգետնյա ուղեանցեր գյուղատնտեսական տեխնիկայի, կենդանիների
և հետիոտների համար;

•

10 ստորգետնյա անցումներ - 6 գյուղատնտեսական տեխնիկայի և

4

հետիոտների և կենդանիների համար;
•

3 գետի և մեկ երկաթգծի կամուրջները, և

•

132 ջրթող խողովակները մակերեսային ջրերը հեռացնելու և ոռոգումը
ապահովելու համար.

39. Իրականացվելիք աշխատանքների հիմնական ծավալներն են՝
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•

Հանույթ՝ 3,000,000 մ3

•
•

Լիցք՝ 3,300,000 մ3
Բետոնյա ծածկ՝ 950,000մ2

•

Անվտանգության արգելապատնեշ՝ 136,000 գծային մետր

•

Կանաչապատում շինարարությունից հետո՝ 400,000 մ2

40. Նոր

և

գոյություն

ունեցող

հողային

պաստառների

տիպային

լայնական

կտրվածքները ցույց են տրված Պատկեր 1-ում ստորև:

Պատկեր 1. Ճանապարհի տիպային լայնական կտրվածք

41. Ճանապարհի պատվածքը բաղկացած կլինի 35սմ հաստությամբ հատիկավոր

ստորին շերտից, 18սմ հատիկավոր ենթահիմքից, 18սմ խճային հիմքից և 24սմ
ցեմենտ-բետոնե ծածկից: Կողնակները և բաժանիչ գոտին կենթարկվեն կրկնակի
մակերեսային մշակման:
42. Ճանապարհները

կնախագծվեն

ըստ

ՀՀՇՆ

IV-11.05.02-99

ավտոմոբիլային

ճանապարհներ և ՇՆևԿ 2.05.03.84 Կամուրջներ և խողովակներ նորմերի
համաձայն: Ծրագրի աշխատանքային նախագիծն կիրականացվի հաշվի առնելով
սեյսմիկ առումով տարածաշրջանի բարձր ռիսկային գոտի հանդիսանալն ու
հեղեղները: Սա կմեծացնի ծրագրի կայունությունը:
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43. Ճանապարհի երկրաչափությունն ունի 6 նոր ծրագծեր, որոնք կբարելավեն այն`

վերացնելով կտրուկ կորերը: Ստորև ներկայացված են ծրագծի տարբեր փոքր
փոփոխությունները.

Գոյություն
ունեցող
ճանապարհ

Նոր
ճանապարհ
(Տրանշ 3)

Այս տարբեր ծրագծային փոփոխությունները ունեն հետևյալ տեղադիրքերը.
i)

կմ.73+050-ից մինչև կմ.73+550-ը

ii)

կմ.74+700 - ից մինչև կմ.75+600-ը

iii)

կմ.77+500 -ից մինչև կմ.83+500-ը
Մաստարայի հատվածում ճանապարհի ծրագծի փոփոխությունը
մանրամասնորեն ներկայացված է հաշվետվությն Դ, Ե և Զ բաժիններում:

iv)

կմ.84+450 - ից մինչև կմ.87+100-ը

v)

կմ.91+950 - ից մինչև կմ.95+000-ը
(i) –ից մինչև (v) տարածքները գտնվում են հնագիտական նշանակության
գոտիներում և, որոնք սույն ՇՄԱԳ-ում համարվում են տարածքներ, որտեղ
նախքան

շին.

աշխատանքների

մեկնարկը

հնագիտական

պեղումների

անհրաժեշտություն կլինի: Այդ իսկ պատճառով, այստեղի կորերը բարելավելու
համար կատարվող ծրագծի փոփոխությունները չեն առաջացնի լրացուցիչ
ազդեցություն շրջակա միջավայրի վրա:
Պատահական գտածոների ընթացակարգը կկիրառվի նաև աշխատանքների
իրականացման ընթացքում:
vi)

Կմ 114+700-ից մինչև կմ 117+000
Այս տարածքում հյուսիսային և հարավային ուղղություններով երթևեկելի
գոտիները բաժանվում են 10մ լայնությամբ կենտրոնական բաժանարար գծով՝
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այդտեղ առկա ծառերի շարքը պահպանելու նպատակով: Ծառեր առկա են
նաև դեպի Գյումրի մուտք գործող ներկայիս ճանապարհի երկու կողմերում:
44.

Շինարարության հետ կապված այլ գործողությունները ներառում են.

-

գոյություն ունեցող հաղորդուղիների/կոմունիկացիաների բացահայտում
պահպանում կամ տեղափոխում, ներառյալ` ոռոգման համակարգերը
հեռահաղորդակցության գծերը;

•

Շ ին.հրապարակների

համար

հարմար

սարքավորումներ/հարմարություններ

և

տեղավայրերի
գրասենյակներ;

և
և

ընտրություն;
նյութերի

և

մեխանիզմների պահեստավորում;
•

Շին.հրապարակների

պարսպապատում

անվտանգության

դարպասների

տեղադրմամբ;
•

Ճանապարհի երկայնքով կուտակված թափոնների/շին.աղբի հեռացում;

•

ավելացած հողի բերրի շերտի պահեստավորում և բաշխում/կրկնակի տեղադրում;

•

գոյություն ունեցող հորատանցքերի օգտահանություն, և

•

շինարարությունն ավարտելուց հետո կողնակների և ծառերով բաժանիչ գոտիների
վերականգնում և կանաչապատում:

45.

Նախնական և մանրամասն ինժեներական նախագիծը այս ծրագրի համար
ավարտված է և շինարարական աշխատանքների ժամանակահատվածը կկազմի
մոտ 36 ամիս:

46. Նախագծումը ներառում է երթևեկելի մասերի բաժանիչ գոտու և կողնակների

կանաչապատում: Կանաչապատման առավելությունները/օգուտները ներառում
են էկոլոգիական արժեքի բարձրացում, ավելորդ ջրի ներծծում, էսթետիկ
տեսանկյունից տեղանքի բարեկարգում: Այն հատվածում, որտեղ ծառեր են
հատվելու,

կձեռնարկվի

ծառատունկ`

համաձայնեցնելով

համայնքի

ղեկավարների հետ:

ՇՄԱԳ-ի թարմացումների հիմնական փաստերը
47. Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և Շրջակա միջավայրի

կառավարման պլանի (ՇՄԱԳ և ՇՄԿՊ) թարմացումները մշակվել են Egis
International-ի բնապահպանական խմբի կողմից, որը բաղկացած է 2 ազգային
մասնագետներից (բնապահպանության գծով մասնագետ և ավագ հնագետ) և
բնապահպանության գծով միջազգային մասնագետից: Խումբը իրականացրել է
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Տրանշ 3-ի տարբեր ազդեցությունների վերավավերացում և վերագնահատում,
որոնք կարող են ազդել Ծրագրի ճանապարհի ծրագծի երկայնքով և/կամ
անմիջական հարևանությամբ գտնվող շրջակա միջավայրի, հնագիտական,
պատմական և մշակութային

աղբյուրների վրա: Այս գործողությունները

կատարվել են 2010թ-ի դեկտեմբեր և 2011թ-ի փետրվար-մարտ ամիսներին՝ Տրանշ
3-ի համար փոփոխություններն ու նոր որոշումները դիտարկելու համար:
48. Սույն շրջակա միջավայրի գնահատման թարմացումները իրականացվել են՝ ԱԶԲ

և ՀՀ շրջակա միջավայրի պահպանման ու կառավարման պահանջներին
բավարարելու նպատակով:
Ասիական
զարգացման

Սույն թարմացված ՇՄԱԳ-ը գրվել է 2009թ.
բանկի
Անվտանգության
մեխանիզմների

քաղաքականությանը համապատասխան, մասնավորապես` Հավելվածներ 1 և
4-ում

համապատասխանաբար

սահմանված

Շրջակա

միջավայրի

պաշտպանության Անվտանգության մեխանիզմների, Շրջակա միջավայրի
ազդեցության գնահատման և Հատուկ պահանջներ ֆինանսավորման տարբեր
մեթոդների համար փաստաթղթերի պահանջներին համաձայն:
49.

Փաստաթուղթը պետք է վերանայվի կառավարության կողմից հաստատեվելու
համար, որպեսզի անգլերեն տարբերակը հրապարակվի ԱԶԲ կողմից, ինչպես նաև
տեղադրվի

Տրանսպորտի

և

կապի

(ՏԿՆ)

ու

Բնապահպանության

նախարարությունների (ԲՆ) կայքերում:
50. Ձեռնարկվել են հետևյալ առաջադրանքները՝

-

ՇՄԱԳ փաստաթղթի թարմացումները անցել են դաշտային գնահատման և
Տրանշ 3-ի ազդեցությունների վերագնահատման գործընթացներով, ինչպես
նաև ծրագրի ՇՄԱԳ ընթացակարգերի համատեքստում իրականցվել են

-

հետևյալ գրասենյակային և դաշտային գործողությունները՝
ՇՄԱԳ փաստաթղթի (2010թ-ի օգոստոս), մանրամասն

նախագծի,

առաջընթացի մասին հաշվետվությունների և ծրագրի համապատասխան
փաստաթղթերի վերանայում,
-

Տրանշ 3 ճանապարհի ծրագծի երկայնքով բնապահպանական արժեքների

-

բացահայտում,
Շրջակա միջավայրի և Ֆիզիկական մշակութային ռեսուրսների (ՖՄՌ) վրա
հավանական

ազդեցությունների,

խնդիրների

և

ճանապարհի

շինարարական աշխատանքների սահմանափակումների գնահատում,
-

Շրջակա միջավայրի կառավարման պլանի (ՇՄԿՊ) և Մոնիթորինգի
ծրագրի թարմացում:
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51.

Դաշտային

հետազոտությունները

և

շին.հրապարակի

հսկողությունները

ներառում էին Տրանշ 3-ի հավանական ազդեցությունները հաստատելու և
գնահատելու

համար

առկա

ճանապարհի

ուղեգծով

երթևեկություն

և

այցելություններ բնապահպանական, հնագիտական, պատմկան, բնական ու
մշակութային հուշարձաններ:
52. Հրապարակված

ներառյալ

և

չհրապարակված

կլիմայական,

աղբյուրների

տեղագրական,

ելակետային

երկրաբանական,

տվյալները,

հողի,

բնական

պաշարների, բուսական և կենդանական աշխարհների և սոցիալ-տնտեսական
տվյալները,
ընթացքում:

վերանայվել

են և ստուգվել դաշտային հետազոտությունների

Հավաքագրվել են նաև պատմամշակութային և կրոնական,

գեղագիտական և մշակութային նշանակության հուշարձանների լրացուցիչ
տվյալներ՝ ներառյալ բուսական և կենդանական աշխարհները:
53. ԾԻԿ-ի հետ հանդիպումներ են կազմակերպվել ՝ քննարկելու համար ծրագրի

բնապահպանական ու հնագիտական ասպեկտները և այլ հատուկ հարցեր:

Ծրագրի համատեքստ և բնապահպանական կատեգորիա
54. Այս

ԲՖԳ-ի

ծրագրի

բնապահպանական

յուրաքանչյուր

կատեգորիան

ենթածրագիր

որոշելու

ներկայացվել

համար՝

հիմնվելով

է

ԱԶԲ

Բնապահպանական արագ գնահատման ցանկի վրա (REA):
55. Լրացված Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության արագ գնահատման (ՇՄԱԱԳ)

ստուգաթերթիկը ներկայացված է Հավելված 1-ում: Դասակարգումը հիմնված է
բնապահպանական ամենազգայուն բաղադրամասը գնահատելու հիմունքների
վրա, ինչը նշանակում է, որ եթե օբյեկտը կարող է ենթարկվել զգալի բացասական
ազդեցության, ապա այն կդասվի “Ա” բնապահպանական կարգին` անկախ
Ծրագրում առկա այլ բաղադրամասերի բացասական ազդեցության ենթարկվելու
հնարավորությանը:
56.

Տրանշ 3 ծրագիրը դասակարգվեց “Ա” կարգ, քանի որ.
•

Լրացուցիչ նոր շինարարության մեծ մասը տեղակայված կլինի նոր
օտարման գոտում,

•

որոշ

կորևոր

հնագիտական

տարածքներ,

պահպանվող

բնական

հուշարձաններ և բնապահպանական կարևոր տարածքներ կենթարկվեն
բացասական

ազդեցության

և

կպահանջեն

հատուկ

միջոցառումներ ազդեցությունները նվազեցնելու նպատակով.
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Դ.
ՇՐՋԱԿԱ
(ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ)

ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Էկոլոգիա
57. Սույն թարմացված ՇՄԱԳ-ը բացահայտեց, որ Ծրագիրը չի ունենալու խիստ

բացասական ազդեցություն Թալին-Գյումրի մայրուղու տարածքում գտնվող
բուսականության և կենդանական աշխարհի վրա: Ծրագրի տարածքում կարող են
հանդիպել Կարմիր գրքում գրանցված տեսակներ: Սակայն, Բնապահպանության
կառավարման և մոնիթորինգի պլանում (ԲԿՊ) տրված են համապատասխան
պաշտպանության միջոցառումներ:
58. ²Ù»Ý ¹»åùáõÙ, ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ ³éÏ³ »Ý íï³Ý·í³Í ¨ Í³Ûñ³Ñ»Õ íÇ×³ÏáõÙ

·ïÝíáÕ Î³ñÙÇñ ¶ñùáõÙ ·ñ³Ýóí³Í կենդանական աշխարհի տ»ë³ÏÝ»ñ, որոնք
գրանցվել են Թալինի, Մաստարայի, Մարալիկի և Լանջիկի մոտակայքերում: Այդ
տեսակներին պետք է Ñ³ïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓíÇ` ÐÐ Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇ
Ù³ëÇÝ ûñ»ÝùÇ (1999թ.), ÐÐ µáõÛë»ñÇ ¨ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ Î³ñÙÇñ ¶ñù»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ
µ³í³ñ³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
59. CO2 ·³½Ç ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ ·Ý³Ñ³ïí»É »Ý 140 ï/ï³ñÇ, áñÁ ¿³Ï³Ýáñ»Ý å³Ï³ë ¿

²øÐ (2009) ß»ÙÇó` 100.000 ï/ï³ñÇ:

ÐÝ³·ÇïáõÃÛáõÝ
60. ø³ÝÇ áñ Ð³Û³ëï³ÝÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ÑÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÇëÏ³Ï³Ý ·³ÝÓ³ñ³Ý, ÞØ²¶-ի

ÁÝÃ³óùáõÙ å³ñ½ ¹³ñÓ³í, áñ ÑÝ³·Çï³Ï³Ý, å³ïÙ³Ï³Ý ¨ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ í³Ûñ»ñÇÝ
¨ Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇÝ Ñ³ëóí»ÉÇù íÝ³ëÁ գոյություն ունեցող Թալին – Գյումրի
մայրուղու երկայնքով å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ Ñ³ïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ: Գրասենյակային
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ç Ñ³Ûï µ»ñ»óÇÝ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ Ý»ñÏ³Û³óÝող մոտ 30
ÑÝ³í³Ûñ»ñ: ¸³ßï³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ պարզվեց, որ այդ
հնավայրերը 22-ն են: ՇՄԱԳ աշխատանքային խումբը հաստատեց վերջերս
բացահայտված 4 կամ նախկինում անհայտ հնագիտական/մշակութային
տեղավայրեր, áñáÝóÇó Ù»ÏáõÙ ·ïÝí»ó ÃñÍ³Ï³í» ³ñÓ³ÝÇÏÇ Ñ³ïí³Í, áñÁ
Ãí³·ñíáõÙ ¿ í³Õ µñáÝ½ի ¹³ñáí (ø.². 500թ.): ÐÝ³·Çï³Ï³Ý Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ
ÑÝ³í³Ûñ»ñ å³Ñå³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ëáõÛÝ թարմացված Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ ¨ ´Îä-Ý
å³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý ÙÇ ß³ñù ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ` սկսած տեղափոխումներից, ծրագծի
փոփոխություններից և պեղումներից մինչև պատահական գտածոների
ընթացակարգերը:
61. ÀÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ, որոնց պետք է հետևել հստակ կերպով սահմանված են
<<Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի
պահպնության և օգտագործման մասին>> ÐÐ օրենքոõÙ:
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²ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ¹ÇñùÁ ¨ é»ÉÇ»ýÁ
1.

Թալին-¶ÛáõÙñÇ ×³Ý³å³ñÑÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ ²ñ³·³ÍáïÝÇ և Շիրակի Ù³ñ½երáí, ãáñ
ï³÷³ëï³Ý³ÛÇÝ ¨ ï³÷³ëï³Ý³ÛÇÝ É³Ý¹ß³ýï³ÛÇÝ ·áïÇÝ»ñáí: ²ÛÝ Ñ³ïáõÙ ¿
ÇÝãå»ë Ñ³ñÃ, ³ÛÝå»ë ¿É µÉñ³ÛÇÝ ¨ É»éÝ³ÛÇÝ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃáí ï»Õ³Ù³ë»ñ: Թալինից 5
կմ հեռավորության վրա ÍáíÇ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇó µ³ó³ñÓ³Ï µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ 900 մետրից
հասնում է 1400 – 1800 մետր այն հատվածներում, որտեղ ծրագիծը մտնում է
Մաստարայից դեպի Սառնաղբյուր:

ºñÏñ³µ³ÝáõÃÛáõÝ ¨ ë»ÛëÙáÉá·Ç³
2.

î³ñ³Í³ßñç³ÝÇ »ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý Ïïñí³ÍùÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ·ÉË³íáñ ·áñÍáÝÁ
Ññ³µË³ÛÇÝ ²ñ³·³Í É»é³Ý í»ñÇÝ å³É»á·»ÝÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ ¿: ²ÛÝ
³é³í»É³å»ë ¹ñë¨áñíáõÙ ¿ ³Ý¹»½Çï³-µ³½³Éï³ÛÇÝ, ³Ý¹»½Çï³-¹³óÇï³ÛÇÝ,
ïáõýáÉ³í³ÛÇÝ Ññ³µË³Ñáëù»ñáí: ì»ñçÇÝÝ»ñÇë ³ñï³Å³ÛÃùáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹ÙÇçáõÙÝ»ñÇ
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ
µ³½³Éï³ÛÇÝ
É³í³Ñáëù»ñÇ
ÙÇç¨
ï»Õ³Ï³Ûí»ÉÏ³½Ù³·áÛ³ó»É »Ý Ññ³µË³ÛÇÝ É»½í³ÏÝ»ñ áõ ³ñï³Ý»ïí³ÍùÝ»ñ` ë»ñï³×³Í
Ë³ñ³Ù³-ÙáËñ³-åÇñáÏÉ³ëïÇÏ
Ññ³µË³Ý»ïí³ÍùÝ»ñÇ
Ñ»ï:
²é³ÝÓÇÝ
ï³ñ³Ýç³ïí³Í ï»Õ³Ù³ë»ñáõÙ, Ïïñí³ÍùÇ ëïáñÇÝ ÑáñÇ½áÝÝ»ñáõÙ Ç Ñ³Ûï »Ý ·³ÉÇë
ÉÇå³ñÇï³å»éÉÇï-ûµëÇ¹Ç³Ý³ÛÇÝ, Ñ³×³Ë Ý³¨ å»Ù½³ÛÇÝ ³ñï³Ý»ïí³ÍùÝ»ñ ¨
É³í³Ñáëù»ñ: È³í³ÛÇÝ Ñáëù»ñÝ áõÝ»Ý ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ ¨ Ñ³ñ³í-³ñ¨ÙïÛ³Ý
áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñ: ¸ñ³Ýù ·ÉË³íáñ³å»ë Í³ÍÏí³Í »Ý ¿ñá½ÇáÝ ·áÛ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ëï
ß»ñïáí, áñáÝù å³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý Ï³í³-µ»Ïáñ³ÛÇÝ Ýëïí³Íù³·áÛ³óáõÙÝ»ñ:

3.

Ö³Ý³å³ñÑÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ µ³ñÓñ ë»ÛëÙÇÏ éÇëÏÇ ·áïÇáí (8-9 µ³É` Áëï èÇËï»ñÇ
ë³Ý¹Õ³ÏÇ ¨ 0.4 g` ³é³í»É³·áõÛÝ ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý ³ñ³·³óáõÙ): 1988 Ã.-ÇÝ ÐÐ
ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ßñç³ÝÝ»ñáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í Áëï èÇËï»ñÇ ë³Ý¹Õ³ÏÇ 6.9 µ³É
áõÅ·ÝáõÃÛ³Ùµ »ñÏñ³ß³ñÅ, áñÁ, ó³íáù, Ù»Í ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ½áÑ»ñÇ ¨
³í»ñ³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ï×³é ¹³ñÓ³í: Ö³Ý³å³ñÑÇ Ï³ÙáõñçÝ»ñÇ, ³ÝóáõÙÝ»ñÇ,
ÑáÕ³ÛÇÝ ÉÇóù»ñÇ ¨ ³ÛÉ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï å»ïù ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝíÇ ë»ÛëÙÇÏ
éÇëÏÇ ·áñÍáÝÁ:

ÎÉÇÙ³, û¹Ç áñ³Ï ¨ ³ÕÙáõÏ
4.

´Ý³å³Ñå³Ý³Ï³Ý »É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñ Ñ³í³ù³·ñ»ÉÇë ÞØ²¶ ÃÇÙÝ û·ï³·áñÍ»É
¿ µáÉáñ Ñ³ë³Ý»ÉÇ ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ: îíÛ³ÉÝ»ñÇ å³Ï³ëÁ Éñ³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ï³ï³ñí»É
»Ý ÙÇ ß³ñù Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ³ÕÙáõÏÇ ÷³ëï³óÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ,
û¹Ç ¨ çñÇ áñ³ÏÇ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ: ²Ûë Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñí»É »Ý
Ñ³Ýñ³×³Ý³Ýã, íëï³Ñ»ÉÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý áõ ·Çï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨
Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó:
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ÎÉÇÙ³
5.

Ծրագրի Տրանշ 3-ի ճանապարհը անցնում է Արագածոտնի և Շիրակի մարզերով:
Մայրուղու Թալինից Լանջիկ հատվածը գտնվում է ²ñ³·³ÍáïÝ

մարզում, իսկ
ի

Լանջիկից Գյումրի հատվածը Շիրակի մարզում:
6.

7.

8.
9.

10.

Արագածոտնի Ù³ñ½Ç Ñ³ïí³ÍÇÝ µÝáñáß ¿ ãáñ ó³Ù³ù³ÛÇÝ ÏÉÇÙ³Ý: ÐáõÉÇëÇÝ û¹Ç
ÙÇçÇÝ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ ï³ï³ÝíáõÙ ¿ 20-Çó 24oC ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ: ²é³í»É³·áõÛÝ
ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ Ñ³ëÝáõÙ ¿ 40oC ¨ ³í»ÉÇÇ: 10oC-Çó µ³ñÓñ ç»ñÙ³ëïÇ×³Ýáí ûñ»ñÇ ÃÇíÁ
180-Çó 200 ¿: ÐáõÝí³ñÇÝ û¹Ç ÙÇçÇÝ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ ï³ï³ÝíáõÙ ¿ -4-Çó -6oC
ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ: Üí³½³·áõÛÝ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ Ñ³ëÝáõÙ ¿ -34oC-Ç: Î³ÛáõÝ ÓÝ³Í³ÍÏáõÛÃÁ
å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ ÙÇçÇÝÁ 1-Çó 3 ³ÙÇë: ²é³Ýó ë³éÝ³Ù³ÝÇùÇ ûñ»ñÇ ÃÇíÁ ï³ï³ÝíáõÙ ¿
ÙÇçÇÝÁ 200-Çó 240 ûñ»ñÇ ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ:
î³ñ»Ï³Ý ï»ÕáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 300-400 ÙÙ, áñáß ¹»åù»ñáõÙ` 400-500 ÙÙ:
î³ñ»Ï³Ý ·áÉáñßáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ 900-1100 ÙÙ ¿ ¨ û¹Ç ÙÇçÇÝ Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý
ËáÝ³íáõÃÛáõÝÁ ï³ï³ÝíáõÙ ¿ 40%-Çó (³Ùé³ÝÁ) 75% (ÓÙé³ÝÁ): ø³ÙÇÝ»ñÇ
áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ¨ ÑÛáõëÇë-³ñ¨»ÉÛ³Ý »Ý:
Շիրակի մարզում տիպային կլիման ներառում է տաք ամառներ և ցուրտ երկար
ձմեռներ:
Հուլիսին û¹Ç ÙÇçÇÝ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ ï³ï³ÝíáõÙ ¿ 16-Çó 20oC ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ: Ամռանը
առավելագույն ջերմաստիճանը հասնում է 34 oC: 10oC-Çó µ³ñÓñ ç»ñÙ³ëïÇ×³Ýáí
ûñ»ñÇ ÃÇíÁ 150-Çó 180 ¿: Հունվարին û¹Ç ÙÇçÇÝ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ ï³ï³ÝíáõÙ ¿ -8-Çó 12oC ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ: Üí³½³·áõÛÝ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ Ñ³ëÝáõÙ ¿ -40oC-Ç: Î³ÛáõÝ
ÓÝ³Í³ÍÏáõÛÃÁ å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ ÙÇçÇÝÁ 2-Çó 3 ³ÙÇë: ²é³Ýó ë³éÝ³Ù³ÝÇùÇ ûñ»ñÇ ÃÇíÁ
ï³ï³ÝíáõÙ ¿ ÙÇçÇÝÁ 140-Çó 160 ûñ»ñÇ ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ, որոշ տեղերում` 220 օր:
î³ñ»Ï³Ý ï»ÕáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 800-900 ÙÙ, և միջին հարաբերական
խոնավությունը տատանվում է 44%-ից` ամռանը մինչև 80%` ձմռանը: ø³ÙÇÝ»ñÇ
áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ¨ ÑÛáõëÇë-³ñ¨»ÉÛ³Ý »Ý, սակայն ունեն
կայուն մեկ ուղղություն, ինչի պատճառով կարող են լինել ձյան ոչ սովորական
ձնահյուսեր: Նման ձնահյուսերի կուտակումները նվազեցնելու նպատակով,
առաջարկվեց տեղադրել քամու շարժական
անդրադարձիչներ, որոնք ըստ
տեղեկությունների բավականին արդյունավետ են:

ú¹Ç áñ³Ïը
11. ÐÐ-áõÙ û¹Ç ³ÕïáïÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ ¿ ´Ü »ÝÃ³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ï³Ï

·ïÝíáÕ Ð³Û¿ÏáÙáÝÇïáñÇÝ·Ç ÏáÕÙÇó: ²ñ³·³Í ë³ñÇ íñ³ ·ïÝíáÕ ²Ùµ»ñ¹ Ï³Û³ÝáõÙ
·áñÍáõÙ ¿ û¹Ç áñ³ÏÇ ã³÷Ù³Ý Ù»ù»Ý³Û³óí³Í Ï³Û³Ý, áñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿
ºíñáå³Ï³Ý ØáÝÇÃáñÇÝ·Ç ¨ ¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ìñ³·ñÇ Ù³ë: ²Ûë ÞØ²¶ Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý
»É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ í³Óí»É ¿ “Þñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ íñ³
Ý»ñ·áñÍáõÃÛ³Ý ÙáÝÇïáñÇÝ·Ç Ï»ÝïñáÝ” äà²Î-Ç û¹Ç áñ³ÏÇ Ù³ëÝ³·»ïÁ:
12. Ð³Û¿ÏáÙáÝÇտáñÇÝ·Ç մի շարք մասնագետներ ընդգրկվեցին ճանապարհից ոչ ավել

քան

250մ

հեռավորության

վրա

գտնվող
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ազդեցությանը ենթարկվող տարածքներից վերցված նմուշների հիման վրա օդի
որակը վերլուծելու համար: Գործողությունը կատարվեց Ð³Û¿ÏáÙáÝÇïáñÇÝ·Ç
÷áËïÝûñ»Ý ê. ØÇÝ³ëÛ³ÝÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ùµ:
13. SO2-Ç ¨ NO2-Ç խտացումերը չափագրվեցին մայրուղուն մոտ` Թալինի, Մաստարայի,

Լանջիկի, Մարալիկի, Լուսակերտի, Բենիամինի և Ազատանի տարածքներում:
àõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñí»É »Ý 2010թ.
ÑáõÝÇëÇ 9-Çó
16-Ý ÁÝÏ³Í
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ: Ð³Û¿ÏáÙáÝÇïáñÇÝ·Á ãÇ ïñ³Ù³¹ñ»É ÷áßáõ ¨ ³ñáÙ³ïÇÏ
ÝÛáõÃ»ñÇ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝեñ
ãáõÝ»Ý³Éáõ å³ï×³éáí: ÜÙ³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë µ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý ÐÐáõÙ:
14. ²ÕÛáõë³Ï

2-áõÙ

Ý»ñÏ³Û³óí³Í

»Ý

չափագրումների

³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ:

Աղյուսակում համեմատվում է օդի աղտոտիչների սահմանային թույլատրելի կոնց
ենտրացիան (ՍԹԿ) բնակավայրերի մթնոլորտում, որը սահմանված է սահմանայի
ն թույլատրելի
կոնցենտրացիաի (ՍԹԿ) վերաբերյալ ՀՀ ստանդարտներով:
²ÕÛáõëÏÇó »ñ¨áõÙ ¿, áñ í»ñáÝßÛ³É ³ÕïáïÇãÝ»ñÇ ûñ³Ï³Ý ÙÇçÇÝ ËïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
¿³Ï³Ýáñ»Ý ó³Íñ »Ý êÂÎ-Ý»ñÇó: ø³ÝÇ áñ այլ Ñ³Ù³ÛÝùներáõÙ ë³ñù³íáñÙ³Ý
Ë³÷³ÝÙ³Ý å³ï×³éáí լրացուցիչ ã³÷áõÙներ ãեն Ï³ï³ñí»É, Ï³ñ»ÉÇ ¿
å³ÛÙ³Ý³Ï³Ýáñ»Ý í»ñóÝ»É ÙÝ³ó³Í 5 Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ Ãí³µ³Ý³Ï³ÝÁ: Քարտեզ
2-ը ցույց է տալիս մոնիթորինգի կետերի տեղակայվածությունները:
²ÕÛáõë³Ï 2: ú¹Ç ³ÕïáïÇãÝ»ñÇ ËïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
Ð³Ù³ÛÝù

â³÷í³Í å³ñ³Ù»ïñ»ñÁ (Ù·/Ù3)
SO2

NO2

Թալին

0.0048

0.0035

Մաստարա

0.0056

0.0060

Լանջիկ

0.0040

0.0070

Մարալիկ

0.0072

0.0043

Լուսակերտ

0.0064

Չ/Կ

Բենիամին

0.0096

0.0085
êÂÎ (Ù·/Ù3)

SO2

²é³í»É³·áõÛÝ
ÙÇ³Ýí³·

ØÇçÇÝ ûñ³Ï³Ý

0.50

0.05
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NO2

0.085

0.040

ա. NO2-ի ճափագրումները Լուսակերտում հնարավոր չեր իրականացնել, քանի որ չափման գործիքը սարքին չէր:
բ. Աղբյուրը ` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշում N160-N, 02.02.2006թ. Առավելագույն
թույլատրելի խտությունը (ԱԹԽ) մթնոլորտում բնակավայրերում:
Maximum Permissible Concentration (MPC) for Ambient Air in Human Settlements, Republic of Armenia government decision
N160-N, 02.02.2006.

ø³ñï»½ 2 . ´Ý³å³Ñå³Ý³Ï³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³Ûñ»ñ ¨ §Ã»Å¦ Ï»ï»ñ
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æ»ñÙáó³ÛÇÝ ·³½»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñ
15. Ìñ³·ÇñÁ (Տրանշ 3-ը) ï³ñ»Ï³Ý Ï³ñï³¹ñÇ ¿³Ï³Ýáñ»Ý ß³ï ³í»ÉÇ ùÇã CO2, ù³Ý

ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ ²øÐ-áõÙ (100,000 ï/ï³ñÇ): ÐÇÙÝí»Éáí Ý»ñÏ³ÛÇë ¨ Íñ³·ñíáÕ
»ñÃ¨»ÏáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇ ¨ ³ÕÛáõë³Ï 3-áõÙ µ»ñí³Í »ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³, CO2-Ç
ÑÝ³ñ³íáñ ³í»É³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïí»É ¿ å³Ï³ë ù³Ý 140 ï/ï³ñÇ:

²ÕÛáõë³Ï 3: CO2 –Ç ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ ¨
·áñÍ³ÏÇóÝ»ñ
Â³ÉÇÝ-Գյումրի
î³ñ»Ï³Ý ÙÇçÇÝ »ñÃ¨»ÏáõÃÛáõÝÁa

ØØØ

3,762

2032Ã. Ñ³Ù³ñ Ñ³ßí³ñÏí³Í »ñÃ¨»ÏáõÃÛáõÝÁ a

ØØØ

11,280

´Ý³Ï³Ý ·³½áí ³ßË³ïáÕ

%

40%

Ð»é³íáñáõÃÛáõÝÁ

km

44.8

¶³½Ç ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ

É/100ÏÙ

10

¸Ç½»ÉÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ

L/100ÏÙ

7

CO2 ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñ

·³½

Ï·/É

2.32

CO2 ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñ

¹Ç½»É

Ï·/É

2.67

CO2, Ï·/ï³ñÇ = No/ï³ñÇ x % í³é»ÉÇùx ÏÙ x É/100ÏÙ x Ï·/É
a

b

²ÕµÛáõñÁ. TA7208-ARM Preparing the North-South Road Corridor Development Project, Final Report, Vol. III, PADECO Co., Ltd.
ØØØ – ÙÇ³íáñ Ã»Ã¨ Ù³ñ¹³ï³ñ (Ñ³Ù³ñÅ»ùáí) Ù»ù»Ý³Ý»ñ:

²ÕÙáõÏ
16. ²ÕÙáõÏÇ Ý»ñÏ³ÛÇë Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí, 2010Ã í³Ï³ÝÇ ÑáõÝÇëÇ

4-Çó ÙÇÝã¨ 10-Ý ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ Ï³ï³ñí»óÇÝ ³ÕÙáõÏÇ ã³÷Ù³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ 7 Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ ã³÷áõÙÝ»ñÁ
Ï³ï³ñí»óÇÝ »ñÏáõ Ï»ïáõÙ. ³é³çÇÝ, ×³Ý³å³ñÑÇ ³ÝÙÇç³å»ë »½ñÇÝ, »ñÏñáñ¹,
×³Ý³å³ñÑÇó 20Ù Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³, ¹»åÇ Ñ³Ù³ÛÝù áõÕÕáõÃÛ³Ùµ: ø³ñï»½ IV-1áõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý Ý³¨ ³ÕÙáõÏÇ ã³÷Ù³Ý Ï»ï»ñÁ, áñáÝù ·ñ»Ã» Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙ »Ý û¹Ç
ÝÙáõß³éÙ³Ý Ï»ï»ñÇ Ñ»ï: êïáñ¨ ³ÕÛáõë³Ï 4-áõÙ ïñí³Í ¿ ã³÷áõÙÝ»ñÇ ³Ù÷á÷
ïíÛ³ÉÝ»ñÁ:
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²ÕÛáõë³Ï 4: ²ÕÙáõÏÇ ³éÏ³ ¨ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ ³Ù÷á÷
ïíÛ³ÉÝ»ñÁ

²ÕÙáõÏÇ ÙÇçÇÝ ûñ³Ï³Ý
Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ
×³Ý³å³ñÑÇ »½ñÇÝ

Ð³Ù³ÛÝù

¹´ LAeq 15
րոպե

²ÕÙáõÏÇ ÙÇçÇÝ ûñ³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ
Ñ³Ù³ÛÝùÇ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ×³Ý³å³ñÑÇó 20 Ù
Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³

¹´ LAmax 15 րոպե

¹´ LAeq 15 րոպե

¹´ LAmax 15 րոպե

Թալին

71

94

67

84

Մաստարա

67

85

64

81

Լանջիկ

66

83

65

80

Մարալիկ

66

83

64

78

Լուսակերտ

65

78

63

75

Բենիամին

65

81

63

76

Ազատան

69

87

66

84

úñí³
Å³Ù³Ý³ÏÁ
Þ»Ýù»ñÇ ¨ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ

´Ý³Ï»ÉÇ ß»Ýù»ñÇÝ, åáÉÇÏÉÇÝÇÏ³Ý»ñÇ,
³ÙµáõÉ³ïáñÇ³Ý»ñÇ, ¹Çëå³Ýë»ñÝ»ñÇ,
Ñ³Ý·ëïÛ³Ý ïÝ»ñÇ, å³ÝëÇáÝ³ïÝ»ñÇ,
Í»ñ»ñÇ ¨ Ñ³ßÙ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ïáõÝÇÝï»ñÝ³ïÝ»ñÇ, Ù³ÝÏ³å³ñï»½Ý»ñÇ,
¹åñáóÝ»ñÇ ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ³ÛÉ
Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñÇ
ß»Ýù»ñÇÝ ³ÝÙÇç³å»ë Ñ³ñáÕ ï³ñ³ÍùÝ»ñ
²ÕµÛáõñÁ:

(Å³Ù)

Ò³ÛÝÇ ³é³í»É³·áõÛÝ
Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÁ È³ ¨
Ó³ÛÝÇ Ñ³Ù³ñÅ»ù
Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÁ È³¿Ïí
¹´²

Ò³ÛÝÇ
³é³í»É³·áõÛÝ
Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÁ
¹´²

06.00 ~ 22.00

55

70

22.00 – 06.00

45

60

ÐÐ ²Ü Ññ³Ù³ÝÁ §²ÕÙáõÏÝ ³ßË³ï³ï»Õ»ñáõÙ, µÝ³Ï»ÉÇ ¨ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ß»Ýù»ñáõÙ ¨ µÝ³Ï»ÉÇ
Ï³éáõó³å³ïÙ³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ¦ N2-III-11.3 ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÁ Ñ³ëï³ï»Éáõ Ù³ëÇÝ, Ññ³Ù³Ý N138, 6
Ù³ñïÇ, 2002,

17. ²ÕÛáõë³ÏÝ»ñÇó »ñ¨áõÙ ¿, áñ µáÉáñ 7 Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ ×³Ý³å³ñÑÇó 20Ù Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý

íñ³ ÷³ëï³óÇ ³ÕÙáõÏÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ
Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ:
18. Ä³Ù³Ý³ÏÇ ¨ é»ëáõñëÝ»ñÇ ëÕáõÃÛ³Ý å³ï×³éáí ãÇ Ï³ï³ñí»É ³ÏÝÏ³ÉíáÕ ³ÕÙáõÏÇ

Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ ÷á÷áËÙ³Ý Ùá¹»É³íáñáõÙ բոլոր խոցելի տարածքներում, ë³Ï³ÛÝ
Սանիտարիայի և հիգիենայի վարչության փորձագետները, որոնք ներգրավված էին
աղմուկի տվյալ մոնիթորինգի իրականացման գործընթացում, կարծիք հայտնեցին,
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որ խոցելի վայրերում աղմուկի մակարդակը
սահմանները բոլոր 7 համայնքների համար:

կգերազանցի

թույլատրված

19. Նրանց կարծիքով, երթևեկության ակնկալվող աճը հնարավոր է, որ չբարձրացնի

աղմուկի
մակարդակները,
սակայն,
արագության
սահմանափակման
նախատեսվող փոփոխությունը կբարձրացնի կիրառվող միջին արագության չափը,
ինչը կբերի աղմուկի մակարդակի բարձրացմանը: Բոլոր խոցելի վայրերը
կենթարկվեն բացասական ազդեցության:
20. Հետևաբար, բոլոր խոցելի վայրերում ներկայումս պետք է ստուգվի աղմուկի

մակարդակը, բացառությամբ նրանց, որոնք թույլատրված են N2-III-11.3 ՀՀ
կառավարության որոշմամբ:

ÐÇ¹ñáÉá·Ç³ ¨ çñÇ որակը
³/ ¶»ï»ñ
21. Ìñ³·ñ³ÛÇÝ ï³ñ³ÍùÇ հիմնական ·»ïային համակարգը, որը հատում է մայրուղին

Կարկաչունն է: Կան նաև մի քանի վտակներ, որոնք ամռանը հիմնականում չոր են:
Մայրուղին հատում են երեք գետային համակարգեր: Կան նաև այլ ·»ï³ÏÝ»ñ և
վտակներ, áñáÝù áõÝ»Ý ë»½áÝ³ÛÇÝ µÝáõÛÃ: ²ÕÛáõë³Ïներ 5 և 6-ը ցույց են տալիս
Կարկաչուն ·»ïÇ áñáß ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñÇãÝ»ñ:
²ÕÛáõë³Ï 5: Թալին – Գյումրի մայրուղին հատող ջրային հոսքերի Ó¨³ã³÷³Ï³Ý
µÝáõÃ³·ñ»ñÁ
¶»ïÇ
³ÝáõÝÁ

Â³÷íáõÙ ¿

Կարկաչուն

Ախուրյան

²ÏáõÝùÇ
ÝÇßÁ, Ù

¶»ï³µ»ñ³ÝÇ
ÝÇßÁ, Ù

3480

1454

ºñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ
ÏÙ

ØÇçÇÝ
Ã»ùáõÃÛáõÝÁ, %

æñÑ³í³ù
³í³½³ÝÇ
Ù³Ï»ñ»ëÁ,

ÏÙ2

44

3.7

1020

²ÕµÛáõñÁ: âÇÉÇÝ·³ñÛ³Ý È.²., ØÝ³ó³Ï³ÝÛ³Ý ´.ä., ²Õ³µ³µÛ³Ý Î.²., ÂáùÙ³çÛ³Ý Ð.ì. – Ð³Û³ëï³ÝÇ
·»ï»ñÇ áõ É×»ñÇ çñ³·ñáõÃÛáõÝÁ, ºñ¨³Ý, 2002

Աղյուսակ 6. Կարկաչուն գետ – Միջին տարեկան և հնարավոր հոսքերը
Գետը /
Դիտարկման
կայան
Կարկաչուն /
Ղարիբջանյան

æñÑ³í³ù
³í³½³ÝÇ
Ù³Ï»ñ»ëÁ
(կմ2)

1020

Գետի հոսքի հավանականությունը (մ3/վ)

Միջին
տարեկան
հոսք
(մ3/վ)

5%

25%

50%

75%

95%

1.59

2.47

1.89

1.35

1.12

0.95

²ÕµÛáõñÁ: âÇÉÇÝ·³ñÛ³Ý È.²., ØÝ³ó³Ï³ÝÛ³Ý ´.ä., ²Õ³µ³µÛ³Ý Î.²., ÂáùÙ³çÛ³Ý Ð.ì. – Ð³Û³ëï³ÝÇ ·»ï»ñÇ áõ É×»ñÇ
çñ³·ñáõÃÛáõÝÁ, ºñ¨³Ý, 2002
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Արհեստական լճակներ, լ×»ñ ¨ çñ³Ùµ³ñÝ»ñ
22. Ö³Ý³å³ñÑÇ Ùáï³Ï³ÛùáõÙ É×³ÏÝ»ñÁ µ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý: Ö³Ý³å³ñÑÝ ³ÝóÝáõÙ ¿

³ÛÝåÇëÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñáí, áñï»Õ ·»ñÇßËáõÙ ¿ ãáñ ó³Ù³ù³ÛÇÝ ÏÉÇÙ³Ý: ²ÛëåÇëÇ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³é³Ýó áéá·Ù³Ý ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ Ùß³Ï»É ÑáÕ»ñը: Ð»ï¨³µ³ñ, մոտակա
Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ` Թալինում և Մարալիկում, Ï³Ý µ³½Ù³ÃÇí ÷áùñ çñ³Ùµ³ñÝ»ñ:
Â³ÉÇÝ ù³Õ³ùÇó ÑÛáõëÇë ·ïÝíáÕ çñ³Ùµ³ñÁ, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ×³Ý³å³ñÑÇó Ùáï 140Ù
Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³, Ï³ñáÕ ¿ ³½¹եցության ենթարկվել Íñ³·ñÇ իրականացման
արդյունքում:

Մարալիկի արհեստական լիճը
23. Մարալիկի հյուսիսային կողմում գտնվող արհեստական լիճը մարդու ձեռքով

ստեղծված լիճ է և ծառայում է որպես ջրի պաշար ընտանի կենդանիների համար:
Այստեղ չկան խոնավ տարածքներին բնորոշ բասականության կամ կենդանական
աշխարհի նշաններ, սակայն հետագայում տարածքը կարող է դառնալ խոնավ:
Լիճը դասակարգված է որպես Մարդու կողմից ստեռծված խոնավ տարածք, Տիպ 2
(è³Ùë³ñÇ ÏáÝí»ÝóÇ³):

Թալինից դեպի հյուսիս գտնվող ջրամբարը
24. Ջրամբարը գտնվում է մայրուղու ձախ կողմում: Այն օգտագործվում է ջրարբ

ընտանի կենդանիների համար և հետևաբար կարևոր է տեղավայրի բնակիչների
համար: Այն գտնվում է մայրուղուց 140 մ հեռավորության վրա, ինչը նշանակում է,
որ այն կարող է ազդեցության ենթարկվել շինարարության ընթացքում:
Նախնական նախագծի ծրագիծը փոխելու համար առաջարկ չի ներկայացվել,
սակայն բնապահպանության կառավարման և մոնիթորինգի պլանի (ԲԿՊ)
ենթապլան 16-ում ներառված են միջոցառումներ շինարարության պատճառով
ջրամբարին հասցվող վնասներից պաշտպանելու համար:

Ստորգետնյա ջրեր
25. ²ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½áõÙ ëïáñ·»ïÝÛ³ çñ»ñÁ ·ïÝíáõÙ »Ý 120-150Ù ËáñáõÃÛ³Ý íñ³:

Շիրակի մարզում ëïáñ·»ïÝÛ³ çñ»ñÁ ·ïÝíáõÙ »Ý 50-60Ù ËáñáõÃÛ³Ý íñ³: (Աղբյուր.
Թալինի մայր ջրանցքի վերականգնման ԲԿՊ, ՀՄՀ-Հայաստան Ծրագիր,
Աղքատության նվազեցումը տնտեսական աճի միջոցով):

æñ»ñÇ որակը
26. ÐÐ-áõÙ Ù³Ï»ñ¨áõÃ³ÛÇÝ çñ»ñÇ áñ³ÏÁ ¨ë áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ ¿ Ð³Û¿ÏáÙáÝÇïáñÇÝ·Ç ÏáÕÙÇó

Կարկաչուն գետում տեղակայված մոնիթորինգի կայաններից: (Î³Û³Ý N 38, 1 ÏÙ
Ղարիբջանյան Ñ³Ù³ÛÝùÇó ներքև, ×³Ý³å³ñÑÇó Ùáï 4.1 ÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³):
30
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27. Ð³Û¿ÏáÙáÝÇïáñÇÝ·Á ïñ³Ù³¹ñ»É ¿ í»ñáÝßÛ³É »ñÏáõ Ï³Û³ÝÝ»ñÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ 2007-

2009Ã.Ã. Ñ³Ù³ñ (ï»ë Ð³í»Éí³Í 9): Àëï ³Û¹Ù, ·ñ³Ýóí»É »Ý êÂÎ-Ý»ñÇ
·»ñ³½³ÝóáõÙÝ»ñ` ÙÇ ß³ñù ³ÕïáïÇãÝ»ñÇ ·Íáí. Կարկաչան ·»ïáõÙ` ÂÎä5, Âøä,
Ð»åï³ùÉáñ, NH4 +1, NH4+1(N), NO3-1, NO3-1(N), NO2-1, NO2-1(N), Ca, Cu, Fe, Mg, Na, SO4-2,
Zn, և TSS: ԱÕÛáõë³Ï 7-ը ցույց է տալիս առավելագույն ·»ñ³½³ÝóáõÙÝ»ñ: ¶ÍÇÏáí
Ýßí³Í Ï»ï»ñáõÙ êÂÏ-Ý»ñÇ ·»ñ³½³ÝóáõÙÝ»ñ ã»Ý ³ñÓ³Ý³·ñí»É:
Աղյուսակ 7. êÂÎ-Ý»ñÇ ·»ñ³½³ÝóáõÙÝ»ñ Կարկաչուն գետում
Կարկաչուն
գետ 1
11
Ղարիբջանյան
համայնքից
ներքև
Աղտոտիչ
ՍԹԿ
Միավոր
BOD5
3
25/03/09
6.4
մգ/լ
COD
30
02/07/08
44
մգ/լ
DO

>6

մգ/լ

10/06/08

1.32

DDD
DDE
DDT
Ð»åï³ùÉáր

0.01
0.01
0.01
0.01

ÙÏ·/É
ÙÏ·/É
ÙÏ·/É
ÙÏ·/É

21/05/09
25/03/09
10/07/09
11/03/08

0.012
0.015
0.033
0.038

Ca
Cu
Fe

180
0.001
0.5

ÙÏ·/É
մգ/լ
մգ/լ

18/09/07
12/04/07
12/04/07

188.255
0.017
2.947

Mg

40

մգ/լ

18/09/07

118.988

Na

120

մգ/լ

26/08/08

189.297

SO4-2

100

մգ/լ

02/07/08

248.6

Zn

0.01

մգ/լ

8/11/08

0.058

NH4+1

0.5

մգ/լ

18/11/08

6.276

NH4+1(N)

0.39

մգ/լ

18/11/08

4.883

NO3-1

40

մգ/լ

22/03/07

47.714

NO3-1(N)

9

մգ/լ

22/03/07

10.865

NO2-1

0.080

մգ/լ

20/04/09

1.817

NO2-1(N)

0.024

մգ/լ

20/04/09

0.552
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Աղտոտիչ
TSS
pH

ՍԹԿ11
30
6.5-8.5

Կարկաչուն

գետ 1
Ղարիբջանյան համայնքից ներքև

Միավոր
մգ/լ
-log10[H+]

11/03/08
-

կմ

273.5
-

ՍԹԿ11 Ð³Û¿ÏáÙáÝÇïáñÇÝ·Á ¹»é¨ë û·ï³·áñÍáõÙ ¿ Ý³ËÏÇÝ ÊêÐØ ÝáñÙ»ñÁ (ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ û·ïíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó. обобщенный перечень предельно допустимых концентраций и орентировочно безопасных уровней воздействия
вредних веществ для воды рыбохозяйствнных водоемов. Министерство рыбного хозяйства СССР (1990) М.: ВНИЭРХ, 44с.). ²Ûë
ÝáñÙ»ñÇó ÙÇ ù³ÝÇëÁ ¿³Ï³Ýáñ»Ý ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý, ûñÇÝ³Ï, ²ØÜ µÝ³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ÝáñÙ»ñÇó: ²Ûëå»ë
ûñÇÝ³Ï, åÕÝÓÇ ÏáÝó»Ýïñ³óÇ³ÛÇ Ñ³Ù³ñ ²ØÜ µÝ³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÁ ËÙ»Éáõ çñÇ Ñ³Ù³ñ êÂÎ-Ý ë³ÑÙ³Ý»É ¿
1.0 Ù·/É, ÙÇÝã¹»é ³Ûëï»Õ ³ÛÝ Ï³½ÙáõÙ ¿ 0.001 Ù·/É, ³ÛëÇÝùÝ ³Ûëï»Õ ³ÛÝ 1000 ³Ý·³Ù ³í»ÉÇ ËÇëï ¿: Ð³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ
Ýß»Ýù Ý³¨, áñ Ãáñ³Í çáõñÁ Ï³ñáÕ ¿ å³ñáõÝ³Ï»É 10 Ù·/É åÕÇÝÓ): ²éÏ³ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ÐÐ-áõÙ í³Õáõó ³ñ·»Éí³Í
¿ ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñáõÙ Ýßí³Í ÃáõÝ³ùÇÙÇÏ³ïÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ, ë³Ï³ÛÝ, ÇÝãå»ë »ñ¨áõÙ ¿, ¹ñ³Ýù ¹»é¨ë å³ñáõÝ³ÏíáõÙ »Ý çñáõÙ:
Ð³í³Ý³µ³ñ ¹ñ³Ýù Éí³óíáõÙ »Ý ³ÛÝ ÑáÕ»ñÇó, áñï»Õ Ý³ËÏÇÝáõÙ û·ï³·áñÍí»É »Ý: Ð³Ù³Ó³ÛÝ æñ³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ
Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóãÇ, çñÇ áñ³ÏÇ Ýáñ ÝáñÙ»ñÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÁ ³ñ¹»Ý å³ïñ³ëïí»É »Ý
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ºíñáÙÇáõÃÛ³Ý çñ³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³ñ³ñ ¹Çñ»ÏïÇíÇ (2000/60/EC) ¨ ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý
áñáßÙ³Ùµ ÏÑñ³å³ñ³Ïí»Ý ³Ûë ï³ñí³ í»ñçáõÙ: ÞØ²¶ ÃÇÙÇÝ ãÑ³çáÕí»ó Ó»éù µ»ñ»É ³Û¹ ÝáñÙ»ñÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý ï³ñµ»ñ³ÏÁ:

28. Ð³Û¿ÏáÙáÝÇïáñÇÝ·Ç Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³Ùբ ÝÙáõß³éí»óÇÝ ¨ Ñ»ï³½áïí»óÇÝ

գոյություն ունեցող ×³Ý³å³ñÑÁ Ñ³ïáÕ և նոր ծրագիծը հատող բոլոր ·»ï»ñÇ ¨
íï³ÏÝ»ñÇ ýÇ½ÇÏ³-ùÇÙÇ³Ï³Ý ¨ Ï»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ: Ð»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ
Çñ³Ï³Ý³óí»É »Ý 2010 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝÇëÇ 6-Çó 23-Ý ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ:
²ßË³ï³ÝùÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ýóí»É »Ý Ð³Û¿ÏáÙáÝÇïáñÇÝ·Ç ÷áËïÝûñ»Ý` ê. ØÇÝ³ëÛ³ÝÇ ¨
çñÇ ÙáÝÇïáñÇÝ·Ç Íñ³·ñÇ Õ»Ï³í³ñ` ¶. Þ³ÑÝ³½³ñÛ³ÝÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ùµ: Այդ
գետերն ու վտակներն են Կարկաչուն գետը և Կարմրաքար վտակը :
29. Ð»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ å³ñ½í»ó, áñ µáÉáñ ÝÙáõßÝ»ñáõÙ í³Ý³¹ÇáõÙÇ

ÏáÝó»Ýïñ³óÇ³Ý ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ êÂÎ-Ý: Ընդհանուր կախյալ մասնիկների
կուտակումների ցուցանիշը բարձր է Կարկաչունում և Կարմրաքարում: Լուծված
թթվածինը ստանդարտից ցածր է Կարմրաքարում, նիտրիտ իոնների և մանգանի
չափը բարձր են Կարկաչունում և Կարմրաքարում, ամոնիումի իոնի, BOD5, քրոմի և
նիկելի պարունակությունները բարձր են Կարմրաքարում: Բորի կուտակումները
գերազանցում են ՍԹԿ-ն Կարմրաքարում: Աղյուսակ 8-ում Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý
í»ñáÝßÛ³É ³ÕïáïÇãÝ»ñÇ µáÉáñ ·»ñ³½³ÝóáõÙÝ»ñÁ:
²ÕÛáõë³Ï 8. ÜÙáõß³éí³Í çñ»ñáõÙ ³ÕïáïÇãÝ»ñÇ êÂÎ-Ç ·»ñ³½³ÝóáõÙÝ»ñÁ
Անունը
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30. ²Ûë ã³÷áõÙÝ»ñÁ ÏñáõÙ »Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý µÝáõÛÃ:

²ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ÏÉÇÝÇ
Ï³ï³ñ»É »ñÏ³ñ³ï¨ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ` í»ñáÝßÛ³É çñ³ÛÇÝ ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý
³Õïáïí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ×ßï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:

31. î³ñ³Í³ßñç³ÝÇ Ù³Ï»ñ¨áõÃ³ÛÇÝ çñ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÁ ³·ñ»ëÇí »Ý: Î³ÙáõñçÝ»ñÇ,

³ÝóáõÙÝ»ñÇ Ï³éáõóÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ ×³Ý³å³ñÑÇ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý
32
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Å³Ù³Ý³Ï ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»É Ý³¨ ³Ûë Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇÝ ¨ ÁÝïñ»É
µ»ïáÝÇ ×Çßï Ë³éÝáõñ¹Ý»ñ:

ԲնահáÕ»ñ ¨ ÑáÕÇ ³ÕïáïáõÙ
32. Ö³Ý³å³ñÑÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ ãáñ ï³÷³ëï³Ý³ÛÇÝ ¨ ï³÷³ëï³Ý³ÛÇÝ É³Ý¹ß³ýï³ÛÇÝ

·áïÇÝ»ñáí: Ìñ³·ñÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ ÑáÕ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÁ Ý»ñ³éí³Í ¿
·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ù»ç ¨ å³Ñå³Ýí»É »Ý í³ÛñÇ µÝáõÃÛ³Ý ÙÇ³ÛÝ
÷áùñ ÏÕ½Û³ÏÝ»ñ: ²Ûëï»Õ ï³ñ³Íí³Í »Ý ß³·³Ý³Ï³·áõÛÝ ÑáÕ»ñÁ ¨ ë¨³ÑáÕ»ñÁ` Çñ»Ýó
µ³½Ù³ÃÇí »ÝÃ³ïÇå»ñáí:
Þ³·³Ý³Ï³·áõÛÝ ÑáÕ»ñ. ³Ûë ïÇåÇ ÑáÕ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ï³ñ³Íí³Í »Ý Íñ³·ñÇ
ëÏ½µÝ³Ù³ëÇó ÙÇÝã¨ վերջնամաս ÁÝÏ³Í Ñ³ïí³ÍáõÙ: ¸ñ³Ýù áõÝ»Ý Ñ»ï¨Û³É
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ. ³é³çÇÝ, ÑáõÙáõëÇ ÙÇçÇÝ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ 2-4% ¿,
»ñÏñáñ¹, ù³ñù³ñáï »Ý, »ññáñ¹, ³ãùÇ »Ý ÁÝÏÝáõÙ ËÇëï ³ñï³Ñ³Ûïí³Í, Ù³ë³Ùµ
ó»Ù»Ýï³óí³Í ¿ÉáõíÇ³É-Ï³ñµnÝ³ï³ÛÇÝ ÑáñÇ½áÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ, ãáññáñ¹, áõÝ»Ý
ÃáõÛÉ ÑÇÙÝ³ÛÇÝ ¨ ÑÇÙÝ³ÛÇÝ é»³ÏóÇ³ (pH 7.4-8.5), ÑáÕÇ ÏÉ³ÝáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ 30-35
Ù·/¿ÏíÇí³É»Ýï ¿
¨ ÑÇÝ·»ñáñ¹, áõÝ»Ý ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï çñ³ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ:
Սևահողեր. ³Ûë ïÇåÇ ÑáÕ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ï³ñ³Íí³Í »Ý Մաստարայում և
ծրագրի վերջնակետի հատվածում` Գյումրիում: ¸ñ³Ýù áõÝ»Ý Ñ»ï¨Û³É
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ. (i) սևահողի բաղադրությունը (3.5 – 12%); (ii) միջինից
բարձր ÑáÕÇ ÏÉ³ÝáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ (30-55 Ù·-¿ÏíÇí³É»Ýï/100 գ բնահողին); (iii)
հիմնականում չեզոք, երբեմն թույլ թթվային կամ թույլ ալկալիական (pH 6.8 – 8.2); և
(iv) լավագույն ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ կազմի առումով, ինչպես նաև լավագույն
հիդրո-երկրաբանական
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
Դրանք
Հայաստանի
ամենաարգավանդ հողերն են:
Ìñ³·ñÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ ÑáÕ»ñÇ ³ÕïáïÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ïíÛ³ÉÝ»ñÁ µ³ó³Ï³ÛáõÙ
»Ý:

Î»Ýë³µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝ
1. ´áõë³Ï³Ý ³ßË³ñÑ
33. Չնայած,

որ ծրագրի տարածքի լանդշաֆտի մեծ մասը տեղափոխվել է
գյուղատնտեսական հողերի օգտագործման տարածքի շրջանակներ, ÞØ²¶ ÃÇÙÝ
Çñ³Ï³Ý³óñ»É
¿
×³Ý³å³ñÑÇ
ßñç³Ï³
ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ
µáõë³µ³Ý³Ï³Ý
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ: Ð»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ áõëáõÙÝ³ëÇñí»É »Ý 20
ï»Õ³Ù³ë»ñ, áñï»Õ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ³Ûë ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñÇÝ µÝáñáß
µáõë³ï»ë³ÏÝ»ñÁ:
àõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Å³Ù³Ý³Ï
Ñ»ï¨Û³É
ÑÇÙÝ³Ï³Ý
µáõë³ï»ë³ÏÝ»ñÝ »Ý Ñ³Ûï³µ»ñí³Í: Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ áñáß µáõë³ï»ë³ÏÝ»ñÇ
ÇëÏáõÃÛáõÝÁ ¨ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ ×ßï»Éáõ Ñ³Ù³ñ, û·ïí»É »Ýù ÐÐ ¶²² ´áõë³µ³ÝáõÃÛ³Ý
ÇÝëïÇïáõïÇ µáõÛë»ñÇ Ï³ñ·³µ³ÝáõÃÛ³Ý µ³ÅÝÇ Ñ»ñµ³ñÇáõÙÇó ¨ µ³ÅÝÇ
·Çï³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝÇó:
33
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³. Æñ³Ý³-Ãáõñ³Ý³Ï³Ý ýñÇ·³Ý³Ý»ñ
34. ÐÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ Artemisia fragrans (úßÇÝ¹ñ Ñáï³í»ï) ýáñÙ³óÇ³Ûáí,

áñï»Õ ß³ï Ï³Ý ï³÷³ëï³Ý³ÛÇÝ µáõë³ï»ë³ÏÝ»ñ, µ³Ûó¨³ÛÝå»ë ÙÇçáõÏÁ Ï³½ÙáõÙ ¿
ýñÇ·³ÝáÇ¹³ÛÇÝ (Kochia prostrata- ³íÉ³µáõÛë ·»ïÝ³ï³ñ³Í, Teucrium polium –
É»ñ¹³Ëáï ³É»Ñ»ñ, T.orientale –È. ³ñ¨»ÉÛ³Ý, Xsranthemum squarrosum- ³ÝÙ»éáõÏ
ãéí³Í, Ñ³½³ñ³ï»ñ¨áõÏ – Achillea, ÏáõÅÏáïñáõÏ – Adonis, Ë³ïáõïÇÏ – Taracsacun,
áõñó – Thymus, ½³Ý·³Ï³Í³ÕÇÏ – Campanula, íÇÏ³ - Vicia, ËéÝ¹³ï – Verbascum)
µáõë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, áñáÝó Ï³½ÙáõÙ ß³ï Ñ³×³Ë ÙïÝáõÙ »Ý. Ã÷»ñÇó` ó³ùÇÝ /Paliurus/ ¨
ïñ³·³Ï³Ýï³ÛÇÝ ³ëïñ³·³É»ñÁ (Astragalus kotschyanus ¶³½ ÏáãÇ, A.rariflorus
¶.Ù³Ýñ³Í³ÕÇÏ):
µ. È»éÝ³ÛÇÝ ï³÷³ëï³ÝÝ»ñ
35. Ն»ñÏ³Û³óí³Í »Ý »ñ»ù ýáñÙ³óÇ³Ý»ñáí` ÷»ïñ³Ëáï³ÛÇÝ (Stipa), ßÛáõÕ³Ëáï³ÛÇÝ

(Festuca) ¨ óáñÝáõÏ³ÛÇÝ (Bromus) ï³÷³ëï³ÝÝ»ñ.

(i) ö»ïñ³Ëáï³ÛÇÝ ýáñÙ³óÇ³Ý»ñ. ½µ³Õ»óÝáõÙ »Ý áã Ù»Í ï³ñ³ÍùÝ»ñ, áñï»Õ
áñå»ë ·»ñ³ÏßéáÕ ï»ë³Ï Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë Stipa tirsa-÷»ïñ³Ëáï ÃÇñë³:
Ü»ñÏ³ÛáõÙë å³Ñå³Ýí»É »Ý ÙÇ ù³ÝÇ ³Û¹åÇëÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñ, áñáÝù
ï³ñ³Íí³Í »Ý ïÇåÇÏ, Ñ½áñ ÙÇçÇÝ ÑáõÙáõë³ÛÇÝ ë¨³ÑáÕ»ñÇ íñ³: êñ³ Ñ»ï
Ù»Ïï»Õ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ý µáõë³Ï³Ý ³ÛÉ ËÙµ³íáñáõÙÝ»ñ, áñï»Õ ·»ñ³ÏßéáõÙ »Ý
÷»ïñ³ËáïÇ ³ÛÉ ï»ë³ÏÝ»ñ` Stipa lessingiana - ÷»ïñ³Ëáï È»ëÇÝ·Ç,
S.pulcherrima – ö. ·»Õ»óÇÏ:
(ii) ÞÛáõÕ³Ëáï³ÛÇÝ ýáñÙ³óÇ³Ý»ñ, áñï»Õ ·»ñ³ÏßéáõÙ ¿ ßÛáõÕ³ËáïÁ (Festuca
valesiaca ssp. Sulcata – ßÛáõÕ³Ëáï ì³É»ëÛ³Ý, ß. áãË³ñÇ/: ²Ûë ËÙµ³íáñáõÙÝ»ñÁ
ï³ñ³Íí³Í »Ý Ù»Í³Ù³ë³Ùµ Ï³ñµáÝ³ï³ÛÇÝ ÃáõÛÉ ÑáõÙáõë³ÛÇÝ ë¨³ÑáÕ»ñÇ
íñ³, áñï»Õ ³ÙµáÕçáíÇÝ ·»ñ³ÏßéáõÙ ¿ F.valesiaca ssp. Sulcata ¨ F.ovina:
Ð³×³Ë Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ý ï³÷³ëï³Ý³ÛÇÝ ËÙµ³íáñáõÙÝ»ñ, áñï»Õ ·»ñ³ÏßéáÕ
ßÛáõÕ³ËáïÇ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ Ñ³ó³½·Ç ³ÛÉ ï»ë³ÏÝ»ñ »Ý (Stipa lessingiana –
÷»ïñ³Ëáï È»ëÇÝ·Ç, Bothriochloa ischaemum - µáÃñÇáËÉá³ ëáíáñ³Ï³Ý,
Koeleria cristata – Ï»É»ñÇ³ ë³Ýñ³ÝÙ³Ý, Agropyron cristatum- ë»½ ë³Ýñ³Ó¨,
¹³ßï³íÉáõÏ – Poa, óáñÝáõÏ – Bromus, ÃÇÃ»éÝ³Í³ÕÏ³íáñÝ»ñÇó` »ñ»ùÝáõÏ –
Trifolium, »Õç»ñ³éíáõÛï – Medicago, ï³ñ³Ëáï»ñÇó` »½³Ý-É»½áõ – Plantago,
»ñÇóáõÏ – Taracsacum, Ñ³½³ñ³ï»ñ¨áõÏ – Achillea, ÃÃíÇ× - Betonica, áõñó –
Thimus, »½³ÏÇ` ËéÝ¹³ï – Verbascum, µáËÇ – Prangos, ÇßÏ³ÃÝáõÏ – Euphorbia,
³ñÛáõÝËÙÇÏ – Sanguisorba, »½³ÏÇ` Ë³Ù»ñáåë – Efedra):
(iii) òáñÝáõÏ³ÛÇÝ ýáñÙ³óÇ³Ý»ñ, áñï»Õ ·»ñ³ÏßéáõÙ ¿ Bromus variegatus:
Ü»ñÏ³ÛáõÙë å³Ñå³Ýí»É »Ý ß³ï ùÇã ï³ñ³ÍùÝ»ñ, áñï»Õ Ýñ³Ý áõÕ»ÏóáõÙ »Ý
F.ovina – Þ.áãË³ñÇ, Koeleria cristata – Î»É»ñÇ³ - ë³Ýñ³ÝÙ³Ý, Poa bulbosa - ,
»ñµ»ÙÝ Stipa lessingiana – ö»ïñ³Ëáï È»ëÇÝ·Ç, S. pulcherrima – ö.·»Õ»óÇÏ,
Artemisia fragrans – ûßÇÝ¹ñ Ñáï³í»ï, Achllea – Ñ³½³ñ³ï»ñ¨áõÏ, Plantago »½³Ý- É»½áõ: Ð³Ý¹ÇåáõÙ »Ý Ý³¨` Tragopogon – ëÇÝÓ, Taracsacum – Ë³ïáõïÇÏ,
Betonica – ÃÃíÇ×, Vicia – íÇÏ, Trifolium - »ñ»ùÝáõÏ, Cirsium - ÷áõß, ÊéÝ¹³ï –
Verbascum, ÇßÏ³ÃÝáõÏ – Euphorbia, Ï³Ï³ã – Papaver, Ã÷»ñÇó` Ù³ëñ»ÝÇ – Rosa,
ó³ùÇ – Paliurus, »½³ÏÇ` Ï³ñÙñ³Ý – Tamarix ¨ á½Ý³Ãáõ÷ - Acantholimon:
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·. îñ³·³Ï³ÝïÝ»ñ
36. È³ÛÝáñ»Ý

ï³ñ³Íí³Í »Ý: ²é³í»É ïÇåÇÏ ïñ³·³Ï³ÝïÝ»ñ »Ý Astragalus
microcephalus - ¶³½, A.aureus ².áëÏ»½ûÍ, A.lagurus - ¶.Ý³å³ëï³ÏÇ, A.erinaceus,
áñáÝó ÙÇßï áõÕ»ÏóáõÙ ¿ Acantholimon –Ç á½Ý³Ãáõ÷, ÷ß³µ³ñÓ»ñÁ: Êáï³Í³ÍÏÁ
Ýñ³Ýó ÙÇç¨ ß³ï Ñ³½í³¹»å ¿, áñÁ ï³ñ³ÍùÇ ·»ñ³ñ³Í»óÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýù ¿:

¹. î³÷³ëï³Ý³ÛÇÝ Ã÷»ñ
37. êñ³Ýù Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ ùÇã »Ý, áñáÝó Ù»ç Ñ³×³Ë ·»ñ³ÏßéáõÙ ¿ Spiraea-Ý /²ëåÇñ³Ï/

Spiraea hypericifolia –Ç ê.³ñ¨ùáõñÇÏ³ï»ñ¨, Ñ³Ù³Ï»óáõÃÛ³Ý Ù»ç Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ý
Asphodeline
traurica – Â³Õ³Õáõ ÕñÇÙÛ³Ý, Asyneuma virgatum – Ì³ÕÏáïáõÏ
×Çåáï³Ù³Ý, Allium decipiens, A.rupestre – êáË Å³ÛéÇ, Asperula affinis - ¶»ïÝ³ëïÕ
ó»Õ³ÏÇó ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ³ÛÉ Ñ³½í³·Ûáõï ï»ë³ÏÝ»ñ, ÇëÏ ×³Ý³å³ñÑÇ
³½¹»óáõÃÛ³Ý ·áïáõÙ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ý` Ù³ëñ»ÝÇ – Rosa, ó³Ë³Ï»é³ë – Lonicera, ¹ÅÝÇÏ –
Rahmnus, ó³ùÇ – Paliurus,ë½ÝÇ – Crataegus:
». Ø³ñ·³·»ïÝ³ÛÇÝ ï³÷³ëï³Ý
38. êñ³Ýù Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ãáñë ýáñÙ³óÇ³Ý»ñáí` Festuca ovina – ÞÛáõÕ³Ëáï áãË³ñÇ,

Koeleria critstata – Î»É»ñÇ³ ë³Ýñ³ÝÙ³Ý, Phleum phleoides
ëÇ½³Ëáï³ÝÙ³Ý ¨ ï³ñ³Ëáï³ÛÇÝ Ù³ñ·³ï³÷³ëï³ÝÝ»ñ:

–

êÇ½³Ëáï

(i)
üáñÙ³óÇ³ Festuca ovina /ÞÛáõÕ³Ëáï áãË³ñÇ/, ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ Ñ½áñ
Ù³ñ·³·»ïÝ³ï³÷³ëï³Ý³ÛÇÝ ë¨³ÑáÕ³ÝÙ³Ý ÑáÕ»ñáõÙ: ´áõë³Ï³óÏáõÙ,
Ï³åí³Í ÍáíÇ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇó áõÝ»ó³Í µ³ñÓñáõÃÛ³Ý Ñ»ï, áñå»ë áõÕ»ÏóáÕ
µáõÛë»ñ »Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ï³÷³ëï³Ý³ÛÇÝ Ï³Ù Ù³ñ·³·»ïÝ³ÛÇÝ µáõÛë»ñÁ:
(ii) üáñÙ³óÇ³ Koeleria cristata – Î»É»ñÇ³ ë³Ýñ³ÝÙ³Ý, ½µ³Õ»óÝáõÙ »Ý áã Ù»Í
ï³ñ³ÍùÝ»ñ, ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ Ã»ù ¨ ãáñ É³Ýç»ñÁ: àñå»ë
áõÕ»ÏóáÕÝ»ñ Ñ³Ý¹»ë »Ý ·³ÉÇë Ù³ñ·³ï³÷³ëï³ÝÝ»ñÇÝ ïÇåÇÏ
µáõë³ï»ë³ÏÝ»ñ:
(iii)
üáñÙ³óÇ³ Phleum phleoides – êÇ½³Ëáï ëÇ½³Ëáï³ÝÙ³Ý, ïÇåÇÏ ¿
ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ Ñ³Ù³ñ, ½³ñ·³ÝáõÙ »Ý ïÇåÇÏ ß³·³Ý³Ï³·áõÛÝ
Ù³ñ·³ï³÷³ëï³Ý³ÛÇÝ ÑáÕ»ñáõÙ:
(iv) î³ñ³Ëáï³ÛÇÝ Ù³ñ·³ï³÷³ëï³ÝÝ»ñÇ ËáõÙµ ýáñÙ³óÇ³, Ñ³Ý¹ÇåáõÙ
»Ý ï³ñµ»ñ Ã»ùáõÃÛ³Ý ¨ ÏáÕÙÝ³¹ñáõÃÛ³Ý É³Ýç»ñÇÝ: Ò¨³íáñáõÙ ¿ Ñ³Ù³ÉÇñ
µáõë³Ï³Ý ËÙµ³íáñáõÙ, ·»ñ³ÏßéáõÃÛ³Ùµ Ù»Ï Ï³Ù ÙÇ ù³ÝÇ ï³ñ³Ëáï³ÛÇÝ
µáõë³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ: ´áõë³Ï³óÏáõÙ Ñ³×³Ë ·»ñ³ÏßéáõÙ »Ý
Cephalaria gigantean - ¼Çí³Ý ÑëÏ³, Scabiosa caucasica – øáëùëáõÏ ÏáíÏ³ëÛ³Ý,
S. bipinnata – ø.ÏñÏÝ³÷»ïñ³Ó¨, Achillea setasea – Ð³½³ñ³ï»ñ¨áõÏ
ëáíáñ³Ï³Ý, Artemisia absinthium – úßÇÝ¹ñ ¹³éÁ, Anteriscus nemorosa –
ò³Ýù³ßáõß³Ý Ï³ÕÝáõï³ÛÇÝ, Galium verum – Ø³Ï³ñ¹³Ëáï ·³ñÝ³Ý³ÛÇÝ:
²é³ÝÓÇÝ ÷áùñ ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ, ÏÕ½Û³ÏÝ»ñáí Ñ³Ý¹»ë »Ý ·³ÉÇë
ÃÇÃ»éÝ³Í³ÕÏ³íáñ ÁÝï³ÝÇùÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ` ³éíáõÛïÇ (Medicago L.) ¨
»ñ»ùÝáõÏÇ (Trifolium L.) ó»ÕÇ ï»ë³ÏÝ»ñáí:
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½. ÊáÝ³í³ï³ñ µáõë³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
39. ²ÛÝ áõÝÇ µ³í³Ï³ÝÇÝ É³ÛÝ ï³ñ³ÍáõÙ, µ³Ûó ÇÝãå»ë µÝáñáß ¿ ÐÐ-ÇÝ, ãÇ ³é³ç³óÝáõÙ

Ù»Í ï³ñ³ÍùÝ»ñ: ò³Íñ³¹Çñ ·áïáõÙ ³ÛÝ Ó¨³íáñíáõÙ ¿ ·»ï»ñÇ ÑáõÝ»ñáõÙ, ÏÇñ×»ñáõÙ ¨
é»ÉÇ»ýÇ ó³Íñ³¹Çñ í³Ûñ»ñáõÙ: ÐÇÙÝ³Ï³Ý ó»Ýá½ Ï³½Ù³íáñáÕÝ»ñÁ ³Ûëï»Õ
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý` Phragmites australis - ºÕ»· Ñ³ñ³í³ÛÇÝ, Typha latifolia – Î»ñáÝ
É³ÛÝ³ï»ñ¨, Juncus inflexus – ÎÝÛáõÝ Ïé³ó³Í ¨ áõñÇß ï³ñ³Íí³Í ï»ë³ÏÝ»ñ:
¿. ²Ýï³é³ÛÇÝ µáõë³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
40. Ü»ñÏ³ÛáõÙë ÞÇñ³ÏÇ ýÉáñÇëïÇÏ ·áïáõÙ ³ÛÝ Çëå³é µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿: ²Ûë ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ

ÙÇç¨ ÁÝÏ³Í áã ³Ýï³é³Í³ÍÏ ÑáÕ»ñÁ Ý³ËÏÇÝáõÙ Í³ÍÏí³Í »Ý »Õ»É ³Ýï³éÝ»ñáí, áñÇ
íÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ ¿ Ã÷³ÛÇÝ Ù³ó³éÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: Ö³Ý³å³ñÑÇÝ Ñ³ñáÕ
µáõë³Í³ÍÏáõÙ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ý` µ³ñ¹Ç (Populus), ³Ï³óÇ³ (Robinia), ÃËÏÇ (Acer), ÃÃ»ÝÇ
(Morus), í³ÛñÇ ÍÇñ³Ý»ÝÇ (Armeniaca), ë½ÝÇ (Crataegus), áõé³ï»ñ¨ ï³ÝÓ»ÝÇ (Pyrus
salicifolia), ëáíáñ³Ï³Ý
¨ ëñ³åïáõÕ Ñ³ó»ÝÇ (Fraxsinus excelsior, F.oxycarpa),
³Õ»ÕÝ³»½ñ ³ëåÇñ³Ï (Spiraea crenata), ³ñ¨»ÉÛ³Ý Íáñ»ÝÇ (Berberis orientalis),
ëáíáñ³Ï³Ý ãÙ»ÝÇ (Cotoneaster integerrima), íñ³ó³Ï³Ý ó³Ë³Ï»é³ë (Lonicera iberica),
ëáíáñ³Ï³Ý É»éÝ³ã³ÙÇã (Ephedra procera), Ã÷³ÛÇÝ Ñ³ëÙÇÏ (Jasminum fruticans), Ã»ÕÇ –
Ulmus, ³Éáõã³ -Prunus , ÷ß³ï»ÝÇ – Elaeagnus, áõé»ÝÇ – Salix, Ù³ëñ»ÝÇ – Rosa :
ը. Կարմիր Գրքում գրանցված բուսատեսակներ
ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É µáõë³ï»ë³ÏÝ»ñÁ, áñáÝù
·ñ³Ýóí³Í »Ý ÐÐ µáõÛë»ñÇ Î³ñÙÇñ ¶ñùÇ Ýáñ ï³ñµ»ñ³ÏáõÙ.

41. Ìñ³·ñÇ

1. AlliumoltenseGrossh Սոխ Օլթիի -ìï³Ý·í³Í ï»ë³Ï, ³ÝÑ»ï³óÙ³Ý ß³ï µ³ñÓñ
éÇëÏÇ ³éç¨ Ï³Ý·Ý³Í ï»ë³Ï í³ÛñÇ µÝáõÃÛ³Ý Ù»ç:
¶ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ` Մաստարա, Լանջիկ:
Սահմանափակող գործոններ. բնակվելու և բազմանալու համար սահմանափակ
տարածք, հողի մշակման և արածեցման հետևանքով տարածման տարածքի
կորուստ և դեգրադացիա:

2. Merendera greuteri Gabrielian –CR- ÊÉáåáõ½ ¶ñáÛï»ñÇ, CR - ÎñÇïÇÏ³Ï³Ý
íÇ×³ÏáõÙ ·ïÝíáÕ ï»ë³Ï, ³ÝÑ»ï³óÙ³Ý ã³÷³½³Ýó µ³ñÓñ éÇëÏÇ ³éç¨ Ï³Ý·Ý³Í
ï»ë³Ï í³ÛñÇ µÝáõÃÛ³Ý Ù»ç: Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿Ý¹»ÙÇÏ ¿: Ð³ÛïÝÇ ¿ ÙÇ³ÛÝ ÞÇñ³ÏÇ
ýÉáñÇëïÇÏ³Ï³Ý ßñç³ÝÇó:
¶ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ` Â³ÉÇÝÇ ¨ Î³ÃÝ³ÕµÛáõñÇ Ùոտակայքերում:
Սահմանափակող գործոններ. բնակվելու և բազմանալու համար սահմանափակ
տարածք, հողի մշակման և արածեցման հետևանքով տարածման տարածքի
կորուստ և դեգրադացիա:
3. Alcea sophora Iiin- EN îáõÕï³í³ñ¹ êáýÇ³ÛÇ, վï³Ý·í³Í ï»ë³Ï,
³ÝÑ»ï³óÙ³Ý ß³ï µ³ñÓñ éÇëÏÇ ³éç¨ Ï³Ý·Ý³Í ï»ë³Ï í³ÛñÇ µÝáõÃÛ³Ý Ù»ç:
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¶ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ` Մարալիկ, Թալին, Մաստարա:
Սահմանափակող գործոններ. բնակվելու և բազմանալու համար սահմանափակ
տարածք, հողի մշակման և արածեցման հետևանքով տարածման տարածքի
կորուստ և դեգրադացիա:
Ð³ïáõÏ Ï³ÝË³ñ·»ÉáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óí»Ý, áñå»ë½Ç µáõë³Ï³Ý
³ßË³ñÑÇÝ Ñ³ëóí»ÉÇù íÝ³ëÁ ÉÇÝÇ Ýí³½³·áõÛÝ ¨ ãíÝ³ëí»Ý Ñ³ïÏ³å»ë µáõÛë»ñÇ
Î³ñÙÇñ ¶ñùáõÙ ·ñ³Ýóí³Í ï»ë³ÏÝ»ñÁ, áñáÝù å³Ñå³ÝíáõÙ »Ý ûñ»Ýùáí:

Քարտեզ 3. Ծրագծի երկայնքով առկա Կարմիր գրքում գրանցված բուսատեսակների տարածման
վայրերը

Î»Ý¹³Ý³Ï³Ý ³ßË³ñÑ
42. Î³ï³ñí»É

¿
Ý³¨
Íñ³·ñÇ
ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ
Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý
³ßË³ñÑÇ
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝ` Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí Ñ³ïÏ³å»ë Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»É Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ
Î³ñÙÇñ ¶ñùáõÙ ·ñ³Ýóí³Í ï»ë³ÏÝ»ñÇÝ ¨ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Íñ³·ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
¹»åùáõÙ ¹ñ³Ýó Ñ³ëóí»ÉÇù Ñ³í³Ý³Ï³Ý íÝ³ëÝ»ñÁ: Î»Ý¹³ÝÇÝ»ñÁ, ßÝáñÑÇí Çñ»Ýó
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ß³ñÅáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý, ½µ³Õ»óÝáõÙ »Ý Ù»Í ï³ñ³ÍùÝ»ñ: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí Ï³Ý áñáß
Ï»Ý¹³Ý³ï»ë³ÏÝ»ñ, áñáÝù µÝáñáß »Ý ÏáÝÏñ»ï ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ ¨ ·áïÇÝ»ñÇ:
43. ºñÏÏ»Ýó³ÕÝ»ñÇó ¨ ëáÕáõÝÝ»ñÇó ³Ûëï»Õ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ý ¹á¹áßÝ»ñÇ, ·áñï»ñÇ,

ÙáÕ»ëÝ»ñÇ
¨
ûÓ»ñÇ
µ³½Ù³ÃÇí
ï»ë³ÏÝ»ñ:
È³ÛÝáñ»Ý
ï³ñ³Íí³Í
Ï»Ý¹³Ý³ï»ë³ÏÝ»ñÇó ³Ûëï»Õ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ý. Ï³ÃÝ³ëáõÝÝ»ñÇó` Ý³å³ëï³Ï (Lepus
europaeus), ³Õí»ë (Vulpes vulpes), ·³ÛÉ (Canis lupus)
¨ ÙÇ ß³ñù ÏñÍáÕÝ»ñ:
ºñÏÏ»Ýó³ÕÝ»ñÇó ¨ ëáÕáõÝÝ»ñÇó ³Ûëï»Õ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ý ¹á¹áßÝ»ñÇ, ·áñï»ñÇ,
ÙáÕ»ëÝ»ñÇ ¨ ûÓ»ñÇ µ³½Ù³ÃÇí ï»ë³ÏÝ»ñ:
44. Ð³Ù³Ó³ÛÝ կենդանաբանի հ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý, ³Ûëï»Õ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ý 5 ÙÇç³ïÝ»ñÇ, 4

ëáÕáõÝÝ»ñÇ, 7 ÃéãáõÝÝ»ñÇ ¨ 4 Ï³ÃÝ³ëáõÝÝ»ñÇ Î³ñÙÇñ ¶ñù³ÛÇÝ ï»ë³ÏÝ»ñ ¨
Ñ³í³Ý³Ï³Ý ¿, որ դրանք »ÝÃ³ñÏí»Ý µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛ³Ý: ´Îä-áõÙ Ý»ñ³éí³Í
»Ý Ñ³ïáõÏ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ, áñå»ë½Ç Ï³ÝË³ñ·»Éí»Ý Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇÝ,
Ñ³ïÏ³å»ë Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ Î³ñÙÇñ ¶ñùáõÙ ·ñ³Ýóí³Í ï»ë³ÏÝ»ñÇÝ Ñ³í³Ý³Ï³Ý
Ñ³ëóíáÕ íÝ³ëÝ»ñÁ:

ԲÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý Ñ³ïáõÏ å³Ñå³ÝíáÕ ï³ñ³ÍùÝ»ñ և բնական
հուշարձաններ
45. Ö³Ý³å³ñÑÇ Ñ³ñ³ÏÇó ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ ãÏ³Ý ³ñ·»ÉáóÝ»ñ, ³½·³ÛÇÝ å³ñÏ»ñ Ï³Ù ³ÛÉ

Ñ³ïáõÏ ÝÙ³Ý³ïÇå å³Ñå³ÝíáÕ ï³ñ³ÍùÝ»ñ:

Ìñ³·ñÇ µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý “Ã»Å” Ï»ï»ñÁ
46. ²Ù÷á÷»Éáí Ï³ï³ñ³Í Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÞØ²¶ ÃÇÙÝ ³é³ÝÓÝ³óñ»É ¿ վեց

µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý “Ã»Å Ï»ï»ñÁ”:

Î³ñÙÇñ ¶ñù»ñáõÙ ·ñ³Ýóí³Í µáõë³ï»ë³ÏÝ»ñ ¨ Ï»Ý¹³Ý³ï»ë³ÏÝ»ñ.
47. Ö³Ý³å³ñÑÇ áñáß Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ, Íñ³·ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ·áïáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ

¿
Ñ³Ý¹Çå»Ý µáõë³ï»ë³ÏÝ»ñ, áñáÝù Ý»ñ³éí³Í »Ý ÐÐ µáõÛë»ñÇ Î³ñÙÇñ ¶ñùáõÙ: ÐÐ
µáõë³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇ Ù³ëÇÝ ûñ»ÝùÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ µáõë³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý,
û·ï³·áñÍÙ³Ý, í»ñ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»å»ñåáõÙÁ, Ýå³ï³Ï
áõÝ»Ý³Éáí. ³/ µáõë³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇ å³Ñå³ÝáõÙÝ áõ Ï³ÛáõÝ û·ï³·áñÍáõÙÁ,
µ/Ï»Ýë³µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÙÁ, ·/ Ñ³½í³·Ûáõï ¨ íï³Ý·í³Í ï»ë³ÏÝ»ñÇ
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙÝ áõ í»ñ³ÑëÏáõÙÁ: êáõÛÝ ÷³ëï³ÃÕÃáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í »Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñ,
áñáÝù ³ñ·»ÉáõÙ »Ý íï³Ý·í³Í Ï³Ù Í³Ûñ³Ñ»Õ íÇ×³ÏáõÙ ·ïÝíáÕ µáõë³ï»ë³ÏÝ»ñÇ
åáåáõÉÛ³óÇ³Ý»ñÇ Ï³Ù ¹ñ³Ýó ³×»É³í³Ûñ»ñÇ Ïñ×³ïáõÙÝ áõ íÝ³ëáõÙÁ: ²Û¹
å³ï×³éáí ³ÛÝ í³Ûñ»ñáõÙ, áñï»Õ íï³Ý·í³Í Ï³Ù Í³Ûñ³Ñ»Õ íÇ×³ÏáõÙ ·ïÝíáÕ
µáõë³ï»ë³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ý¹Çå»Éáõ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ù»Í ¿, ÙÇÝã¨ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ µáõë³µ³ÝÁ å»ïù ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñÇ ³ÙµáÕç
ï³ñ³ÍùÁ, ³ñÓ³Ý³·ñÇ ³Û¹ µáõÛë»ñÇ ï»Õ³¹Çñù»ñÁ ¨ ù³Ý³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³é³ç³ñÏÇ
¹ñ³Ýó å³Ñå³ÝÙ³Ý ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñ, Ý»ñ³éÛ³É Ý³¨ ³Û¹ µáõë³ï»ë³ÏÝ»ñÇ
ï»Õ³÷áËáõÙÁ ÝÙ³Ý³ïÇå ³ÛÉ, ³í»ÉÇ ³Ýíï³Ý· ï»Õ³Ù³ë»ñ:
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Ծառեր մայրուղու երկայնքով
48. Կան որոշ հատվածներ, որտեղ ճանապարհի երկայնքով աճում են ծառեր և թփեր:

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այս մայրուղին անցնում է չոր
տափաստանով և տափաստանային գոտիներով, և որ այս միջավայրում
հարաբերականորեն դժվար է ծառեր աճեցնելը, անհրաժեշտ է հնարավորինս
խուսափել ծառեր և թփեր հատելուց: Առաջարկվել է` այն վայրերում, որտեղ
ծառերը պիտք է հատվեն, նոր ծառեր տնկվեն 10:1 հարաբերակցությամբ:
Ծառահատումը հիմնականում կկատարվի գոյություն ունեցող ճանապարհի աջ
կողմում: Կհատվի մոտավորապես 600-800 ծառ: Սահմանվել են հետևյալ
հատվածները.
ա) մոտ 30 մ կմ 81+300-ում
բ) մոտ 1.2 կմ նոսր ծառերի գոտի Մարալիկում կմ 99+150-ից մինչև կմ 100+350
գ) մոտ 1 կմ խիտ ծառերի գոտի կմ 111+500-ից մինչև 112+500-ը
դ) ծառերի երկու խումբ կմ 113+600-ում և կմ 116+450-ից մինչև կմ 116+500-ը
ե) մոտ 1.8 կմ խիտ ծառերի գոտի Գյումրի քաղաքի մոտակայքում կմ 116+750-ից
մինչև կմ 118+500-ը:
49. ԲԿՊ-ում

կա վերատնկման սխեմա և առաջարկություններ հստակեցնել
ծառահատման սահմանները և խուսափել ոչ անհրաժեշտ ծառահատումից կամ
տեղափոխումից Ծրագրի ճանապարհի երկայնքով:

Բնության հուշարձան “Կրիա”

50. Բնական հուշարձանները

բավականին հազվադեպ երևութներն են Շիրակի
մարզում, հետևաբար այդ արձանը դարձավ բնիկ ժողովրդի և այցելուների սիրելի
տեղերից մեկը մեկը հավաքվելու և խորհելու դրան վերագրվող լեգենդի մասին:

51. Կրիա

հուշարձանը գտնվում է Հայաստանի պաշտպանվող բնական
հուշարձանների ցանկում: Հետևաբար, հուշարձանը ենթակա է պաշտպանության
տարբեր բացասական ազդեցություններից, ներառյալ հնարավոր սողանքը
նախնական նախագծի ծրագիծը անցկացնելու պատճառով, ինչպես նաև
էքսկավատորով/խտացնող
մեխանիզմներով
աշխատելու
հետևանքով
թրթռումները: Հուշարձանը պաշտպանելու երկու իրագործելի տարբերակ կա.
1. տեղափոխել դեպի աջ կողգմ մոտ 500-600 մետր հեռավորության վրա և
կառուցել նոր ճանապարհ ամուր լիցքի վրա կամ ճահճային տարածքում
կամ գյուղատնտեսական հողակտորում,
2. հանույթում կառուցել հենապատ բնական շեպը պաշտպանելու համար:

ø³ñÇ ¨ կոպիճի Ñ³Ýù»ñ
52. ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ù»ñ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÇó å³ñ½ ¿ ¹³ñÓ»É, áñ

Ýñ³Ýù Ï³Ù áõÝ»ÝáõÙ ¨ ß³Ñ³·áñÍáõÙ »Ý Çñ»Ýó ë»÷³Ï³Ý Ñ³Ýù³í³Ûñ»ñÁ Ï³Ù
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáí û·ï³·áñÍáõÙ »Ý ³ÛÉ ·áñÍáÕ Ñ³Ýù³í³Ûñ»ñ, ³ÛëÇÝùÝ Ýáñ
Ñ³Ýù³í³Ûñ»ñ ·ñ»Ã» ã»Ý µ³óíáõÙ: Ð³Ýù³í³Ûñ»ñáõÙ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÝ»ñ ïñíáõÙ »Ý ´Ü
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ÏáÕÙÇó, áñÁ Ý³¨ Ï³ï³ñáõÙ ¿ ¹ñ³Ýó ÙáÝÇթáñÇÝ·: ²Ù»Ý ¹»åùáõÙ, »Ã»
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ³é³ç³Ý³ ß³Ñ³·áñÍ»É Ýáñ Ñ³Ýù³í³Ûñ, ³ÛÝ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ
Ùáï³Ï³ Ñ³Ù³ÛùÇó ³éÝí³½Ý 1 ÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³ ¨ ù³Ùáõ áõÕÕáõÃÛáõÝÁ ÉÇÝÇ
Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ Ñ³Ï³é³Ï: ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ, ÙÇÝã¨
Ñ³Ýù³í³ÛñÇ ß³Ñ³·áñÍáõÙÁ, å³ñï³íáñ ¿ Ý³¨ Ï³½Ù»É Ñ³Ýù³í³ÛñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý
åÉ³Ý, áñÁ å»ïù ¿ Ñ³ëï³ïíÇ Ý³¨ ´Ü ÏáÕÙÇó և դա նշված է ԲԿՊ-ում:
53. Ծրագրի տարածքում արտոնագրված քարհանքների վերաբերյալ մանրամասները

ներառված են Աշխատանքների պայմանագրային փաստաթղթերում և կցված են
սույն ՇՄԱԳ-ի Հավելված 8-ում: Աշխատանքների իրականացման կապալառուն
կորոշի, թե որ քարհանքն է օգտագործվելու, անհրաժեշտության դեպքում: Սակայն,
կապալառուի կողմից ցանկացած քարհանքի օգտագործումը վերահսկվելու է
գործող օրենսդրությամբ և կանոնակարգերով, որոնք հաստատվել են
Բնապահպանության նախարության
կողմից՝ այդ քարհանքերի գործածումը
վերահսկելու նպատակով: Մուտքը դեպի այդ քարհանքեր ապահովվում է առկա
հանրային ճանապարներով, որոնք բեռնվածության սահմանափակումների և
անվտանգ օգտագործման տեսնակյունից ենթակա են գործող օրենսդրությանը:
Ավելին, Կապալառուն պետք է ստանա վերահսկող ինժեների հաստատումը
նախքան Աշխատանքների համար նյութերի աղբյուրների օգտագործումը:
Հաստատումը կտրվի միայն այն դեպքում, երբ Ինժեները համոզվի, որ
Պայմանագրային բոլոր պահանջները, ներառյալ ՇՄԿՊ և Շրջակա միջավայրի վրա
ազդեցոթւյան նվազեցման պահանջները, ամբողջությամբ ապահովված են :

Հնագիտական, պատմական, բնական և մշակութային հուշարձաններ
54. Տրանշ 3-ի ծրագրային ճանապարհը անցնում է Շիրակի մարզով, որն հայտնի է իր

հարուստ պատմամշակութային հուշարձաններով, ինչպես նաև էկոտուրիզմի
համար գրավիչ վայրերով, օրինակ` Թալինի եկեղեցին: Ծրագրային ճանապարհի
ծրագիծը տարբեր դարաշրջանների հնագիտական/պատմական վայրերի և
մշակութային հուշարձանների մոտակայքով է անցնում կամ հատում է դրանք:
Հնավայրերից որոշները գոյություն ունեցող ճանապարհին հարակից են, մյուսները
տեղակայված են մոտակայքում: Ծրագիծը չի անցնում UNESCO-ի կամ ՀՀ
մշակույթի նախարարության կողմից գրանցված որևէ մշակութային ժառանգության
կամ հնագիտական տարածքի միջով կամ կողքով:
55. Դաշտային հետազոտությունների ընթացքում ընդհանուր առմամբ 22 հնավայր է
գրանցվել: 22-ից 11-ը ուղղակի ազդեցության կենթարկվեն նախագծված ծրագծի
պատճառով: Այդ 11-ից 10-ը հնագիտական վայրեր են և 1-ը բնական հուշարձան է:
Ծրագրի իրականացման հետևանքով անուղղակի ազդեցության կենթարկվեն 10
մշակութային (հուշային) հուշարձաններ և 1 հնագիտական վայր:
56. Հինգ հնագիտական և պատմական վայրերը նախկինում անհայտ էին, կամ

գրանցված
չէին
Հայաստանի
Հանրապետության
Պատմահնագիտական
հուշարձանների պետական ցուցակում (հաստատված 1989թ. նոյեմբերի 11-ին), որի
40

ՀԱՅԱՍՏԱՆ - ՀՀՃՄ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ ՏՐԱՆՇ 3` ԹԱԼԻՆ – ԳՅՈՒՄՐԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀ ՇՄԱԳ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

մեջ գրանցված լինելը ապահովում է պաշտպանություն և պահպանվում ՀՀ-ի
կողմից որպես հնագիտական, պատմական վայր կամ մշակութային հուշարձան:
57. Այդ վայրերի անվանումները, կոդը և դարաշրջանը ներկայացված են Աղյուսակներ

9 և 10-ում համապատասխանաբար: Քարտեզ 4-ը ներկայացնում է Տրանշ 3-ի
երկայնքով տեղակայված հնագիտական/պատմական վայրերը և մշակութային
հուշարձանները:

Աղյուսակ 9. Տրանշ 3-ի երկայնքով գտնվող հնագիտական/պատմական վայրերը և
մշակութային հուշարձանները
ø³ñï»½Ç
Ñ³Ù³ñÁ

No

î»ë³ÏÁ

²Ýí³ÝáõÙÁ

Ð³Ù³ÛÝùÁ /
տեղադիրքը

Ազդեցության տեսակը

Ուղղակի
38-1
39-2

41-3
42-4

45-5

Քարտեզ 7
65+800 –
74+300

ÐÝ³·Çï³Ï³Ý
վայր

Եղնասարի

Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
Ñáõß³ñÓ³Ý
Հնագիտական
Ñáõß³ñÓ³Ý
Հնագիտական
Ñáõß³ñÓ³Ý
Մշակութային
Ñáõß³ñÓ³Ý

48-7

Մշակութային
Ñáõß³ñÓ³Ý

Քարտեզ 6

Շիրակի
մարզ

Թալինի
դամբարանադաշտ

47-6

50-8

56+400 65+800

ÐÝ³·Çï³Ï³Ý
վայր

52-9

56-10

57-11
58-12

ÐÝ³·Çï³Ï³Ý
Ñáõß³ñÓ³Ý
ÐÝ³·Çï³Ï³Ý
Ñáõß³ñÓ³Ý
ÐÝ³·Çï³Ï³Ý
Ñáõß³ñÓ³Ý
ԲնաÏ³Ý
Ñáõß³ñÓ³Ý
Հնագիտական
Ñáõß³ñÓ³Ý

դամբարանադաշտ
Տիկո, Տոմո, Արմեն
Արա, Հրաչ

Թալին
Թալին-




ԱկունքՄաստարա



Մաստարա

Մաստարայի
հնագիտական

Անուղղակի

Մաստարա



համալիր
Մաստարա-2
դամբարանադաշտ
Սիրազնիկ, Գագիկ
Հարությունյան
Սուրեն

Մաստարա




Մաստարա



Մաստարա

Ամրոց- բնակավայր
և


Մաստարա

դամբարանադաշտ
Լանջիկի

Մաստարա-

հնագիտական

Լանջիկ-

համալիր

Սառնաղբյուր

Բրոնզե դարի

ԼանջիկՍառնաղբյուր

բնակավայրի




մնացորդներ
Կրիա ժայռ

Լանջիկ

Ամրոց- բնակավայր
և
դամբարանադաշտ
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Ձորակապ
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ø³ñï»½Ç
Ñ³Ù³ñÁ

No

î»ë³ÏÁ

²Ýí³ÝáõÙÁ

Ð³Ù³ÛÝùÁ /
տեղադիրքը

Ազդեցության տեսակը

Ուղղակի
59-13
60-14
Քատեզ 8
74+30082+300
Շիրակի
մարզ

Մշակութային
Ñáõß³ñÓ³Ý
Մշակութային
Ñáõß³ñÓ³Ý

Արթուր Մանասյան

Մարալիկ

Հուշարձան Շրին

Մարալիկ

Դամարանադաշտ և

62-15
ÐÝ³·Çï³Ï³Ý
Ñáõß³ñÓ³Ý

Անուղղակի





միջնադարյան

Հայրենյաց-

գյուղատեղիի

Հոռոմ

մնացորդներ

63-16

Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
Ñáõß³ñÓ³Ý

Սև խաչքար

Հոռոմ

64-17

Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
Ñáõß³ñÓ³Ý

Գևորգ

Լուսակերտ

Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
Ñáõß³ñÓ³Ý

1988թ. երկրաշարժի

ÐÝ³·Çï³Ï³Ý
Ñáõß³ñÓ³Ý

հնագիտական

65-18

67-19

70-20
72-21

ÐÝ³·Çï³Ï³Ý
Ñáõß³ñÓ³Ý
Մշակութային
Ñáõß³ñÓ³Ý



Շինարարներին-


Լուսակերտ

զոհերին
Բենիամինի
Բենիամին



համալիր
Ազատանի մեգալիթյան
կառույցներ
Յուրիկ հուշարձան

Ազատան
Ազատան
Ազատան

73-22
Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
Ñáõß³ñÓ³Ý



Ռոբերտ Նազարյան
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Քարտեզ 4 Հնագիտական/պատմական վայրեր և մշակութային հուշարձաններ

58. Մշակութային հուշարձանները տեղադրվել են ի հիշատակ ավտոմոբիլային

վթարների հետևանքով մահացած անձանց և չեն գտնվում ՄՆ իրավասության
ներքո: Սա նուրբ մշակութային խնդիր է և հասարակական քննադատություններից
խուսափելու համար համապատասխան մարզպետի ղեկավարությամբ և զոհերի
ընտանիքի անդամների համաձայնությամբ դրանք պետք է զգուշորեն
տեղափոխվեն:
59.

22 հնավայրերից և հուշարձաններից տասնմեկը կենթարկվեն ուղղակի
ազդեցության Ծրագրի իրականացման հետևանքով: Դրանք են` 10 հնագիտական
վայրեր և 1 բնական հուշարձան: Անուղղակի ազդեցության ենթարկվող վայրերն են
10 մշակութային (հուշային) հուշարձաններ և 1 նոր հայտնաբերված հնագիտական
վայր: 11 մշակութային հուշարձան և մեկ հնագիտական վայր չեն ենթարկվելու
ուղղակի ազդեցության ծրագրի իրականացման հետևանքով, սակայն դրանք
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պաշտպանված կլինեն ԲԿՊ-ի դրույթներին համաձայն: Ուղղակի ազդեցությանը
ենթարկվող 10 հնավայրերի և Կրիա ժայռի համար ԲԿՊ-ում նախատեսված են
ազդեցությունը մեղմացնող միջոցառումներ, նաև կարող են պահպանվել
կապալառուների
պայմանագրում
ներառված
հանձնարարումների
իրականացմամբ:
60. Առաջարկված մեղմացնող միջոցառումները ներկայացված են Բնապահպանական

կառավարման պլանում և ուղղված են բացասական ազդեցությունը բացառելուն
կամ նվազեցնելուն, ինչպես նաև հզորացնել հնավայրերի պատմական և
մշակութային արժեքները:
61. Հիմնական առաջարկվող միջոցառումներն են.

• Ինժեներական նախագծի փոփոխությունները կատարվել են հնարավոր
հատվածներում՝
հնագիտական
վայրերի
վրա
բացասական
ազդեցությունները նվազեցնելու համար:
• Բոլոր ազդեցության ենթակա տարածքներում անհրաժեշտ են թեսթային
հնագիտական պեղումներ՝ ներառյալ Թալինի դամբարանադաշտը,
Եղնասարի դամբարանադաշտը, Մաստարայի հնագիտական համալիրը՝
դամբարանադաշտ և միջնադարյան գյուղ, Հայրենյաց գյուղը, Բենյամին
հնագիտական համալիրը, Ազատանի մեգալիտիկ կառույցները և
Ձորակապի ամրոց-բնակավայրն ու դամբարանադաշտը: Պատահական
գտածոներին վերաբերող Մշակույթի նախարարության կանոնակարգերին
պետք է խստորեն հետևել բոլոր հատվածներում, քանի որ բնահողի
հեռացման ընթացքում հնարավոր է հնագիտական գտածոների
հայտնաբերում: Պատահական գտածոների վերաբերյալ կանոնակարգերը
ներառված են որպես ՇՄԱԳ-ի Հավելված 8:
• Շինարարական աշխատանքների իրականացման հետևանքով անուղղակի
ազդեցությանը ենթարկվող մնացած նյութական – մշակութային
ռեսուրսների` Թալին – Գյումրի մայրուղու երկայնքով տեղակայված և
գրանցված
պատմամշակութային
հուշարձանների
համար
ևս
նախատեսվում են մեղմացնող միջոցառումներ:
• Պատմական և մշակութային հուշարձանների տեղափոխում դրանց
պատմամշակութային արժեքը պահպանելու համար:
• Ճանապարհի երկայնքով գտնվող պատմամշակութային վայրերի և
հուշարձանների ամրացում (ամրանավորում) շինարարության ընթացքում
այդ շինությունները ցնցումներից և թրթռումներից պաշտպանելու համար,
ինչպես նաև նորացված ճանապարհի շահագործման պատճառով
մշտական թրթռումներից պաշտպանելու նպատակով:
• ԾԻԿ-ի կողմից խստիվ հանձնարարվում է աշխատակազմում նաև ունենալ
հնագետ, որը կվարի բազմաթիվ պահպանման գործընթացները, կհսկի
կապալառուի
գործունեությունը
և
կկարգավորի
հնագետների
անձնակազմի և շինարարական մարմինների միջև համագործակցությունը:
Այդ մասնագետի պարտավորությունների մեջ պետք է մտնի Թալին –
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Գյումրի
ճանապարհային
ծրագրի
երկայնքով
շինարարական
տեղամասերում
պատահական
գտածոների
հայտնաբերման
գործընթացների կիրառումը:
Առաջարկվում է նաև ստեղծել
խորհրդատվական խումբ, որը կներառի Տրանսպորտի և կապի
նախարարության ԾԻԿ-ի, Մշակույթի նախարարության, Վերահսկող
ինժեների, Կապալառուի և այլ շահառուների ներակայացուցիչներ՝
հնագիտական պեղումները վերահսկելու և Պատահական գտածոների
ընթացակարգերի արդյունավետ կառավարման համար:
• Եթե որևէ մշակութային ժառանգություն կամ հնագիտական նմուշ ծածկված
չեն լինի պեղումների ժամանակ, ապա աշխատանքները պետք է
դադարեցվեն և ՄՆ-ին հարկավոր է տեղեկացնել այդ փաստի մասին:
Շինարարական աշխատանքները չեն կարող սկսվել մինչ հնագետի կողմից
հնարավոր պատահական գտածոների հետազոտություն կատարելը և ՄՆից գրավոր թույլատրություն ստանալը: Կապալառուները պարտավոր են
ծանոթանալ ՄՆ-ի կողմից սահմանված պատահական գտածոների
հայտնաբերման դեպքում կիրառվող գործընթացին և համաձայն իրենց
պայմանագրային պարտավորությունների պետք է խստորեն հետևեն այդ
գործընթացի իրականացմանը:
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Ե. ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ
ՈՒ ՄԵՂՄԱՑՆՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ
62. Շրջակա

միջավայրի և հնագիտական/պատմական հուշարձանների վրա
ազդեցությունների
վերաբերյալ
կատարված
ուսումնասիրությունները
հաստատվեցին դաշտային ստուգումներով, ինչպես նաև տեխնիկական
նախագծում և ճանապարհի ծրագծում առաջարկվող փոփոխությունների
բացասական ազդեցությունների վերագնահատմամբ: Այն վերաբերվում է
հնագիտական վայրերին, պատմական և մշակութային հուշարձաններին, որոնք
գտնվում են Տրանշ 3-ի ծրագծի ամբողջ երկայնքի հարևանությամբ:
63. Թալին – Գյումրի մայրուղու ինժեներական նախագծի և նոր ծրագծերի
կանխատեսվող բացասական ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա, ինչպես
նաև հնագիտական/պատմական վայրերի,
բնական հուշարձանների և
մշակութային (հուշային) օբյեկտների վրա գնահատվեց` հաշվի առնելով
սկզբնական ՇՄԱԳ փաստաթղթում ներկայացված առաջարկությունները:
**
64. Տրանշ 3 Ծրագրի բոլոր կանխատեսվող բացասական ազդեցությունները շրջակա
միջավայրի և հնագիտական, պատմական և մշակութային վայրերի և
հուշարձանների վրա կլինի ժամանակավոր և ի հայտ կգան շինարարական
աշխատանքների փուլում: Այդ ազդեցությունները կառավարելի են և կնվազեցվեն,
եթե ոչ կվերացվեն Բնապահպանական կառավարման պլանը (ԲԿՊ) ժամանակին և
ճիշտ իրականացնելու արդյունքում:
65. Դրական գլոբալ ազդեցությունը կլինի գոյություն ունեցող հնագիտական վայրերի

պահպանությունն ու պեղումները և ՇՄԱԳ-ի
հնագիտական վայրերը, որոնք հնագետներին
գիտելիքներ:
Բարելավված
մայրուղու
ազդեցությունն ապրանքների և մարդկանց
եկամուտն է:

ընթացքում բացահայտված նոր
և պատմաբաններին կտան նոր
հիմնական
անդրսահմանային
տեղափոխությունից ստացված

**
66. Ծրագիրը կաջակցի Հայաստանի և նրա հարևան երկրների (հյուսիսում`
Վրաստանի և հարավում` Իրանի) տնտեսական աճին: Ժամանակավոր
զբաղվածությունը կապահովի հավելյալ եկամուտ: Բնակչության որոշ մասն
աշխատելով այս ծրագրում ժամանակավորապես կբարելավի իր սոցիալական
վիճակը: Ռեգիոնի ազգային փոքրամասնությունները, եթե նույնիսկ ենթարկվեն
ազդեցության, ապա դժվար թե կրեն այլ ազդեցություն, քան ամբողջ բնակչությունը:
Ակնկալվում
է
բարելավված
մայրուղու
դրական
սոցիալ-տնտեսական
ազդեցությունը, քանի որ այն կմեծացնի ռեգիոնի և երկրի տնտեսական աճի
հնարավորությունները:
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**
67. Գոյություն ունեցող ճանապարհը և նոր ճանապարհի ծրագիծը կնախագծվեն և

կկառուցվեն
այն
չափանիշներով,
որոնք
կապահովեն
բարելավված
ճանապարհային
գծանշումը,
ճանապարհային
նշանների
համակարգը,
անվտանգությունը, ջրահեռացման համակարգը, ջրթող խողովակները, վերգետնյա
ուղեանցերը, ստորգետնյա ուղեանցերը և կողնակները: Գոյություն ունեցող
հողային պաստառի որոշ հատվածները կառուցվել են 30 տարի առաջ, քայքայված
են և չեն համապատասխանում ժամանակակից ստանդարտներին, հետևաբար
դրանք կվերակառուցվեն:
**
68. Շինարարության

և շահագործման ընթացքում ծրագծի երկայնքով առկա
համայնքները չպետք է զգան որևէ բացասական ազդեցություն, բացառությամբ
ազգային չափանիշներն առանց այն էլ գերազանցող աղմուկի, թրթռումների և
արտանետումների առկա մակարդակի ժամանակավոր աճի:
**

69. Նախագծման,

շինարարության և շահագործման փուլերում պոտենցիալ
ազդեցությունների, խնդիրների և սահմանափակումների ամփոփումը և
համապատասխան մեղմացնող և բարելավող միջոցառումները ներկայացված են
ստորև (տես` Աղյուսակ 10): Մեղմացնող միջոցառումների մանրամասն
նկարագրությունը տրված է ԲԿՊ-ում: Բնապահպանական կառավարման պլանում
(ԲԿՊ) տրված առաջարկությունները նպատակ ունեն կրճատել Ծրագրի
ազդեցությունները ճանապարհի երկայնքով առկա ազդեցության տակ գտնվող
բոլոր հնագիտական վայրերի և կենսաֆիզիկական միջավայրի վրա: ԲԿՊ-ն
ներկայացնում է Ծրագրի ազդեցությունների վերաբերյալ հիմնական մեղմացնող և
բարելավող
միջոցառումները,
որոնք
մանրամասն
նկարագրված
են
գործողությունների պլաններում:
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ՀՆԱՐԱՎՈՐ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՄԵՂՄԱՑՆՈՂ/ԲԱՐԵԼԱՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ
Աղյուսակ

10.

ԾՐԱԳՐԻ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Մանրամասն նախագիծ.
Մաստարայի հնագիտական
համալիրի
երկայնքով
ճանապարհի լայնացում:

ԳԼԽԱՎՈՐ ՊՈՏԵՆՑԻԱԼ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ
ՆԵՐԸ
Ներխուժում հնագիտական,
պատմական և
մշակութային տարածքներ
և դրանց

Շրջանցիկ
անցուղու
տեղակայվածությունը
և
Հայրենյացի
դամբարանադաշտի
և
միջնադարյան գյուղատեղիի
մնացորդներ:

քանդումը/քայքայումը:

ԻՐԱԳՈՐԾԵԼԻ
ՄԵՂՄԱՑՆՈՂ
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ
Մաստարայի հնագիտական
համալիրի
երկայնքով
ճանապարհի
լայնացումը
պետք
է
իրականացվի
գոյություն ունեցող ծրագծի
աջ կողմով:
Հայրենյացի
դամբարանադաշտի
և
միջնադարյան գյուղատեղիի
մնացորդների
տարածքում
նախատեսվող
շրջանցիկ
անցուղու
տեղափոխումը
դեպի մայրուղու աջ կողմ:

Շրջանցիկ
անցուղու
տեղակայվածությունը
և
ճանապարհի
նախագիծը/ծրագիծը
Բենիամինի հնագիտական
համալիրում:

Ազատանի
կառույցների
ճանապարհի
նախագծում:

ԵՎ

Փոխել Շրջանցիկ անցուղու
տեղակայվածությունը
Բենիամինի
հնագիտական
համալիրում
և
վերանախագծել
ճանապարհը
դեպի
աջ
կողմը` Բենիամին գյուղին
ավելի մոտ:

մեգալիթյան
մոտ
շրջադարձի

Վերանախագծել Ազատանի
մեգալիթյան
կառույցների
մոտ
նախագծված
ճանապարհի
շրջադարձը
դեպի հարավ:
Մինչև
ճանապարհի
շինարարությունը
իրականացնել պեղումներ:

Շինարարություն.

Ֆիզիկական.
Երթևեկության հոսքի
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ԾՐԱԳՐԻ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հստակեցնել
համապատասխան
շինարարական ճամբարների,
դաշտային գրասենյակների,
պահեստների տեղադիրքերը:
Շինարարական տեխնիկայի
և նյութերի մուտք:

Տարածքի մաքրում և
նստվածքների և տիղմի
կարգավորման միջոցների
տեղադրում

ԳԼԽԱՎՈՐ ՊՈՏԵՆՑԻԱԼ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ
ՆԵՐԸ
խափանում:

Անհանգստություններ
աղմուկից, փոշուց, օդի
աղտոտումից և
երթևեկությունից,
Աղբի, ավելորդ նյութերի և
շինարարական աղբի ոչ
պատշաճ տեղադրում և
կուտակում,

Հողային աշխատանքներ

Աղբի, թափոնների և
շինարարական
մնացորդների կուտակում,

Սպասարկող
ճանապարհների մակերեսի
մաքրում և փորում

Անձրևներից և հեղեղներից
հետո մակերևութային
հոսք հանքահորերից,

Լիցքերի և լանջերի
ապակայունացում

Թույլատրելի աղմուկի
(դեցիբել) սահմանի
գերազանցումներ,

Քարհանքեր
Հանքահորերի և փորված հանված և ավելցուկային
նյութերի
անհամապատասխան
տեղադրում
Շինարարական
աշխատանքների ոչ
պատշաճ վերահսկողություն
Շինարարական
և
քարհանքերից
հանված
նյութերի տեղափոխում

Անհանգստություններ մեծ
քանակի փոշուց և գազային
արտանետումներից
ճանապարհի երկայնքով
իրականացվող
շինարարական
աշխատանքների և
շինարարական նյութերի
տեղափոխման
արդյունքում,
Անձրևներից և հեղեղներից
հետո արտահոսքեր բաց
(չպաշտպանված) հողից և
փորված-հանված նյութերի
կուտակումներից:

ԻՐԱԳՈՐԾԵԼԻ
ՄԵՂՄԱՑՆՈՂ
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ
կառավարում և
հասարակության
իրազեկման իրականացում:
Ապահովել փոշու
կրճատումը ջրցանման
միջոցով,

Պինդ թափոնների և աղբի
պարբերական հավաքում,
կուտակում պատշաճ
կերպով,
Մերկացած լանջերի
ամրացում (օրինակ`
բուսականության միջոցով),
Ուշադիր պլանավորում`
հողային մերկացումներից
խուսափելու համար,
Մակերևութային հոսքով և
անձրևաջրերով լվացման
դեպքում ապահովել տիղմի
որսման ցանկապատերով,
Կառուցել համապատասխան
ժամանակավոր և մշտական
ջրահեռացման համակարգ,
Բնականորեն աճող
խոտերի/թփերի, դեկորատիվ
և պտղատու ծառերի
տեսակներով ուժեղացնել
պաշտպանիչ ծածկը,
Հստակեցնել
համապատասխան
աղբավայրերը,
Շինարարական և
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ԾՐԱԳՐԻ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԳԼԽԱՎՈՐ ՊՈՏԵՆՑԻԱԼ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ
ՆԵՐԸ

ԻՐԱԳՈՐԾԵԼԻ
ՄԵՂՄԱՑՆՈՂ
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ
աշխատանքային
հրապարակներում
կազմակերպել պատշաճ
մոնիթորինգ, վերահսկում և
կառավարում:

Կենսաբանական.
Անհանգստություններ
խոնավ տարածքում,
Կարմիր գրքում գրանցված
միգրացիոն տեսակի
թռչունների
անհանգստություններ և
տեղահանում,
Ծառերի և բուսականության
անհարկի
կտրումներ/տեղափոխում:

Բուսական ծածկի, բուսական
և կենդանական աշխարհի
պաշտպանության պլան,
Ճանապարհի ծրագծի
երկայնքով ցանկապատման
միջոցով սահմանափակել
շինարարական
աշխատանքները և
աշխատակիցների
գործունեությունը` Կարմիր
գրքում գրանցված
տեսակները դեգրադացիայից
և ոչնչացումից պաշտպանելու
համար,
Համապատասխան
տեսակների ծառերի տնկում,
խնամք կապալառուի կողմից
մինչև ծառերի կենսունակ
դառնալը:

Հնագիտական/պատմական
և մշակութային

Ֆիզիկական մշակութային
ռեսուրսների պլան,

Թալինի և Եղնասարի
դամբարանադաշտերի
վիճակի վատթարացում,

Պատմական կամ
մշակութային
հուշարձանների
տեղափոխում,

Մաստարայի հնագիտական
համալիրի պատմական և
մշակութային ռեսուրսների,
ինչպես նաև Ձորակապի
ամրոց-բնակավայրի և
դամբարանադաշտի,
Հայրենյացի բնակավայրի
միջնադարյան
մնացորդների և
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Իրականացնել հնագիտական
պեղումներ մինչև
շինարարական
աշխատանքները,
Հնագիտական գտածոների
համար ձեռք բերել
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ԾՐԱԳՐԻ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԳԼԽԱՎՈՐ ՊՈՏԵՆՑԻԱԼ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ
ՆԵՐԸ

դամբարանադաշտի,
Ազատանի մեգալիթյան
կառուցվածքների
քանդումը/քայքայումը:

Ծրագծի երկայնքով
հնագիտական, պատմական
և մշակութային
տարածքների սահմանների
խախտում:
Լանջիկի հնագիտական
համալիրը, բնակավայրը և
դամբարանադաշտը,
Բենիամինի հնագիտական
համալիրը:
Կրիա ժայռի
քանդում/քայքայում
Սոցիալական.
Հասարակական
տեղեկատվության պակաս
տեղական համայնքների և
այլ շահագրգիռ կողմերի
համար,
Սոցիալական կոնֆլիկտներ
և անարդարություններ ոչ
տեղացի աշխատակիցների
հանդեպ և
սահմանափակումներ կին
աշխատակիցների
նկատմամբ,
ԲԿՊ-ի և Ծրագրի հետ
կապված
բնապահպանական
օրենքների և
կարգավորումների
վերաբերյալ
տեղեկատվության
պակաս,
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ԻՐԱԳՈՐԾԵԼԻ
ՄԵՂՄԱՑՆՈՂ
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ
անհրաժեշտ
թույլտվություններ` հետևելով
ՄՆ-ի պատահական գյուտի
գործընթացին,
Ծրագծի երկայնքով առկա
պատմամշակութային
հնագիտական վայրերի և
հուշարձանների հիմքերի
ուժեղացում և ամրացում`
շինարարական
աշխատանքների և դրա հետ
կապված գործողությունների
ընթացքում այդ օբյեկտների
վրա բացասական
ազդեցությունից խուսափելու
համար:

Հանրային
խորհրդակցությունների և
կապերի պլան,
Շինարարական
անձնակազմի և
աշխատակիցների համար
կազմակերպել
դասընթացներ` կապված
բնապահպանական ու
հնագիտական խնդիրների և
ԲԿՊ-ի իրականացման հետ,
Շինարարական
հրապարակների/ճամբարներ
ի սպասարկման համար
անհրաժեշտ է կառուցել
բավականաչափ
սանհանգույցներ,
Հանրային առողջության հետ
կապված բացասական
ազդեցությունների
կանխարգելման համար

ՀԱՅԱՍՏԱՆ - ՀՀՃՄ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ ՏՐԱՆՇ 3` ԹԱԼԻՆ – ԳՅՈՒՄՐԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀ ՇՄԱԳ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԾՐԱԳՐԻ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԳԼԽԱՎՈՐ ՊՈՏԵՆՑԻԱԼ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ
ՆԵՐԸ
Շրջակա միջավայրի,
հնագիտական/պատմական
հնավայրերի և
մշակութային
հուշարձանների
վերաբերյալ
աշխատակիցների ոչ
բավարար
տեղեկացվածություն ու
դրանց նկատմամբ
հոգատարության պակաս,
Աշխատակիցներին,
ճանապարհից
օգտվողներին և այլ անձանց
շինարարական
վնասվածքներից և մահից
պաշտպանելու
անվտանգության
միջոցառումների
բացակայություն,
Փոխանցվող
հիվանդությունների
տարածում:

Շահագործում և
պահպանում.
Կառուցվածքների և
օբյեկտների ոչ պատշաճ
վերահսկողություն և
կառավարում

ԻՐԱԳՈՐԾԵԼԻ
ՄԵՂՄԱՑՆՈՂ
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ
մեղմացնող միջոցառումներ.
դրանք ներառում են
տարածքի հիգիենիկ վիճակի
բարելավում, պաշտպանիչ
հագուստով ապահովում,
աղբի և թափոնների
համապատասխան
հեռացման ապահովում,
Շրջակա միջավայրի
կառվարման վերաբերյալ
կապալառուն պետք է
իրականացնի
աշխատակիցների ուսուցում`
բացատրելով
ազդեցությունների
կանխարգելման/մեղմացման
միջոցառումները, նրանց
պայմանգրերում ներառել
ԲԿՊ-ն և իրականացնել
բնապահպանական
կառավարման մոնիթորինգ:

Անհարմարություններ
փոշու, օդի
աղտոտվածության և
երթևեկության հետևանքով,

Ապահովել պատշաճ
մաքրման
վերահսկողությունը,

Կառուցվածքների և
օբյեկտների ոչ պատշաճ
կառավարում,

Ապահովել հասարակական
տեղեկատվություն
երթևեկության վերաբերյալ,

Շահագործման և
պահպանման
աշխատանքների ոչ
պատշաճ
վերահսկողություն:

Ապահովել հողի ծածկման
իրականացումը
արդյունավետ և խելամիտ
կերպով:
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70. Բնապահպանական կառավարման պլանի պատշաճ իրականացումը ապահովելու

համար պայմանագրերը կպարունակեն հոդվածներ, որոնք կմանրամասնեն
շինարարությունից առաջ, շինարարական աշխատանքների ընթացքում և
շինարարությունից հետո անհրաժեշտ բնապահպանական պահանջները: Դրանց
իրականացումը
վերահսկողության
միջոցառումների
միջոցով
կենթարկվի
մոնիթորինգի: ԲԿՊ-ում սահմանված շրջակա միջավայրի վրա բացասական
ազդեցությունները
մեղմացնող
միջոցառումները
կներառվեն Տեխնիկական
Մասնագրերում, որպեսզի երաշխավորվի Կապալառուի տեղյակ լինելը Ծրագրի
բնապահպանական խնդիրներին և մտահոգություններին:

71. Որպեսզի հավաստիանանք, որ շրջակա միջավայրի նկատմամբ Կապալառուի

պարտավորությունները իրականացվում են ինչպես որ հարկն է, պայմանագրերի
Պարտականությունների շրջանակը պետք է պարունակի բնապահպանական
օրենքների
և
կարգավորումների,
շինարարական
աշխատանքների,
հասարակական անվտանգության և աշխատակիցների առողջության վերաբերյալ
հատուկ

միջոցառումներ

և

իրականացման

դրույթներ:

Բնապահպանական

միջոցառումներն ու իրականացման պայմանները պետք է պատշաճ կերպով
սահմանվեն Կապալառուի մրցութային փաստաթղթերում և շինարարական
գործողություններում:

Այս

պայմանների

իրականացման

մոնիթորինգը

կիրականացնի ԾԻԿ-ը: Բնապահպանական մոնիթորինգի ծրագրի ներքո ԾԻԿ-ը
կհետևի
Կապալառուի
գործողությունների
մոնիթորինգի
պլանին`
պայմանագրերում նկարագրված կերպով:
72. Մանրակրկիտ

շինարարական

պլանավորումը,

պատշաճ

աշխատանքներում

առկա

ինժեներական

նախագիծը

համապատասխան

և

փորձը

հնարավորություն կտան ժամանակին բացահայտել և հասցեագրել կանխատեսվող
ազդեցությունների ի հայտ գալը շինարարության ընթացքում, ինչպես նաև
շահագործման և պահպանման փուլերում:

²½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³åí³Í Íñ³·ñÇ ï»Õ³¹ÇñùÇ Ñ»ï
73. Ìñ³·ÇñÁ Ù³ë³Ùµ Çñ³Ï³Ý³óí»Éáõ ¿ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ²ßï³ñ³Ï-¶ÛáõÙñÇ (Ø-1)

×³Ý³å³ñÑÇ Ñ³Ù³ñ ¹»é¨ë 1980-³Ï³Ý Ã.-ÇÝ ë³ÑÙ³Ýí³Í ûï³ñÙ³Ý ·áïáõ
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ: Գոյություն ունեցող ճանապարհը հանդիսանում է պետության
սեփականությունը, իսկ նոր օտարման գոտին, հիմնվելով վերջնական նախագծի
վրա, կպահանջի հողի և սեփականության օտարում: Օտարվող տարածքների
ցանկում կարող են լինել նաև մասնավոր տնտեսական և այլ շենքեր, որոնք
կհեռացվեն, իսկ սեփականատերերը կվերաբնակեցվեն և/կամ կփոխհատուցվեն:
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ì»ñ³µÝ³Ï»óÙ³Ý ¨ ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý Ñ³ñó»ñÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý
Տñ³Ýß 2 Íñ³·ñÇ Ðúìä-áõÙ:
74. Ծրագրը չի անցնում էկոլոգիապես զգայուն տարածքների միջով կամ կողքով,

վայրի բնության կամ այլ արգելոցի, ազգային զբոսայգու, բուսաբանական այգու
միջով կամ միջազգային նշանակության տարածքով (օրինակ` ԲՊՄԿ, Ռամսար):
ՇՄԱԳ-ը ներառում է առաջարկ` նվազեցնել ազդեցությունը հնագիտական
պեղումնավայրերի վրա, ինչպես նաև այլ` նմանատիպ վայրերի վրա, որոնք
նախկինում անհայտ են եղել: Այն պարագայում, երբ հավանական է, որ ծրագիրը
կարող է միջամտել Կարմիր Գրքի վտանգված կամ ծայրահեղորեն վտանգված
տեսակների տեղաշարժին, առաջարկվել են համապատասխան մեղմացուցիչ
միջոցներ: Հիմնվելով սրա վրա` ծրագիրն անբարենպաստ կերպով չի ազդի
էկոլոգիապես զգայուն որևէ տարածքի վրա:
´áõë³Ï³Ý áõ Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý ³ßË³ñÑ
75. îñ³Ýß 3 Íñ³·ÇñÁ, áñÝ ëÏëíáõÙ ¿ Թալինից ¨ Ñ³ëÝáõÙ ¿ ÙÇÝã¨ Գյումրի, ³ÝóÝáõÙ ¿

ï³÷³ëï³Ý³ÛÇÝ ¨ ãáñ ï³÷³ëï³Ý³ÛÇÝ É³Ý¹ß³ýï³ÛÇÝ ·áïÇÝ»ñáí: Ö³Ý³å³ñÑÇ
»ñÏáõ ÏáÕÙ»ñáõÙ ¿É Ùß³ÏáíÇ ÑáÕ»ñ »Ý Ï³Ù Ù»Í áõ ÷áùñ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñ, ÇÝãÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ
í³ÛñÇ µÝáõÃÛáõÝÁ å³Ñå³Ýí»É ¿ ×³Ý³å³ñÑÇ ÙÇ³ÛÝ ÷áùñ Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ:
76. Ð»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ å³ñ½í»ó, áñ ճանապարհի ծրագծի անմիջական

հարևանությամբ ³éÏ³ »Ý íï³Ý·Ç ï³Ï ·ïÝíáÕ µáõë³Ï³Ý áõ Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý
³ßË³ñÑÇ Î³ñÙÇñ ¶ñùáõÙ ·ñ³Ýóí³Í ï»ë³ÏÝ»ñ: ²Û¹ ï»ë³ÏÝ»ñÁ å»ïù ¿ ëï³Ý³Ý
Ñ³ïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ, áñå»ë½Ç µ³í³ñ³ñ»Ý ÐÐ µáõë³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇ Ù³ëÇÝ ûñ»ÝùÇ
(1999), ÐÐ Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇ Ù³ëÇÝ ûñ»ÝùÇ (2000), ÐÐ ´áõÛë»ñÇ Î³ñÙÇñ ·ñùÇ
(ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2010 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝí³ñÇ 29-Ç N 72-Ü áñáßáõÙ) ¨ ÐÐ Î»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ
Î³ñÙÇñ ·ñùÇ (ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2010 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝí³ñÇ 29-Ç N 71-Ü áñáßáõÙ)
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ: Բուսական և կենդանական աշխարհի կառավարման պլանը
նկարագրված է ԲԿՊ-ում:
´áõë³Ï³Ý ³ßË³ñÑÁ
77. Ö³Ý³å³ñÑÇÝ Ñ³ñáÕ ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ ³éÏ³ »Ý ÐÐ Î³ñÙÇñ ·ñùáõÙ ·ñ³Ýóí³Í

3µáõë³ï»ë³ÏÝ»ñ`

Allium oltense Grossh. - ¶ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ` Մաստարա, Լանջիկ:
Merendera greuteri Gabrielian –CR- ÊÉáåáõ½ ¶ñáÛï»ñÇ, CR - ¶ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ`
Â³ÉÇÝÇ ¨ Î³ÃÝ³ÕµÛáõñÇ ÙÇç¨:

Alcea sophora Iiin- EN îáõÕï³í³ñ¹ êáýÇ³ÛÇ, ¶ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ` Մարալիկ, Թալին,
Մաստարա:
Մանրամասները տես Դ.Շրջակա միջավայրի նկարագրություն, Դ.12 կենսաբազմազանություն
բաժնում:
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78. ´áõë³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇ íñ³ µ³ó³ë³Ï³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ Ýí³½³·áõÛÝÇÝ Ñ³ëóÝ»Éáõ ¨

Î³ñÙÇñ ¶ñùáõÙ ·ñ³Ýóí³Í ï»ë³ÏÝ»ñÇ íñ³ ó³ÝÏ³ó³Í íÝ³ë³µ»ñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó
Ëáõë³÷»Éáõ Ñ³Ù³ñ ´Îä-áõÙ ÁÝ¹·ñված են Ñ³ïáõÏ Ù»ÕÙ³óÝáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ:

Ծառերը` մայրուղու երկայնքով
79. Ö³Ý³å³ñÑÇ »ñÏ³ÛÝùáí ³éÏ³ »Ý Í³é³Ã÷³ÛÇÝ å³ßïå³Ý³Ï³Ý ³Ýï³é³ß»ñï»ñÇ

áñáß³ÏÇ Ñ³ïí³ÍÝ»ñ: Ստորև նշված ցանկում ամբողջ ճանապարհի երկայնքով ըստ
կիլոմետրերի ներկայացված են ³Ýï³é³ß»ñï»ñÇ հատվածները.
•
•
•
•
•

Կմ 81+300 – անտառաշերտը տարածվում է մոտ 30 մ:
Մարալիկ համայնք, կմ 99+150-ից մինչև 100+350-ը, նոսր անտառաշերտը
տարածվում է մոտ 1.2 կմ:
Կմ 111+500-ից մինչև կմ 112+500-ը, մոտ 1 կմ հաստաբուն ծառերի
³Ýï³é³ß»ñï:
Կմ 113+600, և կմ 116+450-ից մինչև 116+500-ը, ծառերի երկու խումբ:
Գյումրիի մոտ, կմ 116+750-ից մինչև կմ 118+500-ը մոտ 1.8 կմ ³Ýï³é³ß»ñï:

80. Ծառահատումը նախատեսվում է հիմնականում գոյություն ունեցող ճանապարհի

աջ կողմում: Կհատվի մոտ 600-800 ծառ:
81. Ծառատեսակներն են` µ³ñ¹Ç - Populus, ³Ï³óÇ³ - Robinia, ÃËÏÇ - Acer, áõé»ÝÇ -

Salicx, ÃÃ»ÝÇ - Morus, ÷ß³ï»ÝÇ - Elaeagnus, Ù³ëñ»ÝÇ - Rosa, ³Éáõã³ - Prunus, Ñ³ó»ÝÇ Fraxsinus, ó³Ë³Ï»é³ë - Lonicera, ó³ùÇ - Paliurus, Ã»ÕÇ - Ulmus, í³ÛñÇ ÍÇñ³Ý»ÝÇ Armeniaca, ë½ÝÇ - Crataegus, Íáñ»ÝÇ – Berberis:
82. ԲԿՊ-ն պարունակում է վերատնկման պլան և առաջարկություններ, որպեսզի

սահմանափակեն և խուսափեն ծրագծի երկայնքով ծառերի անհարկի կտրումից և
տեղափոխումից: Շինարարական աշխատանքների ընթացքում պետք է տնկվեն
նոր ծառեր 1 հատված ծառի դիմաց 10 նոր ծառ հարաբերակցությունով: Նոր
ծառերը պետք է պահպանվեն 3 տարի մինչև դրանց կենսունակ լինելը (հատուկ
նշում. տնկված ծառերի 80% պահպանումը համարվում է գերազանց): Շատ կարևոր
է օգտագործել չոր կլիմայական պայմաններին և փոշու առկայության
պայմաններին դիմացկուն տեղական ծառատեսակները:
Î»Ý¹³Ý³Ï³Ý ³ßË³ñÑÁ
83. È³ÛÝáñ»Ý

ï³ñ³Íí³Í
Ï»Ý¹³Ý³ï»ë³ÏÝ»ñÇó
³Ûëï»Õ
Ñ³Ý¹ÇåáõÙ
»Ý
Ï³ÃÝ³ëáõÝÝ»ñÇó` Ý³å³ëï³Ï (Lepus europaeus), ³Õí»ë (Vulpes vulpes), ·³ÛÉ (Canis
lupus) ¨ ÙÇ ß³ñù ÏñÍáÕÝ»ñ` Ù³ñ·³·»ïÝ³ÛÇÝ ÙáõÏ (Msubterraneus), Ï½³ùÇë (Martes
foina) ¨ ³ÛÉÝ: ºñÏÏ»Ýó³ÕÝ»ñÇó ¨ ëáÕáõÝÝ»ñÇó ³Ûëï»Õ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ý ¹á¹áßÝ»ñÇ,
·áñï»ñÇ, ÙáÕ»ëÝ»ñÇ ¨ ûÓ»ñÇ µ³½Ù³ÃÇí ï»ë³ÏÝ»ñ:
Աղյուսակ 11. Տրանշ 3 ճանապարհի երկայնքով հանդիպող Կարմիր գրքային
կենդանատեսակների ցանկը
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N Ð³Û»ñ»Ý ³ÝáõÝÁ
²ÜàÔÜ²Þ²ð ÎºÜ¸²ÜÆÜºð
ØÇç³ïÝ»ñ
1 ì³Ý ´ñÇÝÏÇ Ý»ïÇÏ

È³ïÇÝ»ñ»Ý ³ÝáõÝÁ

´äØØ Ï³ï»·áñÇ³Ý1

Coenagrion vanbrinkae Lohmann, 1993

VU B1a+B2a

2 Øáñ»Ë Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
3 ²ÉÏáÝ Ï³åï³ÃÇÃ»é

VU B 1a +B 2а
VU B 1a+B2а

4 Ø·³Ã¨ Ù»Õáõ

Gomphocerus armeniacus (Uvarov, 1931)
Maculinea alcon monticola (Staudinger,
1901)
Lithurge fuscipenne Lepeletier, 1841

5 Æß³Ù»Õáõ ¹³Õ»ëï³ÝÛ³Ý

Bombus daghestanicus Radoszkowsky, 1888 VU B1a+B2a

àÔÜ²Þ²ð²ìàð ÎºÜ¸²ÜÆÜºð
êàÔàôÜÜºð
1 Փոքր³ëÇ³Ï³Ý ÙáÕ»ë

Parvilacerta parva Boulenger, 1887

CR A2ac

2 ¸³ÉÇ ÙáÕ»ë

Darevskia dahli (Darevsky, 1957)

EN B1a+2a

3 êåÇï³Ï³÷áñ ÙáÕ»ë

Darevskia unisexualis (Darevsky, 1966)

VU B1a
VU B1ab(iii, v)

2 êåÇï³Ï³·ÉáõË ³Ý·Õ

Gyps fulvus (Hablizl, 1783)

VU D1

3 Ø»Í »ÝÃ³ñÍÇí

Aquila clanga Pallas, 1811

VU C2a(ii)

4 î³÷³ëï³Ý³ÛÇÝ ³ñÍÇí

Aquila nipalensis orientalis Hodgson, 1833

VU C2a(i); D1

5 ø³ñ³ñÍÇí

Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)

VU D0

6 ´í»×

Bubo bubo (Linnaeus, 1758)

VU B1a; C2a(i); D1

7 Ü»ñÏ³ñ³ñ

Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)

VU B1ab(iii)

Spermophilus xanthoprymnus Bennet 1835

EN B2ab (ii, iii, iv)
EN B1ab (ii, iii, v)

3 Ê³Ûï³ùÇë

Microtus (Sumeriomys) schidlovskii
Argyropulo, 1933
Vormela peregusna (Guldenstaedt, 1770)

4 æñ³ë³ÙáõÛñ

Lutra lutra meridionalis

EN D

3

2 ÞÇ¹ÉáíëÏáõ ¹³ßï³ÙáõÏ

EN A2bcde+3bcde+4bcde

VU A2c+B1 b(iii)

84. Ìñ³·ÇñÁ Ï³ñáÕ ¿ µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý

³ßË³ñÑÇ íñ³: Ìñ³·ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ ¿.
• ù³Ý¹í»Ý Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ µÝ»ñÁ ¨ Óí³¹ñ³í³Ûñ»ñÁ,
• ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ëå³Ýí»Ý Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñ,
• ³é³ç³Ý³Ý ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ýñ³Ýó ëÝí»Éáõ, ï»Õ³ß³ñÅÙ³Ý ¨ µ³½Ù³óÙ³Ý
Å³Ù³Ý³Ï,
• ³ÕÙáõÏÇ, ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇ, û¹Ç ¨ çñÇ ³ÕïáïÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ³é³ç³Ý³Ý
ßáÏ³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ:
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Ð¾2

VU B 1a+B 2a

4 Ð³ÛÏ³Ï³Ý É»éÝ³ï³÷³ëï³Ý³ÛÇÝ Vipera (Pelias) eriwanensis (Reuss, 1933)
ÇÅ
ÂèâàôÜÜºð
1 ¶Çß³Ý·Õ
Neophron percnopterus Linnaeus, 1758

Î²ÂÜ²êàôÜÜºð
1 öáùñ³ëÇ³Ï³Ý ·»ïÝ³ëÏÛáõé

²ÛÉ

Î¾
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85. Դաշտային այցելությունների ընթացքում ուսումնասիրվել է հնարավոր միգրացիոն

ուղիների տեղակայությունը: Բացահայտվել են ճանապարհը հատելու համար մոտ
12 հատվածներ կենդանիների միգրացիոն անցումների տեղադրման համար (կմ
74+500, 79+200, (անասունների համար անցուղի)), 80+800, 81+500, 82+200, 83+300,
85+100, 87+300 (անասունների համար անցուղի), 89+500, 92+500, 102+300, 110+700).
86.

Ջրահեռացման համակարգի (ջրթող խողովակներ, ուղղանկյուն խողովակներ)
որոշ

բաղադրիչների

պիկետաժը

համընկնում

է

միգրացիոն հատվածների

հավանական տեղակայության հետ (կմ 71+832, 80+310, 94+025, 102+282, և այլն),
ուստի այդ տարածքներում տեղադրվելիք ջրահեռացման համակարգը նաև
ծառայելու է որպես անցում՝ ապահովելու համար կենդանիների ապահով
միգրացիա, որսորդություն, բնադրում և այլն:
87. ԲԿՊ-ն մանրամասնում է բուսական և կենդանական աշխարհի կառավարման

պլանը` ծրագրի ընթացքում բույսերի և կենդանիների վրա ազդեցությունը
նվազեցնելու/սահմանափակելու համար:
• Եթե հայտնաբերվեն Կարմիր գրքում ընդգրկված բույսեր և/կամ բնադրության
վայրեր և կենդանիների բներ, ապա այդ ինֆորմացիան պետք է տրամադրվի
ԾԻԿ-ի բնապահպանության գծով մասնագետին և ԲՆ-ը ՝ համապատասխան
հետագա գործողությունների համար;
•

Շինարարության ընթացքում կկանգնեցվեն ժամանակավոր պաշտպանիչ
պատեր այն հատվածներում, որտեղ հաճախ կենդանիներ են հանդիպում;

•

Օգտագործվելու է ցածր աղմկայնությամբ, քիչ վիբրացիայով և քիչ
արտանետումներով սարքավորումներ;

•

Այն դեպքում, եթե վիրավորված կենդանի հայտնաբերվի, ապա անհրաժեշտ է
տեղեկացնել ԲՆ-ը;

•

Երեկոյան և գիշերային ժամերին, կենդանիների բազմացման շրջանում, և այլն
խուսափելու են շինարարությունից և պայթեցման աշխատանքներից
(առկայության դեպքում);

•

ԲԿՊ-ում ներառված են պաշտպանիչ միջոցառումներ՝ խուսոափելու համար
Կարմիր գրքում ընդգրկված և տարածքում առկա կենդանական աշխարհի
տեսակների վրա բացասական ազդեցությունից:

Â³ÉÇÝÇ çñ³Ùµ³ñ
88.

æñ³Ùµ³ñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ Â³ÉÇÝ-¶ÛáõÙñÇ ×³Ý³å³ñÑÇ Ó³Ë ÏáÕÙáõÙ` Â³ÉÇÝ
ù³Õ³ùÇó ³ÝÙÇç³å»ë Ñ»ïá: ²ÛÝ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ ÁÝï³ÝÇ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ
çñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ¨ Ï³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ ï»ÕÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²ÛÝ
·ïÝíáõÙ ¿ ×³Ý³å³ñÑÇó Ùáï 140 Ù Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³: Üáñ Íñ³·ÇÍÁ
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³ÝóÝáõÙ ¿ ·áñÍáÕ ×³Ý³å³ñÑÇ ³ç ÏáÕÙáí: ê³Ï³ÛÝ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý
ÁÝÃ³óùáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ »Ý µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñ: ´Îä-áõÙ Ý»ñ³éու մ
է ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ÑÝ³ñ³íáñ µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ù»ÕÙ³óÝ»Éáõ
Ýå³ï³Ïáí:
89. Դեպի

ջրամբար մուտքը կապահովվի գյուղատնտեսական նշանակության
ստորգետնյա անցումի միջոցով, որը կառուցվելու է կմ 71+190-ի վրա:

Ø³ñ³ÉÇÏ ù³Õ³ùÇ Ùáï ·ïÝíáÕ çñ³í³½³Ý
90.

²Ûë ³ñÑ»ëï³Ï³Ý çñ³í³½³ÝÁ, áñÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ ÁÝï³ÝÇ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ
çñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, áõÝÇ Ùáï³íáñ³å»ë 40Ù x 80Ù ã³÷»ñ: ԱÛëï»Õ ãÇ
Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»É ëáõ½í³Í Ï³Ù ÉáÕ³óáÕ çñ³ÛÇÝ µáõë³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ãÏ³ÛÇÝ Ý³¨
å³ÛÙ³ÝÝ»ñ çñÉáÕ ÃéãáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ´Îä-áõÙ Ý»ñ³éված Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ կմեղմացնեն ÑÝ³ñ³íáñ µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

91. Դեպի

պահեստավորման ջրամբար մուտք կապահովվի գյուղատնտեսական
նշանակության ուղեանցի միջոցով, որը կառուցվելու է կմ 101+760-ի վրա:
Հնագիտական և պատմական հնավայրեր և մշակութային հուշարձաններ

92. Արագածոտնի և Շիրակի մարզերը, որտեղով անցնում է Տրանշ 3 Ծրագիրը, հայտնի

են իրենց հարուստ պատմամշակութային հուշարձաններով, ինչպես օրինակ
էկոտուրիզմի տեսանկյունից գրավիչ Թալինի եկեղեցին: Ճանապարհի ծրագիծը
անցնում
է
տարբեր
ժամանակաշրջանների
հնագիտական/պատմական
հնավայրերի և մշակութային հուշարձանների միջով կամ կողքով: Այս
հնավայրերից որոշները գտնվում են գոյություն ունեցող ճանապարհի
հարևանությամբ, իսկ մնացածը տեղադրված են մոտ հեռավորությունների վրա:
93. Դաշտային այցերի ընթացքում հաշվառվել են ընդհանուր առմամբ 22 վայրեր և

հուշարձաններ: Այդ 22 վայրերից և հուշարձաններից 11-ը կհայտնվեն ծրագծի
նախագծի ուղղակի ազդեցության տակ: Դրանք ընդգրկում են 10 հնագիտական
վայրեր և 1 բնական հուշարձան: Դրանց անվանումները ներկայացված են
Աղյուսակ 12-ում, իսկ ներկայացված Աղյուսակ 13-ում թվարկված են ուղղակի
ազդեցությանը ենթարկվող 10 վայրեր համապատասխան ժամանակաշրջաններով:
94. Հնագիտական և պատմական հնավայրերից հինգը նախկինում անհայտ էին: Նոր

հայտնաբերված հինգ հնագիտական վայրերը ներկայացված են ստորև.
1. Եղնասարի դամբարանադաշտ (Ընդհանուր քարտեզում և Քարտեզ 1ում # 39)
2. Մաստարայի հնագիտական համալիր (Ընդհանուր քարտեզում և
Քարտեզներ 13 և 14-ում # 42)
3. Մաստարա -2 դամբարանադաշտ (Ընդհանուր քարտեզում և Քարտեզ
15-ում # 45)
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4. Լանջիկի բնակատեղի և դամբարանադաշտ (Ընդհանուր քարտեզում և
Քարտեզ 17-ում # 56)
5. Հայրենյացի
միջնադարյան
գյուղատեղիի
մնացորդները
և
դամբարանադաշտը (Ընդհանուր քարտեզում և Քարտեզ 19-ում # 62):
95. Վերոնշյալ հնագիտական և պատմական հնավայրերը նախկինում անհայտ էին և

ընդգրկված չէին Հայաստանի Հանրապետության պատմական և մշակութային
հուշարձանների պետական ցանկում (ընդունված 1989 թվականի նոյեմբերի 11-ին),
որն ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության հնագիտական վայրերի,
պատմական
ու
մշակութային
հուշարձանների
պաշտպանությունն
ու
պահպանությունը:
Աղյուսակ 12. Հնագիտական, պատմական և մշակութայի հուշարձանները Տրանշ 3- ի
երկայնքով
ø³ñï»½Ç
Ð³Ù³ÛÝùÁ /
Ազդեցության տեսակը
î»ë³ÏÁ
²Ýí³ÝáõÙÁ
No
Ñ³Ù³ñÁ
տեղադիրքը

Ուղղակի
38-1
39-2

41-3
42-4

45-5

Քարտեզ 7

ÐÝ³·Çï³Ï³Ý
վայր

Եղնասարի

Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
Ñáõß³ñÓ³Ý
Հնագիտական
Ñáõß³ñÓ³Ý
Հնագիտական
Ñáõß³ñÓ³Ý
Մշակութային
Ñáõß³ñÓ³Ý

48-7

Մշակութային
Ñáõß³ñÓ³Ý

Քարտեզ 6

Շիրակի
մարզ

Թալինի
դամբարանադաշտ

47-6

50-8

56+400 65+800

ÐÝ³·Çï³Ï³Ý
վայր

52-9

56-10

57-11

ÐÝ³·Çï³Ï³Ý
Ñáõß³ñÓ³Ý
ÐÝ³·Çï³Ï³Ý
Ñáõß³ñÓ³Ý
ÐÝ³·Çï³Ï³Ý
Ñáõß³ñÓ³Ý
ԲնաÏ³Ý
Ñáõß³ñÓ³Ý

դամբարանադաշտ
Տիկո, Տոմո, Արմեն
Արա, Հրաչ

Թալին
Թալին-




ԱկունքՄաստարա



Մաստարա

Մաստարայի
հնագիտական

Անուղղակի

Մաստարա



համալիր
Մաստարա-2
դամբարանադաշտ
Սիրազնիկ, Գագիկ
Հարությունյան
Սուրեն

Մաստարա




Մաստարա



Մաստարա

Ամրոց- բնակավայր
և


Մաստարա

դամբարանադաշտ
Լանջիկի

Մաստարա-

հնագիտական

Լանջիկ-

համալիր

Սառաղբյուր

Բրոնզե դաշտ

ԼանջիկՍառաղբյուր

բնակավայրի




մնացորդներ
Կրիա ժայռ
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ø³ñï»½Ç
Ñ³Ù³ñÁ

No

î»ë³ÏÁ

²Ýí³ÝáõÙÁ

Ð³Ù³ÛÝùÁ /
տեղադիրքը

Ազդեցության տեսակը

Ուղղակի
58-12
65+800 –
74+300
59-13
60-14

Քատեզ 8
74+30082+300
Շիրակի
մարզ

Հնագիտական
Ñáõß³ñÓ³Ý
Մշակութային
Ñáõß³ñÓ³Ý
Մշակութային
Ñáõß³ñÓ³Ý

62-15
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և

Անուղղակի


Ձորակապ

դամբարանադաշտ
Արթուր Մանասյան

Մարալիկ

Հուշարձան Շրին

Մարալիկ

Դամարանադաշտ և
միջնադարյան
գյուղի մնացորդներ

Հայրենյաց-






Հոռոմ

63-16

Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
Ñáõß³ñÓ³Ý

Սև խաչքար

Հոռոմ

64-17

Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
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Գևորգ

Լուսակերտ




Շինարարներին-

65-18
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1998թ.
Երկրաշարժի


Լուսակերտ

զոհերին

67-19

70-20
72-21

ÐÝ³·Çï³Ï³Ý
Ñáõß³ñÓ³Ý
ÐÝ³·Çï³Ï³Ý
Ñáõß³ñÓ³Ý
Մշակութային
Ñáõß³ñÓ³Ý

Բենիամինի
հնագիտական
համալիր
Ազատանի մեգալիթյան
կառույցներ
Յուրիկ հուշարձան

Ազատան



Ազատան
Ազատան

73-22
Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
Ñáõß³ñÓ³Ý


Բենիամին

Ռոբերտ Նազարյան

96. 22 հնավայրերից 11-ը գտնվում են Ծրագրի ուղղակի ազդեցության տակ: Դրանցից

են 10 մշակութային (հուշահամալիր) օբյեկտներ և 1 հնագիտական վայր:
97. Մշակութային հուշարձանները տեղադրվել են անհատների կողմից ի հիշատակ

ավտոմոբիլային վթարների զոհերի և չեն գտնվում ՄՆ իրավասության ներքո: Սա
նուրբ մշակութային խնդիր է և հասարակական քննադատությունից խուսափելու
համար դրանք պետք է զգուշորեն տեղափոխվեն` համապատասխան մարզպետի
ղեկավարությամբ և համագործակցելով զոհերի ընտանիքների անդամների կամ
ընկերների հետ:
98. Բնապահպանական կառավարման պլանում ներկայացված առաջարկությունները

նպատակ ունեն նվազեցնել ծրագրի բացասական ազդեցությունները ճանապարհի
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երկայնքով առկա բոլոր հնավայրերի վրա: Այս առաջարկությունները կարող են
ներառել.
•

•

•
•

•

Հնագիտական
փորձնական
պեղումներ
կպահանջվեն
Թալինի
դամբարանադաշտում, Եղնասարի դամբարանադաշտում, Մաստարա -2
դամբարանադաշտում,
Ձորակապի
ամրոց-բնակավայրում
և
դամբարանադաշտում: Մշակույթի նախարարության կողմից սահմանված
կարգերը պատահական գյուտերի համար պետք է խստորեն հետևվեն բոլոր
շին.հրապարակներում, քանի որ հնարավոր է հնագիտական արժեքների
հայտնաբերումը հողային աշխատանքների ընթացքում:
Մնացած ֆիզիկական մշակութային ռեսուրսների համար` Թալին –
Գյումրի մայրուղու երկայնքով գրանցված պատմահնագիտական և
մշակութային հուշարձանների, որոնք ուղղակիորեն չեն ենթարկվում
ազդեցությանը շինարարական աշխատանքների արդյունքում, ևս
խորհուրդ են տրվում բացասական ազդեցությունը մեղմացնող
միջոցառումներ:
Ճանապարհի ծրագծի երկայնքով մշակութային և պատմական
հուշարձանների տեղափոխում:
Անհրաժեշտ է ուժեղացնել (ամրացնել) ճանապարհի երկայնքով առկա
պատմամշակութային հնավայրերի և հուշարձանների հիմքերը, որպեսզի
շինարարության ընթացքում պահպանենք այդ օբյեկտները թրթռումներից:
Խստորեն խորհուրդ է տրվում, որ ԾԻԿ-ում հնագետի պաշտոն լինի, որը
կհամակարգի բազմաթիվ պահպանման գործընթացները և կհսկի
կապալառուի գործունեությունը, ինչպես նաև կհամակարգի հնագետների
անձնակազմերի
և
շինարարական
աշխատակազմերի
միջև
համագործակցությունը: Վերոնշյալ փորձագետի առաջադրանքներից մեկը
կլինի պատահական գտածոների հայտնաբերման ընթացակարգերի
կիրառումը շինարարական տարածքներում Թալին-Գյումրի ծրագրային
ճանապարհի ամբողջ երկայնքով:
Աղյուսակ 13. Տրանշ 3-ի երկայնքով գտնվող և ուղղակի ազդեցության
ենթարկվող հնագիտական/պատմական վայրերի ցանկ

No.
1

2

Անվանումը
Թալինի դամբարանադաշտ

3

Եղնասարի դամբարանադաշտ
Մաստարայի հնագիտական համալիր

4

Մաստարա-2 դամբարանադաշտ

5

Լանջիկի հնագիտական համալիր
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Ժամանակաշրջանը
վաղ բրոնզի դար և ուշ բրոնզի դար –
վաղ երկաթի դար (IV – I
հազարամյակ Ք.Ա.)
բրոնզի - երկաթի դար
III հազարամյակ Ք.Ա. (վաղ բրոնզի
դար) դասական ժամանակաշրջան
(VI դար Ք.Ա – IV դար Ք.Հ.),
վաղ բրոնզի դար և հելլենիստական
ժամանակաշրջան, III-I
հազարամյակ Ք.Ա.
III - I հազարամյակ Ք.Ա. 5-17 դարեր
Ք.Հ., վաղ բրոնզի դար և երկաթի
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No.

Անվանումը

6

Լանջիկի բնակատեղի և դամբարանադաշտ

7

Ձորակապի ամրոց-բնակատեղի և
դամբարանադաշտ
Հայրենյացի դամբարանադաշտ և
միջնադարյան գյուղատեղիի մնացորդները

8

9
10

Բենիամինի հնագիտական համալիր
Ազատանի մեգալիթյան կառույցներ

Ժամանակաշրջանը
դար, դասական և միջնադարյան
ժամանակաշրջաններ
վաղ բրոնզի դար (IV-III
հազարամյակ Ք.Ա.
II – I հազարամյակ Ք.Հ.
Բրոնզի դարից մինչև երկաթի դար
(II – I հազարամյակ Ք.Ա., 13-14
դարեր
VI դար Ք.Ա. մինչև III դար Ք.Հ.
բրոնզի – երկաթի դարերի
ժամանակաշրջաններ

99. 10 հնագիտական/պատմական վայրեր, որոնք Ծրագրի իրականացման հետևանքով

ենթարկվելու են ուղղակի ազդեցության ամփոփված են Աղյուսակ 5-ում և
ներկայացված են ստորև: «Ձախ» և «Աջ» սահմանումները ցույց են տալիս
կողմնորոշում դեպի Գյումրի ուղղության վերաբերյալ, ինչպես նաև ճանապարհի
աջ և ձախ կողմը նշանակում են արևելք և արևմուտք համապատասխանաբար:
Բոլոր քարտեզների կողմնորոշումը հետևյալն է` ուղղությունը դեպի Երևան ձախ
կողմում է և ուղղությունը դեպի Գյումրի աջ կողմում է:
100. Յուրաքանչյուր վայրում առկա խնդիրները և մտահոգությունները գնահատվեցին և

համապատասխան մեղմացնող միջոցառումները ներկայացված են ստորև.
1. Թալինի դամբարանադաշտը (Ընդհանուր քարտեզում և Քարտեզ 10-ում # 38)
Արագածոտն մարզ, Թալին համայնք
Ճանապարհի ”0 կետի” հարաբերությամբ` հեռավորությունը. 40.800-44.900 կմ
Տեղորոշման տվյալները՝ Հս. 40°, 24’, 03, 0’’, Արլ. 43°, 53’, 30, 7’’
Պատմահնագիտական հուշարձանների պետական ցուցակ. #2.3.3:
101. Պեղումնավայրը ներկայացված է մեծ դամբարանադաշտով (գերեզմանատուն), որը

գրավում է Թալինի քաղաքամերձ տարածքը Հ-ՀԱրլ. և շարունակվում է դեպի
արևելք Թալին- Գյումրի ճանապարհի երկայնքով: Գերեզմանները կենտրոնացված
են առաձին խմբերով մելիորացված վարելահողերի դաշտերի միջև:
Դամբարանակառույցների մեծամասնությունը պատկանում է վաղ բրոնզի դարին և
ուշ բրոնզի դարին – երկաթի դարին (IV – I հազարամյակ Ք.Ա.) հատուկ նյութերի
օգտագործման մշակույթի բացառիկ մնացորդներով: Հիմնականում դրանք երևում
են գոյություն ունեցող Թալին – Գյումրի ճանապարհի երկու կողմերում:

Խնդիրներ/մտահոգություններ

102. Մայրուղու համար առաջարկվող նախագիծը ուղղակիորեն ազդում է ճանապարհի

աջ և ձախ կողմերով սփռված գերեզմանների վրա, հատկապես նրանց վրա, որոնք
գտնվում են Թալինից հետո (արևելյան շրջանցիկ անցուղու մուտք դեպի համայնք):
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Մեղմացնող միջոցառումներ.
•
Շինարարական
աշխատանքները
սկսելուց
առաջ
դամբարանների պեղումները կմ 69+900 - 71+100 – 75+730:

իրականացնել

•
Շինարարական աշխատանքների տարածքում չպեղված հատվածները
պետք է պաշտպանվեն հետևյալ կերպ.
(i)
Չթույլատրել թափոնների, շինարարական և այլ աղբի կուտակումը և
անօրինական տեղադրումը,
(ii)
Պահպանական տարածքներում չթույլատրել
մեխանիզմների/սարքավորումների կայանում,
(iii)

ծանր

շինարարական

Չթույլատրել շին.նյութերի պահեստավորում,

(iv)
Չթույլատրել
կառուցում,

շին.հրապարակների,

գրասենյակների

և

պահեստների

(v)
Չթույլատրել տեղանքի բնահողի օգտագործումը շինարարության համար և
թափոնների անօրինական տեղադրումը:
2.
Եղնասարի դամբարանադաշտ – նորահայտ հուշարձան (Ընդհանուր
քարտեզում և Քարտեզ 12-ում # 39)
Արագածոտնի մարզ, Թալին – Ակունք – Մաստարա համայնքներ
Ճանապարհի ”0 կետի” հարաբերությամբ` հեռավորությունը. 45.650-46.600 կմ
Տեղորոշման տվյալները՝ Հս. 40°, 25’, 02, 0’’, Արլ. 43°, 51’, 26, 8’’:
103. Պեղումնավայրը ներկայացված է գերեզմանների խմբերով, որոնք գտնվում են

գոյություն ունեցող Թալին-Գյումրի ճանապարհի երկու կողմից գյուղատնտեսական
դաշտերի միջև: Եղնասարի հնագիտական վայրը Թալինի դամբարանադաշտի
շարունակությունն է դեպի հյուսիս և դեռ չի ուսումնասիրվել:

Խնդիրներ/մտահոգություններ

104. Ուղղակի վտանգի տակ գտնվող օբյեկտը միայն մեծ և լավ պահպանված բրոնզի-

երկաթի դարի գերեզմանաբլուրն է, որը գտնվում է գոյություն ունեցող մայրուղուց
դեպի ձախ:
Մեղմացնող միջոցառումներ.
105. Մշակութային

և պատմական նշանակություն ունեցող դամբարանադաշտի
(գերեզմանների) պահպանումը կներառի հետևյալ գործողությունները.
•
Իրականացնել պեղումներ կմ 75+730 –ը մինչև կմ 76+700-ը հատվածում 15
հեկտար տարածքով:
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•
Հայտնաբերված հնագիտական և ճարտարապետական նյութերը կարևոր
բնութագրերով պետք է տեղափոխվեն և վերակառուցվեն մեկ այլ` մայրուղուն մոտ
տեղում:
•
Մշակույթի նախարարության կողմից հրապարակված գտածոների
պատահական հայտնաբերման դեպքում կիրառվող կանոնները պետք է խստորեն
պահպանվեն և այդ կանոնների պատշաճ կիրառման ապահովումը պետք է
իրականացվի որակյալ հնագետի կողմից:
3. Մաստարայի հնագիտական համալիր – նորահայտ հուշարձան (Ընդհանուր
քարտեզում և Քարտեզներ 13 և 14-ում # 42)
Արագածոտնի մարզ, Մաստարա համայնք
Ճանապարհի ”0 կետի” հարաբերությամբ` հեռավորությունը. 50.000-51.900 կմ
Տեղորոշման տվյալները՝ Հս. 40°, 26’, 53, 8’’, Արլ. 43°, 51’, 53, 8’’:
106. Նոր հայտնաբերված պեղումնավայրը ներկայացված է մի շարք բնակատեղիներով

և դամբարանադաշտերով թվագրված III հազարամյակով Ք.Ա. (վաղ բրոնզի դար)
ինչպես նաև դասական ժամանակաշրջանի (VI դար Ք.Ա – IV դար Ք.Հ.)
ամրաշինական կառուցվածքներով և կացարաններով, որոնք շարունակվում են
4,5կմ տարածության վրա: Պեղումնավայրի մակերեսից հավաքված մշակութային
մնացորդները չափազանց հարուստ են երկու ժամանակաշրջանների համար,
նույնիսկ ներառում են վաղ բրոնզեդարյան կավե արձանիկներ: Դասական
մնացորդները (ճարտարապետությունը, կերամիկան և այլն) ունեն քաղաքային
բնակավայրին բնորոշ հատկանիշներ: Վաղ բրոնզի դարի համալիրը ևս երևում է
որպես
այդ
ժամանակաշրջանի
կարևոր
բնակավայր,
կացարանային
տարածքներով, տաճարներով և գերեզմանատներով:

Խնդիրներ/մտահոգություններ

107. Մայրուղու առաջարկվող նախագիծը չափազանց մեծ ազդեցություն ունի վաղ

բրոնզի դարի ժամանակաշրջանին
պահպանված մասերի վրա:

պատկանող

հուշարձանի

լավագույնս

Մեղմացնող միջոցառումներ.
•
Որպեսզի հուշարձանը չվնասվի, անհրաժեշտ կլինեն և պեղումներ և
ճանապարհի տվյալ մասի վերանախագծումը: Պետք է իրականացվեն 32.2
հեկտարի չափով պեղումներ կմ 79+900 – 82+000-ում:
•
Մայրուղու լայնացումը պետք է իրականացվի գոյություն ունեցող
ճանապարհի աջ կողմով: Այն նվազագույնի կհասցնի պեղումների
ծավալները և մշակութային մնացորդների քայքայումը:
•
Պահպանական գոտու ներսում արգելված է հետևյալը` օգտագործել
տարածքը ծանր շինարարական մեխանիզմների/սարքավորումների
կայանման համար, շին.նյութերի պահեստավորում, տեղանքի բնահողը
օգտագործել շինարարության համար: Շինարարական աշխատանքները
պետք է իրականացվեն զգուշորեն:
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3.
Մաստարա 2 դամբարանադաշտ – նորահայտ հուշարձան (Ընդհանուր
քարտեզում և Քարտեզ 15-ում # 45)
Արագածոտնի մարզ, Մաստարա համայնք
Ճանապարհի ”0 կետի” հարաբերությամբ` հեռավորությունը. 51.950-54.150 կմ
Տեղորոշման տվյալները՝ Հս. 40°, 27’, 40, 3’’, Արլ. 43°, 51’, 34, 6’’:
108. Նոր հայտնաբերված պեղումնավայրը ներկայացված է դեպի հյուսիս սփռված մի

քանի խումբ գերեզմաններով, որոնք հնարավոր է Մաստարային հնագիտական
համալիրի շարունակությունն են, այսինքն վերը նշված (տես # 34) վաղ բրոնզի
դարի և հելլենիստական ժամանակաշրջանի բնակիչներին պատկանող
գերեզմաններն են: III-I հազարամյակի Ք.Ա. որոշ գերեզմանաբլուրների
կենտրոնացված խմբերը տեսանելի են, քանի որ գտնվում են գոյություն ունեցող
ճանապարհին մոտ, ինչպես նաև այն հատվածների մոտ, որոնք առաջարկվում են
որպես նոր մայրուղու նախագիծ:
109. Տվյալ վայրի մշակութային և պատմական արժեքների պահպանումը չափազանց
կարևոր է, քանի որ պարունակում է տեղեկության մեծ ծավալ վերոնշյալ
ժամանակաշրջանների տեղական բնակիչների մասին, ինչպես նաև տեղեկություն
նրանց
սոցիալական
համակարգի,
էթնիկական
պատկանելիության,
գերեզմանների, կրոնական ավանդույթների մասին և այլն:

Խնդիրներ/մտահոգություններ

110. Ճանապարհի նախագիծը ուղղակիորեն ազդում է դամբարանադաշտի վրա:

Մեղմացնող միջոցառումներ.
•
Մի շարք պեղումներ պետք է իրականացվեն այնտեղ, որտեղ պետք է
կառուցվի նոր մայրուղին կմ 82+000-ից մինչև կմ 84+230-ը:
•
Տեղավայրի չպեղված հատվածները պետք է պաշտպանվեն հետևյալ
մեղմացնող միջոցառումներով.
(i)
Չթույլատրել թափոնների, շինարարական և այլ աղբի կուտակումը և
անօրինական տեղադրումը,
(ii)
Պահպանական
գոտիներում
չթույլատրել
մեխանիզմների/սարքավորումների կայանում,
(iii)

ծանր

շինարարական

Չթույլատրել շին.նյութերի պահեստավորում,

(iv)
Չթույլատրել
կառուցում,

շին.հրապարակների,

գրասենյակների

և

պահեստների

(v)
Չթույլատրել տեղանքի բնահողի օգտագործումը շինարարության համար և
թափոնների անօրինական տեղադրումը:
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•
Մշակույթի նախարարության կողմից հրապարակված գտածոների
պատահական հայտնաբերման դեպքում կիրառվող կանոնները պետք է խստորեն
պահպանվեն:
•
Շինարարական պայմանագիրը պետք է ներառի որակյալ հնագետի
ապահովում, որպեսզի երաշխավորվի պատահական հայտնաբերված գտածոների
դեպքում սահմանված ընթացակարգերի կիրառումը:
4.
Լանջիկի հնագիտական համալիր (Ընդհանուր քարտեզում և Քարտեզ 16ում # 52)
Արագածոտնի և Շիրակ մարզեր, Մաստարա – Լանջիկ - Սառաղբյուր
համայնքների տարածքները:
Ճանապարհի ”0 կետի” հարաբերությամբ` հեռավորությունը. 56.500-60.400 կմ
Տեղորոշման տվյալները՝ Հս. 40°, 29’, 38, 3’’, Արլ. 43°, 52’, 05, 4’’
Պատմահնագիտական հուշարձանների պետական ցուցակ. #7.44.1-3:
111.

Լանջիկի տեղավայրը ամենամեծ հնագիտական համալիրներից մեկն է: Այն
բաղկացած է մի շարք նախապատմական ամրոցներից և ամրաշինական
բնակավայրերից (III – I հազարամյակ Ք.Ա.), դասականից մինչև միջնադարյան
ժամանակաշրջանների դամբարանադաշտերից, օղակաձև կառուցվածքներից,
միջնադարյան գյուղի մնացորդներից (5-17 դերեր Ք.Հ.), որոնք սփռված են մոտ 4 կմ
երկարությամբ: Փոքրածավալ պեղումների ժամանակ, որոնք իրականացվել են
1992թ.
հայտնաբերվել
են
վաղ
բրոնզի
դարի
և
երկաթի
դարի
ժամանակաշրջանների մշակութային մնացորդներ: 1998թ. դասական և
միջնադարյան ժամանակաշրջանների մշակութային մնացորդները հավաքվեցին
նաև մակերևույթից:

Խնդիրներ/մտահոգություններ

112. Ճանապարհի նոր նախագիծը անցնում է Լանջիկի հնագիտական համալիրի միջով,

ինչը ամենայն հավանականությամբ կհանգեցնի առանձին գերեզմանաբլուրների և
միջնադարյան կողային քարաշարի քանդմանը:
Մեղմացնող միջոցառումներ.
•
Մայրուղու նոր ծրագծի մոտակայքում պետք է իրականացնել
գերեզմանաբլուրների մանրամասն հնագիտական հետազոտություն:
•
Վերականգնել միջնադարյան կողային քարաշարը ամենամոտ և անվտանգ
կետում հնագետի հսկողության ներքո, կամ տեղափոխել այն Շիրակի մարզային
թանգարան:
•
Մշակույթի նախարարության կողմից հրապարակված գտածոների
պատահական հայտնաբերման պարագայում կիրառվող կանոնները պետք է
խստորեն պահպանվեն բնահողի հեռացման ժամանակ դամբարանների
հայտնաբերման և բացման դեպքում: Շինարարական պայմանագիրը պետք է
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ներառի որակյալ հնագետի ապահովում, որպեսզի երաշխավորվի պատահական
հայտնաբերված գտածոների դեպքում սահմանված ընթացակարգերի կիրառումը:
•
Տեղավայրի ամբողջ տարածքը պետք է պաշտպանվի ստորև նշված
միջոցառումների կիրառմամբ.
(i)
Չթույլատրել թափոնների, շինարարական և այլ աղբի կուտակումը և
անօրինական տեղադրումը,
(ii)
Պահպանական գոտու տարածքում չթույլատրել ծանր շինարարական
մեխանիզմների/սարքավորումների կայանումը,
(iii)

Չթույլատրել շին.նյութերի պահեստավորումը,

(iv)
Չթույլատրել
կառուցումը,

շին.հրապարակների,

գրասենյակների

և

պահեստների

(v)
Չթույլատրել տեղանքի բնահողի օգտագործումը շինարարության համար և
թափոնների անօրինական տեղադրումը:
5. Լանջիկի բնակատեղի և դամբարանադաշտ- նորահայտ հուշարձան է
(Ընդհանուր քարտեզում և Քարտեզ 17-ում # 56)
Շիրակի մարզ, Լանջիկ - Սառաղբյուր համայնքների տարածքները:
Ճանապարհի ”0 կետի” հարաբերությամբ` հեռավորությունը. 61.600-62.400 կմ
Տեղորոշման տվյալները՝ Հս. 40°, 31’, 57, 8’’, Արլ. 43°, 52’, 34, 6’’:
113. Տեղավայրը ներկայացված է վաղ բրոնզի դարով թվագրված բնակավայրով և

դամբարանադաշտով (IV-III հազարամյակ Ք.Ա.): 1992թ. իրականացված
փոքրածավալ պեղումների արդյունքում վերը նշված ժամանակաշրջանին
պատկանող դամբարանը բացվեց: Այդ տարածքում իրականացված դաշտային
հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ տարածքը չափազանց քայքայված է
գոյություն ունեցող Թալին – Գյումրի ճանապարհի պատճառով, որը բաժանում է
տեղավայրը երկու մասի: Այն նաև քայքայված է ինտենսիվ գյուղատնտեսական
գործունեությունների պատճառով: Տեղավայրի եզրերը, որոնք կարելի է տեսնել
մայրուղու երկու կողմից, կորցրեցին իրենց մշակութային և գիտական արժեքը և,
հետևաբար, հատուկ հնագիտական պեղումների անհրաժեշտություն չկա
շինարարական
աշխատանքների
հետևանքով
ուղղակի
բացասական
ազդեցությունից տեղավայրը պաշտպանելու համար:

Խնդիրներ/մտահոգություններ

114. Ճանապարհի

նոր նախագիծն ուղղակի ազդեցություն կունենա համալիրի
ձախակողմյան հատվածի վրա:
Մեղմացնող միջոցառումներ.
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•
Մշակույթի նախարարության կողմից հրապարակված գտածոների
պատահական հայտնաբերման դեպքում կիրառվող կանոնները պետք է խստորեն
պահպանվեն:
•
Շինարարական պայմանագիրը պետք է ներառի որակյալ հնագետի
ապահովում, որպեսզի երաշխավորվի պատահական հայտնաբերված գտածոների
դեպքում սահմանված ընթացակարգերի կիրառումը:
•
Չպեղված հատվածները
միջոցառումների կիրառմամբ.

պետք

է

շինարարական

պաշտպանվեն

ստորև

նշված

և

կուտակումը

(i)

Չթույլատրել թափոնների,
անօրինական տեղադրումը,

այլ

աղբի

և

(ii)

Պահպանական գոտու տարածքում չթույլատրել
մեխանիզմների/սարքավորումների կայանումը,

ծանր

(iii)

Չթույլատրել շին.նյութերի պահեստավորում,

(iv)

Չթույլատրել շին.հրապարակների, գրասենյակների և պահեստների կառուցում,

(v)

Չթույլատրել տեղանքի բնահողի օգտագործումը շինարարության համար և
թափոնների անօրինական տեղադրումը:

շինարարական

6.
Ձորակապի ամրոց-բնակավայր և դամբարանադաշտ (Ընդհանուր քարտեզում և
Քարտեզ 18-ում # 58)
Շիրակի մարզ, Ձորակապ համայնք
Ճանապարհի ”0 կետի” հարաբերությամբ` հեռավորությունը. 66.700-67.050 կմ
Տեղորոշման տվյալները՝ Հս. 40°, 34’, 01, 6’’, Արլ. 43°, 53’, 09, 5’’
Պատմահնագիտական հուշարձանների պետական ցուցակ. #7.73.7:
115.
Տեղավայրը բաղկացած է II-I հազարամյակի Ք.Ա. ամրաշինական
բնակավայրից իր դամբարանադաշտով և միջնադարյան գյուղի մնացորդներով:
Թալին-Գյումրի ճանապարհը անցնում է այդ տարածքով` զգալի վնաս
պատճառելով հուշարձանին: Ճանապարհի աջ կողմում առկա են մասամբ
քայքայված դամբարանների հետքեր, տեսանելի են նաև պատի շինարարության
մնացորդներ: Կավագործական արտադրանքների կտորները և ոսկորները, որոնք
առկա են գոյություն ունեցող ճանապարհի մի քանի հատվածների երկայնքով,
ապացուցում են հնագիտական շերտերի առկայությունը պահպանական գոտու
ամբողջ երկայնքով: Ճանապարհի ձախ կողմը ամբողջությամբ քայքայված է հիմքի
բնահողով, որը տեղադրվել է մայրուղին կառուցելու համար:

Խնդիրներ/մտահոգություններ

116. ճանապարհի առաջարկվող նախագիծը ուղղակի ազդեցություն կունենա գոյություն

ունեցող ճանապարհի աջ կողմում սփռված դամբարանների վրա:
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Մեղմացնող միջոցառումներ.
• Անհրաժեշտ են 34.8 հեկտար ծավալով հնագիտական պեղումներ գոյություն ունեցող
ճանապարհի ամբողջ երկայնքով կմ 93+600-ից մինչև կմ 96+100-ը (մոտ 400 մետր):
• Տեղավայրի չպեղվող հատվածները
միջոցառումների կիրառմամբ.
(i)
Չթույլատրել թափոնների,
անօրինական տեղադրումը,

պետք

է

շինարարական

պաշտպանվեն

ստորև

և

կուտակումը

(ii)
Պահպանական
գոտիներում
չթույլատրել
մեխանիզմների/սարքավորումների կայանումը,

այլ

աղբի
ծանր

նշված
և

շինարարական

(iii)

Չթույլատրել շին.նյութերի պահեստավորում,

(iv)

Չթույլատրել շին.հրապարակների, գրասենյակների և պահեստների կառուցում,

(v)
Չթույլատրել տեղանքի բնահողի օգտագործումը շինարարության համար և
թափոնների անօրինական տեղադրումը:
7.
Հայրենյաց դամբարանադաշտ և միջնադարյան գյուղատեղիի մնացորդներ նորահայտ հուշարձան (Ընդհանուր քարտեզում և Քարտեզ 19-ում # 62)
Շիրակի մարզ, Հայրենյաց և Հոռոմ համայնքների տարածքներ
Ճանապարհի ”0 կետի” հարաբերությամբ` հեռավորությունը. 75.000-75.900 կմ
Տեղորոշման տվյալները՝ Հս. 40°, 38’, 16, 8’’, Արլ. 43°, 51’, 06, 6’’:
117.

Տեղավայրը ներկայացված է բրոնզից մինչև երկաթի դարերի (II-I հազարամյակ
Ք.Ա.) մի քանի դամբարաններով և միջնադարյան գյուղատեղիի մնացորդներով(1314 դար), որոնք զբաղեցնում են համարյա նույն տարածքը: Տեղավայրը գտնվում է
գոյություն ունեցող Թալին – Գյումրի ճանապարհի ձախ կողմում Հայրենյաց
համայնքի ճակատային (արևմտյան) մասում: Ամուր կառուցված պատերի հաստ
հիմքերը և այլ շինությունները տեղում երևում են:

Խնդիրներ/մտահոգություններ
118.

ճանապարհի առաջարկվող նախագիծը և մայրուղու հետ Հայրենյաց համայնքը
կապող շրջանցիկ անցուղին վնաս կհասցնեն հուշարձանին:

Մեղմացնող միջոցառումներ.
•
Փոխել շրջանցիկ անցուղու տեղադիրքը` տեղափոխելով այն ճանապարհի աջ
կողմը,
•
Իրականացնել հնագիտական պեղումներ 30.8 հեկտար ծավալով գոյություն
ունեցող ճանապարհի երկայնքով,
•
Հուշարձանի ամբողջ տարածքը պետք է պաշտպանվի հետևյալ մեղմացնող
միջոցառումներով.
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(i)

Չթույլատրել թափոնների,
անօրինական տեղադրումը,

շինարարական

և

այլ

աղբի

(ii)

Պահպանական
գոտիներում
չթույլատրել
մեխանիզմների/սարքավորումների կայանում,

(iii)

Չթույլատրել շին.նյութերի պահեստավորում,

(iv)

Չթույլատրել շին.հրապարակների, գրասենյակների և պահեստների կառուցում,

(v)

Չթույլատրել տեղանքի բնահողի օգտագործումը շինարարության համար և
թափոնների անօրինական տեղադրումը:

ծանր

կուտակումը

և

շինարարական

8.
Բենիամինի հնագիտական համալիր (Ընդհանուր քարտեզում և Քարտեզներ 20 և
21-ում # 67)
Շիրակի մարզ, Բենիամին համայնք:
Ճանապարհի ”0 կետի” հարաբերությամբ` հեռավորությունը. 80.800-81.800 կմ
Տեղորոշման տվյալները՝ Հս. 40°, 41’, 22, 3’’, Արլ. 43°, 50’, 24, 2’’
Պատմահնագիտական հուշարձանների պետական ցուցակ. #7.27.9:
119.

Բենիամինի հուշարձանը զբաղեցնում է 100 հեկտարից ավել տարածք
թվագրված VI դարով Ք.Ա. մինչև III դար Ք.Հ.: Տեղավայրը բացահայտվել է 1989 թ.
ՀՀԳԱԱ-ի և Շիրակի մարզի թանգարանի համատեղ հնագիտական արշավի
արդյունքում: Դասական ժամանակաշրջանում դա եղել էր թագավորական
գահանիստի վայր և համարվում է, որ դա հայտնի Դրասխանակերտ քաղաքն է
(համաձայն դոկտոր Ֆ. Տեր-Մարտիրոսովի): Պեղման աշխատանքներով այստեղ
բացված ճարտարապետական կառույցներն ու շինությունները, ինչպես նաև
նյութական մշակույթի հազարավոր առարկաները խոսում են Հայաստանի Շիրակի
մարզում դասական մշակույթի զարգացման, Մերձավոր Արևելքի, Աքեմենյան,
հելլենիստական, հռոմեկան աշխարհի, ինչպես նաև հյուսիսային Կովկասի քոչվոր
ցեղերի հետ ունեցած մշակութային և տնտեսական կապերի արդյունքում կրած
ազդեցությունների, ինչպես նաև տեղական մշակույթի առանձնահատկությունների
մասին:

Խնդիրներ/մտահոգություններ
120. ճանապարհի

առաջարկվող նախագիծը կունենա ողղակի ազդեցություն
տեղավայրի վրա` անցնելով համալիրի պաշտպանվող տարածքի միջով:
Առաջարկվող շրջանցիկ անուղին
հուշարձանի ամենալավ պահպանված
տարածքի քանդման պատճառ կհանդիսանա:

Մեղմացնող միջոցառումներ.
•
Փոխել/տեղափոխել շրջանցիկ անցուղու տեղակայվածությունը պահպանական
գոտուց դուրս դեպի հարավ կմ 109+950 գոյություն ունեցող ճանապարհի երկայնքով: Այն
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կնվազեցնի տեղավայրին հասցվող վնասը և միայն շինարարության համար նախտեսված
տարածքը պեղումների ենթակա կլինի:
•
Վերանախագծել մայրուղին դեպի աջ կողմ նվազագույնը 80-100մ երկարությամբ
դեպի արևելք և որքան հնարավոր է Բենիամին գյուղին մոտ: Դա մասամբ պահպանական
գոտու շրջանցումը:

9.
70)

Ազատանի մեգալիթյան կառույցներ (Ընդհանուր քարտեզում և Քարտեզ 22-ում #

Շիրակի մարզ, Ազատան համայնք
Ճանապարհի ”0 կետի” հարաբերությամբ` հեռավորությունը. 83.450 կմ
Տեղորոշման տվյալները՝ Հս. 40°, 42’, 24, 3’’, Արլ. 43°, 50’, 21, 8’’
Պատմահնագիտական հուշարձանների պետական ցուցակ. #7.4.9:
121. Ազատանի

հետաքրքիր և հազվագյուտ հուշարձանները ներկայացված են
գոյություն ունեցող Թալին – Գյումրի ճանապարհի երկու կողմով մոտ 2 կմ
երկայնքով սփռված ուղղաձիգ շարված քարերի երեք առանձին գծերով: Այդ
կառույցների բնույթը դեռ պարզ չէ: Նման տեսակի մեգալիթյան կառույցներն
ունենում են հիմնականում ծիսական նշանակություն` երբեմն խորհրդանշելով
“սուրբ ճանապարհներ” գլխավոր պաշտամունքային շինությունների միջև:
Հուշարձանների ժամանակային պատկանելիությունը ևս պարզ չէ` գործնականում
շինությունները
կարող
են
թվագրվել
բրոնզի
երկաթի
դարի
ժամանակաշրջաններով:

Խնդիրներ/մտահոգություններ – գոյություն ունեցող կառույցները գտնվում են գոյություն
ունեցող ճանապարհի ձախ կողմում: Առաջարկվող ճանապարհի նախագիծը կներխուժի
հուշարձանի տարածք և ուղղակի ազդեցություն կունենա տեղավայրի վրա, ինչը կբերի
հուշարձանի քանդմանը:
Մեղմացնող միջոցառումներ.
•

Վերանախագծել ճանապարհը` թեքելով այն դեպի հարավ:

•

Անհրաժեշտ են պեղումներ գոյություն ունեցող ճանապարհի աջ կողմում:

(i)
Չթույլատրել թափոնների,
անօրինական տեղադրումը,

շինարարական

(ii)
Պահպանական
գոտում
չթույլատրել
մեխանիզմների/սարքավորումների կայանում,

և

այլ

աղբի

ծանր

կուտակումը

շինարարական

(iii)

Չթույլատրել շին.նյութերի պահեստավորում,

(iv)

Չթույլատրել շին.հրապարակների, գրասենյակների և պահեստների կառուցում,
71

և

ՀԱՅԱՍՏԱՆ - ՀՀՃՄ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ ՏՐԱՆՇ 3` ԹԱԼԻՆ – ԳՅՈՒՄՐԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀ ՇՄԱԳ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

(v)
Չթույլատրել տեղանքի բնահողի օգտագործումը շինարարության համար և
թափոնների անօրինական տեղադրումը:

Ուղղակի ազդեցության ենթարկվող մշակութային հուշարձաններ
122. Ներքոնշյալ մշակութային հուշարձանները նվիրված են ավտովթարների զոհերին:

Այս հուշարձանների մեծ մասը գտնվում է համայքների հսկողության ներքո, և այս
օբյեկտների տեղափոխման անհրաժեշտության դեպքում պահանջվում է համայնքի
ղեկավարների լիազորագրերը և համակարգումը.
1. Հուշարձան Տիկոյին, Թոմոյին, Արմենին, Արային, Հրաչին (Ընդհանուր
քարտեզում # 41)
Արագածոտնի մարզ, Մաստարա համայնք
Ճանապարհի ”0 կետի” հարաբերությամբ` հեռավորությունը. 48.920 կմ
Տեղորոշման տվյալները՝ Հս. 40°, 26’, 27,0'’, Արլ. 43°, 52’, 29,1’’:
2. Հուշարձան Սիրազնիկին, Գագիկին (Ընդհանուր քարտեզում # 47)
Արագածոտնի մարզ, Մաստարա համայնք
Ճանապարհի ”0 կետի” հարաբերությամբ` հեռավորությունը. 54.200 կմ
Տեղորոշման տվյալները՝ Հս. 40°, 28’, 04, 3'’, Արլ. 43°, 51’, 55, 6’’:
3. Հուշարձան Հարությունյան Սուրենին (Ընդհանուր քարտեզում # 48)
Արագածոտնի մարզ, Մաստարա համայնք
Ճանապարհի ”0 կետի” հարաբերությամբ` հեռավորությունը. 54.700 կմ
Տեղորոշման տվյալները՝ Հս. 40°, 28’, 19, 6'’, Արլ. 43°, 51’, 56, 8’’:
4. Հուշարձան Մանասյան Արթուրին (Ընդհանուր քարտեզում # 59)
Շիրակի մարզ, Մարալիկ համայնք
Ճանապարհի ”0 կետի” հարաբերությամբ` հեռավորությունը. 69.390 կմ
Տեղորոշման տվյալները՝ Հս. 40°, 35’, 11, 1'’, Արլ. 43°, 52’, 27, 5’’:
5. Հուշարձան Շրինեին (Ընդհանուր քարտեզում # 60)
Շիրակի մարզ, Մարալիկ համայնք
Ճանապարհի ”0 կետի” հարաբերությամբ` հեռավորությունը. 71.240 կմ
Տեղորոշման տվյալները՝ Հս. 40°, 36’, 02, 7'’, Արլ. 43°, 51’, 51, 8’’:
6. Սև Ë³ãքար (Ընդհանուր ք³ñï»½áõÙ # 63),
Շիրակի Ù³ñ½, Հոռոմ Ñ³Ù³ÛÝù
Ö³Ý³å³ñÑÇ “0 Ï»ïÇ” հարաբերությամբ` հեռավորությունը 75.900 ÏÙ
Տեղորոշման տվյալները՝ N 40°, 38’, 28, 4’’ ; E 43°, 51’, 08, 9”:
7. Ðáõß³ñÓ³Ý Գևորգին (Ընդհանուր ք³ñï»½áõÙ # 64).
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Շիրակի Ù³ñ½, Լուսակերտ Ñ³Ù³ÛÝù
Ö³Ý³å³ñÑÇ “0 Ï»ïÇ” հարաբերությամբ` հեռավորությունը 79.520 ÏÙ
Տեղորոշման տվյալները՝ N 40°, 40’, 25, 0’’ ; E 43°, 50’, 59, 7”:
8. Ðáõß³ñÓ³Ý շինարարներին` 1988թ. երկրաշարժի զոհերին (Ընդհանուր
ք³ñï»½áõÙ # 65).
Շիրակի Ù³ñ½, Լուսակերտ Ñ³Ù³ÛÝù
Ö³Ý³å³ñÑÇ “0 Ï»ïÇ” հարաբերությամբ` հեռավորությունը 79.990 ÏÙ
Տեղորոշման տվյալները՝ N 40°, 40’, 39, 2’’ ; E 43°, 50’, 52, 5”:
9. Ðáõß³ñÓ³Ý Յուրիկին (Ընդհանուր ք³ñï»½áõÙ # 72).
Շիրակի Ù³ñ½, Ազատան Ñ³Ù³ÛÝù
Ö³Ý³å³ñÑÇ “0 Ï»ïÇ” հարաբերությամբ` հեռավորությունը 84.720 ÏÙ
Տեղորոշման տվյալները՝ N 40°, 43’, 04, 3’’ ; E 43°, 50’, 18, 4”:
10. Ðáõß³ñÓ³Ý Ռոբերտ Նազարյանին (Ընդհանուր ք³ñï»½áõÙ # 73).
Շիրակի Ù³ñ½, Ազատան Ñ³Ù³ÛÝù
Ö³Ý³å³ñÑÇ “0 Ï»ïÇ” հարաբերությամբ` հեռավորությունը 85.750 ÏÙ
Տեղորոշման տվյալները՝ N 40°, 43’, 34, 5’’ ; E 43°, 50’, 01, 5”:
Ուղղակի ազդեցության ենթարկվող բնության հուշարձաններ
Բնության հուշարձան “Կրիա”
123. Դա բնական ժայռային գոյացում է կամ արձան կրիայի ուրվապատկերով: Բնության

հուշարձանները բավականին հազվադեպ երևութներ են Շիրակի մարզում,
հետևաբար այդ արձանը դարձավ բնիկ ժողովրդի և այցելուների սիրելի տեղերից
մեկը հավաքվելու և խորհելու դրան վերագրվող լեգենդի մասին: Կրիա
հուշարձանը գտնվում է Հայաստանի պաշտպանվող բնական հուշարձանների
ցանկում: Հետևաբար, հուշարձանը ենթակա է պաշտպանության տարբեր
բացասական ազդեցություններից, ներառյալ հնարավոր սողանքը նախնական
նախագծի
ծրագիծը
անցկացնելու
պատճառով,
ինչպես
նաև
էքսկավատորով/խտացնող
մեխանիզմներով
աշխատելու
հետևանքով
թրթռումները:
124. Ճանապարհի ծրագիծը տեղափոխվել է ներկայիս ճանապարհից դեպի աջ, Կրիայի
հուշարձանի մոտակայքում, շին.հրապարակում աշխատանքների հնարավոր
ազդեցոթյունը նվազեցնելու համար:

Նախագծման հետ կապված ազդեցություններ
125. Մայրուղին սկսվում է Թալինում կմ 71+500-ից և վերջանում է կմ 116+700-ում

Գյումրիում: Դա Մ1 ճանապարհն է, որը կապում է 10-ից ավելի համայնքներ:
Համայնքների հեռու գտնվելու հետ կապված ցանկացած սոցիալական
ազդեցություն հաղթահարելու համար կառուցվելու են 10 նոր տարբեր
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մակարդակների վրա գտնվող փոխհատումներ, որոնցից 9-ը վերգետնյա ուղեանցեր
են և մեկը` ստորգետնյա, ինչպես նաև կառուցվելու են 16 T-ձև փոխհատումներ
տեղական ճանապարհներին/համայնքներին մուտքը/ելքը ապահովելու համար: Այլ
ամրանավորված բետոնե կառույցները պարունակում են 6 գյուղատնտեսական
ուղեանցեր մեխանիզմների, հետիոտների և կենդանիների համար, 6
գյուղատնտեսական ստորգենյա անցումներ մեխանիզմների համար և 4-ը
կենդանիների և հետիոտների համար, 3 գետի կամուրջներ և մեկ երկաթգծի
կամուրջ ճանապարհի վրայով, 132 ջրթող խողովակներ մակերեսային ջրերը
հավաքելու և ոռոգումը ապահովելու համար:

Անուղղակի ազդեցության ընկալուչներ
126. Կլինեն

10 մշակութային (հուշարձանային) օբյեկտներ և 1 հնագիտական
պեղումնավայր, որոնք անուղղակի ազդեցություն կկրեն ծրագրից: Չնայած այդ
տեղավայրերը չեն ենթարկվում ուղղակի ազդեցության շինարարական
աշխատանքների պատճառով, պետք է խստորեն պահպանվեն հետևյալ մեղմացնող
միջոցառումները.
• շինարարական աշխատանքները պետք է իրականացվեն զգուշորեն,
որպեսզի կանխվի քանդումը, ինչպես նաև կանխվի պատմական և
հուշարձանային կառուցվածքների տեղադրումը գետնին և դրանց
պատումը շինարարական փոշիով և աղբով;
• չթույլատրել պաշտպանվող տարածքի օգտագործում ծանր մեխանիզմների
և բեռնատարների կայանման, ինչպես նաև շինարարական նյութերի
պահեստավորման համար;
չթույլատրել նաև տեղանքի բնահողը
օգտագործել շինարարական նպատակների համար:

127. Անուղղակի

ազդեցության ենթարկվող 10 մշակութային հուշարձանային
օբյեկտները նշված են ստորև.
Տիկո, Տոմո, Արմեն, Արա, Հրաչ; Սիրազնիկ, Գագիկ; Հարությունյան Սուրեն;
Արթուր Մանասյան; Շրինե; «Սև խաչքար»; Գևորգ; Շինարարներ` 1988թ.
երկրաշարժի զոհեր; Յուրիկ; և Ռոբերտ Նազարյան:

128. Նոր հայտնաբերված հնագիտական/պատմական տեղավայրը, որը կենթարկվի

ծրագրի կողմից անուղղակի ազդեցության, Մաստարա -3 բնակավայրն է (տես
տեղակայվածության քարտեզ # 25), Արագածոտնի մարզ: Տեղավայրը գտնվում է
Մաստարա գյուղի հարավային ծայրամասի մոտ: Համաձայն մակերևույթից
հավաքված նյութերի տվյալների, Մաստարա -3-ը պատկանում է բրոնզի-երկաթի
դարաշրջանին և ներկայացված է հարուստ հնագիտական նստվածքներով, ինչպես
նաև կացարանային շինությունների մնացորդներով:
129. Չնայած

10 մշակութային հուշարձանային օբյեկտները և Մաստարա -3
բնակավայրը չեն գտնվում շինարարական աշխատանքների ուղղակի ազդեցության
տակ, դրանց համար նախատեսվող մեղմացնող միջոցառումները պետք է խստորեն
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պահպանվեն.
• շինարարական աշխատանքները պետք է իրականացվեն զգուշորեն,
որպեսզի կանխվի քանդումը, ինչպես նաև կանխվի պատմական և
հուշարձանային կառուցվածքների տեղադրումը գետնին և դրանց
պատումը շինարարական փոշիով և աղբով,
քանի որ շինարարությունը չպետք է իրականացվի պաշտպանվող
տարածքին մոտ, ապա չպետք է թույլատրվի տարածքի օգտագործումը
ծանր մեխանիզմների և բեռնատարների կայանման համար, ինչպես նաև
չպետք է թույլատրվի շինարարական նյութերի պահեստավորումը և
տեղանքի բնահողի օգտագործումը շինարարական նպատակաների
համար,
• շինարարական աշխատանքները չպետք է փակեն մուտքը դեպի
տեղավայր:
•

²½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ
130. ÞØ²¶

ÃÇÙÇ
ÏáÕÙÇó
Ï³ï³ñí»É
»Ý
ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ
Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý, ßÇÝÑñ³å³ñ³ÏÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ µáõÝ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý
Å³Ù³Ý³Ï Ñ³í³Ý³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¨ ³é³ç³ñÏí»É »Ý
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù»ÕÙ³óÝáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ:

131. Üßí³Í Ù»ÕÙ³óÝáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ, Ý»ñ³éÛ³É

Ñ³ïáõÏ åÉ³ÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙÁ,

Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ´Îä-áõÙ:
132. Ö³Ý³å³ñÑÇ Ï³éáõóÙ³Ý µáÉáñ ÷áõÉ»ñáõÙ å»ïù ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝí»Ý µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý

¨ ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý
³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ:
133. Շինարարության

Ï³ÝáÝÝ»ñÁ,

ընթացքում

³å³ÑáííÇ

պետք

է

³ßË³ïáÕÝ»ñÇ

մանրամասն

¨

µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý

հետազոտել

հետևյալ

խնդիրները.
•

Ծրագրի տարածքում շինարարական բնակելի տարածքների տեղադիրքը և
կառուցվածքը (միայն միգրանտ աշխատողների համար): Դրանք պետք է
ունենան ջրի և էլեկտրաէներգիայի մատակարարում և սանհանգույցներ:

•

Շինարարական

նյութերի

համար,

ինչպես

օրինակ`

ագրեգատների,

ցեմենտի, ամրանների և այլն, պահեստների ապահովում:
•

Սահմանել համապատասխան տարածքներ, որտեղ ժամանակավորապես
կկուտակվեն փորված-հանված նյութերը:

•

Կոշտ թափոնների տեղադրման վայրերի սահմանման վերաբերյալ
համագործակցել տեղական կառավարման մարմինների հետ:
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•

Պլանավորել հողի մաքրումը և փորը չոր եղանակին, որտեղ որ իրագործելի
է:

•

Եթե ծառերի տեղափոխումն ու կտրումը անխուսափելի է, ապա պետք է
իրականացվի սահմանված կարգով ձեռք բերված թույլտվությունների
առկայության դեպքում:

•

Անհրաժեշտության դեպքում շինարարական տարածքի շրջակայքում
կառուցել ժամանակավոր էրոզիոն հորեր և տեղադրել տիղմ որսացող
ցանցեր:

•

Խստորեն հետևել համապատասխան հանույթի և լիցքի գործընթացներին,
որպեսզի շինարարական աշխատանքների ընթացքում խուսափեն կամ
նվազեցնեն աղբի և փորված-հանված նյութերի տեղափոխման քանակը:

•

Պահեստավորվող նյութերը և աղբավայրերը տեղադրել հնարավորինս
հեռու ջրային հոսքերից և ապահովել համապատասխան պաշտպանիչ
միջոցառումներով:

•

Աշխատանքային տարածքներում շինարարական
կուտակման ժամանակահատվածի կրճատում:

•

Հողագրունտի մի տարածքից մյուսը տեղափոխման ժամանակ հետևել
ծանր մեքենասարքավորումների օգտագործման
համապատասխան
ընթացակարգին, որպեսզի խուսափեն թափվածքներից ճանապարհների
վրա, գետերի և ջրային հոսքերի մեջ:

աղբի

և

նյութերի

134. ԾԻԿ-ը պետք է պահանջի Կապալառուից իրականացնել աղբի կառավարման

պլանը, որը ներառում է թափոնների պարբերական հավաքում և տեղափոխում
տեղական համայնքների կողմից հաստատված աղբավայրեր: Այս ծրագիրը պետք է
ընդգրկի աղբի կառավարման հետևյալ միջոցառումները:
•

Շինարարական տարածքի սահմաններում աշխատակիցների աղբի
թափման համար կարևոր հատվածներում տեղադրել աղբամաններ: Աղբը
այս աղբամաններից պետք է պարբերաբար հավաքվի (շինարարի
աղբահավաք մեքենաներ) և տեղափոխվի տեղական կառավարման
մարմինների կողմից հաստատված աղբավայրեր:

•

Վերամշակվող
աղբը
ձեռնարկություններին:

•

Աշխատակիցներին
դասընթացների
միջոցով
կուտակման համապատասխան միջոցառումներին:

•

Ավելորդ փորված-հանված նյութերը նորից օգտագործել որպես լիցք:

•

Շինարարական թափոնների պարբերական տեղափոխում նախատեսված
աղբավայրեր` շինարարական տարածքներում դրանց կուտակումը
կանխարգելելու նպատակով:

հանձնել
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•

Մեքենասարքավորումների մաքրումը և շահագործումը իրականացնել
որքան հնարավոր է հեռու աշխատանքային տարածքներից և ջրային
հոսքերից: Հավաքել և կնքված տարաներում կուտակել օգտագործված
յուղը և տեղափոխել այն համապատասխան աղբավայրեր կամ վաճառել
այլ օգտագործողների:

•

Շինարարությունից հետո տարածքի մաքրումը
թափոնների
տեղափոխումը
հանդիսանում
պարտականությունը:

և
է

շինարարական
Կապալառուի

135. Ծրագրի

հետ կապված գործողություններից առաջ եկող պատահարները
կրճատելու նպատակով Կապալառուի կողմից պետք է ուսումնասիրվեն հետևյալ
միջոցառումները.
• Վարձել անվտանգության ինժեներ կամ դրան համապատասխան
մասնագետ, որն անընդհատ կգտնվի շինարարական տարածքում:
•

Անհրաժեշտության դեպքում բոլոր աշխատակիցներին ապահովել ռեզինե
ճտքավոր կոշիկներով, անվտանգ ձեռնոցներով, փոշու դեմ դիմակներով,
գունավոր վերնազգեստով և այլ միջոցներով:

•

Առանց համապատասխան անվտանգության հանդերձանքի
տեխնիկական
անձնակազմին,
շինարարներին
մուտք
աշխատանքային տարածքներ:

չթողնել
գործել

ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ×³Ùµ³ñÝ»ñ
136. Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ×³Ùµ³ñ å»ïù ¿ ëï»ÕÍíÇ ÌÆÎ-Ç µÝ³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý
¨ ÑÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ Ñ»ï ËáñÑñ¹³Ïó»Éáõó Ñ»ïá: Î³å³É³éáõÝ
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ×³Ùµ³ñáõÙ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ ï»Õ³ÝùÇÝ µÝáñáß ´Îä, áñÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿
ï»Õ³ÝùÇ, Ïáßï ¨ Ñ»ÕáõÏ Ã³÷áÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý, ÏáÕÙÝ³ÏÇ ³ÝÓ³Ýó ×³Ùµ³ñ
ÙáõïùÝ ³ñ·»É»Éáõ ¨ ï³ñ³ÍùÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý åÉ³ÝÝ»ñ:
ºÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñ:
137. ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ñ³í³Ý³Ï³Ý ¿, áñ íÝ³ëí»Ý í»ñ·»ïÝÛ³ ¨ ëïáñ·»ïÝÛ³

»ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÁ: ²ÛÝ Ý»ñ³éáõÙ ¿ µÝ³Ï³Ý ·³½Ç, çñÇ, ÏáÛáõÕáõ,
¿É»Ïïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, Ï³åÇ ¨ áéá·Ù³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ: ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
ÏáÕÙÇó å»ïù ¿ Ï³ï³ñí»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Ï³½ÙíÇ åÉ³Ý`
¹ñ³Ýó Å³Ù³Ý³Ï³íáñ Ï³Ù ÑÇÙÝ³Ï³Ý ï»Õ³÷áËÙ³Ý, ¨ Ï³Ù å³ßïå³Ý³Ï³Ý
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: àñ¨¿ »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÇ ³ßË³ï³ÝùÇ
Ë³÷³ÝáõÙÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ Ï³ñ×³ï¨, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝ»É ï³ñí³ ¨ ûñí³
Å³Ù³Ý³ÏÁ: ²½¹»óáõÃÛ³Ý »ÝÃ³Ï³ ³ÝÓÇÝù å»ïù ¿ å³ïß³× Ï»ñåáí ï»Õ»Ï³óí»Ý:
²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ:
138. ²¼´-Ý Ñ³ïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ ¹³ñÓÝáõÙ ßÇÝÑñ³å³ñ³ÏÝ»ñáõÙ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ¨
Ùáï³Ï³ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý íñ³: ÞÇÝ Ññ³å³ñ³ÏÝ»ñÁ ¨
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ï»ËÝÇÏ³ÛÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ å»ïù ¿ åÉ³Ý³íáñ»É ³ÛÝå»ë, áñ ³å³ÑáííÇ Ù³ñ¹Ï³Ýó
³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ: ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÙ å»ïù ¿ ³å³Ñáíí»Ý ³é³çÇÝ
µáõÅû·ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ¨ å³ïñ³ëïí»Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý áõ µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý
³ñï³Ï³ñ· ÙÇç³¹»å»ñÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý åÉ³ÝÝ»ñÁ: äáÉÇóÇÏÉÇÏ ³ñáÙ³ïÇÏ
³ÍË³çñ³ÍÇÝÝ»ñÁ 1, áñáÝù ³ñï³Ý»ïíáõÙ »Ý ³ëý³Éï³å³ïÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ
Å³Ù³Ý³Ï, åáï»ÝóÇ³É íï³Ý· »Ý Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ µ³ÝíáñÝ»ñÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ,
áíù»ñ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³ñáÕ »Ý »ÝÃ³ñÏí»É ¹ñ³Ýó ³½¹»óáõÃÛ³ÝÁ: ´áÉáñ
³ßË³ïáÕÝ»ñÁ, áíù»ñ ³éÝãí»Éáõ »Ý ³Ûë ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ, å»ïù ¿ Ïñ»Ý
³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ñ³ïáõÏ ÙÇçáóÝ»ñ, áõëáõó³Ýí»Ý ¹ñ³Ýó ×Çßï ÏÇñ³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ¨
å³ñµ»ñ³µ³ñ Ñ»ï³½áïí»Ý:
²ßË³ï³ï»Õ»ñ:
139. Ìñ³·ÇñÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³ ï»ÕÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ µ³ó»É Ýáñ
³ßË³ï³ï»Õ»ñ: ²é³ç³ñÏíáõÙ ¿ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇÝ ÁÝ¹·ñÏ»É Ùáï³Ï³ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇó,
ÇÝãÁ ÏÝå³ëïÇ ï»ÕÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ³í»É³óÙ³ÝÁ, ïíÛ³É Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ
µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ñ»ï ÝáñÙ³É Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³ÝÁ ¨ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷áñÓÇ
Ó»éù µ»ñÙ³ÝÁ:
´Ý³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñ/ÏáÕÙÝáñáßáõÙ:
140. ²ßË³ïáÕÝ»ñÁ å»ïù ¿ Í³ÝáÃ ÉÇÝ»Ý ÞØ²¶ ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ: ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ å»ïù ¿ ³Ùñ³·ñíÇ Íñ³·ñÇ
Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù»ç Ý³¨ µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇ Ï³½ÙÏ»ñåÙ³Ý ¨
í»ñ³ÑëÏÙ³Ý Ï³å³É³éáõÇ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ý»ñ³éáõÙÁ: ¸³ëÁÝÃ³óÁ å»ïù ¿
Ý»ñ³éÇ Ý³¨ ßÇÝ ×³Ùµ³ñÝ»ñáõÙ Ñ³ïáõÏ óáõó³Ý³ÏÝ»ñÇ ïå³·ñáõÙÝ áõ ³Ùñ³óáõÙÁ,
áñï»Õ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÏÉÇÝ»Ý ïíÛ³É ï³ñ³ÍùáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ Î³ñÙÇñ ¶ñùáõÙ
·ñ³Ýóí³Í ï»ë³ÏÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
Ð³ë³ñÏáõÃÛ³Ý Çñ³½»ÏáõÙ:
141. ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕÁ å³ñï³íáñ ¿ ³½¹»óáõÃÛ³Ý »ÝÃ³Ï³ ÏáÕÙ»ñÇÝ
Ñ³íáõñ å³ïß³×Ç ï»Õ»Ï³óÝ»É ëÏëíáÕ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñáÝó
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ï³ñáÕ »Ý ³í»É³Ý³É ÷áßáõ ¨ ³ÕÙáõÏÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÁ,
Å³Ù³Ý³Ï³íáñ³å»ë ÷³Ïí»Ý ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÁ ¨ ëï»ÕÍí»Ý ßñç³ÝóÇÏ áõÕÇÝ»ñ: ê³
Ï³ñáÕ ¿ Ý»ñ³é»É Ù³ÙáõÉÇ ÙÇçáóáí Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï³ñ³ÍáõÙÁ, áñáõÙ å»ïù ¿
ÉÇÝÇ Ý³¨ ÏáÝï³Ïï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñ, Ã» áõÙ Ñ»ï Ï³åí»É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ëï³Ý³Éáõ
1

²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ¨ ³éáÕçáõÃÛ³Ý ³½·³ÛÇÝ ÇÝëïÇïáõïÁ (²²²²Æ) Ñ³Ý·»É ¿ »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý, áñ
ù³ñ³ÍËÇó ëï³óíáÕ Ñ»ÕáõÏÝ»ñÇ, ùëáõÏÝ»ñÇ ¨ ï³ñµ»ñ Ë³éÝáõñ¹Ý»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï µ³ñÓñ ¿
µ³ÝíáñÝ»ñÇ Ãáù»ñÇ ¨ Ù³ßÏ³ÛÇÝ ù³ÕóÏ»Õáí ÑÇí³Ý¹³Ý³Éáõ éÇëÏÁ: ¸ñ³ÝÇó »ÉÝ»Éáí, ²²²²Æ-Ý ë³ÑÙ³Ý»É ¿ û¹áõÙ
ä²²-Ý»ñÇ áñáß³ÏÇ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÏáÝó»Ýïñ³óÇ³Ý»ñ: ²Ûëå»ë, ù³ñ³ÍËÇ ùëáõùÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï
ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ û¹áõÙ ³é³í»É³·áõÛÝÁ 0.1 Ù·/Ù3 ä²²-»ñÇ ù³Ý³ÏáõÃÛáõÝ, ûñ³Ï³Ý 10 Å³Ù ¨ ß³µ³Ã³Ï³Ý 40 Å³Ù
³ßË³ï»Éáõ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: Î³é³í³ñ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ÑÇ·Ç»ÝÇëïÝ»ñÇ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý Ñ³Ù³ÅáÕáíÁ
ù³ñ³ÍËÇ ùëáõùÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ û¹áõÙ ³é³í»É³·áõÛÝÁ 0.2 Ù·/Ù3 ù³Ý³ÏáõÃÛáõÝ, ûñ³Ï³Ý
8 Å³Ù ¨ ß³µ³Ã³Ï³Ý 40 Å³Ù ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·ñ³ýÇÏ: ²ßË³ï³í³Ûñ»ñÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ¨ ³éáÕçáõÃÛ³Ý
í³ñãáõÃÛáõÝÁ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ý»É ¿ 0.2 Ù·/Ù3 ù³Ý³ÏáõÃÛáõÝ` 8 Å³Ù ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·ñ³ýÏÇ å³ÛÙ³Ý»ñáõÙ: ø³ÝÇ
áñ ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁ ãÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ä²²-Ý»ñÇ êÂÎ, ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ û·ï³·áñÍ»É í»ñáÝßÛ³É êÂÎ-Ý: ²ÕµÛáõñÁ.
²ØÜ ²éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ, ÂáõÝ³íáñ ÝÛáõÃ»ñÇ ¨
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ:
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Ï³Ù µáÕáùÝ»ñ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Æñ³½»ÏÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿
Ý»ñ³é»É Ý³¨ ÐÎ-Ý»ñÇÝ` ¹ñ³ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ µ³ñÓñ³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
´áõë³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»é³óáõÙ:
142. ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛ³Ý
Ï»ÝÃ³ñÏí»Ý ï³ñ³ÍùÇ µáõë³ï»ë³ÏÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ï»Ý¹³Ý³ï»ë³ÏÝ»ñÁ: ØÇÝã
ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ ëÏë»ÉÁ, ¹»Ïáñ³ïÇí Ï³Ù åïÕ³ïáõ Í³é»ñÝ áõ Ã÷»ñÁ å»ïù ¿
Ñ»é³óí»Ý: î»Õ³÷áËÙ³Ý ¨ í»ñ³ïÝÏÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ Í³é»ñÝ áõ Ã÷»ñÁ å»ïù ¿
ï»Õ³÷áËí»Ý ¨ í»ñ³ïÝÏí»Ý: ´áõÛë»ñÇ Ñ»é³óÙ³Ý É³í³·áõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÁ
áõß ³ßáõÝÝ ¿ ¨ ÓÙ»éÁ, áñáÝù ³Ù»Ý³Ñ³ñÙ³ñÝ »Ý µáõë³Ï³Ý ¨ Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇÝ
Ñ³ëóíáÕ íÝ³ëÁ Ýí³½³·áõÛÝÇ Ñ³ëóÝ»Éáõ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó: Ð³Ù³Ó³ÛÝ µáõë³µ³Ý³Ï³Ý
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, áñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ Ð³í»Éí³Í 4-áõÙ, Íñ³·ñ³ÛÇÝ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ
Í³é³ï»ë³ÏÝ»ñÁ ÁÝ¹·ñÏí³Í ã»Ý ÐÐ µáõÛë»ñÇ Î³ñÙÇñ ¶ñùáõÙ:
ÐáÕ³ß»ñïÇ Ñ»é³óáõÙ:
ÑáÕ³ß»ñïÁ å»ïù ¿ å³Ñ»ëï³íáñíÇ` Ñ»ï³·³ÛáõÙ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ¨ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ ÙÇçÝ³Ù³ë»ñÇ Ï³Ý³ã³å³ïÙ³Ý
Ýå³ï³Ïáí: ²í»ÉóáõÏ³ÛÇÝ ÑáÕÁ å»ïù ¿ û·ï³·áñÍíÇ Ùáï³Ï³ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ
Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ:

143. Îïñí³Í

öáßÇ ¨ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñ:
144. ÐáÕ³ß»ñïÇ Ñ»é³óÙ³Ý ¨ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ³é³ç³Ý³Éáõ ¿
÷áßÇ ¨ ³í»É³Ý³Éáõ »Ý ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ, ÇÝãÁ Ïµ»ñÇ û¹Ç áñ³ÏÇ µ³ó³ë³Ï³Ý
÷á÷áËáõÃÛ³Ý: öáßáõ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Ïñ×³ï»É ïíÛ³É ï³ñ³ÍùáõÙ
µáõë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ÑÝ³ñ³íáñÇÝë »ñÏ³ñ å³Ñ»Éáí ¨ Ùáï»óÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇÝ
å³ñµ»ñ³µ³ñ çáõñ ó³Ý»Éáí: Îáßï Ù³ëÝÇÏÝ»ñ ¨ NO2 ³ñï³Ý»ïí»Éáõ ¿ áÕç
ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ, ë³Ï³ÛÝ Ñ³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ ³Ûë ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ ÉÇÝ»Éáõ »Ý
ë³Ñ³Ù³Ý÷³Ï ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ ¨ Ïñ»Éáõ »Ý Å³Ù³Ý³Ï³íáñ µÝáõÛÃ: ´³óÇ ³Û¹,
¹Ç½»É³ÛÇÝ ß³ñÅÇãÝ»ñÇ ýÇÉïñ»ñ ¨ ·³½áñëÇãÝ»ñ å»ïù ¿ ï»Õ³¹ñí³Í ÉÇÝ»Ý µáÉáñ
Ù»ù»Ý³ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ íñ³:
Մշակութային ժառանգություն:
145. Մայրուղին չի անցնում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կամ ՄՆ որևէ մշակութային ժառանգության

կամ հնագիտական պեղումնավայրի միջով կամ մոտով, բացառությամբ վերը
նշված Ագարակի հնագիտական արգելոցի: Այնուամենայնիվ, հնագիտական
հետազոտությունը հայտնաբերել է մայրուղու մոտ գտնվող որոշ բնակավայրերի
հետքեր: Եթե մշակութային ժառանգության կամ հնագիտական հետաքրքրություն
ներկայացնող որևէ իր չի բացահայտվել պեղումների ժամանակ` աշխատանքները
պետք է դադարեցվեն և այդ մասին պետք է տեղեկացվի ՄՆ-ին: Շինարարական
աշխատանքները չեն կարող սկսվել այնքան ժամանակ, մինչև Պատահական
գյուտը չհետազոտվի հնագետի կողմից և չտրվի գրավոր թույլտվություն ՄՆ-ի
կողմից:

Կապալառուները

պետք

է
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պատահաբար գյուտի վերաբերյալ ՄՆ ընթացակարգին և պայմանագրային
հիմունքներով պետք է խստորեն կատարեն պահանջները:
²ÕÙáõÏ:
146. Ø»ù»Ý³ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÇ ¨ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í ³ÛÉ
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³é³ç³Ý³ ³ÕÙáõÏ: ¸ñ³
³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ³é³í»É ½·³ÉÇ ÏÉÇÝÇ ×³Ý³å³ñÑÇ ³ÝÙÇç³å»ë »½ñÇÝ µÝ³ÏíáÕ Ï³Ù ³ÛÉ
Ï³éáõÛóÝ»ñáõÙ ³ßË³ïáÕ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ³Ù³ñ:
147. ²ÕÙáõÏÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ Ï³Ëí³Í ÏÉÇÝÇ ÏáÝÏñ»ï Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ

µÝáõÛÃÇó, ¹ñ³Ýó Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÇó, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÙÃÝáÉáñï³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó:
ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕÁ å»ïù ¿ Ùß³ÏÇ ³ÕÙáõÏÇ ¨ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇ
Ï³é³í³ñÙ³Ý åÉ³Ý: ê³ÑÙ³Ýí³Í »Ý áñáß³ÏÇ Ù»ÕÙ³óÝáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ` ³ÕÙáõÏÇ
Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ Ýí³½»óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²Û¹ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇó »Ý.
•
•
•
•
•
•

ßÇÝ ×³Ùµ³ñÝ»ñÇ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇó ÑÝ³ñ³íáñÇÝ Ñ»éáõ ï»Õ³¹ñáõÙÁ,
³ÕÙÏ³ß³ï ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇó Ñ»éáõ` »Ã»
ÑÝ³ñ³íáñ ¿,
³ÕÙÏ³ß³ï ³ßË³ï³Ýù³Ý»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ó»ñ»Ïí³ Å³Ù»ñÇÝ ¨ Ëáõë³÷»É
·Çß»ñí³ Å³Ù»ñÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõó,
ÑÝ³ñ³íáñÇÝë Ýí³½»óÝ»É µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ Ùáï Í³Ýñ ï»ËÝÇÏ³ÛÇ
û·ï³·áñÍáõÙÁ,
Ù»ù»Ý³ë³ñù³íáõÙÝ»ñÇ íñ³ ï»Õ³¹ñ»É ³ÕÙÏ³ÏÉ³ÝÇã ë³ñù»ñ,
³ÕÙáõÏÇ ³ÕµÛáõñÇ ßáõñç Ï³éáõó»É Å³Ù³Ý³Ï³íáñ å³ïÝ»ßÝ»ñ, »Ã» ³ÛÉ
Ù»ÕÙ³óÝáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³Ù ÏÇñ³é»ÉÇ ã»Ý:

Թրթռումներ:
148. ÞÇÝ ï»ËÝÇÏ³Ý ³é³ç³óÝáõÙ ¿ Ý³¨ ÃñÃéáõÙÝ»ñ, áñÁ Ï³ñáÕ ¿ íÝ³ë å³ï×³é»É
Ùáï³Ï³ Ï³éáõÛóÝ»ñÇÝ: ØÇÝã ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÝ áõ
ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ï³ï³ñ»É Ùáï³Ï³ Ï³éáõÛóÝ»ñÇ íÇ×³ÏÇ
·Ý³Ñ³ïáõÙ` ¹ñ³Ýó Ñ³ëóí»ÉÇù Ñ³í³Ý³Ï³Ý íÝ³ëÁ í»ñ³ÑëÏ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
Ìñ³·ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï áñ¨¿ Ï³éáõÛóÇ Ñ³ëóí³Í íÝ³ëÁ å»ïù ¿
í»ñ³Ï³Ý·ÝíÇ Ï³Ù ÷áËÑ³ïáõóíÇ: Թրթռումների պատճառով ավերումից
խուսափելու

նպատակով

աé³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ

áõß³¹ñáõÃÛáõÝ

å»ïù

¿

¹³ñÓíÇ

հնագիտական/պատմական/մշակութային Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇն:
²í»ÉóáõÏ³ÛÇÝ µÝ³ÑáÕ:
149. ºÃ» ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³é³ç³Ý³ ³í»ÉóáõÏ³ÛÇÝ µÝ³ÑáÕ, ³ÛÝ å»ïù ¿
¹³ë³Ï³ñ·íÇ ¨ ï»Õ³÷áËíÇ ´Ü-ի և տեղական կառավարման մարմինների Ñ»ï
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í í³Ûñ»ñ:
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ÚáõÕÇ ¨ í³é»ÉÇùÇ ³ñï³Ñáëù»ñ:
150. ÚáõÕÇ ¨ í³é»ÉÇùÇ ³ñï³ÑáëùÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ¹ñ³Ýó å³Ñ»ëïÝ»ñÇ Ï³Ù ï»ËÝÇÏ³ÛÇ
í»ñ³ÉÇóù³íáñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï: ÜÙ³Ý ³ñï³Ñáëù»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ³Õïáï»É ÑáÕÁ,
ëïáñ·»ïÝÛ³ ¨ Ù³Ï»ñ¨áõÃ³ÛÇÝ çñ»ñÁ: ´Îä-áõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í »Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ, áñáÝù
ë³ÑÙ³ÝáõÙ »Ý Ñ³ïáõÏ ï³ñ³ÍùÝ»ñ` ¹ñ³Ýó å³Ñå³ÝÙ³Ý ¨
ï»ËÝÇÏ³ÛÇ
í»ñ³ÉÇóù³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, »Ã» ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ ³Ûë ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ³ÛÉ
í³Ûñ»ñáõÙ: ²ñï³Ñáëù»ñÇ ¹»åùáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ï³ï³ñ»É Ù³ùñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
¨ ¹ñ³ Ù³ëÇÝ ï»ÕÛ³Ï å³Ñ»É ´Ü-ÇÝ:
Տրանսպորտային միջոցների »ñÃ¨»ÏáõÃÛáõÝÁ ï»Õ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑÝ»ñáí ¨
×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ:
151. Ìñ³·ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³ÝË³ï»ëíáõÙ ¿ ï»Õ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑÝ»ñáí µ»éÝ³ï³ñÝ»ñÇ
»ñÃ¨»ÏáõÃÛ³Ý ³í»É³óáõÙ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý áÕç ÁÝÃ³óùáõÙ` Ã³÷áÝÝ»ñÇ, ÑáÕ³·ñáõÝïÇ,
ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñÇ ¨ ï»ËÝÇÏ³ÛÇ ï»Õ³÷áËÙ³Ý å³ï×³éáí: êñ³ Ñ»ï¨³Ýùáí
Ñ³í³Ý³Ï³Ý »Ý ×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ Ëó³ÝáõÙÝ»ñ, »ñÃ¨»ÏáõÃÛ³Ý ¹³Ý¹³ÕáõÙ ¨
×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ: Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó å»ïù ¿
Ï³½ÙíÇ »ñÃ¨»ÏáõÃÛ³Ý ¨ ïñ³ÝëåáñïÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý åÉ³Ý, áñáõÙ Ïë³ÑÙ³Ýí»Ý ¹»åÇ
×³Ý³å³ñÑÝ»ñ ÙáõïùÇ ¨ »ÉùÇ Ï»ï»ñÁ, ÏÏÇñ³éí»Ý Ñ³ïáõÏ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ` Ý»ñ·ñ³í»Éáí ï»ÕÇ áëïÇÏ³ÝáõÃÛ³ÝÁ, Ïë³ÑÙ³Ýí»Ý »ñÃ¨»ÏáõÃÛ³Ý
·ñ³ýÇÏÝ»ñÁ,
¨,
ï»ÕÇ
Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý
Ñ»ï
Ñ³Ù³ï»Õ,
Ïë³ÑÙ³Ýí»Ý
Ù»ù»Ý³ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ï»Õ³÷áËÙ³Ý »ñÃáõÕÇÝ»ñÁ:
Պինդ և հեղուկ թափոնների առաջացում:
152. Պինդ թափոնը, որը կարող է առաջանալ շինարարության ժամանակ, ներառում է

ավելացած ճանապարհային ծածկի մնացորդները, յուղի ֆիլտրերը, նյութերի
փաթեթավորման պարագաները և բանվորների կողմից նետած պինդ թափոնները:
Հեղուկ թափոնը, որը կարտադրվի ծրագրի ընթացքում, ներառելու է շինարարների
կոյուղուց օգտվելը և վերամշակված յուղը: ԲԿՊ-ն նշում է, որ թափոնները պետք է
հավաքվեն, պահեստավորվեն, տեղափոխվեն և կուտակվեն` ԲՆ պահանջներին
համապատասխան:
î³ñ³ÍùÇ µ³ñ»Ï³ñ·áõÙ:
153. ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇó Ñ»ïá, ÙÇÝã¨ ³ÛÝ í»ñçÝ³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ»ÉÁ îÎÜ-ÇÝ,

Ï³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ µ³ñ»Ï³ñ·»É ï³ñ³ÍùÁ` Ñ»é³óÝ»Éáí ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï
Ï³åí³Í ÝÛáõÃ»ñÝ áõ Ã³÷áÝÝ»ñÁ, ó³Ý»É ï»Õ³Ï³Ý Ëáï³µáõÛë»ñ ¨ ïÝÏ»É Í³é»ñ:
ä»ïù ¿ ËáïÇ ó³Ýùë Ï³ï³ñíÇ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ ÙÇçÝ³Ù³ë»ñáõÙ ¨ »½ñ»ñÇÝ, ÇÝãå»ë
Ý³¨ ïÝÏí»Ý Í³é»ñ: ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ïïñí³Í Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 1 Í³éÇ
¹ÇÙ³ó Ï³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ ïÝÏ»É ³éÝí³½Ý 10 Í³é, áñáÝù å»ïù ¿ ïÝÏí»Ý
Ù³ÛñáõÕáõó ï»ë³Ý»ÉÇ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³: ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ áñ¨¿
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï å»ïù ¿ ÏÝùÇ ³éÝí³½Ý »ñ»ù ï³ñí³
å³ÛÙ³Ý³·Çñ, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ áñÇ í»ñçÇÝÁ ÏËÝ³ÙÇ ³Û¹ Í³é»ñÝ áõ Ï³å³ÑáíÇ ¹ñ³Ýó
·áÛáõÃÛáõÝÁ:
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²½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ÷áõÉáõÙ
ú¹Ç áñ³ÏÁ.
154. Ö³Ý³å³ñÑÇ

Ùáï ·ïÝíáÕ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ û¹Ç ³ÕïáïÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
óáõÛó
ïí»óÇÝ,
áñ
³ÕïáïÇãÝ»ñÇ
÷³ëï³óÇ
ù³Ý³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÙÇ ù³ÝÇ ³Ý·³Ù ó³Íñ »Ý êÂÎ-Ý»ñÇó: ºñÃ¨»ÏáõÃÛ³Ý ³í»É³óÙ³Ý
Ñ»ï¨³Ýùáí ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ³í»É³Ý³Ý Ý³¨ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ, ë³Ï³ÛÝ ³Ûë
³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÏÉÇÝ»Ý ³ÝÝß³Ý:
²ÕÙáõÏ:

155. Ø³ÛñáõÕáõ

ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³ÏÝÏ³ÉíáõÙ ¿ ³ÕÙáõÏÇ ³í»É³óáõÙ, áñÁ
Ý»ñÏ³ÛáõÙë ¿É ËÇëï µ³ñÓñ ¿ ¨ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ
Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÁ հատկապես այն 7 համայնքներում, որոնք նոր մայրուղուն մոտ են
գտնվում:
êáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñ:

156. Î³ Ùï³í³ËáõÃÛáõÝ, áñ ×³Ý³å³ñÑÁ Ù³ÛñáõÕáõ í»ñ³Í»Éáõ ¹»åùáõÙ ³ÛÝ µ³ó³ë³µ³ñ

Ï³½¹Ç ×³Ý³å³ñÑÇ »½ñ»ñÇÝ í³×³éùáí ½µ³ÕíáÕ Ù³ñ¹Ï³Ýó íñ³: âÇ ÃáõÛÉ³ïñí»Éáõ
ÙÇñ· ¨ ³ÛÉ ÙÃ»ñùÝ»ñ í³×³é»É Ù³ÛñáõÕáõ »½ñ»ñÇÝ:
157. ê³Ï³ÛÝ Ñ³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ Íñ³·ÇñÁ ï»ÕÇ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÏáõÝ»Ý³ Ý³¨ ¹ñ³Ï³Ý

ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý
³½¹»óáõÃÛáõÝ`
³å³Ñáí»Éáí
Ýñ³Ýó
Ï³ñ×³ï¨
³ßË³ï³ï»Õ»ñáí: ´³óÇ ³Û¹, Ù³ÛñáõÕÇÝ ÏËÃ³ÝÇ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý
½³ñ·³óÙ³ÝÁ, ù³ÝÇ áñ »ñÏñÇ Ñ³ñ³íÁ ÏÏ³åÇ ÑÛáõëÇëÇ Ñ»ï:

¶áõÙ³ñ³ÛÇÝ µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñ
158. ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý

ÁÝÃ³óùáõÙ ×³Ý³å³ñÑÇ Ùáï³Ï³ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÁ Ï»ÝÃ³ñÏí»Ý
µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, áñÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ÷áßáõ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñ, ³ÕÙáõÏ,
×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ ³ÝÑ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝ, áñáÝù µáÉáñÁ Ï³é³ç³óÝ»Ý ·áõÙ³ñ³ÛÇÝ
µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñ: ê³Ï³ÛÝ ¹ñ³Ýù ÉÇÝ»Éáõ »Ý Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï ¨
¿³Ï³Ýáñ»Ý Ù»ÕÙ³óí»Éáõ »Ý Ñ³ïáõÏ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ßÝáñÑÇí:
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Զ. ԾՐԱԳՐԻ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
159. ²¼´-Ç ²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃÇ (2009)

Ñ³Ù³Ó³ÛÝ å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿, áñ ¹Çï³ñÏí»Ý Íñ³·ñÇ ÏÇñ³é»ÉÇ ³ÛÉÁÝïñ³ÝùÝ»ñ` »ÉÝ»Éáí
Íñ³·ñÇ
ï³ñµ»ñ
Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ
ï»Õ³¹Çñù»ñÇó
¨
Ý³Ë³·ÍÇ
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: êñ³Ýó Ýå³ï³ÏÝ ¿ ³é³ç³ñÏ»É
ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ
³ÛÉÁÝïñ³ÝùÝ»ñ` Ñ³í³Ý³Ï³Ý µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÇó Ëáõë³÷»Éáõ
Ñ³Ù³ñ:
160. Մայրուղու

Աշտարակ-Թալին հատվածը հյուսիս-հարավ ճանապարհային
միջանցքի բաղկացուցիչ մաս է, որը ձգվում է Արագած լեռան շուրջը: Ավելին՝

ծրագիրը հետևում է Մ1 գոյություն ունեցող ճանապարհի երթուղուն և կկառուցվի
որպես I կատեգորիայի մայրուղի: Հետևաբար, գոյություն չունեն իրագործելի
այլընտրանքներ

հիմնական

մայրուղու,

նախագծման

և

շինարարության

մեթոդաբանության պարագայում, և անհաջող տարբերակը չի համարվում
կենսունակ, քանի որ այն կհակասի մայրուղու ամբողջական ցանցի`
կառավարության պլանավորմանը, որի կենսական օղակն է համարվում սույն
ծրագիրը:

161.

ê³Ï³ÛÝ, ÞØ²¶-Ç ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ å³ñ½ ¹³ñÓ³í, áñ ³é³ç³ñÏí³Í »ñÃáõÕáõ
íñ³ Ï³ï³ñ»Éáí ÷áùñ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÑÝ³ñ³íáñ ÏÉÇÝÇ Ï³ÝË³ñ·»É»É µÝáõÃÛ³ÝÁ ¨,
³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ, ÑÝ³·Çï³Ï³Ý, å³ïÙ³Ï³Ý ¨ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Å³é³Ý·áõÃÛ³ÝÁ
Ñ³ëóí»ÉÇù íÝ³ëÝ»ñÁ: ²é³ç³ñÏíáÕ ³Ûë ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý³¨ Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ
÷áùñ µ³ó³ë³Ï³Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛ³Ý å³ï×³é Ï¹³éÝ³Ý, áñáÝù ÏÝ»ñ³éí»Ý
Ðúìä-áõÙ:

162. Որպես այլընտրանքային նախագիծ նախնական նախագծի համար առաջարկվող

փոփոխություններն են` տարբեր մակարդակների վրա գտնվող փոխհատումները,
ճանապարհի երկրաչափությունը, ծրագիծը և ճանապարհի լայնացումը: Այդ
այլընտրանքային տարբերակները առաջարկվում են որպեսզի մեղմացվի վնասը և
պահպանվի

հնագիտական,

կարևորությունը

և

պատմական

նշանակությունը

4

և

մշակութային

տեղավայրերի

համար:

արժեքների
Նաև

այդ

տարբերակները դուրս կբերեն 1 հնագիտական հուշարձանի Ծրագրի ուղղակի
ազդեցությայն շրջանակներից:
•

Մաստարայի հնագիտական համալիր – (Ընդհանուր քարտեզում, Քարտեզներ
13 և 14-ում # 42):
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•

Դամբարանադաշտ և Հայրենյացի միջնադարյան գյուղատեղիի մնացորդներ
(Ընդհանուր քարտեզում և Քարտեզ 19-ում #62):

•

Բենիամինի հնագիտական համալիր – (Ընդհանուր քարտեզում և Քարտեզներ
20 և 21-ում # 67 ):

•

Ազատանի մեգալիթյան կառույցներ (Ընդհանուր քարտեզում և Քարտեզ 22-ում
# 70):

Մաստարայի հնագիտական համալիր
163. Տեղավայրը

բաղկացած
է
վաղ
բրոնզի
դարի
և
հելլենիստական
ժամանակաշրջանների մի քանի մեծ բնակավայրերից և դամբարանադաշտերից:
Ժամանակին լինելով քաղաքային` այդ տարածքը ավանդական առևտրային

ուղիներում կարևոր տեղավայր էր հանդիսանում: Հետևաբար, շատ կարևոր է
պաշտպանել այդ հուշարձանները ավերումից:
164. Դամբարանադաշտը համարվում է երկրորդական և այն կարելի է պեղել

շինարարական աշխատանքների ընթացքում հնագետի հսկողության տակ:
165. Հնագիտական համալիրը ավելի արժեքավոր է և կարող է բաժանվել երկու

մասերի մեղմացնող միջոցառումներ անցկացնելու իմաստով:
•

Բացասական ազդեցությունը առաջին մասում` կմ 50+000-ից մինչև կմ
51+000-ը (Նախագծային տեղակայումը կմ 79+200 մինչև 80+200) կարելի է
սահմանափակել
պատահական
գտածոների
հայտնաբերման
ընթացակարգերը պահպանելով:

•

Բացասական

ազդեցությունը

երկրորդի`

Ծրագրի

ամենակարևոր

հնագիտական վայրերից մեկի վրա նվազեցնելու համար առաջարկվում է
իրականացնել հետևյալ կերպ.
1. կմ 51+200-ից (Նախագծային տեղակայումը 80+400) դեպի ձախ
շեղվելու փոխարեն պետք է մնալ գոյություն ունեցող ճանապարհին
մոտ` աջ կողմում:
2. կմ 50+700-ից մինչև կմ 52+800 (Նախագծային տեղակայումը կմ
79+900-ից

մինչև

կմ

82+000-ն)

իրականացնել

հնագիտական

հետազոտություն:
166. Մաստարայում դիտարկվել են ծրագծի երկու տարբերակներ՝

 Տարբերակ 1՝ լայնացնել առկա ճանապարհը մինչև 4 գոտի ունեցող
կրկնակի երթևեկության ուղի: Այս տարածքում բարդ լեռնային տեղանքի
պատճառով ներկայիս ճանապարհը ունի լայնացող ծրագիծ, որը չի
համապատասխանում

Կատեգորիա

1

նախագծային

չափանիշներին:

Կրկնակի երթևեկելի ուղու ծրագիծը նույնպես չի համապատասխնում
Կատեգորիա 1 չափանիշներին:
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 Տարբերակ

2՝

Կատեգորիա

նախագծել
1

չափանիշների,

ճանապարհային
հատվածների

նոր

միջանցքի

համար,

կրկնակի
որը

երթևեկության

կիրառվել

ներադրումային

և

նվազեցնել

է

ծրագրի

շրջակա

ուղի՝

ըստ

Հյուսիս-հարավ
մնացած

բոլոր

միջավայրի

վրա

ազդեցությունները:
Ծրագրային այլընտրանքները ներկայացված են ներքոհիշյալ պատկերում:

167. ՀՀ Տրանսպորտի և կապի ու Մշակույթի նախարարությունների միջև մանրամասն

խորհրդակցության արդյունքում ընդունվել է Տարբերակ 2-ը ելնելով հետևյալից՝


Ավելի բարձր ճանապարհային նախագծման չափանիշների ավելի լավ
առողջապահության և անվտանգության հատկանիշներ,



Հնագիտական վայրում ազդեցությունների նվազեցման հնարավորություն ՝
ազդեցության ենթակա տարածքներում նախնական պեղումներ և
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շինարարության

ընթացքում

շրջակա

տարածքների

ամբողջական

պահպանում,


Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի ողջ
ընթացքում

նախագծային

միևնույն

չափանիշների

պահպանման

արդյունքում Երթևեկության անվտանգության առավելությունը:
168. Նոր ծրագիծը լինելու է առկա ճանապարհի աջ կողմում կմ 50+000 –ի և կմ 51+000-

ի միջև (նախագծային պիկետաժը՝ կմ 79+200 –ից մինչև կմ 80+200)՝ խուսափելու
համար ճանապարհի ձախ կողմում գտնվող հնագիտական համալիրի վրա
ազդեցությունից: ԲԿՊ-ով պահանջվում է լիարժեք հնագիտական պեղումներ
իրականացնել

նախքան

շինարարական

աշխատանքների

մեկնարկը

այն

վայրերում, որոնք անմիջական ազդեցության են ենթարկվելու աշխատանքների
պատճառով: Պատահական գտածոների գործընթացը նույնպես պետք է կիրառվի:

Հայրենյացի հնագիտական հուշարձան
169. Հուշարձանը

ներկայացված

է

բրոնզից

մինչև

երկաթի

դարերի

դամբարանադաշտով և միջնադարյան գյուղի մնացորդներով: Տեղավայրը կարևոր
օրինակ

է

այնպիսի

երևույթի,

ինչպիսին

է

հնադարյան

գերեզմանների

օգտագործումը ավելի ուշ դարաշրջանների բնակիչների կողմից որպես ապրելու
վայր:
170. Առաջարկվող հանգույցի տեղակայության նախնական գնահատումը ներառում էր

նոր ճանապարհը ներայիս ճանապարհի դեպի արևելյան կողմ տեղափոխելու
առաջարկը, ինչպես ներկայացված է նեքոհիշյալ գծագրում.

ՀՀ Տրանսպորտի ու կապի և Մշակույթի նախարարությունների միջև մանրամասն
խորհրդակցությունների ընթացքում եզրակացության եկան, որ դա ավելի մեծ
ազդեցություն կունենա շրջակա միջավայրի վրա, քանի որ այն ներառում է 2կմ
երկարությամբ նոր կրկնակի երթևեկության ուղու կառուցում և մեկուսացնում է “ոչ
բերքատու հողի” մեծ տարածք առկա և նոր ճանապարհների միջև: Որոշվել է
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պահպանել առկա հանգույցի ներկայիս տեղակայությունը (պիկետաժ 104+200),
սակայն ինչպես սահմանված է այլ հատվածների համար, շինարարության
ընթացքում իրականացնել մեղմացնող միջոցառումներ, այն է՝ պահպանվող
տարածքում նախնական պեղումներ և հնագիտական գոտու պաշտպանում:
171. Վերջնական հատակագիծը

պետք է ապահովի հնագիտական վայրի վրա
բացասական ազդեցության բացառումը:

172. Մինչ

շինարարական աշխատանքների մեկնարկը պետք է իրականացնել
հնագիտական ուսումնասիրություններ 30.8 հեկտար տարածքով` կմ 102+300-ից
մինչև կմ 104+500-ը:

173. Ի լրացում, ԲԿՊ-ն նաև ներառում է պահանջներ, որոնք պարտադրում են բոլոր

կապալառուներին, որոնք իրականացնում են շինարարական աշխատանքները
հնագիտական, պատմական կամ մշակութային տարածքներում կամ այդ
տարածքների մոտակայքում, խստորեն պահպանել հետևյալ պայմանները.
• Չկուտակել շինարարական աղբը կամ թափոնները տեղավայրում,
• Տեղավայրի բնահողը չպետք է օգտագործվի շինարարական նպատակների
համար, և
• Պետք է պահպանվի բաց մուտքը դեպի տեղավայր:

Բենիամինի հնագիտական համալիր
174. Հուշարձանը Հայաստանի ամենամեծ հուշարձաններից մեկն է: Այն պարունակում

է տպավորիչ ճարտարագիտական կառուցվածքներ և մշակութային մնացորդներ:
Հետևաբար, տեղավայրի պաշտպանումը ավերումից շատ կարևոր է: Տեղավայրի
հիմնական մասը գտնվում է ձախ կողմում, իսկ սեպաձև տարածքը աջ կողմում:
175. Կրկնակի

երթևեկելի ուղու նախագիծը ներառում է առկա ճանապարհի
աջակողմյան նոր հյուսիսային ուղությամբ երթևեկելի ուղու կառուցում, որը հեռու
տաղակայված կլինի այդ տարածքի կարևոր վայրերից: Փոխհատման նախագծը (Կմ
110+000) փոփոխվել է ՝ հնագիտական վայրի վրա ազդեցությունը նվազեցնելու
համար,
իսկ
մնացորդային
ազդեցությունները
կմեղմացվեն՝
նախքան
շինարարական աշխատանքների մեկնարկը
ամբողջական հնագիտական
պեղումներ իրականացնելու շնորհիվ այն տարածքներում , որոնք աշխատանքների
կողմից ամնիջական ազդեցության են ենթարկվում: Պատահական գտածոների
գործընթացը նույնպես պետք է կիրառվի:

176. Մոտ

33 հեկտար տարածքում պետք է իրականացվեն համեմատաբար
փոքրածավալ հնագիտական պեղումներ մինչ շինարարական աշխատանքների
մեկնարկը կմ 109+000-ից մինչև կմ 112+000-ը:
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Ազատանի մեգալիթյան կառույցները
177. Մեգալիթյան կառույցը ներկայացնում է իրենից հուշարձանի հազվագյուտ

տեսակ` երեք շարքով ուղղաձիգ տեղադրված քարեր մոտ 2 կմ երկարությամբ:
178. Տեղավայրը ավերումից պաշտպանելու համար առաջարկվում է հետևյալը. ի

տարբերություն նախնական նախագծի, ըստ որի նախատեսվում է շեղել ծրագիծը
դեպի աջ, հարկավոր է տեղափոխել այն ձախ մոտ 200մ դեպի հարավ` կմ 112+000կմ112+400-ը:
179. Նաև, մինչ շինարարական աշխատանքների մեկնարկը պետք է իրականացնել

հնագիտական հետազոտություններ կմ 112+000-ից մինչև կմ 115+000-ը:
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Է. ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ
ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ
180. Ըստ

Հայաստանի ՇՄԱԳ օրենսդրության` ՇՄԱԳ-ը կենթարկվի հանրային
լսումների ԲՆ կողմից` գնահատելու համար “…հասարակական կարծիքը, առնչվող
համայնքների ղեկավարների կարծիքները, առնչվող համայնքների և առանցքային
պետական մարմինների կարծիքները”:
181. Մասնավորապես, իրականացումից կամ շինարարության մեկնարկից առաջ և այն
բանից հետո, երբ ՇՄԱԳ կամ ԲԿՊ փաստաթղթերի թարմացումները պատշաճ
կերպով կիրականացվեն և կփոխանցվեն բնապահպանության նախարարությանը,
ծրագիրը պետք է իրագործի Հոդված 6-ի դրույթները. շրջակա միջավայրի վրա
ազդեցության գնահատման վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով
նախատեսված գործունեության իրականացման վերաբերյալ տեղեկացման
ընթացակարգ:

Հանրային խորհրդատվություն
Առաջին հանրային խորհրդատվություն
182. Կայացել է երկու օրում, երկու հանդիպման տեսքով: Առաջին հանդիպումը

կայացել է Երևանի ՏԿՆ հանդիպումների սրահում 2010 մայիսի 26-ին: Հանդիպումը
համատեղ վարում էին ԾԻԿ նախագահը և ԱԶԲ աշխատակազմի խորհրդատուն.
հանդիպմանը մասնակցում էր 18 հոգի:
183. Երկու հանդիպումեր կայացան 2010 մայիսի 27-ին: (i) Մարալիկում հանդիպումը
կայացավ քաղաքապետարանի դահլիճում և հանդիպմանը մասնակցում էին 44
հոգի, հանդիպումը համատեղ վարում էին Մարալիկի քաղաքապետը և ԱԶԲ
աշխատակազմի խորհրդատուն: Երկրորդ հանդիպումը (ii) կայացավ Գյումրիում
Ույումջյան դպրոցում: Հանդիպմանը մասնակցում էին 16 հոգի և այն վարում էր
ԱԶԲ աշխատակազմի խորհրդատուն: Ընդհանուր մասնակիցների թիվը կազմում էր
78 հոգի` ներառյալ համապատասխան պետական գերատեսչությունները, ՀԿ-ները
և
մամուլի
ներկայացուցիչները:
Յուրաքանչյուր
մասնակցի
տրվեց
տեղեկատվական թերթիկ հայերեն և անգլերեն լեզուներով (Հավելված 10),
նոթատետր և գրիչ, որի վրա տպված էր ծրագրի անունը, ԱԶԲ լոգոն, Հայաստանի
զինանշանը:
184. Մարալիկում ԱԶԲ-ի ՇՄԱԳ-ի խորհրդատուն հարցազրույց էր տվել երկու

հեռուստաընկերությունների,
որոնք
նաև
տեսախցիկով
նկարահանեցին
խորհրդատվության մի մասը: Մարալիկում հանրային խորհրդատվության
հանդիպումից հետո այդ քաղաքի քաղաքապետը հանդիպում խնդրեց և
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հանդիպումը կայացավ ՇՄԱԳ-ի աշխատակազմի և Շիրակի մարզի երկու
պաշտոնյաների հետ: Գյումրիում կայացած հանդիպումից հետո “Օրհուս” կենտրոն
ՀԿ-ից Քրիստինեն խնդրեց իրեն տրամադրել MS Powerpoint պրեզենտացիայի
պատճենը և այդ նյութը նրան տրամադրվեց:
185. Մասնակցության

թերթիկների
պատճենները
թարգմանությունները Հավելվածներ 4-ում և 5-ում են:

և

դրանց

անգլերեն

Երկրորդ հանրային խորհրդատվություն
186. Կայացել է 2010-ի հուլիսի 1 և 2-ին: ՇՄԱԳ խմբի հավաքած տվյալները և ծրագիրը

քննարկվել են հիմնական շահառուների հետ: Այս հանդիպումների ժամանակ
կատարվել
է
ծրագրի
գնահատում
մասնակից-շահառուների
կողմից,
արտահայտվել են մտահոգություններ, ամրագրվել են արդյունքները, հարկ եղած
պարագայում` ձեռնարկել հետագա գործողություններ` քննարկման ժամանակ
բարձրացված մտահոգությունները փարատելու համար:
187. 2010թ. հուլիսի 1-ին երկու հանդիպում կայացավ: Առաջինը (i) Մարալիկի

քաղաքապետարանի դահլիճում, որին մասնակվել էին 32 հոգի և որը համատեղ
վարում էին
Մարալիկի քաղաքապետարանի ներկայացուցիչները և ԾԻԿ-ի
հասարակայության հետ կապերի մասնագետը: Երկրորդը (ii) կայացավ Գյումրիում
Ույումջյանի դպրոցում և հանդիպմանը մասնակցել էին 11 հոգի: Հանդիպումը
վարում էր ԱԶԲ աշխատակազմի խորհրդատուն: Գյումրիում կայացած
հանդիպումից հետո “Օրհուս” կենտրոն ՀԿ-ից Քրիստինեն խնդրեց իրեն
տրամադրել MS Powerpoint պրեզենտացիայի պատճենը և այդ նյութը նրան
տրամադրվեց:
188. 2010թ. հուլիսի 2-ի հանդիպումը կայացել է Երևանում, ՏԿՆ հանդիպումների

սրահներից մեկում: Այդ հանդիպումը համատեղ վարում էին ԾԻԿ
հասարակայության հետ կապերի բաժնի աշխատակիցը և ԱԶԲ աշխատակազմի
խորհրդատուն, և բացի ՇՄԱԳ խմբից և ԾԻԿ-ի որոշ աշխատակիցներից`
մասնակցում էին ևս 5 հոգի:
189. Կրկին յուրաքանչյուր մասնակից ստացավ տեղեկատվական թերթիկ հայերեն և

անգլերեն լեզուներով (Հավելված 11), նոթատետր և գրիչ, որի վրա տպված էր
ծրագրի անունը, ԱԶԲ լոգոն, Հայաստանի զինանշանը:
190. Երկու հանրային խորհրդատվություններին մասնակցել է ընդհանուր 48 մարդ,

ներառյալ` կառավարությունից, լրատվական կազմակերպություններից, և մի
քանիսը ստորև բերված տարբեր ՀԿ-ներից: Ոմանք մասնակցել են երկու
խորհրդակցությանն էլ:
Հասարակական լսումներին մասնակցած ՀԿ-երի ցանկը
(i)

ԱԶԲ-ի ՀԿ-ների Ֆորում,
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(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)

Ասպարեզ ակումբ,
Բիոսոֆիա,
Հայաստանի սպառողների ասոցիացիա,
Էկո Ալյանս,
Էկոլոգիական Ակադեմիա,
Շրջակա միջավայրի գոյատևում,
Գեո Բոտանիկ,
Գեոֆոն,
Երաշխիք,

(xi) Գյումրիի “Օրհուս” կենտրոն,
(xii) J.E.T
(xiii) M.E.K
(xiv)
(xv)
(xvi)
(xvii)

M.I.P
Մարգարտածաղիկ
Շողեր միություն,
“Աջակցություն” բարեգործական կազմակերպություն

îºÔºÎ²îìàôÂÚ²Ü î²ð²ÌàôØ
191. î»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý

ï³ñ³ÍáõÙÝ
Çñ³Ï³Ý³óí»É
¿
»ñÏáõ
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å»ï³Ï³Ý Ï³éáõÛóÝ»ñÇ Ñ»ï
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÇ
ÁÝÃ³óùáõÙ:
²½¹»óáõÃÛ³Ý
»ÝÃ³Ï³
µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý
³ÝÑ³Ý·ëïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ Ñ³ñó»ñÁ ùÝÝ³ñÏí»É »Ý Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í »ñÏáõ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ:

192. ²é³çÇÝ

¨
»ñÏñáñ¹
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
í»ñ³µ»ñÛ³É
Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ïå³·ñí»É »Ý «Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ» ¨ «²ñ³·³Í
³ßË³ñÑ» Ã»ñÃ»ñáõÙ, ï»Õ³¹ñí»É »Ý îÎÜ å³ßïáÝ³Ï³Ý Ï³Ûù¿çáõÙ, ï³ñ³Íí»É
¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ó³Ýó»ñáí, ¶ÛáõÙñÇÇ Þ²ÜÂ ¨ ò²Ú¶ Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñáí ¨
é³¹ÇáÛáí:
193. Նախնական ՇՄԱԳ հաշվետվությունը հայերեն լեզվով ներկայացվել է ԾԻԿ՝
Կառավարման խորհրդի հաստատումը ստանալու նպատակով, որն էլ տեղադրվել
է ՏԿՆ կայքում: Այնուհետև 2010 թվականի օգոստոսին հասարակությանը
հասանելի
տեղադրվել

դարձնելու
է

ԱԶԲ

նպատակով
կայքում

նախնական

(անգլերեն

ՇՄԱԳ

լեզվով):

Սա

հաշվետվությունը
ապահովել

է

բնապահպանական խնդիրների և առաջարկված մեղմացնող միջոցառումների
ներկայացումը համապատասխան կառավարման մարմիններին և այլ շահագրգիռ
անձանց:
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Ð³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ ß³Ñ³·ñ·Çé ÏáÕÙ»ñÇ Ñ»ï
194. Շահառուները

ներառված

են

եղել

ազդեցության

ենթակա

անձանց

տեղեկատվության տրամադրման և հանրային հանդիպումների գործընթացներին:
Այս

գործողությունների

ընթացքում

ազդեցության

ենթակա

անձանց

և

շահառուների կողմից ստացված առաջարկություններին անդրադարձ է եղել ԲԿՊում:
195. ÞØ²¶-Ç ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåí»É »Ý ÙÇ ß³ñù Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ` ß³Ñ³·ñ·Çé ï³ñµ»ñ

ÏáÕÙ»ñÇ ËÙµ»ñÇ Ñ»ï: ²ÛëåÇëÇ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ å»ïù ¿ Ï³½Ù³Ï»ñåí»Ý Ý³¨ ´ü¶
ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ùµ ³ÛÉ Íñ³·ñ»ñÇ Ï³½ÙÙ³Ý ·áñÍáõÙ: Ø³ÛÇë ¨ ÑáõÝÇë ³ÙÇëÝ»ñÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ³ÕÛáõë³Ï
14-áõÙ.

²ÕÛáõë³Ï 14: Ð³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ ß³Ñ³·ñ·Çé ÏáÕÙ»ñÇ Ñ»ï
²Ùë³ÃÇí

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ
/Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý í³Ûñ

Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñ

05/05/10

¦²ñó³Ë×³Ý
ÇÝëïÇïáõï§ ö´À

06/05/10

îÎÜ

06/05/10

ÞÇñ³ÏÇ
ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ
Ã³Ý·³ñ³Ý (¶ÛáõÙñÇ)
¦²ñó³Ë×³Ý
ÇÝëïÇïáõï§ ö´À

¾¹áõ³ñ¹ ´»½áÛ³Ý, Ý³Ë³·³Ñ
èáµ»ñï êáÕáÛ³Ý, ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»Ý
²ñÃáõñ ²í»ïÇëÛ³Ý, Íñ³·ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕ
²¼´: ÎÉ³áõë ÞáÝý»É¹, ²ñÙ³Ý ì»ñÙÇßÛ³Ý, ¸ÙÇïñÇ
²é³ù»ÉÛ³Ý (¶îÐ ÷áñÓ³·»ï- ÞØ²¶ ËáõÙµ)
Ðñ³Ýï ´»·É³ñÛ³Ý, ²é³çÇÝ ÷áËÝ³Ë³ñ³ñ
ü»ÉÇùë öÇñáõÙÛ³Ý, ïÝûñ»Ý, ÌÆÎ
¶³·ÇÏ ¶ñÇ·áñÛ³Ý, ²ñï³ùÇÝ Ï³å»ñÇ í³ñãáõÃÛ³Ý å»ï
Î³ñ»Ý ´³¹³ÉÛ³Ý, öáËïÝûñ»Ý, ¦Ð³Û³íïá×³Ý§ äà²Î
²¼´: ÎÉ³áõë ÞáÝý»É¹, ²ñÙ³Ý ì»ñÙÇßÛ³Ý
Ð³Ù³½³ëå Ê³ã³ïñÛ³Ý, ïÝûñ»Ý
²¼´: ÎÉ³áõë ÞáÝý»É¹, ´áñÇë ¶³ëå³ñÛ³Ý, ²ñÙ³Ý
ì»ñÙÇßÛ³Ý
¾¹áõ³ñ¹ ´»½áÛ³Ý, Ý³Ë³·³Ñ
èáµ»ñï êáÕáÛ³Ý, ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»Ý
²ñÃáõñ ²í»ïÇëÛ³Ý, Íñ³·ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕ
²¼´: ÎÉ³áõë ÞáÝý»É¹, ²ñÙ³Ý ì»ñÙÇßÛ³Ý
êÇÙáÝ ä³åÛ³Ý, ²é³çÇÝ ÷áËÝ³Ë³ñ³ñ
Ø³ñ·³ñÇï³ ÎáñËÙ³½Û³Ý, ²ñï³ùÇÝ Ï³å»ñÇ
í³ñãáõÃÛ³Ý å»ï
²Ý¹ñ³ÝÇÏ ¶¨áñ·Û³Ý, ¦´Ý³å³Ñå³Ý³Ï³Ý
÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ§ äà²Î ïÝûñ»Ý
²¼´: ÎÉ³áõë ÞáÝý»É¹, ²ñÙ³Ý ì»ñÙÇßÛ³Ý
Ø³ñ·³ñÇï³ ÎáñËÙ³½Û³Ý, ²ñï³ùÇÝ Ï³å»ñÇ
í³ñãáõÃÛ³Ý å»ï
²¼´: ÎÉ³áõë ÞáÝý»É¹, ²ñÙ³Ý ì»ñÙÇßÛ³Ý
²ñ¨ êÇÙáÝÛ³Ý, ÷áËÝ³Ë³ñ³ñ
²ñÙ»Ý³Ï ê³ñ·ëÛ³Ý, Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Å³é³Ý·áõÃÛ³Ý

18/05/10

07/05/10

´Ü

07/05/10

´Ü

10/05/10

ØÜ
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17/05/10c

îÎÜ, ÌÆÎ

18/05/10

¦²ñó³Ë×³Ý
ÇýëïÇïáõï§ ö´À

26/05/10

îÎÜ

03/06/10

²¼´Ð¶

10/06/10

îÎÜ

28/06/10

²¼´Ð¶

02/07/10

ØÜ

06/07/10

´Ü

06/07/10

ÐìÌ

06/07/10

²Ü

06/07/10

ÎñÃáõÃÛ³Ý
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ

í³ñãáõÃÛ³Ý å»ï
²ñïÛáÙ ¶ñÇ·áñÛ³Ý, ä³ïÙ³Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇ å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý å»ï
²¼´: ÎÉ³áõë ÞáÝý»É¹, ²ñÙ³Ý ì»ñÙÇßÛ³Ý, ´áñÇë
¶³ëå³ñÛ³Ý
ü»ÉÇùë öÇñáõÙÛ³Ý, ïÝûñ»Ý, ÌÆÎ
²ñ¨ÇÏ êÇÝ¹áÛ³Ý, îÝûñ»ÝÇ û·Ý³Ï³Ý, ÌÆÎ
²¼´: ÎÉ³áõë ÞáÝý»É¹, ²ñÙ³Ý ì»ñÙÇßÛ³Ý, ´áñÇë
¶³ëå³ñÛ³Ý, ¸ÙÇïñÇ ²é³ù»ÉÛ³Ý
¾¹áõ³ñ¹ ´»½áÛ³Ý, Ý³Ë³·³Ñ
èáµ»ñï êáÕáÛ³Ý, ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ»Ý
²ñÃáõñ ²í»ïÇëÛ³Ý, Íñ³·ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕ
²¼´: ÎÉ³áõë ÞáÝý»É¹, ²ñÙ³Ý ì»ñÙÇßÛ³Ý
ü»ÉÇùë öÇñáõÙÛ³Ý, ïÝûñ»Ý, ÌÆÎ
²ñ¨ÇÏ êÇÝ¹áÛ³Ý, îÝûñ»ÝÇ û·Ý³Ï³Ý, ÌÆÎ
²¼´: ÎÉ³áõë ÞáÝý»É¹
ü»ÉÇùë öÇñáõÙÛ³Ý, ïÝûñ»Ý, ÌÆÎ
²ñÙÇÝ» êÇÙáÝÛ³Ý, µÝ³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ¨
ëáóÇ³É³Ï³Ý/í»ñ³µÝ³Ï»óÙ³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý å»ï, ÌÆÎ
²¼´: ²ñ»· ´³ñë»ÕÛ³Ý (²¼´Ð¶), ²ñïá ²ÑáÝ»Ý, ÎÉ³áõë
ÞáÝý»É¹
ü»ÉÇùë öÇñáõÙÛ³Ý, ïÝûñ»Ý, ÌÆÎ
²ßáï Î³ñ³Ë³ÝÛ³Ý, î»ËÝÇÏ³Ï³Ý µ³ÅÝÇ å»ï, ÌÆÎ
²ñÙÇÝ» êÇÙáÝÛ³Ý, µÝ³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ¨
ëáóÇ³É³Ï³Ý/í»ñ³µÝ³Ï»óÙ³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý å»ï, ÌÆÎ
²¼´: ²ñ»· ´³ñë»ÕÛ³Ý (²¼´Ð¶), ¶áÑ³ñ Øáõë³Û»ÉÛ³Ý
(²¼´Ð¶), ÎÉ³áõë ÞáÝý»É¹
Ðñ³Ýï ´»·É³ñÛ³Ý, ²é³çÇÝ ÷áËÝ³Ë³ñ³ñ
²¼´: ²ñ»· ´³ñë»ÕÛ³Ý (²¼´Ð¶), ÎÉ³áõë ÞáÝý»É¹
êÇÉí³ ²¹³ÙÛ³Ý, ²¼´ ÐÎ ýáñáõÙ
øÝ³ñÇÏ ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³Ý, ¾Ïá¹³ßÇÝù
²¼´: ÎÉ³áõë ÞáÝý»É¹, ²ñÙ³Ý ì»ñÙÇßÛ³Ý
²ñ¨ êÇÙáÝÛ³Ý, ÷áËÝ³Ë³ñ³ñ
²ñÙ»Ý³Ï ê³ñ·ëÛ³Ý, Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Å³é³Ý·áõÃÛ³Ý
í³ñãáõÃÛ³Ý å»ï
²¼´: ÎÉ³áõë ÞáÝý»É¹, ´áñÇë ¶³ëå³ñÛ³Ý
¾¹·³ñ öÇñáõÙÛ³Ý, ´³ÅÝÇ å»ï, æñ³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ
Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ
²¼´: ÎÉ³áõë ÞáÝý»É¹
ÈáõëÇÝ» ø³É³ÝÃ³ñÛ³Ý, ³ßË³ï³ÝùÇ íÇ×³Ï³·ñáõÃÛ³Ý
í³ñãáõÃÛáõÝ
²¼´: ÎÉ³áõë ÞáÝý»É¹
èáõ½³ÝÝ³ Úáõ½µ³ßÛ³Ý
²¼´: ÎÉ³áõë ÞáÝý»É¹
êáõë³ÝÝ³ Ø³ßáõñÛ³Ý
²¼´: ÎÉ³áõë ÞáÝý»É¹
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Ը. ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ԲԱՎԱՐԱՐՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ
196. Ժամանակ առ ժամանակ, տարբեր պատճառներով, կապալառուները ճշգրտորեն

չեն հետևում շինարարական ընթացակարգերին, որոնք ներառում են շրջակա
միջավայրի պաշտպանությունը: Նման պարագայում ողջունելի է տուժած
մարդկանց բողոքներ ներկայացնելը: Սույնով նպատակ է հետապնդվում
օժանդակել տուժած մարդկանց` բողոք ներկայացնելու և ժամանակին ու
արդյունավետորեն իրենց բողոքների բավարարման մեխանիզմները բնութագրելու
համար:
197. Այս գործընթացը կիրառելի է արդեն գործող դիմումների հետ մեկտեղ, որոնք

ներկայացվում են գրավոր, տեղական կառավարության կողմից անձնական
հայցերի սահմանած կարգով:
198. Ներգրավված հավանական կողմերն են. հայցվոր, կապալառու, ¶Ø, ԾԻԿ, ՀԿ-ներ,

ԱԶԲ և դատարանները:

Շրջանակը և ժամկետները
Կապալառու
199. Կապալառուն

պարտավոր
է
իրականացնել
աշխատանք,
համապատասխանում է ստորև բերված պայմանագրային պահանջներին.
(i) Նախնական գումար` բողոքը բավարարելու համար,
(ii) Աշխատակազմի ներկայացուցիչ, ով պատասխանատու
ընթացակարգի համար և ով
ա. առաջին կոնտակտային անձն է,

է

որը

բողոքի

բ. գրանցամատյան է պահում
գ. նախագծում է մեղմացուցիչ միջոցներ, որոնք պետք է կիրառվեն
կապալառուի կողմից, և
դ. պատրաստում է պարբերական հաշվետվություններ:
(iii) Նախատեսված հեռախոսագիծ,
(iv) Հեռախոսահամարի, էլեկտրոնային հասցեի, կոնտակտային անձի անվան
տեղադրում ծրագրի վահանակի վրա:

Գործադիր մարմին
200. ¶Ø-ն, ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարությունը (ՏԿՆ) համաձայնության են

եկել ԱԶԲ-ի հետ`
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(i) ԾԻԿ-ի, Կապալառուի և տուժած անձի միջև անհամաձայնության դեպքում
կատարել միջնորդ դատավորի դեր, և
(ii) պարբերաբար հաշվետու լինել ԱԶԲ-ին:

ԾԻԿ
201. ԾԻԿ-ի աշխատակազմում առկա է շրջակա միջավայրի մասնագետ, ով.

1. Մոնիթորինգի է ենթարկում բողոքի գործընթացը,
2. Համակարգում է և միջնորդի դեր է կատարում կապալառուի հետ բողոքների
դեպքում,
3. Գործընթացը համաձայնեցնում է ՀԿ-ի հետ, և
4. Պարբերաբար հաշվետու է լինում ¶Ø -ին (ՏԿՆ-ին):

ՀԿ-ներ
202. ՀԿ-ները մասնակցել են հանրային խորհրդատվության իրադարձություններին,

ինչը նկարագրված է IV բաժնում: Նրանք պետք է.
1. Տրամադրեն հասարակական մոնիթորինգի ծավալները,
2. Մասնակցեն բողոքի բավարարման բանակցություններին,
3. Մասնակցեն բողոքի դատական նիստին, և
4. Օժանդակեն
ԾԻԿ-ին`
ծրագրի
վերաբերյալ
տեղեկացվածությունը բարձրացնելու նպատակով:

հասարակական

Հայցվոր
203. Հավանական հայցվորը պետք է քայլերը կատարի հետևյալ հերթականությամբ.

1. Կապվի կապալառուի նշանակած բողոքն ընդունող հանձնաժողովի հետ
անձամբ կամ նախատեսված հեռախոսահամարի միջոցով,
2. Բողոք ներկայացնի և տեղեկատվություն տրամադրի բողոքի գրանցման
համար,
3. Համաձայնության գա կապալառուի հետ` մեղմացուցիչ միջոցների կիրառման
վերաբերյալ,
4. Համաձայնության գա կապալառուի հետ` մեղմացուցիչ միջոցները կիրառելու
ժամկետների շուրջ,
5. Համաձայնության գա կապալառուի հետ ստուգման մեթոդի վերաբերյալ առ
այն, որ մեղմացուցիչ միջոցները կիրառվել են պայմանավորվածության
համաձայն,
6. Ստորագրությամբ հաստատի, որ մեղմացուցիչ միջոցները իրականացվել են
պայմանավորվածության համաձայն,
7. Չբավարարվելու պարագայում` ԾԻԿ-ից բողոքի բավարարում պահանջի (iii),
(iv) և (v),
8. Չբավարարվելու պարագայում` ¶Ø -ից բողոքի բավարարում պահանջի (vii),
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9. Չբավարարվելու պարագայում` ԱԶԲ-ից (²¼´Ð¶) բողոքի բավարարում
պահանջի,
10. Ներգրավի համապատասխան ՀԿ-ների, և
11. Բոլոր մնացյալ միջոցներն սպառելու պարագայում` բողոքի բավարարում
պահանջի դատարաններից:

Մեխանիզմները
204. ì»ñáÝßÛ³É ù³ÛÉ»ñÁ ·ñ³ýÇÏ³Ï³Ý ï»ëùáí Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ä³ïÏ»ñ II-áõÙ:

ä³ïÏ»ñ II. ´áÕ³ù³ñÏÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ ¨ µáÕáùÇ ùÝÝ³ñÏÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÁ
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Թ. ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ
205. ԲԿՊ -ում ներկայացված են ծրագրի իրականացման ընթացքում կատարվելիք

միգրացիոն և կառավարման միջոցառումների համակարգ՝ խուսափելու,
նվազեցնելու կամ փոխհատուցելու համար շրջակա միջավայրի վրա բացասական
ազդեցությունները: ՇՄԿՊ-ը մանրամասն ներկայացված է Հավելված 7-ում:

Մեղմացնող միջոցառումներ
206. Բացահայտված ակնկալվող բնապահպանական ազդեցություններն ու ռիսկերը

ներառում են՝

Մանրամասն նախագծման փուլում՝
•

Հնագիտական վայրերի ներխուժում, ոչնչացում/վատթարացում և պատմական
արժեքների կորուստ;

•

Հնագիտական վայրերի պատահական գտածոների վրա ազդեցություն;

•

Ծառերի հատում/հեռացում, Կարմիր գրքում գրանցված
կենդանական աշխարհի տեսակների վնասում և տեղահանում,

•

Մանրամասն նախագիծը չարտացոլող շրջակա միջավայրի պաշտպանության ու

բուսական

ու

պահպանման պահանջներ:

Շինարարության փուլում՝
•

Սոցիալական

կոնֆլիկտներ

•

աշխատողների սահմանափակում;
Շրջակա միջավայրի վատթարացում;

•

Հնագիտական,

պատմական

ոչ

և

տեղացի

աշխատողների

մշակութային

վայրերի

կողմից

ու

և

կին

հուշարձանների

ոչնչացում;
•

Մոտակա

բնակավայրերի

վրա

վնասակար

ազդեցություն

օդի

և

ջրի

•

աղտոտվածության պատճառով;
Աշխատողների ու մոտակա բնակավայրերի առողջապահական վտանգներ;

•

Շրջակա միջավայրը և հնագիտական/պատմական վայրերի ու մշակութային
հուշարձանների պահպանման համար աշխատողների կողմից ուշադրության և
գիտակցության պակաս;

•

ԲԿՊ-ի և Ծրագրին վերաբերող կիրառելի բնապահպանական օրենքների և
կանոնակարգերի վերաբերյալ տեղեկատվության պակաս;

•

Վարակիչ հիվանդությունների տարածում;
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•

Աշխատողների, ճանապարհից օգտվողների և այլ անձանց կողմից վնասվածքներ
ստանալու կամ մահվան կանխման համար անվտանգության միջոցառումների
բացակայություն;

•

Վնասակար նյութերից, արտահոսքերից, ընկնող առարկաներրից կանխարգելող
պաշտպանական միջոցառումների պակաս;

•

Համայնքների և ազդեցության ենթակա կողմերի մոտ ինֆորմացիայի և ըմբռնման
պակաս նախատեսվող աշխատանքների գործողությունների և իրականացման
ժամանակացույցի վերաբերյալ, որը կարող է բողոքների պատճառ հանդիսանալ,
որն էլ իր հերթին կարող է հետաձգումների հանգեցնել;

•

Կարմիր գրքում գրանցված բուսական ու կենդանական աշխարների տեսակների
անվերահսկելի ոչնչոցում և անտեղի տեղահանում;

•

Անվերահսկելի ներխուժում և վնաս հնագիտական, պատմական ու մշակութային

•

վայրեր ու հուշարձաններ;
Օգտագործողների համար ծառայությունների խափանում;

•

Շրջակա

միջավայրի

քայքայում,

աշխատողների

առողջապահություն

և

անվտանգություն;
•

Ջրի աղտոտվածություն;

•

Փոշի և աղմուկ, աղդեցություն մոտակա բնակավայրերի վրա;

•

Հողի էրոզիա, նյութերի կուտակումների և ջրային հոսանքների մեջ նստվածքների
ու աղտոտիչ նյութերի արտանետում;

•

Դիզելային վառելիքի կամ յուղի արտահոսքը կամ տարածումը կարող է հանգեցնել
նրան, որ այդ թունավոր նյութերը մտնեն հողի և մակերեսային ջրերի մեջ,
ներառյալ՝ ջրամբարներ և ստորգետնյա ջրեր;

•

Երթևեկության վտանգներ և անվտանգություն;

•

Շինարարական աղբի սխալ կուտակում շինհրապարակում կամ անմիջական
հարևանությամբ;

•

Շինհրապարակի, աշխատանքային ճամբարների, քարհանքերի, գործարանների
հեղուկ թափոնների ու կեղտաջրերի պատճառով ջրի աղտոտում;

•

Բույսերի պահպանվող տեսակների հեռացում կամ/և ոչնչացում;

•

Շինհրապարակների
անհարմարություն;

•

Օդի որակ;

•

Թույլատրելի աղմուկի սահմանների (դեցիբել) գերազանցում;

•

Շինարարական նյութերը, որոնք չեն հեռացվում շինրահպարակից հավանական

երկայնքով

մեծածավալ

փոշու

պատճառով

վտանգ են ներկայացնում;
•

Ոչ բավարար ջրահեռացման դեպքում անթափանց մակերեսներից տեղայնացված
հեղեղներ;

•

Չծածկված տարածքների նստվածք և էրոզիա:
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Շահագործման և սպասարկման փուլում՝
•
•

Աղմուկի աղդեցություն;
Տրանսպորտային միջոցների արտանետումների պատճառով օդի աղտոտում;

•

Վերակուլտիվացիա չի հաստատվել:

207. Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումները պատասխանատու մարմինների հետ

միասին մանրամասն ներկայացված են հավելված 7-ի աղյուսակ
Բնապահպանական կառավարման պլան՝ մեղմացնող միջոցառումներ:

1-ում՝

Մոնիթորինգ
208. Մոնիթորինգի շրջանակները և մեխանիզմները նկարագրված են հավելված 7-ում՝

Բնապահպանական կառավարման պլան:
209. Մոնիթորինգը

կարևոր

է,

որպեսզի

բնապահպանական

ազդեցությունները

կանխարգելվեն և մեղմացվեն՝ հետևլով ԲԿՊ-ին, ապահովելու համար մարդկանց և
շրջակա

միջավայրի

պահպանության

համար

բարձրորակ

ինժեներական

պրակտիկայի պահպանությունը: Կապալառուն պետք է ապահովի՝
•

Ազդեցության
իրականացում;

կանխարգելման

և

մեղմացնող

միջոցառումների

•

Պայմանագրի մասնագրերին և ԲԿՊ-ին համապատասխանություն;

•

Ճանապարհի յուրաքանչյուր հատվածում շինարարության վերահսկում;

•

Ազդեցությունների կանխարգելման ու մեղմացման արդյունքների մասին,
ինչպես նաև առաջացած խնդիրների լուծման համար առաջարկվող
գործողությունների վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացում:

210. Մոնիթորինգի

շինարարության

ծրագրի մեջ ներառված կարևոր բաղադրիչը վերաբերում է
կառավարմանը,

քանի

որ

հիմնական

ազդեցությունները

առաջանում են աշխատանքների հենց այս փուլում:
211. Մոնիթորինգի պլանը հիմնված է մեղմացնող միջոցառումների վրա, որոնք

հայտնաբերվել են շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության համար և նրանք, որոնք
չափավոր կարևորություն ունեն, սակայն կարող են էական ազդեցություն ունենալ
չմեղմացվելու դեպքում: Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի ծրագիրը, ներառելով
մոնիթորինգի ենթակա հիմնական ցուցանիշները, ներկայացված է հավելված 7-ի
աղյուսակ 2-ում՝ Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի ծրագիր: Ծրագրում ընդգրկված
են շինարարության և շահագործման փուլերը:
100

ՀԱՅԱՍՏԱՆ - ՀՀՃՄ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ ՏՐԱՆՇ 3` ԹԱԼԻՆ – ԳՅՈՒՄՐԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀ ՇՄԱԳ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվետվություն
212. Կապալառուն, ԲԿՊ պահանջների համաձայն, պետք է շրջակա միջավայրին

վերաբերող պարբերական հաշվետվություններ ներկայացնի ծրագրի ղեկավարին:
Ամփոփիչ հաշվետվությունը պետք է ներկայացվի որպես ամենամսյա
առաջընթացի հաշվետվության մի մաս: Հանձնումից առաջ` կապալառուի ծրագրի
ղեկավարը
պետք
է
ստորագրությամբ
հաստատի
հաշվետվությունը:
Հաշվետվությունները պետք է ամբողջությամբ անդրադառնան շրջակա միջավայրի
կանոնակարգումների և պահանջների բոլոր էական ասպեկտներին, և,
մասնավորապես, ներկայացնեն հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացված
շրջակա միջավայրին վերաբերող բոլոր աուդիտները:
213. Շրջակա

միջավայրի
հաշվետվությունները.
•

վերաբերյալ

պետք

է

ներկայացվեն

հետևյալ

Շրջակա միջավայրի նախնական, ստանդարտ հաշվետվություն: Շրջակա
միջավայրին վերաբերող պահանջվող տվյալները մասնավորեցված են
Առաջարկների վրա հիմնված փաստաթղթի հիմնական պահանջով
նախատեսված շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի 101.16.9 բաժնում: Շրջակա
միջավայրի նախնական, ստանդարտ հաշվետվությունը պետք է ներկայացվի
այնպես, ինչպես մասնավորեցված է վերոհիշյալ բաժնում:

•

Շրջակա միջավայրի շաբաթական հաշվետվություններ: Շրջակա միջավայրի
հաշվետվությունները պետք է ձեռնարկվեն շաբաթական հիմունքներով:
Շրջակա միջավայրի հաշվետվությունը, որն ամփոփում է արդյունքները`
պետք է ներկայացվի ամսական հիմունքներով:

•

Ծրագրի ամսական հաշվետվության մեջ ամփոփագրերի ներառում: Շրջակա
միջավայրի հաշվետվությունների շաբաթական ամփոփագրերը կընդգրկվեն
ծրագրի

առաջընթացի

ամենամսյա

հաշվետվության

մեջ:

Ամենամսյա

հաշվետվությունները լինելու են վերլուծական և բացատրություններ են
տրամադրելու շեղումների կամ պատահած խնդիրների վերաբերյալ: (Տես
Հավելված 6 – հաշվետվության ձևեր)

Տեղեկացում
վերաբերյալ

շրջակա

միջավայրի

աղետի

և

պատահարների

214. Շինարար-ինժեներն անմիջապես կտեղեկացվի շրջակա միջավայրին հասցված

ցանկացած վնասի մասին (հրդեհ, պայթյուն, յուղի, էմուլսիայի և հանքաձյութի
հոսք) և այն պատահարների, որոնք լինում են տեղամասում կամ տեղամասից
դուրս, որի ժամանակ կապալառուն, նրա աշխատողները կամ շինարարական
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սարքավորումները,
շինարարական

կամ

ենթակապալառուն,

սարքավորումներն

ուղղակիորեն

նրա
կամ

աշխատողները
անուղղակի

կամ

կերպով

ներգրավված են, և որի արդյունքում մարդկանց վնաս է հասցվում: Նման
նախնական տեղեկացումը կարող է լինել բանավոր, որին պետք է հաջորդի գրավոր
ամբողջական հաշվետվություն` շրջակա միջավայրի աղետից կամ պատահարից
հետո 24 ժամվա ընթացքում:

Իրականացման միջոցառումներ
Իրականացման ժամանակացույց և ծախսեր
215. Ծրագրի

իրականացման յուրաքանչյուր փուլում/ ծրագրի
յուրաքանչյուր
գործաղության համար առաջարկվում են մեղմացնող միջոցառումներ: Ծրագրի
գործողութունների հետ միասին դրանց փուլերի մասնատումը ներկայացված է
Հավելված 7-ի աղյուսակ 1-ում՝ Շրջակա միջավայրի կառավաման պլան՝
Առաջարկվող մեղմացնող միջոցառումներ:

216. Աշխատանքները

իրականացնելու համար ԾԻԿ-ի կողմից նշանակված
Աշխատանքների կապալառուն պատասխանատու է նախքան աշխատանքների
մեկնարկը ձեռք բերել հնագիտական պեղումների համար անհրաժեշտ միջոցներ
այն հնագիտական գոտիներում, որտեղ, ըստ սույն ՇՄԱԳ-ի և որպես Հավելված 7
կցված ՇՄԿՊ-ի անմիջական ազդեցության են ենթարկվում աշխատանքների
կողմից: Սա ներառում է վարձել որոկավորում ունեցող հնագետի որպես
Կապալառուի շինհրապարակի խմբի անդամ, ով պատասխանատու կլինի
հրապարակում բոլոր հնագիտական գործողություններն իրականացնելու համար:
Այս ծախսերը ծածկելու համար պայմանական գումարը ($ 0.9 մլն. ԱՄՆ դոլար)
ընդգրկվել է Աշխատանքների պայմանագրի (ծավալաթերթ) մեջ:

217. Աշխատանքները վեահսկելու նպատակով ԾԻԿ-ի կողմից նշանակված Վերահսկող

խորհրդատուն վերահսկող խմբում կունենա բնապահպանության գծով մասնագետ՝
դիտանցելու, վերահսկելու և ՇՄԿՊ-ի իրականացման ընթացքում Կապալռուի
գործողությունների մասին հաշվետվություն ներկայացնելու նպատակով: Այդ
վերահսկողության ծախսերը կներառվեն Վերահսկող խորհրդատուի վճարների
մեջ, որոնք ներկայացվում են որպես իրենց՝ Ծառայությունների համար մրցույթի մի
մաս: ԾԻԿ-ի ներսում սոցիալական ու բնապահպանական բաժնի ծախսերը
ներառված են ԾԻԿ-ի ընդհանուր գործառնական ծխսերի մեջ:

Ինստիտուցիոնալ միջոցառումներ
218. ԲՆ հիմնական ստորաբաժանումները, որոնք վարչական իրավասություն ունեն

ՇՄԱմբ և ծրագրին հավանություն տալու հարցում` երկու կազմակերպություններ
են.
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(i)

Բնապահպանության փորձաքննություն ՊՈԱԿ-ը (ԲՊՓ) պատասխանատու է
ՇՄԱԳ հաշվետվությունները, նախատեսված ծրագրերը վերանայելու և
հավանություն տալու և հարկ եղած դեպքում` շրջակա միջավայրը
պաշտպանելու համար պայմաններ ավելացնելու հարցում, և

(ii) Բնապահպանական պետական տեսչությունը (ԲՊՏ) պատասխանատու է
ծրագրերը
քննելու
հարցում,
որպեսզի
հավաստիանա,
որ
այն
համապատասխանում է ԲՖԳ պահանջներին և ծրագրի ԲԿՊ-ին:
219. ՇՄԱԳ գործընթացը և ԲՊՏ քննելու իրավասությունն այն հիմնական գործիքներն

են, որոնք գործածվում են ԲՆ կողմից` շրջակա միջավայրի պաշտպանության
սկզբունքներին համապատասխանելու համար:
220. Էական կանոնակարգումները բավարարելու և ԲՆ ծրագրի հավանությունն
ստանալու համար` ՇՄԱԳ-ը պատրաստվել է հայերենով` շրջակա միջավայրի վրա
ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ) (1995) օրենքի համաձայն: ԲՆ ՇՄԱԳ-ը ունի
նմանատիպ, եթե ոչ նույնական պահանջներ, ինչպես ԱԶԲ ՇՄԱԳ-ը:
221. Բնապահպանության

նախարարությունը, հարկ եղած դեպքում, կարող է
նախաձեռնել շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ստուգում: ՇՄԱԳ օրենքը
սահմանում է տեղեկացում, փաստաթղթային հաստատում, հանրային
խորհրդատվություններ,
բողոքարկման
ընթացակարգեր
և
պահանջներ
(Հոդվածներ 6-11):

222. Մշակույթի

նախարարությունն
իրավասություններ
ունի
հնագիտական,
պատմական, մշակութային վայրերի հարցում: Այնուամենայնիվ, այն չի զբաղվում
ժամանակակից հուշարձաններով, որոնք վեր են խոյացել մայրուղու երկայնքով,
անհատ քաղաքացիների կողմից` ի հիշատակ ավտովթարի զոհերի: Այդ
հուշարձանների տեղափոխումը կհամակարգվի համապատասխան մարզային
իշխանության կողմից (մարզպետներ):

223. ՏԿՆ-ը, որպես Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի

իրականացնող կազմակերոպություն, հիմնադրել է Ծրագրի իրականացման
կազմակերպություն (ԾԻԿ), որը պատասխանատու է ծրագրի իրականացման
ամենօրյա կառավարման համար: ԾԻԿ-ը ներառում է սոցիալական և
բնապահպանական բաժին (ՍԲԲ), որի պատասխանատվությունները ներառում են
ծրագրի
բոլոր
բնապահպանական
հարցերի
կառավարումը:
Ծրագրի
կառավարման խորհրդատուն (ԾԿԽ) նշանակվել է տեխնիկական օժանդակություն
տրամադրելու համար ԾԻԿ-ին՝ ծրագրի կառավարման և հաշվետվողականության
հարցերում:
224. ԾԻԿ-ը վարձելու է Աշխատանքների կապալառուի՝ Տրանշ 3-ի աշխատանքները

իրականացնելու համար: Աշխատանքների պայմանագրի պայմաններն ու
մասնագրերը ներառում են մանրամասն դրույթներ, որոնք պարտադրում են
Աշխատանքների կապալառուին մշակել և իրականացնել Շինրապարակի հատուկ
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բնապահպանական կառավարման պլան, որը մանրամասն անդրադառնում է սույն
ՇՄԱԳ-ի բոլոր պահանջներին և սույն ՇՄԱԳ-ին որպես Հավելված 7 կցված ԲԿՊում նկարագրված շրջակա միջավայրի պաշտպանության և ազդեցության
նվազեցման միջոցառումներին: Աշխատանքների կապալառուին թույլ չի տրվի
սկսել աշխատանքները մինչև Շինհրապարակի հատուկ ԲԿՊ-ը չհաստատվի ԾԻԿի կողմից:
225. ԾԻԿ-ը

նաև կնշանակի վերահսկող խորհրդատու, որը վերահսկելու է
աշխատանքները:
Խորհրդատուի
վերահսկող
խումբը
ներառելու
է
բնապահպանության գծով մասնագետ, ով պատասխանատու է լինելու
Աշխատանքների կապալառուի գործողությունների վերահսկման համար, որոնք
վերաբերում են շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությանը և մասնավորապես ԲԿՊ-ի
իրականացման ընթացքում կապալառուի կատարողականի վերահսկման ու
հաշվետվողականության համար: Վերահսկող խորհրդատուն համագործակցելու է
ՍԲԲ-ի հետ՝ աշխատանքների ընթացքի հետ մեկտեղ ապահովելու համար ծրագրի
բնապահպանական
հարցերի
հաստատման
գործընթացում
նրանց
ներգրավվածությունը:

226. Վերոհիշյալ քայլերը գրաֆիկի տեսքով ներկայացված են Պատկեր 3-ում:
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Կատարողականի ցուցանիշներ
227. Կատարողականի նույնականացված ցուցանիշները մանրամասն ներկայացված են

Հավելված 7-ի աղյուսակ 2-ում՝ Բնապահպանական մոնիթորինգի պլան:
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Ժ. ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ և ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
228. Ենթադրվում է, որ.

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

այս Ծրագրի հիմնական նպատակը անվտանգ, ավելի արդյունավետ
մայրուղի ունենալն է, ինչը կնպաստի Հայաստանի Հանրապետության
տնտեսական աճին,
առաջարկված փոփոխությունները և այլընտրանքները Ծրագրի
նախագծում էականորն կրճատել են անդառնալի բացասական
ազդեցությունները շրջակա միջավայրի և կարևոր հնագիտական
տարածքների վրա:
շինարարության ընթացքում անհանգստացնող ազդեցությունները,
ներառյալ աղմուկը, փոշին, երթևեկությունը և մոտեցումների
փոփոխությունները, որոնք հավանաբար կազդեն մոտ գտնվող
ընկալիչների վրա կնվազեցվեն ԲԿՊ-ում նկարագրված ամենօրյա
պարբերական միջոցառումների իրագործման արդյունքում,
ամփոփելով ազդեցությունների գնահատումը և հաշվի առնելով
ճանապարհի ծրագծում և ինժեներական նախագծերում նախնական
նախագծից
տարբեր,
որպես
այլընտրանք,
առաջարկվող/հանձնարարելի
փոփոխությունները/ստուգումները
(Մաստարայի
հնագիտական
համալիրում;
Հայրենյացի
դամբարանադաշուտմ և միջնադարյան գյուղատեղիի մնացորդների
վայրում; Բենիամինի հնագիտական համալիրում և Ազատան
մեգալիթյան համալիրում) հնավայրերի վրա ազդեցությունները
զգալիորեն կնվազեցվեն, ինչպես նաև կվերանա հնավայրերի և
պատմական կառույցների վրա ուղղակի ազդեցությունը:
ԲԿՊ-ում
սահմանված
մեղմացնող
միջոցառումների
խիստ
պահպանման դեպքում հնագիտական վայրերը քանդվելու փոխարեն
կպահպանվեն:

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ
Հավելված

1. Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման արագ
ստուգաթերթիկ
Հավելված 2 . Շրջակա միջավայրի հաշվետվություն` ի աջակցություն ՇՄԱԳ-ի
Հավելված 3. Հնագիտական հուշարձանների վրա ազդեցության գնահատման
նախնական հաշվետվություն, մաս 1
3-Ա. Հնագիտական հուշարձանների վրա ազդեցության գնահատման
նախնական հաշվետվություն, մաս 2

Հավելված

3-Բ. Հնագիտական հուշարձանների վրա ազդեցության գնահատման
նախնական հաշվետվություն, մաս 3
4. Առաջին հանրային խորհրդակցություն (հայտարարություններ,
մասնակիցների
ցուցակներ,
գրանցաթերթիկներ
և
ամփոփ
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տեղեկատվական թերթիկ)
Հավելված 5. Երկրորդ հանրային խորհրդակցություն (հայտարարություններ,
մասնակիցների
ցուցակներ,
գրանցաթերթիկներ
և
ամփոփ
տեղեկատվական թերթիկ)
Հավելված 6. Բնապահպանական հաշվետվության ձևեր
Հավելված 7. ԲԿՊ (Բնապահպանական կառավարման պլան և մոնիթորինգի պլան)

Հավելված 8.

Քարհանքերի տեղադրումը (սխեմատիկ)
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման արագ ստուգաթերթիկ

²íïá×³Ý³å³ñÑÝ»ñ ¨ Ù³ÛñáõÕÇÝ»ñ
òáõóáõÙÝ»ñ.


êáõÛÝ ó³ÝÏÁ å»ïù ¿ Ùß³ÏíÇ »ÝÃ³Íñ³·ñÇ µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ¹³ë³Ï³ñ·Ù³ÝÝ ³ç³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ ²ÛÝ
å»ïù ¿ ÏóíÇ µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý Ó¨ÇÝ, áñÁ å»ïù ¿ Ùß³ÏíÇ ¨ Ñ³ÝÓÝíÇ î³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ
¨ Ï³ÛáõÝ ½³ñ·³óÙ³Ý µ³ÅÝÇ Ð³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñáí Õ»Ï³í³ñÇÝ£



êáõÛÝ ó³ÝÏÁ å»ïù ¿ Éñ³óíÇ î³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ µ³ÅÝÇ µÝ³å³Ñå³ÝÇ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ùµ£



êáõÛÝ ó³ÝÏÁ ß»ßïÁ ¹ÝáõÙ ¿ µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÇ ¨ Ùï³Ñá·áõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³£ êáóÇ³É³Ï³Ý
Ñ³Û»ó³Ï»ï»ñÁ å³ïß³× Ï»ñåáí Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ï»ëª ²¼´Ç Ñ³ñó»ñÇ ó³ÝÏ»ñÁ ¨ ï»Õ»Ï³ïáõÝ»ñÁ
Ñ»ï¨Û³ÉÇ Ù³ëÇÝ. ³) áã Ï³Ù³íáñ ï³ñ³µÝ³Ï»óáõÙ, µ) ï»Õ³µÝÇÏÝ»ñÇÝ ³éÝãíáÕ Ñ³ñó»ñÇ åÉ³Ý³íáñáõÙ, ·)
³Õù³ïáõÃÛ³Ý Ñ³ÕÃ³Ñ³ñáõÙ, ¹) Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙ ¨ ») ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³ñó»ñ£



Ð³ñó»ñÇÝ å»ïù ¿ å³ï³ëË³Ý»É ¦³é³Ýó Ù»ÕÙ³óÙ³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý§ ¹»åùÇ Ñ³Ù³ñ£
²Ûë Ñ³ñó³Ã»ñÃÇÏÇ Éñ³óÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ª µ³ó³Ñ³Ûï»É åáï»ÝóÇ³É ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£ ¦ÜßáõÙÝ»ñÇ§
ëÛáõÝ³ÏÁ å»ïù ¿ û·ï³·áñÍ»É ³ÏÝÏ³ÉíáÕ Ù»ÕÙ³óÙ³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ÝßÙ³Ý Ñ³Ù³ñ£

ºñÏÇñ/»ÝÃ³Íñ³·ñÇ ³ÝáõÝ.

RSC-C00457 (ARM): Ð³Û³ëï³Ý /ÐÛáõëÇ-Ð³ñ³í ×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ
ÙÇç³Ýóù Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ Íñ³·Çñ, ÷áõÉ»ñ 2 ¨ 3, ²ßï³ñ³Ï-¶ÛáõÙñÇ
³íïá×³Ý³å³ñÑÇ ³ñ¹Ç³Ï³Ý³óáõÙ

àÉáñïÁ.

²íïá×³Ý³å³ñÑÝ»ñ ¨ Ù³ÛñáõÕÇÝ»ñ

Æñ³Ï³Ý³óí»É ¿ / ³Ùë³ÃÇíÁ

²ñÙ³Ý ì»ñÙÇßÛ³ÝÇ, ´áñÇë ¶³ëå³ñÛ³ÝÇ ¨ ÎÉ³áõë ÞáÝý»É¹Ç
ÏáÕÙÇó, 6 Ù³ÛÇëÇ, 2010

Նախնական ստուգման հարցեր

Այո

Ոչ

ՆՇՈՒՄՆԵՐ

ենթածրագրի տեղակայման

A.
վայրը

արդյոք ենթածրագրի իրականացման
վայրը հետևյալից որևէ մեկի մոտ կամ
մեջ է գտնվում բնապահպանական
տեսանկյունից ԽՈՑԵԼԻ տարածքներ


ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ

X
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21 ÑÝ³·Çï³Ï³Ý í³Ûñ»ñ å»ïù ¿
áõëáõÙÝ³ëÇñí»Ý ¨ ¹ñ³Ýó
³é³í»É³·áõÛÝë å³Ñå³ÝÙ³Ý
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ³é³ç³ñÏí»Ý: ²éÏ³ »Ý
µ³½Ù³ÃÇí Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó
Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñ, áñ ï»Õ³¹ñí³Í »Ý
×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ »½ñ»ñÇÝ` Ç ÑÇß³ï³Ï
×³Ý³å³ñÑÇÝ ¹Åµ³Ëï å³ï³Ñ³ñÝ»ñÇ
½áÑ»ñÇ: ²Ûë Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÁ ØÜ
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Նախնական ստուգման հարցեր

Այո

Ոչ

ՆՇՈՒՄՆԵՐ
»ÝÃ³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ï³Ï ã»Ý, µ³Ûó
í»ñ³ÑëÏíáõÙ »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
ï»Õ³Ï³Ý ÇùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ` ³Ûë ¹»åùáõÙ
²ñ³·³ÍáïÝÇ ¨ ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½»ñÇ
½»Ï³í³ñÝ»ñÇ (Ù³ñ½å»ï) ÏáÕÙÇó:



X

²·³ñ³ÏÇ ÑÝ³í³ÛñÁ
(Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ù³ñï»½áõÙ Ñ³Ù³ñ
6) áõÝÇ å³ïÙ³ÑÝ³·Çï³Ï³Ý ³ñ·»ÉáóÇ
Ï³ñ·³íÇ×³Ï: ²é³ç³ñÏíáõÙ ¿
ï»Õ³÷áË»É Ù³ÛñáõÕÇÝ Ñ³Ï³é³Ï
áõÕÕáõÃÛ³Ùµ` ³Ûë ï³ñ³ÍùÇÝ Ñ³ëóí»ÉÇù
íÝ³ëÁ Ýí³½³·áõÛÝÇ Ñ³ëóÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý Ñ³ïáõÏ
å³Ñå³ÝíáÕ ï³ñ³ÍùÝ»ñ ãÏ³Ý,
µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ Ù»Ï µÝáõÃÛ³Ý
Ñáõß³ñÓ³ÝÇ (´ÝáõÃÛ³Ý Ñáõß³ñÓ³Ý
¦ÎñÇ³§, È³ÝçÇÏ ¨ Ø³ñ³ÉÇÏ
Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ ÙÇç³Ï³Ûù):

X

ºñÏáõ ÷áùñ ËáÝ³í ï³ñ³ÍùÝ»ñ Ï³Ý,
áñáÝù ï»Õ³Ï³Ûí³Í »Ý ×³Ý³å³ñÑÇÝ
Ùáï: ²Ù»Ý ¹»åùáõÙ ¹ñ³Ýù ã»Ý íÝ³ëíÇ,
»Ã» Ï³ï³ñí»Ý µáÉáñ Ù»ÕÙ³óÝáÕ
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù Ý»ñ³éí³Í »Ý
´Îä-áõÙ:

ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ



ԽՈՆԱՎ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ



ՄԱՆԳԼԻ ԱՆՏԱՌՆԵՐ

X



ԳԵՏԱԲԵՐԱՆԱԾՈՑԵՐ
(ԷՍՏՈՒԱՐՆԵՐ)

X
X



ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ
ԲՈՒՖԵՐԱՅԻՆ ԳՈՏԻ

´áÉáñ 21 å³ïÙ³Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
Å³é³Ý·áõÃÛ³Ý í³Ûñ»ñÁ áõÝ»Ý Çñ»Ýó
å³Ñå³Ý³Ï³Ý ·áïÇÝ»ñÁ, áñáÝù
ë³ÑÙ³Ýí³Í »Ý ³Ýß³ñÅ Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇ
å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ûñ»Ýùáí:
´Ý³å³Ñå³Ý³Ï³Ý å³Ñå³ÝíáÕ
·áïÇÝ»ñ ãÏ³Ý (Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ûñ»ÝùÇ,
µÝáõÃÛ³Ý Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÁ ¨ë å»ïù ¿
áõÝ»Ý³ Çñ»Ýó å³Ñå³Ý³Ï³Ý
·áïÇÝ»ñÁ: ê³Ï³ÛÝ ¦ÎñÇ³§ µÝáõÃÛ³Ý
Ñáõß³ñÓ³ÝÇ ³ÝÓÝ³·ñáõÙ, áñÁ ëï³óí»É
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Այո

Ոչ

ՆՇՈՒՄՆԵՐ
¿ ´Ü-Çó, ë³ÑÙ³Ýí³Í ã¿ Ýñ³
å³Ñå³Ý³Ï³Ý ·áïÇÝ):

ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՀԱՏՈՒԿ
ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ
B. ՊՈՏԵՆՑԻԱԼ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

X



ԱՐԴՅՈՔ ԵՆԹԱԾՐԱԳԻՐԸ ԿՀԱՆԳԵՑՆԻ
ՀԵՏԵՎՅԱԼԻՑ ՈՐԵՎԷ ՄԵԿԻՆ.


ոտնձգություններ
պատմական/մշակութային
վայրերում, լանդշաֆտի
աղավաղում ճանապարհային
լիցքի, փորվածքների, հետլիցքի
կամ քարհանքերի շահագործման
հետևանքով

X



ոտնձգություններ կարևոր
էկոլոգիական վայրերի
նկատմամբ (օրինակ՝ խոցելի և
պահպանվող տարածքներ)
ճանապարհների հետ հատվող

X
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X

¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ×³Ý³å³ñÑÁ
³ÝóÝáõÙ ¿ µ³½Ù³ÃÇí ÑÝ³·Çï³Ï³Ý
í³Ûñ»ñáí` ³é³Ýó Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáõ ¹ñ³Ýó
Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ: ²Ûë Íñ³·ÇñÁ ÏÝ»ñ³éÇ
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ, ØÜ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý, áñå»ë½Ç ³Û¹
í³Ûñ»ñÁ Ñ³Ù³ñÅ»ùáñ»Ý
áõëáõÙ³ÝëÇñí»Ý: ²Ûë ÙÇջáó³éáõÙÝ»ñÁ
ÏÝÏ³ñ³·ñí»Ý Ý³Ë³Ý³Ï³Ý
µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝáõÙ/ ÞØ²¶-áõÙ,
ÏÑñ³å³ñ³Ïí»Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ¨
Ïë³ÑÙ³Ýí»Ý ´Îä-áõÙ:
´³óÇ ³ÛÝ ÑáÕ³ÛÇÝ ÉÇóù»ñÁ, áñáÝù áñ
Ý»ñ³ÛáõÙë ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý, ãÏ³Ý
³ÏÝÑ³Ûï ï³ñ³ÍùÝ»ñ, áñáÝù Ï³ñÇù
áõÝ»Ý Ï³ï³ñ»Éáõ Éñ³óáõóÇã ÑáÕ³ÛÇÝ
ÉÇóù»ñ` Ýáñ áõÕÇÝ»ñÁ Ï³éáõó»Éáõ, ÇÝãÁ
Ï÷ã³óÝ»ñ É³¹Ýß³ýïÁ:
ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ
³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ÕÙ³óÝáÕ
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ Ý»ñ³éí³Í »Ý ´ÎäáõÙ:

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ
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Այո

ջրային ուղիների մակերեսային
ջրերի հիդրոլոգիայի
փոփոխություն, որը
շինարարության իրականացման
վայրում հողի էրոզիայի աճի
հետևանքով ճյուղավորումներում
առաջացնում է
նստվածքագոյացումներ
մակերեսային ջրերի որակի
վատացում բանվորների
բնակավայրերից տիղմի լվացման
և հոսքաջրերի և շինարարության
մեջ օգտագործվող քիմիկատների
հետևանքով
աշխատանքների իրականացման
վայրում օդի աղտոտման
ավելացում՝ քարերի փշրման,
կտրման և լիցքի և ասֆալտի
մշակման ժամանակ
քիմիկատների օգտագործման
հետևանքով
աղմուկ և վիբրացիա պայթեցման
և այլ շինարարական
աշխատանքների հետևանքով
մարդկանց տեղափոխում կամ ոչ
կամավոր տարաբնակեցում
այլ սոցիալական
մտահոգություններ, որոնք
առնչվում են ենթածրագրի
իրականացման վայրում
կենսապայմանների
անհարմարություններին, որոնք
կարող են վերին շնչառական
ուղիների հիվանդություններ և
սթրես առաջացնել
գոյություն ունեցող
ճանապարհների մոտ նոր
շինարարության իրականացման
դեպքում մեքենա վարելու
համար վտանգավոր պայմաններ
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Ոչ

ՆՇՈՒՄՆԵՐ
³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ÕÙ³óÝáÕ
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ Ý»ñ³éí³Í »Ý ´ÎäáõÙ:

X

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ
³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ÕÙ³óÝáÕ
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ Ý»ñ³éí³Í »Ý ´ÎäáõÙ:

X

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ
³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ÕÙ³óÝáÕ
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ Ý»ñ³éí³Í »Ý ´ÎäáõÙ:

X

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ
³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ÕÙ³óÝáÕ
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ Ý»ñ³éí³Í »Ý ´ÎäáõÙ:
ÐÕáõÙ Ðúìä-ÇÝ:
X

X

öáßáõ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ, áñÁ
ëáíáñ³Ï³Ý ¿ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, å»ïù ¿
Ù»ÕÙ³óíÇ ´Îä-áõÙ Ý»ñ³éí³Í
Ù»ÕÙ³óÝáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ
ÏÇñ³éÙ³Ùµ:

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ
³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ÕÙ³óÝáÕ
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ Ý»ñ³éí³Í »Ý ´ÎäáõÙ:
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Այո

շինարարության իրականացման
վայրերում վատ
սանիտարահիգիենիկ
պայմաններ և պինդ թափոնների
հեռացում, և հավանաբար՝
վարակիչ հիվանդությունների
փոխանցում բանվորներից տեղի
բնակչությանը
մոծակների կողմից տարածվող
հիվանդությունների համար
ժամանակավորապես
բարենպաստ միջավայրի
ստեղծում
հողի օտարման գոտում բնակվող
մարդկանց տարահանում և բռնի
տարաբնակեցում
փոխադրումների ծավալի աճի
հետ կապված պատահարների
ռիսկի մեծացում, որը
հանգեցնում է թունավոր
նյութերի պատահական
արտանետման և կյանքի կորստի

Ոչ

X

ՆՇՈՒՄՆԵՐ
ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ
³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ÕÙ³óÝáÕ
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ Ý»ñ³éí³Í »Ý ´ÎäáõÙ:

X

ÐÕáõÙ Ðúìä-ÇÝ:

X

Ü³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ áõÝ»Ý³É µ³ñ»É³íí³Í
×³Ý³å³ñÑÝ»ñ, áñÁ ëå³ëíáõÙ ¿, áñ
ÏáõÝ»Ý³ »ñÃ¨»ÏáõÃÛ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ
³í»É³óáõÙ, ÏÉÇÝÇ ³í»ÉÇ Ñ³ñÃ, É³í
Ù³Ï»ñ»ëáí ¨ Ýß³ÝÝ»ñáí: ¸ñ³
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³ÏÝÏ³ÉíáõÙ ¿ ¹Åµ³Ëï
å³ï³Ñ³ñÝ»ñÇ Ïñ×³ïáõÙ:



երթևեկության ծավալների
հետևանքով աղմուկով
աղտոտման և օդի աղտոտման
ավելացում

X

Ü³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ áõÝ»Ý³É µ³ñ»É³íí³Í
×³Ý³å³ñÑÝ»ñ, áñÁ ëå³ëíáõÙ ¿, áñ
ÏáõÝ»Ý³ »ñÃ¨»ÏáõÃÛ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ
³í»É³óáõÙ, ÏÉÇÝÇ ³í»ÉÇ Ñ³ñÃ, É³í
Ù³Ï»ñ»ëáí ¨ Ýß³ÝÝ»ñáí: Æ Ñ³í»ÉáõÙÝ
í»ñáÝßÛ³ÉÇ »Ã» ÉÇÝ»Ý ³í»ÉÇ
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¨ É³í å³Ñå³ÝíáÕ
Ù»ù»Ý³Ý»ñ, Ï³ÏÝÏ³ÉíÇ ³ÕÙáõÏÇ ¨ û¹Ç
³ÕïáïÙ³Ý Ïñ×³ïáõÙ:



նավթի, յուղի և վառելիքի և
ճանապարհն օգտագործող
փոխադրամիջոցների կողմից
օգտագործվող այլ նյութերի
արտանետումից ջրի աղտոտման
ռիսկի ավելացում

X

Ü³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ áõÝ»Ý³É µ³ñ»É³íí³Í
×³Ý³å³ñÑÝ»ñ, áñÁ ëå³ëíáõÙ ¿, áñ
ÏáõÝ»Ý³ »ñÃ¨»ÏáõÃÛ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ
³í»É³óáõÙ, ÏÉÇÝÇ ³í»ÉÇ Ñ³ñÃ, É³í
Ù³Ï»ñ»ëáí ¨ Ýß³ÝÝ»ñáí: Æ Ñ³í»ÉáõÙÝ
í»ñáÝßÛ³ÉÇ »Ã» ÉÇÝ»Ý ³í»ÉÇ
Ù³Ýñ³ÏñÏÇï í»ñ³ÑëÏáõÙ ¨
ÙáÝÇÃáñÇÝ· îÎÜ-Ç ÏáÕÙÇó, Ï³ÏÝÏ³ÉíÇ
³ñï³Ñáëù»ñÇ Ïñ×³ïáõÙ:
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Ð³í»Éí³Í 2
²¼´ ÏáÕÙÇó ýÇÝ³Ýë³íáñíáÕ “ÐÛáõëÇë-հ³ñ³í ×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ ÙÇç³Ýóù”
Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ Íñ³·ñÇ »ññáñ¹ ÷áõÉÇ (Â³ÉÇÝ – Գյումրի ×³Ý³å³ñÑ³Ñ³ïí³Í)
ÞØ²¶ ·áñÍÁÝÃ³óÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ï³½Ùí³Í µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ

[20.06.2011]
²ñÙÇÝ» º¹Ç·³ñÛ³Ý
Egis International
´Ý³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ·Íáí ÷áñÓ³·»ï
¾É.-÷áëï: aedigaryan@yahoo.co.uk
Ñ»é. 091 727245
ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÝ ²ëÇ³Ï³Ý ¼³ñ·³óÙ³Ý ´³ÝÏÇ (²¼´) ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ç³ÏóáõÃÛ³Ùµ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ §ÐÛáõëÇë-Ð³ñ³í ×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ
ÙÇç³Ýóù¦ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ Íñ³·ÇñÁ, áñÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ µ³ñ»É³í»É
³íïá×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ñ³ñ¨³Ý Æñ³ÝÇ ¨ ìñ³ëï³ÝÇ
Ñ»ï` ¹³ñÓÝ»Éáí ³ÛÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:
Ìñ³·ñÇ »ññáñ¹ ÷áõÉáí Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ Â³ÉÇÝ - ¶ÛáõÙñÇ ßáõñç 47 ÏÙ
»ñÏ³ñáõÃÛ³Ùµ »ñÏáõ »ñÃ¨»Ï³ß»ñïáí ·áñÍáÕ ×³Ý³å³ñÑÁ í»ñ³Ï³éáõó»É
ãáñë »ñÃ¨»Ï³ß»ñïáí µ³Å³Ýí³Í Ù³ÛñáõÕáõ:
Ð³Ù³Ó³ÛÝ ²¼´-Ç ²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ø³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ð³ßí»ïíáõÃÛ³Ý
(2009), Ýáñ »ñÃáõÕáí Ù³ÛñáõÕáõ Ï³éáõóáõÙÁ ëáíáñ³µ³ñ ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ ¿
áñå»ë µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý §A¦ Ï³ñ·, ÇÝãÁ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ ÞØ²¶
÷³ëï³ÃáõÕÃÁ, ²¼´ ÊáñÑñ¹Ç ùÝÝ³ñÏÙ³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõó ³éÝí³½Ý 120
ûñ ³é³ç, ï»Õ³¹ñ»É ²¼´-Ç ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ Ï³ÛùáõÙ: ²Ûë Íñ³·ÇñÁ
·Ý³Ñ³ïí»É ¿ áñå»ë µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý §A¦ Ï³ñ·: ÆëÏ ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ÛÝ å»ïù ¿ ³ÝóÝÇ ÐÐ µÝ³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý
ßñç³Ï³
ÙÇç³í³ÛñÇ
íñ³
³½¹»óáõÃÛáõÝ³Ý
÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ ¨ ÙÇÝã ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ëÏëí»ÉÁ å»ïù ¿
ëï³Ý³ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ:

Egis International ËáñÑñ¹³ï³í³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ »ññáñ¹
÷áõÉÇ Ñ³Ù³ñ Ï³½ÙÇ í»ñçÝ³Ï³Ý Ý³Ë³·ÇÍ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ýáñ»Ý Éñ³óÝÇ
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ÞØ²¶
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ: Egis
International
ËáñÑñ¹³ï³í³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ÃÇÙÁ, áñÁ Ï³½Ùí³Í ¿ñ Ù»Ï
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ËáñÑñ¹³ïáõÇó ¨ 2 ï»Õ³Ï³Ý ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇó (µÝ³å³Ñå³Ý ¨
ÑÝ³·»ï) å»ïù ¿ ëïáõ·»ñ ¨ Éñ³óÝ»ñ ÞØ²¶ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
²¼´-Ç
²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý
ø³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
Ð³ßí»ïíáõÃÛ³Ý (2009), Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³ïñ³ëï»ñ í»ñçÝ³Ï³Ý ÞØ²¶ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ,
³ç³Ïó»ñ ÌÆ¶-ÇÝ` ÞØ²¶ ¹ñ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ
(ÐÐ
µÝ³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý
§´Ý³å³Ñå³Ý³Ï³Ý
÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ¦
äà²Î-Ç
»½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ,
ÐÐ
Øß³ÏáõÛÃÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ ·áñÍÁÝÃ³óÇ ßáõñç):
Ìñ³·ñÇ ÞØ²¶
·áñÍÁÝÃ³óÇ
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿.
³/
·Ý³Ñ³ï»É
µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ,

ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ï³ï³ñíáÕ

×³Ý³å³ñÑÇ Íñ³·ÍÇÝ Ñ³ñáÕ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ

µ/
·Ý³Ñ³ï»É
ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ
ï³ñ³ÍùÝ»ñÇÝ Ñ³ëóíáÕ Ñ³í³Ý³Ï³Ý íÝ³ëÁ,

ÁÝÃ³óùáõÙ

³Û¹

·/ Éñ³óÝ»É ´Ý³å³Ñå³Ý³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý åÉ³ÝÁ (´Îä)` »ÉÝ»Éáí
í»ñçÝ³Ï³Ý Ý³Ë³·ÍÇó:
êáõÛÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ Ï³½Ùí»É ¿ 2010 Ãí³Ï³ÝÇ Ù³ÛÇë ¨ ÑáõÝÇë ³ÙÇëÝ»ñÇÝ
Çñ³Ï³Ý³óí³Í ¹³ßï³ÛÇÝ ³Ûó»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ×³Ý³å³ñÑÇ Íñ³·ÍÇÝ Ñ³ñáÕ
ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ³éÏ³ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³:
Æñ³Ï³Ý³óí³Í
¹³ßï³ÛÇÝ
³Ûó»ñÇ
ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ»ï³½áïí»óÇÝ
×³Ý³å³ñÑÇ ßáõñçÝ ÁÝÏ³Í µáÉáñ µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý, ÑÝ¿³µ³Ý³Ï³Ý,
å³ïÙ³Ï³Ý ¨ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ (Ý»ñ³éÛ³É Ýñ³Ýù, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý
Ñ³ÛïÝí»É Ìñ³·ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ·áïáõÙ): Î³ï³ñí³Í ³Ûó»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ¨
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÝÛáõÃ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñáõÙ ³é³ÝÓÝ³óí»óÇÝ
Ñ»ï¨Û³É
µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý
ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó
Ëáó»ÉÇ
Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ
(í»ñçÝ³Ï³Ý Ý³Ë³·ÍÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³Ï Ñ³ïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ ¹³ñÓí»É
¹ñ³Ýó ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù»ÕÙ³óÝáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ »Ý Ý»ñ³éí»É ´ÎäáõÙ).
Â³ÉÇÝÇ çñ³Ùµ³ñ. æñ³Ùµ³ñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ Â³ÉÇÝ-¶ÛáõÙñÇ ×³Ý³å³ñÑÇ Ó³Ë
ÏáÕÙáõÙ` Â³ÉÇÝ ù³Õ³ùÇó ³ÝÙÇç³å»ë Ñ»ïá: ²ÛÝ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ ÁÝï³ÝÇ
Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ çñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ¨ Ï³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ ï»ÕÇ
µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²ÛÝ ·ïÝíáõÙ ¿ ×³Ý³å³ñÑÇó Ùáï 140 Ù Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý
íñ³: Üáñ Íñ³·ÇÍÁ ³ÝóÝáõÙ ¿ ·áñÍáÕ ×³Ý³å³ñÑÇ ³ç ÏáÕÙáí: ê³Ï³ÛÝ
ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ »Ý µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñ:
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´Îä-áõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ý»ñ³é»É ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ÑÝ³ñ³íáñ µ³ó³ë³Ï³Ý
³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ù»ÕÙ³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:

Ø³ñ³ÉÇÏ ù³Õ³ùÇ Ùáï ·ïÝíáÕ çñ³í³½³Ý (ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½). ²Ûë ³ñÑ»ëï³Ï³Ý
çñ³í³½³ÝÁ, áñÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ ÁÝï³ÝÇ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ çñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, áõÝÇ
Ùáï³íáñ³å»ë 40Ù x 80Ù ã³÷»ñ: ¸³ßï³ÛÇÝ ³Ûó»ÉáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³Ûëï»Õ
ëáõ½í³Í Ï³Ù ÉáÕ³óáÕ çñ³ÛÇÝ µáõë³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ãÇ Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»É, ãÏ³ÛÇÝ Ý³¨
å³ÛÙ³ÝÝ»ñ çñÉáÕ ÃéãáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: àñ¨¿ Ñ³ïáõÏ µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý
Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ ¨ë ãÇ ÝÏ³ïí»É: ²Ûë çñ³í³½³ÝÁ ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ ¿ áñå»ë.
ÊáÝ³í ï³ñ³ÍùÇ ïÇåÁ (»ñÁ) Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
è³Ùë³ñÇ ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇ ¹³ëÏ³ñ·Ù³Ý

(2) – çñ³í³½³Ý (·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý,
Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ çñÙ³Ý ¨ ³ÛÉÝ) – ÙÇÝã¨ 8
Ñ³

ÊáñÑñáõñ¹ ¿ ïñíáõÙ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ëáõë³÷»É ¹ñ³ ³ÕïáïáõÙÇó
¨ ÑÝ³ñ³íáñ µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ù»ÕÙ³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ´Îä-áõÙ
Ý»ñ³é»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ:
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´ÝáõÃÛ³Ý Ñáõß³ñÓ³Ý §ÎñÇ³¦. ²Ûë Ñáõß³ñÓ³ÝÁ ÏñÇ³ÛÇ Ó¨ áõÝ»óáÕ µÝ³Ï³Ý
Å³Ûé³ÛÇÝ ·áÛ³óáõÃÛáõÝ ¿ Ï³Ù µÝáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñí³Í ù³Ý¹³Ï: ´ÝáõÃÛ³Ý
Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÁ Ñ³½í³¹»å »Ý ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½áõÙ, áñÇ å³ï×³éáí ³ÛÝ ¹³ñÓ»É ¿
ï»Õ³µÝ³ÏÝ»ñÇ ¨ ½µáë³ßñçÇÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ»ï³ùñùñ³ß³ñÅ ÙÇ í³Ûñ: ²Ûë
Ñáõß³ñÓ³ÝÁ
Ý»ñ³éí³Í
¿
ÐÐ
µÝáõÃÛ³Ý
Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇ
ó³ÝÏáõÙ (Î³é³í³ñáõÃÛ³Ý áñáßáõÙ N 967, 14 û·áëïáë 2008), ÇÝãÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿,
áñ å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ ûñ»Ýùáí: Àëï Ý³Ë³·ÍÇ, ×³Ý³å³ñÑÇ Ýáñ áõÕÇÝ ³ÝóÝáõÙ ¿
·áÛáõÃÛáÝ áõÝ»óáÕ ×³Ý³å³ñÑÇ ³ç ÏáÕÙáí, áñÇ Å³Ù³Ý³Ï ÏÇñ³Ï³Ý³óí»Ý Ù»Í
Í³í³ÉÇ ÑáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ: àõëïÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ
³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ñáõß³ñÓ³ÝÇ íñ³ ÏÉÇÝÇ Ýí³½³·áõÛÝ: ´Îä-áõÙ ÏÝ»ñ³éí»Ý
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù»ÕÙ³óÝáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ:
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Â³ÉÇÝ - ¶ÛáõÙñÇ ³íïá×³Ý³å³ñÑÇ ßñç³Ï³ µáõë³Ï³Ý ¨ Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý
³ßË³ñÑÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝ
Â³ÉÇÝ - ¶ÛáõÙñÇ ×³Ý³å³ñÑÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ ï³÷³ëï³Ý³ÛÇÝ É³Ý¹ß³ýï³ÛÇÝ
·áïÇÝ»ñáí, áñÇ µáõë³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ïÇå»ñÝ »Ý` ÷»ïñ³Ëáï³ßÛáõÕ³Ëáï³ÛÇÝ (Stipae – Festucae), óáñÝáõÏ³-ßÛáõÕ³Ëáï³ÛÇÝ (Bromusae –
Festucae), ÅÇïÝÛ³Ï³ÛÇÝ (Agropuron), ÏÍÙ³Ëáï³ÛÇÝ (Bothriochloa), Ã÷³ÛÇÝ
¨ ïñ³·³Ï³Ýï³ÛÇÝ ïÇå»ñÁ: Ö³Ý³å³ñÑÇ áÕç »ñÏ³ÛÝùáí ï³ñ³Íí³Í
µáõë³Ï³Ý ýáñÙ³óÇ³Ý»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý áñå»ë
·³ñÝ³Ý³ÛÇÝ ¨ ³ßÝ³Ý³ÛÇÝ µÝ³Ï³Ý Ï»ñÑ³Ý¹³ÏÝ»ñ:
Ð»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ å³ñ½í»ó, áñ ³Ûë ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ
³éÏ³ »Ý íï³Ý·Ç ï³Ï ·ïÝíáÕ µáõë³Ï³Ý ¨ Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇ
Î³ñÙÇñ ¶ñùáõÙ ·ñ³Ýóí³Í ï»ë³ÏÝ»ñ: ²Û¹ ï»ë³ÏÝ»ñÁ å»ïù ¿ ëï³Ý³Ý
Ñ³ïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ, áñå»ë½Ç µ³í³ñ³ñ»Ý ÐÐ µáõë³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇ Ù³ëÇÝ
ûñ»ÝùÇ (1999), ÐÐ Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇ Ù³ëÇÝ ûñ»ÝùÇ (2000), ÐÐ µáõÛë»ñÇ
Î³ñÙÇñ ·ñùÇ (ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2010 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝí³ñÇ 29-Ç N 72-Ü
áñáßáõÙ) ¨ ÐÐ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ Î³ñÙÇñ ·ñùÇ (ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2010
Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝí³ñÇ 29-Ç N 71-Ü áñáßáõÙ) å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ:
´áõë³Ï³Ý ³ßË³ñÑÁ
Ö³Ý³å³ñÑÇÝ Ñ³ñáÕ ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ ³éÏ³ »Ý ÐÐ Î³ñÙÇñ ·ñùáõÙ
·ñ³Ýóí³Í »ñ»ù µáõë³ï»ë³ÏÝ»ñ`
Allium oltense Grossh - êáË úÉÃÇÇ, EN – ìï³Ý·í³Í ï»ë³Ï, ³ÝÑ»ï³óÙ³Ý
ß³ï µ³ñÓñ éÇëÏÇ ³éç¨ Ï³Ý·Ý³Í ï»ë³Ï í³ÛñÇ µÝáõÃÛ³Ý Ù»ç:
¶ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ. Ø³ëï³ñ³, È³ÝçÇÏ:
ê³ÑÙ³Ý³÷³ÏáÕ ·áñÍáÝÝ»ñ. ê³ÑÙ³Ý³÷³Ï ï³ñ³ÍÙ³Ý ¨ µÝ³ÏáõÃÛ³Ý
ßñç³ÝÝ»ñ,
³×»É³í³Ûñ»ñÇ
Ïáñáõëï\¹»·ñ³¹³óÇ³`
ï³÷³ëï³ÝÝ»ñÇ
Ñ»ñÏÙ³Ý
¨
³ñ³Í»óÙ³Ý
Ñ»ï¨³Ýùáí:
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Merendera greuteri Gabrielian - ÊÉáåáõ½ ¶ñáÛï»ñÇ, CR - ÎñÇïÇÏ³Ï³Ý
íÇ×³ÏáõÙ ·ïÝíáÕ ï»ë³Ï, ³ÝÑ»ï³óÙ³Ý ã³÷³½³Ýó µ³ñÓñ éÇëÏÇ ³éç¨
Ï³Ý·Ý³Í ï»ë³Ï í³ÛñÇ µÝáõÃÛ³Ý Ù»ç: Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿Ý¹»ÙÇÏ ¿: Ð³ÛïÝÇ ¿
ÙÇ³ÛÝ ÞÇñ³ÏÇ ýÉáñÇëïÇÏ³Ï³Ý ßñç³ÝÇó: î³ñ³ÍÙ³Ý ¨ µÝ³ÏáõÃÛ³Ý
ßñç³ÝÝ»ñÇ Ù³Ï»ñ»ëÁ 10 ù³é. ÏÙ-Çó å³Ï³ë ¿:
¶ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ` Â³ÉÇÝÇ ¨ Î³ÃÝ³ÕµÛáõñÇ ÙÇç¨:
ê³ÑÙ³Ý³÷³ÏáÕ ·áñÍáÝÝ»ñ. ê³ÑÙ³Ý³÷³Ï ï³ñ³ÍÙ³Ý ¨ µÝ³ÏáõÃÛ³Ý
ßñç³ÝÝ»ñ, ³×»É³í³Ûñ»ñÇ Ïáñáõëï\¹»·ñ³¹³óÇ³` ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý
Ñ³Ý¹³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÑáÕ»ñÇ Ûáõñ³óÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí:

Alcea sophora Iiin – îáõÕï³í³ñ¹ êáýÇ³ÛÇ, EN – ìï³Ý·í³Í ï»ë³Ï,
³ÝÑ»ï³óÙ³Ý ß³ï µ³ñÓñ éÇëÏÇ ³éç¨ Ï³Ý·Ý³Í ï»ë³Ï í³ÛñÇ µÝáõÃÛ³Ý
Ù»ç:
¶ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ` Ø³ñ³ÉÇÏ, Â³ÉÇÝ, Ø³ëï³ñ³:
ê³ÑÙ³Ý³÷³ÏáÕ ·áñÍáÝÝ»ñ` ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ï³ñ³ÍÙ³Ý ¨ µÝ³ÏáõÃÛ³Ý
ßñç³ÝÝ»ñ, ³×»É³í³ÛñÇ Ïáñáõëï/¹»·ñ³¹³óÇ³, ÑáÕ»ñÇ Çñ³óáõÙ, ·ÛáõÕ³Ï³Ý
Ñ³Ý¹³ÏÝ»ñÇ ÁÝ¹³ñÓ³ÏáõÙ, ³ÝÏ³ÝáÝ ³ñ³Í»óáõÙ:
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´áõë³Ï³Ý
³ßË³ñÑÇ íñ³ µ³ó³ë³Ï³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ
Ýí³½³·áõÛÝÇÝ
Ñ³ëóÝ»Éáõ ¨ Î³ñÙÇñ ¶ñùáõÙ ·ñ³Ýóí³Í ï»ë³ÏÝ»ñÇ íñ³ ó³ÝÏ³ó³Í
íÝ³ëµ»ñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó Ëáõë³÷»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ´Îä-áõÙ
ÁÝ¹·ñÏ»É Ñ³ïáõÏ Ù»ÕÙ³óÝáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ:
Î³å³É³éáõ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ í³ñÓÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
Ù³ëÝ³·»ï, áñå»ë½Ç Ñ»ï³½áïÇ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
³½¹»óáõÃÛ³Ý ï³Ï ·ïÝíáÕ ï³ñ³ÍùÁ, Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ Ý»ñÏ³Û³óÝÇ
µáõë³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇ Î³ñÙÇñ ¶ñùáõÙ ·ñ³Ýóí³Í ï»ë³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñÙ³Ý
í³ÛñÇ ¨ ù³Ý³ÏÇ í»ñ³µ»ñÛ³É, Ùß³ÏÇ µáõë³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇ íñ³
³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý ¨ Ýí³½³·áõÛÝÇÝ Ñ³ëóÝ»Éáõ Ù»Ãá¹Ý»ñ`
Ý»ñ³éÛ³É ³Û¹ ï»ë³ÏÝ»ñÇ í»ñ³ïÝÏáõÙÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý í³Ûñ»ñáõÙ`
Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí å³ïß³× ÑáÕ³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, Ìñ³·ñÇÝ Ñ³ñáÕ ï³ñµ»ñ
ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ ³éÏ³ µáõë³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇ Î³ñÙÇñ ¶ñùáõÙ
·ñ³Ýóí³Í
ï»ë³ÏÝ»ñÇ
å³ëï³éÝ»ñÇ
÷³ÏóÝáõÙ
ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
×³Ùµ³ñÝ»ñáõÙ ¨ ³ÛÉÝ:
Ì³é»ñÁ ×³Ý³å³ñÑÇ »ñÏ³ÛÝùáí. Ö³Ý³å³ñÑÇ »ñÏ³ÛÝùáí ³éÏ³ »Ý
Í³é³Ã÷³ÛÇÝ å³ßïå³Ý³Ï³Ý ³Ýï³é³ß»ñï»ñÇ áñáß³ÏÇ Ñ³ïí³ÍÝ»ñ
(Ùáï 30Ù Ù³ÛñáõÕáõ ÏÙ 81+300 Ñ³ïí³ÍáõÙ, Ùáï 1,2 ÏÙ »ñÏ³ñáõÃÛ³Ùµ Ýáëñ
Í³é»ñÇ ß³ñù Ø³ñ³ÉÇÏ Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ` ÏÙ 99+150-Çó ÙÇÝã¨ ÏÙ 100+350, Ùáï 1
ÏÙ »ñÏ³ñáõÃÛ³Ùµ ËÇï Í³é»ñÇ ß³ñù Ø³ñ³ÉÇÏ Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ` ÏÙ 111+500-Çó
ÙÇÝã¨ ÏÙ 112+500, ÙÇ ËáõÙµ Í³é»ñ ÏÙ 113+600-áõÙ ¨ ÏÙ 116+450-Çó ÙÇÝã¨ ÏÙ
116+500 ÁÝÏ³Í Ñ³ïí³ÍáõÙ, Ùáï 1.8 ÏÙ ËÇï Í³é»ñÇ ß³ñù ¶ÛáõÙñÇ ù³Õ³ùÇ
Ùáï³Ï³ÛùáõÙ (û¹³Ý³í³Ï³Û³ÝÇ ×³Ý³å³ñÑ) ÏÙ 116+750-Çó ÙÇÝã¨
118+500):
Ì³é³Ã÷³ï»ë³Ï³ÛÇÝ Ï³½ÙáõÙ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ·»ñ³ÏßéáõÙ »Ý` µ³ñ¹Ç Populus, ³Ï³óÇ³ - Robinia, ÃËÏÇ - Acer, áõé»ÝÇ - Salicx, ÃÃ»ÝÇ - Morus,
÷ß³ï»ÝÇ - Elaeagnus, Ù³ëñ»ÝÇ - Rosa, ³Éáõã³ - Prunus, Ñ³ó»ÝÇ - Fraxsinus,
ó³Ë³Ï»é³ë - Lonicera, ó³ùÇ - Paliurus, Ã»ÕÇ - Ulmus, í³ÛñÇ ÍÇñ³Ý»ÝÇ Armeniaca, ë½ÝÇ - Crataegus, Íáñ»ÝÇ – Berberis:
Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí, áñ ×³Ý³å³ñÑÇ »ñÏ³ÛÝùáí ïÝÏí³Í Í³é»ñÝ áõ
Ã÷»ñÁ áõÝ»Ý áñáß³ÏÇ
Ï³ñ¨áñ
³ñÅ»ùÝ»ñ,
ÇÝãå»ë
ûñÇÝ³Ï
µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ¨ ¿ëÃ»ïÇÏ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ, ×³Ý³å³ñÑÁ å³ßïå³ÝáõÙ
»Ý ù³ÙÇÝ»ñÇó ¨ ÓÛ³Ý Ïáõï³ÏáõÙÝ»ñÇó, Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý ³ÕÙáõÏÇó
å³ßïå³ÝáÕ ³ñ·»É³å³ï»ñ, Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý å³ßïå³ÝÇã ß»ñï Ùß³ÏáíÇ
ÑáÕ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ¹³ñÓÝáõÙ »Ý ×³Ý³å³ñÑÇ áõÕÕáõÃÛáõÝÁ ï»ë³Ý»ÉÇ, ¨ Ñ³ßíÇ
³éÝ»Éáí Ý³¨, áñ ×³Ý³å³ñÑÁ ³ÝóÝáõÙ ¿ ï³÷³ëï³Ý³ÛÇÝ É³Ý¹ß³ýï³ÛÇÝ
·áïÇáí ¨ Í³é»ñ ³×»óÝ»ÉÁ ³Ûë µÝ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ß³ï ¹Åí³ñÇÝ
³ßË³ï³Ýù ¿, å»ïù ¿ ÑÝ³ñ³íáñÇÝë Ëáõë³÷»É Í³é»ñÁ ¨ Ã÷»ñÁ Ïïñ»Éáõó:
ê³Ï³ÛÝ áñáß
Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ
³ÝÑñ³Å»ßï ÏÉÇÝÇ
Ñ³ï»É ×³Ý³å³ñÑÇ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³ç³ÏáÕÙÛ³Ý Ñ³ïí³ÍáõÙ ³×áÕ Í³é»ñÁ
(Ùáï³íáñ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ùµ 600-800 Í³é):
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àõëïÇ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ´Îä-áõÙ Ý»ñ³é»É Ù»ÕÙ³óÝáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ:
ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ïïñí³Í Í³é»ñÁ å»ïù ¿
í»ñ³ïÝÏí»Ý 10/1 Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛ³Ùµ` 3 ï³ñí³ å³ñï³¹Çñ ËÝÙ³ùáí (80%
³×Á Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ·»ñ³½³Ýó): Þ³ï Ï³ñ¨áñ ¿, áñ ³Ýï³é³ß»ñï»ñ Ï³½Ù»ÉÇë
û·ï³·áñÍí»Ý ï»Õ³Ï³Ý ãáñ³¹ÇÙ³óÏáõÝ ¨ ÷áß»¹ÇÙ³óÏáõÝ ï»ë³ÏÝ»ñ:
Î»Ý¹³Ý³Ï³Ý ³ßË³ñÑÁ
È³ÛÝáñ»Ý
ï³ñ³Íí³Í Ï»Ý¹³Ý³ï»ë³ÏÝ»ñÇó ³Ûëï»Õ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ý
Ï³ÃÝ³ëáõÝÝ»ñÇó` Ý³å³ëï³Ï (Lepus europaeus), ³Õí»ë (Vulpes vulpes),
·³ÛÉ (Canis lupus) ¨ ÙÇ ß³ñù ÏñÍáÕÝ»ñ` Ù³ñ·³·»ïÝ³ÛÇÝ ÙáõÏ
(Msubterraneus), Ï½³ùÇë (Martes foina) ¨ ³ÛÉÝ: ºñÏÏ»Ýó³ÕÝ»ñÇó ¨
ëáÕáõÝÝ»ñÇó ³Ûëï»Õ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ý ¹á¹áßÝ»ñÇ, ·áñï»ñÇ, ÙáÕ»ëÝ»ñÇ ¨ ûÓ»ñÇ
µ³½Ù³ÃÇí ï»ë³ÏÝ»ñ:
N Ð³Û»ñ»Ý ³ÝáõÝÁ
²ÜàÔÜ²Þ²ð ÎºÜ¸²ÜÆÜºð
ØÇç³ïÝ»ñ
1 ì³Ý ´ñÇÝÏÇ Ý»ïÇÏ

È³ïÇÝ»ñ»Ý ³ÝáõÝÁ

´äØØ Ï³ï»·áñÇ³Ý1

Coenagrion vanbrinkae Lohmann, 1993

VU B1a+B2a

2
3

Øáñ»Ë Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
²ÉÏáÝ Ï³åï³ÃÇÃ»é

VU B 1a +B 2а
Gomphocerus armeniacus (Uvarov, 1931)
Maculinea alcon monticola (Staudinger, 1901) VU B 1a+B2а

4

Ø·³Ã¨ Ù»Õáõ

Lithurge fuscipenne Lepeletier, 1841

VU B 1a+B 2a

5

Æß³Ù»Õáõ ¹³Õ»ëï³ÝÛ³Ý

Bombus daghestanicus Radoszkowsky, 1888

VU B1a+B2a

àÔÜ²Þ²ð²ìàð ÎºÜ¸²ÜÆÜºð
êàÔàôÜÜºð
1 Փոքր³ëÇ³Ï³Ý ÙáÕ»ë

Parvilacerta parva Boulenger, 1887

CR A2ac

2

¸³ÉÇ ÙáÕ»ë

Darevskia dahli (Darevsky, 1957)

EN B1a+2a

3

êåÇï³Ï³÷áñ ÙáÕ»ë

Darevskia unisexualis (Darevsky, 1966)

VU B1a

4 Ð³ÛÏ³Ï³Ý É»éÝ³ï³÷³ëï³Ý³ÛÇÝ ÇÅ
ÂèâàôÜÜºð
1 ¶Çß³Ý·Õ

Vipera (Pelias) eriwanensis (Reuss, 1933)

VU B1ab(iii, v)

Neophron percnopterus Linnaeus, 1758

EN A2bcde+3bcde+4bcde

2

êåÇï³Ï³·ÉáõË ³Ý·Õ

Gyps fulvus (Hablizl, 1783)

VU D1

3

Ø»Í »ÝÃ³ñÍÇí

Aquila clanga Pallas, 1811

VU C2a(ii)

4

î³÷³ëï³Ý³ÛÇÝ ³ñÍÇí

Aquila nipalensis orientalis Hodgson, 1833

VU C2a(i); D1

5

ø³ñ³ñÍÇí

Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)

VU D0

6

´í»×

Bubo bubo (Linnaeus, 1758)

VU B1a; C2a(i); D1

7

Ü»ñÏ³ñ³ñ

Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)

VU B1ab(iii)

Spermophilus xanthoprymnus Bennet 1835

EN B2ab (ii, iii, iv)
EN B1ab (ii, iii, v)

EN D

Î²ÂÜ²êàôÜÜºð
1 öáùñ³ëÇ³Ï³Ý ·»ïÝ³ëÏÛáõé
3

2

ÞÇ¹ÉáíëÏáõ ¹³ßï³ÙáõÏ

3

Ê³Ûï³ùÇë

Microtus (Sumeriomys) schidlovskii
Argyropulo, 1933
Vormela peregusna (Guldenstaedt, 1770)

4

æñ³ë³ÙáõÛñ

Lutra lutra meridionalis
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4

Բեռնի կոնվենցիա - Եվրոպայի խորհրդի “Եվրոպայի վայրի բնության եւ բնական միջավայրի

պահպանության մասին” կոնվենցիա` կազմված 1979 թվականին, Բեռնում: Հայաստանը միացել է այս
կոնվենցիային 2006 թվականին: Կոնվենցիան կոչված է պահպանելու վայրի բուսական և կենդանական
աշխարհներն ու նրանց բնական ապրելավայրերը, խթանելու խնդրի շուրջ պետությունների միջև
համագործակցությունը, ուսումնասիրելու և վերահսկելու վտանգված ու խոցելի տեսակները և աջակցելու
օրենսդրական և գիտական խնդիրների լուծմանը: Կոնվենցիան ունի չորս հավելվածներ, որոնցից
յուրաքանչյուրը սահմանում է որոշակի տեսակներ, որոնք պահպանության կարիք ունեն: Հավելված II-ը
սահմանում է խիստ պահպանման կարիք ունեցող, իսկ հավելված III-ը` պահպանման կարիք ունեցող
կենդանատեսակներին:
5

Հայաստանի բույսերի Կարմիր Գրքի նոր տարբերակը կազմված է ԲՊՄՄ կարմիր ցուցակի

կատեգորիաներին և չափանիշներին համապատասխան:
6

CR – ÎñÇïÇÏ³Ï³Ý íÇ×³ÏáõÙ ·ïÝíáÕ ï»ë³Ï, VU – Êáó»ÉÇ ï»ë³Ï, EN – ìï³Ý·í³Í ï»ë³Ï, DD – ïíÛ³ÉÝ»ñÇ
³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝ: ´äØØ Ï³ï»·áñÇ³Ý»ñÇ Ù³ëÇÝ Éñ³óáõóÇã ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³ñáÕ »ù ³Ûó»É»É
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/static/categories_criteria_3_1#categories ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ ¿ç:

Ìñ³·ÇñÁ Ï³ñáÕ ¿ µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ
Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇ íñ³: Ìñ³·ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ ¿.
•
•
•
•

ù³Ý¹í»Ý Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ µÝ»ñÁ ¨ Óí³¹ñ³í³Ûñ»ñÁ,
ëå³Ýí»Ý Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ,
³é³ç³Ý³Ý ¹Å³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ýñ³Ýó ëÝí»Éáõ, ï»Õ³ß³ñÅÙ³Ý ¨ µ³½Ù³óÙ³Ý
Å³Ù³Ý³Ï,
³ÕÙáõÏÇ, ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇ, û¹Ç ¨ çñÇ ³ÕïáïÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ³é³ç³Ý³Ý
ßáÏ³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ:

¸³ßï³ÛÇÝ ³Ûó»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï Ñ»ï³½áïí»É »Ý ÑÝ³ñ³íáñ ÙÇ·ñ³óÇáÝ áõÕÇÝ»ñÁ:
ì»ñ »Ý Ñ³Ýí»É ßáõñç 12 ÑÝ³ñ³íáñ ï³ñ³ÍùÝ»ñ ÏÇÝ¹³ÝÇÝ»ñÇ ÙÇ·ñ³óÇáÝ
³ÝóáõÕÇÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ (ÏÙ 75+000, 79+200 (³Ý³ëÝ³ÝóáõÙ), 80+800,
81+500, 82+200, 83+300, 85+100, 87+300(³Ý³ëÝ³ÝóáõÙ), 89+500, 92+500, 102+300,
110+700):
æñ³Ñ»é³óÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç áñáß ï³ññ»ñ (çñÃáÕ ËáÕáí³ÏÝ»ñ, í³ù»ñ)
Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙ »Ý ÏÇÝ¹³ÝÇÝ»ñÇ ÙÇ·ñ³óÇáÝ ³ÝóáõÕÇÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñ ï»Õ³¹ñÙ³Ý
í³Ûñ»ñÇ Ñ»ï (ÏÙ 71+900, 80+000, 94+250), áõëïÇ ³Û¹ ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ ï»Õ³¹ñíáÕ
çñ³Ñ»é³óÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÏÍ³é³Û»Ý áñå»ë ³ÝóáõÕÇ
³å³Ñáí ÙÇ·ñ³óÇ³ÛÇ, áñëÇ, µÝ³¹ñÙ³Ý ¨ ³ÛÉÝ Ñ³Ù³ñ:
Î»Ý¹³Ý³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇ íñ³ ÑÝ³ñ³íáñ µ³ó³ë³Ï³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ
Ï³ÝË³ñ·»É»Éáõ ¨ Ù»ÕÙ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¨áñ ¿ ´Îä-áõÙ Ý»ñ³é»É Ñ»ï¨Û³É
Ù»ÕÙ³óÝáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ.
»Ã» ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»É ¿ áñ¨¿ Î³ñÙÇñ ¶ñùáõÙ
·ñ³Ýóí³Í
ï»ë³ÏÇ
µáõÝ
Ï³Ù
Óí³¹ñ³í³Ûñ,
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÝ
³ÝÑ³å³Õ
å»ïù
¿
Ý»ñÏ³Û³óíÇ
ÌÆ¶-Ç
•
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µÝ³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý
Ù³ëÝ³·»ïÇÝ
¨
ÐÐ
´Ý³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ` Ñ»ï³·³ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ»ñÇ ×ß·ñïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ,
•
ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³éáõó»É Å³Ù³Ý³Ï³íáñ å³ßïå³ÝÇã
å³ï»ñ ×³Ý³å³ñÑÇ ³ÛÝ Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ, áñï»Õ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÝ ³é³í»É
Ñ³×³Ë »Ý Ñ³ÛïÝíáõÙ,
•
û·ï³·áñÍ»É Ù»ù»Ý³ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ, áñáÝù áõÝ»Ý ó³Íñ ³ÕÙáõÏ,
ï³ï³ÝáõÙÝ»ñ ¨ Ýí³½ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñ,
•
»Ã» Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»É ¿ áñ¨¿ íÇñ³íáñ Ï»Ý¹³ÝÇ, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³ÝÑ³å³Õ
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ÐÐ ´Ý³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ,
•
»ñ»ÏáÛ³Ý ¨ ·Çß»ñ³ÛÇÝ Å³Ù»ñÇÝ Ëáõë³÷»É ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ¨
å³ÛÃ»óÙ³Ý ³ßË³ïÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõó, Ñ³ïÏ³å»ë Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ
µ³½Ù³óÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ, ¨ ³ÛÉÝ:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3

Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի
ներդրումային ծրագիր, Տրանշ 3
Հնագիտական ազդեցության գնահատման
հաշվետվություն - Մաս 1
Դոկտոր Մկրտիչ Հ. Զարդարյան
Ավագ գիտաշխատող
Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
Ծրագրի հնագիտության գծով խորհրդատու

Աշտարակ-Գյումրի գլխավոր մայրուղու երկայնքով
ձգված գրանցված պատմահնագիտական և
մշակութային հուշարձանների հիմնական ցուցակ
(Թալին – Գյումրի հատված)2

2

Մեր Հաշվետվություններ #1, 2 և 3-ում (Տրանշ 2, 3) նշված “0” կետը համապատասխանում է

Շինարարության Ընդհանուր քարտեզի 30+080 կետին:
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Ա. àõÕÕ³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý »ÝÃ³Ï³ ÑÝ³·Çï³Ï³Ý í³Ûñ»ñ

32. Â³ÉÇÝÇ ¹³Ùµ³ñ³Ý³¹³ßï (Ընդհանուր ք³ñï»½áõÙ ¨ ø³ñï»½ 10-áõÙ #
38)
²ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½, Â³ÉÇÝ Ñ³Ù³ÛÝù
Ö³Ý³å³ñÑÇ “0 Ï»ïÇó” Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ` 40.800 – 44.900 ÏÙ
î»ÕáñáßÙ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ` N 40°, 24’, 03, 0’’ ; E 43°, 53’, 30, 7”
ä³ïÙ³ÑÝ³·Çï³Ï³Ý Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇ å»ï³Ï³Ý ó³ÝÏ` # 2.3.3:
Ðáõß³ñÓ³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ µ³í³Ï³ÝÇÝ Ù»Í ¹³Ùµ³ñ³Ý³¹³ßïáí, áñÁ ½µ³Õ»óÝáõÙ
¿ Â³ÉÇÝ ù³Õ³ùÇ ÑÛáõëÇë – ÑÛáõëÇë-³ñ¨»ÉÛ³Ý ¨ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ ³ñí³ñÓ³ÝÝ»ñÇ ÙÇç¨
ÁÝÏ³Í ÁÝ¹³ñÓ³Ï ï³ñ³ÍùÁ, ÇëÏ ³ÛÝáõÑ»ï¨ ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ ¿ ¹»åÇ ³ñ¨»Éù ÙÇÝã¨
²ßï³ñ³Ï - ¶ÛáõÙñÇ ·áñÍáÕ Ù³ÛñáõÕÇ: ¸³Ùµ³ñ³ÝÝ»ñÝ ³Ûëï»Õ Ñ³Ý¹»ë »Ý ·³ÉÇë
³é³ÝÓÇÝ ËÙµ»ñáí, áñáÝù å³Ñå³Ýí»É »Ý Ù»ÉÇáñ³óÇáÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí
µ³ñ»É³íí³Í ³é³ÝÓÇÝ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ¹³ßï»ñÇ ÙÇç¨:
1985Ã.-Çó
¹³Ùµ³ñ³Ý³¹³ßïáõÙ ëÏëí³Í å»ÕáõÙÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ, Ï³åí³Í Â³ÉÇÝ ù³Õ³ùÇ
ÁÝ¹É³ÛÝÙ³Ý Ñ»ï` ¹³Ùµ³ñ³Ý³¹³ßïáõÙ Ñ³çáÕí»ó µ³ó»É í³Õ µñáÝ½» ¹³ñÇ ¨ áõß
µñáÝ½»-í³Õ »ñÏ³Ã» ¹³ñ»ñÇ (ø.³. IV – I Ñ³½³ñ³ÙÛ³ÏÝ»ñ) ßáõñç 90 ³é³ÝÓÇÝ
¹³Ùµ³ñ³ÝÝ»ñ` ÝÛáõÃ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ ³ñÅ»ù³íáñ ÝÙáõßÝ»ñáí: ´³Ûó ÙÇ
ß³ñù ¹³Ùµ³ñ³ÝÝ»ñ ¹»é¨ë ÙÝáõÙ »Ý ãå»Õí³Í: ¸ñ³Ýù ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ï»ë³Ý»ÉÇ »Ý
²ßï³ñ³Ï - ¶ÛáõÙñÇ ·áñÍáÕ Ù³ÛñáõÕáõ »ñÏáõ ÏáÕÙ»ñáõÙ նáñ Ù³ÛñáõÕáõ Ñ³Ù³ñ
³é³ç³ñÏí³Í Ý³Ë³·ÇÍÁ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ³½¹áõÙ ¿ Ù³ÛñáõÕáõ ³ç ¨ Ó³Ë ÏáÕÙ»ñáõÙ
ë÷éí³Í ¹³Ùµ³ñ³ÝÝ»ñÇ íñ³, Ñ³ïÏ³å»ë Â³ÉÇÝ ù³Õ³ùÇó ³ÝÙÇç³å»ë Ñ»ïá
(Ñ³Ù³ÛÝù Ùáõïù ·áñÍáÕ ³ñ¨»ÉÛ³Ý áõÕ»³ÝóÇó Ñ»ïá): ²Ûë Ñáõß³ñÓ³ÝÇ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ¨
å³ïÙ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ å³Ñå³Ý»Éáõ ÙÇ³Ï ×³Ý³å³ñÑÁ ³Ûë ¹³Ùµ³ñ³ÝÝ»ñÇ
å»ÕáõÙÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÝ ¿, ¨ ÙÇ³ÛÝ ¹ñ³ÝÇó Ñ»ïá ÑÝ³ñ³íáñ ÏÉÇÝÇ ëÏë»É
ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ:
²Ûë Ñáõß³ñÓ³ÝÇ ãå»Õí³Í Ñ³ïí³ÍÁ, որը շինարարական աշխատանքների
տարածքից դուրս է մնում, å»ïù ¿ å³ßïå³ÝíÇ Ù»ÕÙ³óÝáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ
áÕç ÁÝ¹Ñ³ÝñáõÃÛ³Ùµ (ï»ë` Ù»ñ Ð³ßí»ïíáõÃÛ³Ý Ø³ë 1 և 2-Á): Ընդհանուր
առմամբ հուշարձանը բավականին լուրջ ազդեցություն է թողնում Ծրագրի
տևողության և արժեքի վրա:

Այս պեղումնավայրի հետ առնչվող ընտրված հրապարակումները.

- ´³¹³ÉÛ³Ý è.ê., ²í»ïÇëÛ³Ý ä.ê., 2007, ¦Ð³Û³ëï³ÝÇ ´ñáÝ½» ¨ í³Õ
»ñÏ³Ã» ¹³ñ»ñÇ ÑÝ³·Çï³Ï³Ý í³Ûñ»ñÁ§, I, ²ñ³·³Í É»éÁ ¨ ¹ñ³ Ñ³ñ³ÏÇó
ï³ñ³Í³ßñç³ÝÁ, úùëýáñ¹, ´³ñ ÆÝÃ»ñÝ»ßÝ³É ê»ñÇ½ 1697, ¿ç 242-263:
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Քարտեզ 11. Թալինի դամբարանադաշտի պահպանական գոտու
փոխհարաբերությունը Աշտարակ-Գյումրի նոր ճանապարհի առաջարկված
նախագծի հետ
33. Եղնասարի դամբարանադաշտ (Ընդհանուր ք³ñï»½áõÙ ¨ ø³ñï»½ 12ում # 39)
Արագածոտնի մարզ, Թալին-Ակունք-Մաստարա համայնքներ
Ö³Ý³å³ñÑÇ “0 Ï»ïÇó” Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ` 45.650 – 46.600կմ
î»ÕáñáßÙ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ` N 40°, 25’, 02, 0’’ ; E 43°, 51’, 26, 8”
Նորահայտ հուշարձան 1
Հուշարձանը ներկայացված է դամբարանների խմբերով, որոնք տարածվում են
Աշտարակ-Գյումրի մայրուղու երկու կողմերում և պահպանվել են հերկված
տարածքների միջև: Այս հուշարձանը, գործնականում, հանդիսանում է Թալինի
դամբարանադաշտի հյուսիսային շարունակությունը և դեռևս ուսումնասիրված չէ:
Ելնելով դաշտային-հետազոտական աշխատանքների արդյունքում ստացված
տվյալներից, դամբարանադաշտի լավագույնս պահպանված` հարավ-արևելյան
հատվածն անմիջականորեն ազդեցության չի ենթարկվելու ճանապարհաշինական
ապագա աշխատանքների մեկնարկման պայմաններում:
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Ներկայումս, դամբարանադաշտի տարածքում առկա միակ միավորը, որն
անմիջականորեն կրելու է շինարարական աշխատանքների ազդեցությունը դա մի խոշոր
և բավականին լավ պահպանվախծ բրոնզ-երկաթիդարյան դամբանաբլուր է, որն
անմիջապես ձախից հարում է գործող Աշտարակ-Գյումրի մայրուղուն (46.550 կմ ուղենիշի
վրա): Դամբանաբլուրի մշակութային և պատմական արժեքը պահպանելու նպատակով
անհրաժեշտ է նախ կազմակերպել դրա պեղումները, ապա կարևոր ճարտարապետական
կառույցներ բացվելու դեպքում տեղափոխել այն և վերակառուցել մեկ այլ տեղում`
ճանապարհի մոտակայքում:

Գրականություն. բացակայում է:

Քարտեզ 12. Եղնասարի դամբարանադաշտի ֆիզիկական սահմանների
փոխհարաբերությունը Աշտարակ-Գյումրի նոր ճանապարհի առաջարկված
նախագծի հետ
34. Մաստարայի հնագիտական համալիր (Ընդհանուր ք³ñï»½áõÙ ¨ ø³ñï»½ներ
13 և 14-ում #42)
Արագածոտնի մարզ, Մաստարա համայնք
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Ö³Ý³å³ñÑÇ “0 Ï»ïÇó” Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ` 50.000 – 51.900
կմ
î»ÕáñáßÙ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ` N 40°, 26’, 53, 8’’ ; E 43°, 51’, 53, 8”:
Նորահայտ հուշարձան 2

Այս նորահայտ հնագիտական համալիրը բաղկացած է մի շարք բնակատեղիներից
և դամբարանադաշտերից, որոնք թվագրվում են Ք.ա. III հազարամյակին (վաղ
բրոնզի դար) և ամրաշինական կառույցներից և տներից Ք.ա. VI դարի – Ք.հ. IV դարի
(դասական ժամանակաշրջան) ժամանակագրական սահմաններով, որոնք ձգվում
են 4.5 կիլոմետր տարածության վրա: Դատելով հնավայրի տարբեր հատվածներից
հավաքված վերգետնյա նյութերից` դրանք ներկայացված են նշված երկու
ժամանակաշրջանների համար բնորոշ հավաքածուներով, որոնց մեջ նույնիսկ
ընդգրկված է
վաղ բրոնզիդարյան թրծակավե արձանիկը: Դասական
ժամանակաշրջանին
վերաբերող
մնացորդները
(ճարտարապետական,
խեցանոթների բեկորները և այլն) հատկանշական են քաղաքային տիպի
բնակավայրերի համար: Դատելով այս շրջանի կառույցների մնացորդների
չափերից և տարածման ահռելի սահմաններից`կարելի է ենթադրել, որ այստեղ
գոյություն
է
ունեցել
մի
ամբողջ
քաղաքատիպ
բնակավայր,
որի
կենսագործունեությունը կապված է եղել այստեղով անցնող առևտրական
ճանապարհների հետ: Վերջինս միմյանց է կապել դասական շրջանի Ագարակը,
Թալինը և Բենիամինը: Այդ հնամենի ճանապարհի հետքերը տեսանելի են
բնակավայրի հյուսիս-արևմտյան կողմում: Վաղ բրոնզիդարյան համալիրը ևս այս
ժամանակաշրջանի կարևորագույն բնակավայրերից մեկն է երևում և բաղկացած է
բնակելի հատվածներից, տաճարական համալիրից և դամբարանադաշտից:
Հուշարձանը, հատկապես նրա հյուսիսային հատվածը, տուժել է 1980-ականներին
կառուցված նոր Աշտարակ-Գյումրի մայրուղու շինարարության ժամանակ:
Հուշարձանի հարավային հատվածը կրել է մեծ վնաս գյուղատնտեսական
աշխատանքների և դեպի Զարնջա գյուղ տանող միջհամայնքային ճանապարհի
առկայության պայմաններում: Վաղ բրոնզի դարի կառույցները կիսվել են գործող
մայրուղու կողմից և նրա աջ կողմում առկա բլրաշարի լանջերին բավականին վատ
են պահպանվել: Առաջարկված նոր նախագիծը բացասական լուրջ ազդեցություն է
թողնում համալիրի վրա, մասնավորապես` անցնելով վաղ բրոնզիդարյան
լավագույնս պահպանված կառույցների միջով:
Հուշարձանը լուրջ ավերումից փրկելու համար պահանջվում է ճանապարհի այս
հատվածի վերանախագծում: Անհրաժեշտ կլինի լայնացնել նոր մայրուղին`
օգտագործելով գոյություն ունեցող ճանապարհց դեպի աջ գտնվող տարածքը: Այս
պարագայում պահանջվող փրկարարական պեղումների ծավալը և հուշարձանին
հասցվելիք վնասը կհասնի նվազագույնի: Այսուհանդերձ, Մաստարայի
հնագիտական համալիրը երկրորդ մեծ հնագիտական խոչընդոտն է ԱշտարակԳյումրի նոր մայրուղու կառուցման պարագայում, որի պահպանությունը
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պահանջում է թե’ առաջարկված նախագծի փոփոխություն, թե’ փրկարարական
պեղումներ: Ընդահնուր առմամբ, հուշարձանը լուրջ ազդեցություն չի թողնում
ճանապարհի արժեքի և ծրագրի իրականացման ժամանակացույցի վրա:

Գրականություն. բացակայում է:

Քարտեզ 13. Մաստարայի հնագիտական համալիրի ֆիզիկական սահմանների
փոխհարաբերությունը Աշտարակ-Գյումրի նոր ճանապարհի առաջարկված
նախագծի հետ
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Մաստարայի հնագիտական համալիրի վաղ բրոնզիդարյան կառույցները, որոնք
հարում են գործող Աշտարակ-Գյումրի մայրուղուն անմիջապես ձախից

Մաստարայի հնագիտական համալիրի դասական ժամանակաշրջանի կառույցների
մնացորդները, որոնք տարածվում են Աշտարակ-Գյումրի մայրուղու ձախ կողմում
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Քարտեզ14. Մաստարայի հնագիտական համալիրի հյուսիսային սահմանի
(կարմիր կետերը) և գործող մայրուղու աջ կողմում հնագիտական
պեղումների (դեղին կետերով եռանկյուններ) տիեզերական լուսանկարը
35. Մաստարա-2 դամբարանադաշտ (Ընդհանուր քարտեզում և քարտեզ 15ում # 45)
Արագածոտնի մարզ, Մաստարա համայնք
Ö³Ý³å³ñÑÇ “0 Ï»ïÇó” Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ` 51.950 – 54.150 կմ
î»ÕáñáßÙ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ` N 40°, 27’, 40, 3’’ ; E 43°, 51’, 34, 6”:
Նորահայտ հուշարձան 3
Հուշարձանը ներկայացված է նախորդից դեպի հյուսիս շարունակվող առանձին
դամբարանադաշտերի համալիրով, որը հավանաբար Մաստարայի հնագիտական
համալիրի
շարունակությունն
է:
Այսինքն,
ի
դեմս
Մաստարա-2
դամբարանադաշտի մենք գործ ունենք վերևում նկարագրված վաղ բրոնզիդարյան
և հելլենիստական շրջանի հուշարձանների բնակչության կողմից իրականացված
թաղումների հետ (տես # 34). Ք.ա. III - I հազարամյակների դամբարանների
կուտակումները նկատելի են ինչպես գործող մայրուղու երկու կողմերում, այնպես
էլ
առաջարկված
նոր
նախագծի
տեղամասում:
Դամբարանադաշտի
ճանապարհաշինական աշխատանքներից ազդեցություն կրող հատվածներում
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առկա դամբարաններն ավերումից փրկելու համար այստեղ պետք է
իրականացվեն պահպանական պեղումներ:
Այս տարածքում ճանապարհի
առաջարկվող նախագծի փոփոխության անհրաժեշտության չկա: Հուշարձանի
փրկությունը ավերումից անհրաժեշտություն է, քանի որ այս դամբարանները
կարևորագույն տվյալներ են պարունակում հնագույն անցյալում տեղում ապրող
հասարակությունների սոցիալական կառուցվածքի, էթնիկ պատկանելիության,
թաղման ծեսի և կրոնական պատկերացումների վերաբերյալ:
Հուշարձանի պեղումներով չբացված հատվածները պետք է պահպանվեն
մեղմացնող միջոցառումների համալիր կիրառության ճանապարհով (տես մեր
հաշվետվություններ # 1-2 - ի առաջարկությունների բաժինը): Ի լրումն, կարևոր է
նշել նաև, որ շինարարական աշխատանքների ժամանակ խստորեն գործեն
Մշակույթի նախարարության կողմից սահմանված պատահական գտածոների
վերաբերյալ
կարգերը
հողաշինական
աշխատանքների
ընթացքում
պատահականորեն բացված դամբարանների հնարավորության դեպքերում:
Շինարարության պայմանագիրը պետք է ընդգրկի անհրաժեշտ որակավորում
ունեցող մասնագետ` հնագետ, որը կապահովի պատահականորեն բացված
հուշարձանի պահպանման կարգերի պատշաճ կիրառությունը: Ընդհանուր
առմամբ, հուշարձանը ազդում է Ծրագրի արժեքի և իրականացման
ժամանակացույցի վրա:

Գրականություն. Բացակայում է:
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Քարտեզ 15. Մաստարա-2 դամբարանադաշտի ֆիզիկական սահմանների
փոխհարաբերությունըԱշտարակ-Գյումրի նոր ճանապարհի առաջարկված
նախագծի հետ

Մաստարա-2 դամբարանադաշտի ընդհանուր տեսքը Աշտարակ-Գյումրի
մայրուղու ձախ
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կողմում, այն տեղամասում, որտեղ ծրագրված է նոր մայրուղու շինարարությունը

36. Լանջիկի հնագիտական համալիր (Ընդհանուր քարտեզում և քարտեզ
16-ում # 52)
Արագածոտնի և Շիրակի մարզեր, Մաստարա – Լանջիկ – Սառնաղբույր
համայնքների տարածք
Ö³Ý³å³ñÑÇ “0 Ï»ïÇó” Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ` 56.500 – 60.400
կմ
î»ÕáñáßÙ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ` N 40°, 29’, 38, 3’’ ; E 43°, 52’, 05, 4”
ä³ïÙ³ÑÝ³·Çï³Ï³Ý Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇ å»ï³Ï³Ý ó³ÝÏ` # 7.44.1-3:
Սա ամենախոշոր հնագիտական համալիրներից մեկն է, որը տեղակայված է
Աշտարակ-Գյումրի գործող մայրուղու երկայնքով: Այն բաղկացած է մի շարք
նախապատմական ամրոցներից և ամրացված բնակատեղիներից (Ք.ա. III – I
հազարամյակներ), դասական շրջանից մինչև միջնադարյան ժամանակաշրջանի
դամբարանադաշտից,
շրջանաձև
կառույցներից
ու
միջնադարյան
գյուղատեղիներից (5-17-րդ դարեր), որոնք տարածվում են ընդհանուր 4 կմ
լայնությամբ: 1992 թ. այստեղ իրականացված ոչ մեծ չափի պեղման
աշխատանքներով բացահայտվել են վաղ բրոնզի դարի և երկաթի դարի
ժամանակաշրջանների
նյութական
մշակույթի
մնացորդներ:
1998
թ.
իրականացված շրջայցի ժամանակ հավաքվել են դասական և միջնադարյան
ժամանակաշրջանի իրեր նաև հնավայրի վերգետնյա տարածքից: Ներկայիս
Աշտարակ-Գյումրի մայրուղին անցնում է հնավայրի միջով: Հուշարձանի
տարածքի հետազոտությունը բացահայտել է ապագա ճանապարհաշինական
աշխատանքների ընթացքում անմիջականորեն ազդեցության ենթարկվող
վտանգված տարածքներ և օբյեկտներ.
- անհատական հուշակոթողներ (գերեզմանաքարեր), որոնք տեղակայված
են նոր մայրուղուն մոտ և մանրամասն հնագիտական հետազոտության
կարիք ունեն,
- միջնադարյան սահմանաքար, որը հնագետի հսկողության պայմաններում
կարող է տեղադրվել մոտակա անվտանգ վայրում կամ տեղափոխվել
Շիրակի երկրագիտական թանգարան:
Հուշարձանի ողջ տարածքի համար շինարարական աշխատանքների ժամանակ
խստորեն
գործեն
Մշակույթի
նախարարության
կողմից
սահմանված
պատահական գտածոների վերաբերյալ կարգերը հողաշինական աշխատանքների
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ընթացքում պատահականորեն բացված դամբարանների հնարավորության
դեպքերում: Շինարարության պայմանագիրը պետք է ընդգրկի անհրաժեշտ
որակավորում ունեցող մասնագետ` հնագետ, որը կապահովի պատահական
գտածոների վերաբերյալ կարգերի պատշաճ կիրառությունը: Հուշարձանի ողջ
տարածքի համար պետք է կիրառվեն ազդեցության մեղմացնող համալիր
միջոցառումներ (տես մեր Հաշվետվություններ # 1-2-ի առաջարկությունները):
Ընդհանուր առմամբ, հուշարձանը համարյա թե լուրջ ազդեցություն չի թողնում
նախագծի արժեքի և իրականացման ժամանակացույցի վրա:

Այս պեղումնավայրի հետ առնչվող ընտրված հրապարակումները.
-

Պետրոսյան Լ.Ա., 1996, “Պեղումներ Լանջիկում”, ՀՀ-ում 1993-1995 թթ.
դաշտային
հետազտությունների արդյունքներին նվիրված գիտաժողովի զեկուցումների
թեղիսներ,
Երևան, էջ 60-61;
- Բադալյան Ռ.Ս., Ավետիսյան Պ.Ս., 2007, “Հայաստանի բրոնզ-երկաթիդարյան
հուշարձանները”, I, Արագած լեռը և շարջակա տարածքները, Օքսֆորդ, Բար
Ինթերնեշնալ Սերիզ 1697, էջ 198-201 (անգլերեն լեզվով):
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Քարտեզ 16. Լանջիկի հնագիտական համալիրի պահպանական գոտու
փոխհարաբերությունը Աշտարակ- Գյումրի նոր ճանապարհի առաջարկված նախագծի
հետ
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Լանջիկի Ք.ա. III-I հազարամյակների ամրոց-բնակատեղիի ընդհանուր տեսքը, որը
տեղակայված է գործող Աշտարակ-Գյումրի մայրուղուց ձախ

Շրջանաձև կառույց Լանջիկի հնագիտական համալիրում`տեղակայված
Աշտարակ-Գյումրի մայրուղուց աջ
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Միջնադարյան սահմանաքար Լանջիկի հնագիտական համալիրում, որը գտնում է
Աշտարակ- Գյումրի գործող մայրուղու ձախ կողմում
37. Լանջիկի բնակատեղի և դամբարանադաշտ (Ընդհանուր քարտեզում և
Քարտեզ 17-ում # 17)
Շիրակի մարզ, Լանջիկ - Սառնաղբյուր համայնքներ
Ճանապարահի “0 կետից” համապատասխան հեռավորությունը` 61.600 –
62.400 կմ
Տեղորոշման տվյալները` N 40°, 31’, 57, 8’’ ; E 43°, 52’, 34, 6”
Նորահայտ հուշարձան 4
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Հուշարձանը ներկայացված է բնակատեղիով և դամբարանադաշտով, որոնք
թվագրվում են Ք.ա. IV-III հազարամյակով` վաղ բրոնզի դարով: 1992 թ. այստեղ
պեղումներով բացվել է միևնույն ժամանակաշրջանին պատկանող մի դամբարան:
Դաշտային հետազոտական աշխատանքների ժամանակ պարզվեց, որ գործող
Աշտարակ-Գյումրի ճանապարհը լուրջ վնաս է հասցրել հուշարձանին`
բաժանելով այն երկու մասերի: Հուշարձանին մեծ վնաս է հասցրել նաև շրջակա
տարածքի գյուղատնտեսական գործունեությունը: Արդյունքում նրա ճանապարհի
երկու եզրերին հարող հատվածները ամբողջությամբ կորցրել են իրենց գիտական
նշանակությունը, որի պատճառով ապագա շինարարական աշխատանքների
ազդեցությունը մեղմացնելու համար պահպանական պեղումներ այստեղ չեն
պահանջվում:
Հուշարձանի ողջ տարածքի համար շինարարական աշխատանքների ժամանակ
պետք է խստորեն գործեն Մշակույթի նախարարության կողմից սահմանված
պատահականորեն բացված հուշարձանի պահպանման օրենքները հողաշինական
աշխատանքների ընթացքում պատահականորեն բացված դամբարանների
հնարավորության դեպքերում: Շինարարության պայմանագիրը պետք է ընդգրկի
անհրաժեշտ որակավորում ունեցող մասնագետ` հնագետ, որը կապահովի
պատահականորեն բացված հուշարձանի պահպանման կարգերի պատշաճ
կիրառությունը: Հուշարձանի ողջ տարածքի համար պետք է կիրառվեն
ազդեցության մեղմացնող համալիր միջոցառումներ (տես մեր Հաշվետվություններ
# 1-2-ի առաջարկությունները): Ընդհանուր առմամբ, հուշարձանը զգալի
ազդեցություն չի թողնում նախագծի արժեքի և իրականացման ժամանակացույցի
վրա:

Այս պեղումնավայրի հետ առնչվող ընտրված հրապարակումները.
Գրականություն.
- Պետրոսյան Լ.Ա., 1996, “Պեղումներ Լանջիկում”, ՀՀ-ում 1993-1995 թթ.
դաշտային հետազտությունների արդյունքներին նվիրված գիտաժողովի
զեկուցումների թեզիսներ, Երևան, էջ 60-61:
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Քարտեզ 17. Լանջիկի բնակատեղիի և դամբարանադաշտի ֆիզիկական
սահմանների փոխհարաբերությունը Աշտարակ-Գյումրի նոր ճանապարհի առաջարկված
նախագծի հետ
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Լանջիկի բնակատեղիի և դամբարանադաշտի
Աշտարակ-Գյումրի մայրուղու աջ կողմում

ընդհանուր

տեսքը

գործող

Լանջիկի բնակատեղիի և դամբարանադաշտի ընդհանուր տեսքը գործող
Աշտարակ-Գյումրի մայրուղու ձախ կողմում
38. Ձորակապի

ամրոց-բնակատեղի

և

դամբարանադաշտ

(Ընդհանուր

քարտեզում և Քարտեզ 18-ում # 58)
Շիրակի մարզ, Ձորակապ համայնք
Ճանապարահի “0 կետից” համապատասխան հեռավորությունը` 66.700 –
67.050 կմ
Տեղորոշման տվյալները`N 40°, 34’, 01, 6’’ ; E 43°, 53’, 09, 5”
Պատմահնագիտական հուշարձանների պետական ցանկ # 7.73.7:
Բաղկացած է Ք.ա. II - I հազարամյակների ամրոց-բնակատեղիից և
դամբարանադաշտից, ինչպես նաև միջնադարյան գյուղատեղիից: Ներկայիս
Աշտարակ-Գյումրի ճանապարհը, անցնելով ուղիղ նրա միջով, շինարարության
ժամանակ մեծ վնաս է հասցրել հուշարձանին: Ճանապարհի աջ կողմում երևում
են կիսավեր դամբարանների և այլ կառույցների հետքերը: Մայրուղուն
անմիջապես հարող կտրվածքի միջից առկա են խեցանոթների բեկորներ,
ոսկորների մնացորդներ, որոնք մատնանշում են մշակութային շերտի գոյությունը
ճանապարհի ողջ երկայնքով: Մայրուղուն հարող ձախ հատվածն ամբողջությամբ
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ավերված է ժամանակին ճանապարհի շինարարության համար արված հզոր
հողային լիցքի իրականացման պատճառով:
Նոր ճանապարհի շինարարության նախագիծն առաջարկված է գործող մայրուղու
աջ մասով, ինչը մեծ վնաս է հուշարձանին և նրա կառույցներին: Այս իսկ
պատճառով հուշարձանի պահպանական գոտու ողջ երկայնքով (մոտ 350-400 մ)
ձգվող այս տեղամասով պահպանական պեղումների իրականացումը պարտադիր
է, որը միակ ելքն է մեղմելու Ձորակապի հուշարձանի վրա նոր ճանապարհի
շինարարության
ազդեցությունը:
Հուշարձանի
պեղումներով
չբացված
հատվածները պետք է պահպանվեն մեղմացնող համալիր միջոցառումների
կիրառության
ճանապարհով
(տես
մեր
Հաշվետվություններ
#1-2-ի
առաջարկությունները): Ընդհանուր առմամբ, հուշարձանը լուրջ ազդեցություն է
թողնում ճանապարհի արժեքի և ծրագրի իրականացման ժամանակացույցի վրա:

Գրականություն. բացակայում է:

Քարտեզ 18. Ձորակապի ամրոց-բնակատեղիի և դամբարանադաշտի
պահպանական գոտու փոխհարաբերությունը Աշտարակ-Գյումրի նոր ճանապարհի
առաջարկված նախագծի հետ
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Ձորակապի ամրոց-բնակատեղիի և դամբարանադաշտի շինությունների հետքերը
Աշտարակ-Գյումրի մայրուղու աջ կողմում
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Ձորակապի ամրոց-բնակատեղիի և դամբարանադաշտի շինությունների հետքերը
Աշտարակ-Գյումրի մայրուղու ձախ կողմում

39. Հայրենյացի դամբարանադաշտ և միջնադարյան գյուղատեղի (Ընդհանուր
քարտեզում և Քարտեզ 19-ում # 62)
Շիրակի մարզ, Հայրենյաց և Հոռոմ համայնքների տարածք
Ճանապարհի “0 կետից” համապատասխան հեռավորությունը` 75.000 –
75.900 կմ
Տեղորոշման տվյալները` N 40°, 38’, 16, 8’’ ; E 43°, 51’, 06, 6”
Նորահայտ հուշարձան 5

Հուշարձանը ներկայացված է բրոնզ-երկաթիդարյան դամբարաններով,
որոնք կարելի է թվագրել են Ք.ա. II - I հազարամյակների սահմաններում և
միջնադարյան (13-14-րդդարեր) գյուղատեղիով, որը մասամբ զբաղեցնում է
դամբարանադաշտի տարածքը: Այն տեղակայված է Աշտարակ-Գյումրի
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մայրուղու ձախ կողմում, Հայրենյաց համայնքի դիմաց (արևմուտք): Տեղում
երևում են խնամքով կառուցված միջնադարյան շինությունների հաստ
պատերը:

Հայրենյացի

հուշարձանի

հատվածում

նոր

ճանապարհի

շինարարության նախագիծն առաջարկված է գործող մայրուղու աջ մասով,
որն անմիջականորեն չի առնչվում հուշարձանի հետ և ուղղակի վնաս
հասցնել նրան չի կարող: Սակայն, հուշարձանի վրա լուրջ ազդեցություն է
թողնում

Հայրենյաց

համայնքը

մայրուղու

հետ

միացնելու

համար

նախատեսված շրջանցիկ խաչմերուկը: Անհրաժեշտ է փոխել շրջանցիկ
խաչմերուկի տեղադրությունը և այն տեղափոխել դեպի մայրուղու աջ կողմ:
Այս դեպքում հուշարձանի վրա ճանապարհաշինական որևէ ուղղակի
ազդեցություն այլևս չի ակնկալվում: Հուշարձանի տարածքը պահպանելու
համար պետք է կիրառվի ազդեցության մեղմացնող միջոցառումների ողջ
համալիրը (տես մեր Հաշվետվություններ # 1-2-ի առաջարկությունները)`
չազդելով Ծրագրի արժեքի և իրականացման ժամանակացույցի վրա:

Գրականություն. բացակայում է:

Հայրենյացի միջնադարյան գյուղատեղիի տեսքը Աշտարակ-Գյումրի գործող
մայրուղու ձախ կողմից, համայնքի հետ միացնող շրջանցիկ խաչմերուկի համար
նախատեսված տարածքում
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Քարտեզ19. Հայրենյացի դամբարանադաշտի և միջնադարյան գյուղատեղիի
ֆիզիկական սահմանների փոխհարաբերությունը Աշտարակ-Գյումրի նոր
ճանապարհի առաջարկված նախագծի հետ

Հայրենյացի միջնադարյան գյուղատեղիի տարածքում առկա պատերի մնացորդներ
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40. Բենիամինի հնագիտական համալիր (Ընդհանուր քարտեզում և
Քարտեզներ 20 և 21-ում # 67)
Շիրակի մարզ, Բենիամին համայնք
Ճանապարհի “0 կետից” համապատասխան հեռավորությունը` 80.800 –
81.800 կմ
Տեղորոշման տվյաները` N 40°, 41’, 22, 3’’ ; E 43°, 50’, 24, 2”
Պատմահնագիտական հուշարձանների պետական ցանկ # 7.27.9:

Բենիամինի հուշարձանը, որը զբաղեցնում է առավել քան 100 հեկտար
տարածություն և գտնվում է Գյումրիից 15 կմ հարավ, Բենիամին գյուղից
արևելք, թվագրվում է Ք.ա 6-րդ դարից մինչև Ք.Հ. III դարն ընկած
ժամանակաշրջանով: Հնավայրը հայտնաբերվել է 1989 թ.
Շիրակի
երկրագիտական թանգարանի և ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության
ինստիտուտի

համատեղ

արշավախմբի

ջանքերով:

Հուշարձանի

պեղումները շարունակվեցին հայ-ֆրանսիսկան հնագիտական համատեղ
արշավախմբի

ուժերով

և

Ֆրանսիայի

մշակույթի

նախարարության

աջակցությամբ: Արդեն քսան տարի ընթացող պեղման աշխատանքների
շնորհիվ հնավայրում բացվել է մոտ 4000 քառակուսի մետր ընդհանուր
մակերես, որի արդյունքում հայտնաբերվել են պալատական համալիրի,
կրոնական և բնակելի, տնտեսական բնույթի շինությունների մնացորդներ,
ինչպես նաև մոտ 240

թաղումներ: Դասական ժամանակաշրջանում

Բենիամինը հանդիսացել է արքայական նստավայր և համարվում է, որ ի
դեմս այս հուշարձանի մենք գործ ունենք Դրասխանակերտ (ըստ դոկտոր,
պրոֆ. Ֆ. Տեր-Մարտիրոսովի) հռչակավոր բնկավայրի հետ, որի
տեղադրությունը մինչ այժմ մնում էր անհայտ: Պեղման աշխատանքներով
այստեղ բացված ճարտարապետական կառույցներն ու շինությունները,
ինչպես նաև նյութական մշակույթի հազարավոր առարկաները խոսում են
Հայաստանի

Շիրակի մարզում դասական մշակույթի զարգացման,

Մերձավոր Արևելքի, Աքեմենյան, հելլենիստական, հռոմեկան աշխարհի,
ինչպես նաև հյուսիսային Կովկասի քոչվոր
մշակութային

և

ազդեցությունների,

տնտեսական
ինչպես

ցեղերի հետ ունեցած

կապերի
նաև

առանձնահատկությունների մասին:
միջազգային նշանակություն:
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արդյունքում

տեղական

կրած

մշակույթի

Այս առումով հուշարձանն ունի

ՀԱՅԱՍՏԱՆ - ՀՀՃՄ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ ՏՐԱՆՇ 3` ԹԱԼԻՆ – ԳՅՈՒՄՐԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀ ՇՄԱԳ
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Նոր ճանապարհի առաջարկված նախագիծն անմիջական բացասական
ազդեցություն է թողնում հուշարձանի վրա գործող ճանապարհի աջ
կողմից, քանի որ այն անցնում է ուղղակիորեն համալիրի պահպանական
գոտու միջով` բաժանելով այն երկու մասի: Առաջարկվող նախագծի հետ
կապված մեկ այլ խնդիր է առաջացնում նաև Բենիամին համայնք մուտք
գործելու համար նախատեսված շրջանցիկ անցուղին:

Քարտեզ 20. Բենիամինի հնագիտական համալիրի պահպանական գոտու
փոխհարաբերությունը Աշտարակ-Գյումրի նոր ճանապարհի առաջարկված
նախագծի հետ
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Բենիամինի հնագիտական համալիրի ընդհանուր տեսքը հյուսիս-արևելքից,
որը գործող
Աշտարակ-Գյումրի մայրուղով բաժանվել է երկու մասերի

Հելլենիստական շրջանի կառույցների մնացորդներ հնագիտական համալիրում`
ԱշտարակԳյումրի մայրուղու ձախ կողմում
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Բենիամինի հնագիտական համալիրի ընդհանուր տեսքը գործող ԱշտարակԳյումրի մայրուղու աջ կողմից

Քարտեզ 21. Բենիամինի հնագիտական համալիրի տիեզերական
լուսանկարը: Դեղին կետագծով նշված է գործող մայրուղու աջ կողմում
փորձնական պեղման համար անհրաժեշտ տարածքը
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Նոր մայրուղու շինարարության ընթացքում հուշարձանին հասցվող իրական
վնասը

նվազագույնի

հասցնելու

միջոցառումներ:

Նախ

տեղադրությունը,

որը

համար

պահանջվում
վնասում

հատվածներից մեկը: Հաջորդ

է

է

պահանջվում
փոխել

հուշարձանի

են

համալիր

շրջանցիկ

անցուղու

լավագույնս

պահպանված

պահանջը վերաբերվում է մայրուղու նախագծի

փոփոխությանը` տեղափոխելով մայրուղին հնարավորինս աջ, որքան կարելի է
դեպի

Բենիամին

փոփոխությունը,

որի

համայնքը:

Կատարելով

արդյունքում

նոր

մայրուղու

ճանապարհն

նախագծային

առնվազն

80-100մ

կտեղափոխվի դեպի արևելք` մասնակիորեն (ոչ ամբողջությամբ) շրջանցելով
հուշարձանի պահպանական գոտին:
Շրջանցիկ անցուղու տեղափոխումը դեպի հարավ (պահպանական գոտուց դուրս)
գործող մայրուղու երկայնքով նվազագույն ազդեցության կենթարկի հուշարձանի
տարածքը և միայն շիանարարության ենթակա տարածքը անհրաժեշտ կլինի
պեղումների ենթարկել: Հակառակ դեպքում կպահանջվեն երկարատև և
մեծածավալ պեղման աշխատանքներ գործող մայրուղու աջ կողմի երկայնքով մինչ
շինարարական աշխատանքների մեկնարկը:
Բենիամինի հնագիտական համալիրը, Ագարակի պատմամշակութային արգելոցի
և Մաստարայի հնագիտական համալիրի հետ մեկտեղ, հաջորդ լուրջ
հնագիտական խոչընդոտն է Աշտարակ-Գյումրի նոր մայրուղու շինարարության
ճանապարհին, որի պահպանության ուղղությամբ ձեռնարկվելիք միջոցառումները
պահանջում են առաջարկված նախագծի փոփոխություն և պեղումներ` թողնելով
լուրջ ազդեցություն ճանապարհի արժեքի և ծրագրի իրականացման

Այս պեղումնավայրի հետ առնչվող ընտրված հրապարակումները.
- Ter-Martirosov F., 1996, Un paradis de l’antique de la classiqe: de la site
de Draskhanakert, a` Beniamin, Armenie, Tresors de l`Armenie anciene, Somogy
edition d`art, Paris, pp.187-189;
- Ter-Martirosov F. et Stephan Deschamps, 2007, Un palais et ses depondances au
cours de la periode achemenide: Beniamin, Dans les montagnes d`Armenie, 500 000
ans d`histoire avant notre ere, Rouen, pp. 97-104;
- Khachatryan H., 2007, L`habitat de Beniamin a l`epoque hellenistiqe, Dans les
montagnes d`Armenie, 500 000 ans d`histoire avant notre ere, Rouen, pp. 113-115;
- Yeganyan L., 2007, La necropole hellenistiqe de Beniamin, Dans les montagnes
d`Armenie, 500 000 ans d`histoire avant notre ere, Rouen, pp. 116-118.
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41. Ազատանի մեգալիթյան կառույցներ (Ընդհանուր քարտեզում և Քարտեզ
22-ում # 70)
Շիրակի մարզ, Ազատան համայնք
Ճանապարհի “0 կետից” համապատասխան հեռավորությունը` 83.450 կմ
Տեղորոշման տվյալները` N 40°, 42’, 24, 3’’ ; E 43°, 50’, 21, 8”
Պատմահնագիտական հուշարձանների պետական ցանկ # 7.4.9 :
Ազատանի այս հետաքրքիր և հազվագյուտ հուշարձանները ներկայացված են
կառույցներով, որոնք բաղկացած են կանգնեցված քարաբեկորների երեք` միմյանց
նկատմամբ զուգահեռաբար դասավորված շարքերից, և որոնք տարածվում են մոտ
2 կիլոմետր` Աշտարակ-Գյումրի մայրուղու երկու կողմերի երկայնքով: Այս
կառույցների բնույթը և նպատակը դեռևս բացահայտված չէ: Նմանօրինակ
մեգալիթյան

կառույցները

հիմնականում

ունեն

պաշտամունքային

նշանակություն` հաճախ խորհրդանշելով ծիսական արարողությունների
ընթացքն ապահովող «սրբազան ճանապարհների» սահմանները: Անհայտ է
մնում նաև նման կառույցների ստեղծման ժամանակը: Դրանք, որպես կանոն,
պետք է պատկանեն բրոնզ-երկաթիդարյան ժամանակաշրջանին:
Պահպանված կառույցների մի մասը տեղակայված է ներկայիս ԱշտարակԳյումրի

մայրուղուց

անմիջապես

ձախ,

Ազատան

գյուղի

հարավային

վերջնամասում: Նոր մայրուղու առաջարկված նախագիծը և հուշարձանի
տեղակայվածության համադրությունը ցույց են տալիս, որ մայրուղու
նախատեսված

ուղղության

փոփոխությունը

ձախից

դեպի

աջ

կարող

է

անմիջականորեն ազդեցություն ունենալ հուշարձանի վրա և ոչնչացնել այն:
Դեպի հարավ շրջադարձի վերանախագծումը կարող է մասնակիորեն լուծել
հուշարձանի ոչնչացման վտանգի խնդիրը: Այս ամենի հետ մեկտեղ անհրաժեշտ է
իրականացնել փորձնական պեղումներ գործող մայրուղու աջ կողմում:
Հուշարձանի ողջ տարածքի համար անհրաժեշտ կլինի նաև կիրառել
ազդեցության մեղմացնող միջոցառումների մշակված ողջ համալիրը, որը
ներկայացված է մեր Հաշվետվություններ # 1-2-ում: Այս դեպքում այն ոչ մի լուրջ
ազդեցություն չի ունենա նախագծի արժեքի և տևողության վրա:

Գրականություն. բացակայում է:
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Քարտեզ 22. Ազատանի մեգալիթյան կառույցների պահպանական գոտու
փոխհարաբերությունը Աշտարակ-Գյումրի նոր ճանապարհի առաջարկված
նախագծի հետ
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Ազատանի մեգալիթյան կառույցները Աշտարակ-Գյումրի գործող մայրուղու
ձախ կողմում

Բ. Ուղղակի ազդեցության ենթարկվող մշակութային
հուշարձանները
Գրանցված հուշարձանների վերջին խումբը, որն ազդվում է նոր մայրուղու համար
առաջարկված ճանապարհաշինական նախագծի կողմից, կազմում են մշակութային
հուշարձանները (Համարներ 41, 47, 48, 59, 60, 63, 64, 65, 72, 73 Ընդհանուր
քարտեզում): Դրանք ներկայացված են թվով 10 ժամանակակից արվեստի
հուշարձաններով, որոնք ունեն կրոնական կամ մշակութային արժեք: Այս կարգի
հուշարձանները հիմնականում ներկայացված են հուշակոթողներով, որոնք
նվիրված
են
ճանապարհի
երկայնքով
տեղի
ունեցած
ճանապարհատրանսպորտային վթարներից զոհված մարդկանց հիշատակին (տես
մեր Հաշվետվություններ # 1 և 2-ում) իսկ մի մասն էլ ունեն դեկորատիվ և
պաշտամունքային բնույթ (ինչպես Համարներ 60, 63): Նման կարգի հուշարձանները
չունեն պետական գրանցում և դրանց պահպանական միջոցառումներն ապահովող
օրենքները կամ ենթաօրենսդրական ակտերը բացակայում են: Սակայն այս կարգի
հուշարձանները վայելում են հասարակական մեծ հարգանք, ինչը նշանակում է, որ
դրանք գտնվում են այսպես կոչված հասարակական պաշտպանության ներքո:
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Քանի որ այս հուշարձաններն ունեն փոքր չափեր, ապա շինարարության
հետևանքով ստեղծված ազդեցության գոտիներում դրանք ամբողջությամբ են
ընկնում ոչնչացման վտանգի տակ: Դրանք կարող են տեղափոխվել համայնքի
հսկողության և ընտանիքի անդամների ու հարազատների մասնակցությամբ և
ապա վարատեղադրվել նոր ճանապարհի հարակից մասերում շինարարական
աշխատանքների ավարտից հետո:
Այս հուշարձանների ազդեցությունը նախագծի և ճանապարհի շինարարության
արժեքի

ու

ժամանակացույցի

վրա

նվազագույն

է

և

շինարարական

կազմակերպությունները պետք է հոգ տանեն դրանց նկատմամբ` խուսափելով
հասարակական քննադատությունից:

42. Հուշակոթող Տիկո, Թոմո, Արմեն, Արա, Հրաչ

(Ընդհանուր

քարտեզում # 41)
Արագածոտնի մարզ, Մաստարա համայնք
Ճանապարհի “0 կետից” համապատասխան հեռավորությունը` 48.920 կմ
Տեղորոշման տվյալները` N 40°, 26’, 27, 0’’ ; E 43°, 52’, 29, 1”

Քարտեզ 23. Հուշարձան # 41 Ընդհանուր քարտեզում

43. Հուշակոթող Սիրազնիկ, Գագիկ (Ընդհանուր քարտեզում # 47)
Արագածոտնի մարզ, Մաստարա համայնք
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Ճանապարհի “0 կետից” համապատասխան հեռավորությունը` 54.200 կմ
Տեղորոշման տվյալները` N 40°, 28’, 04, 3’’ ; E 43°, 51’, 55, 6”:

44. Հուշակոթող Հարությունյան Սուրեն

(Ընդհանուր քարտեզում

# 48)
Արագածոտնի մարզ, Մաստարա համայնք
Ճանապարհի “0 կետից” համապատասխան հեռավորությունը` 54.700 կմ
Տեղորոշման տվյալները` N 40°, 28’, 19, 6’’ ; E 43°, 51’, 56, 8”:

45. Հուշակոթող Մանասյան Արթուր (Ընդհանուր քարտեզում # 59)
Շիրակի մարզ, Մարալիկ համայնք
Ճանապարհի “0 կետից” համապատասխան հեռավորությունը` 69.390 կմ
Տեղորոշման տվյալները` N 40°, 35’, 11, 1’’ ; E 43°, 52’, 27, 5”:

46. Հուշակոթող Մատուռ (Ընդհանուր քարտեզում # 60)
Շիրակի մարզ, Մարալիկ համայնք
Ճանապարհի “0 կետից” համապատասխան հեռավորությունը`71.240 կմ
Տեղորոշման տվյալները` N 40°, 36’, 02, 7’’ ; E 43°, 51’, 51, 8”:

157

ՀԱՅԱՍՏԱՆ - ՀՀՃՄ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ ՏՐԱՆՇ 3` ԹԱԼԻՆ – ԳՅՈՒՄՐԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀ ՇՄԱԳ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Քարտեզ 24. Հուշակոթող Մատուռ # 60 Ընդհանուր քարտեզում

47. “Սև խաչքար” (Ընդհանուր քարտեզում # 63)
Շիրակի մարզ, Հոռոմ համայնք
Ճանապարհի “0 կետից” համապատասխան հեռավորությունը`75.900 կմ
Տեղորոշման տվյալները`N 40°, 38’, 28, 4’’ ; E 43°, 51’, 08, 9”:

46. Հուշակոթող Գևորգ (Ընդհանուր քարտեզում # 64)
Շիրակի մարզ, Լուսակերտ համայնք
Ճանապարհի “0 կետից” համապատասխան հեռավորությունը` 79.520 կմ
Տեղորոշման տվյալները`N 40°, 40’, 25, 0’’ ; E 43°, 50’, 59, 7”:

47.

Հուշակոթող

1988թ.

երկրաշարժից

զոհված

շինարարներին (Ընդհանուր քարտեզում # 65).
Շիրակի մարզ, Լուսակերտ համայնք
Ճանապարհի “0 կետից” համապատասխան հեռավորությունը` 79.990 կմ
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Տեղորոշման տվյալները` N 40°, 40’, 39, 2’’ ; E 43°, 50’, 52, 5”:

48. Հուշակոթող Յուրիկ (Ընդհանուր քարտեզում # 72).
Շիրակի մարզ, Ազատան համայնք
Ճանապարհի “0 կետից” համապատասխան հեռավորությունը` 84.720 կմ
Տեղորոշման տվյալները`N 40°, 43’, 04, 3’’ ; E 43°, 50’, 18, 4”:

49. Հուշակոթող Ռոբերտ Նազարյան

(Ընդհանուր քարտեզում #

73).
Շիրակի մարզ, Ազատան համայնք
Ճանապարհի “0 կետից” համապատասխան հեռավորությունը`85.750 կմ
Տեղորոշման տվյալները` N 40°, 43’, 34, 5’’ ; E 43°, 50’, 01, 5”:

Մարալիկի մատուռը (Համար 60 Ընդհանուր քարտեզում)
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Գ. Անուղղակի ազդեցության ենթարկվող հնագիտական
հուշարձաններ

50. Մաստարա - 3 բնակատեղի (Քարտեզ # 25)
Արագածոտնի մարզ, Մաստարա համայնք
Ճանապարհի “0 կետից” համապատասխան հեռավորությունը`48.500 –
49.000 կմ
Տեղորոշման տվյալները`N 40°, 24’, 11, 02’’ ; E 43°, 52’, 57, 17”
Նորահայտ հուշարձան
Հուշարձանը գտնվում է Մաստարա համայնքի հարավային ծայրամասի
մոտակայքում: Դատելով հավաքված վերգետնյա նյութերից` Մաստարա - 3
բնակատեղին պատկանում է բրոնզ-երկաթիդարյան ժամանակաշրջանին և
կրում

է

հարուստ

հնագիտական

մնացորդներ:
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կացարանային

կառույցների
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Քարտեզ 25. Մաստարա -3 բրոնզիդարյան բնակատեղիի սահմանները (դեղին կետագծով)
Թեև հուշարձանը նոր մայրուղու շինարարական աշխատանքների արդյունքում
ուղղակի ազդեցության չի ենթարկվում, ազդեցությունը մեղմող միջոցառումներն,
այնուամենայնիվ, անհրաժեշտ են: Շինարարական աշխատանքները բնակատեղիի
մոտ պետք է իրականացվեն զգուշորեն և խնամքով, որպեսզի չոչնչացնեն
կառույցները կամ չծածկվեն շինարարական աղբով: Քանի որ աշխատանքներն
ընթանալու են պահպանական գոտու մոտ, արգելվում է այս տարածքի
օգտագործումը

ծանր

պահեստավորման

մեխանիզմների

համար,

ինչպես

կայանման,
նաև

շինարարական

արգելվում

է

տեղի

նյութերի
բնահողը

շինարարական նպատակներով օգտագործելը: Հնարավոր է, որ շինարարական
աշխատանքները չփակեն մուտքը դեպի հուշարձանի տարածք:
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Եզրակացություն
Ամփոփելով Աշտարակ-Գյումրի մայրուղու երկայնքով առկա նյութական մշակույթի
սկզբնաղբյուրների նոր ճանապարհի շինարարության համար առաջարկված
նախագծի հետ կապված ուսումնասիրությունը` կարող ենք եզրակացնել, որ
ամենախնդրահարույց

նպատակակետերը

դրանք

թվով

20

հնագիտական

հուշարձաններն են, որոնք անմիջական ազդեցության են ենթարկվում առաջարկված
նախագծի իրականացման պարագայում: Առնվազն 8 հուշարձանների համար
պահանջվում է նոր ճանապարհի առաջարկված նախագծի փոփոխություն: Դրանցից
են`

Ագարակի

պատմա-մշակութային

արգելոցը,

Արուճի

միջնադարյան

քարավանատունը, Զաքարի բերդ ամրոց-բնակատեղին, Մաստարայի հնագիտական
համալիրը,

Հայրենյացի

դամբարանադաշտն

ու

միջնադարյան

գյուղատեղին,

Բենիամինի հնագիտական համալիրը, Ազատանի մեգալիթյան կառույցները:
Առաջարկվող լուծումներն ունակ կլինեն փոփոխել այս հուշարձաններից առնվազն 5-ի
կատեգորիան

կամ

կարգավիճակը`

տեղափոխելով

նրանց

անմիջականորեն

ազդեցություն կրողներից ոչ անմիջականորեն կամ անուղղակիորեն ազդեցություն
կրողների ցուցակ: Դրանք են` Արուճի նեոլիթյան բնակատեղին և միջնադարյան
գյուղատեղին, Արուճի միջնադարյան քարավանատունը, Զաքարի բերդ ամրոցբնակատեղին, Հայրենյացի դամբարանադաշտն ու միջնադարյան գյուղատեղին,
Ազատանի մեգալիթյան կառույցները:
Անգամ այս պարագայում քննարկված հուշարձաններից 3-ի համար` Ագարակի
պատմամշակութային

արգելոցը,

Մաստարայի

հնագիտական

համալիրը,

և

Բենիամինի հնագիտական համալիրը, որոնք բաժանված են ներկայիս ԱշտարակԳյումրի մայրուղու կողմից այնպես, որ դրանց մասերը տարածվում են ճանապարհի
երկու կողմերում, անհնար է գտնել այնպիսի լուծումներ, որոնք ամբողջապես կփրկեն
այս հուշարձանները ուղղակի ավերումից: Այս հուշարձանների գիտական և
մշակութային արժեքը կարելի է փրկել միմիայն պահպանական պեղումներ
կազմակերպելով:
Մնացած պատմահանգիտական հուշարձանների համար ճանապարհի առաջարկվող
նախագծի փոփոխություն չի պահանջվում, սակայն դրանցից առնվազն 8-ի համար ևս
պահանջվելու են հնագիտական պեղումներ, քանի որ վերջիններիս կառույցներն ու
կառուցվածքները անմիջական ազդեցության են ենթարկվում շինարարության
ընթացքում: Այս հուշարձաններն են. Շամիրամի միջնադարյան գյուղատեղին, Ներքին
Բազմաբերդի դամբարանադաշտը, Վերին Սասունաշենի հնագիտական համալիրը,
Դավթաշենի հնագիտական համալիրը, Թալինի դամբարանադաշտը, Եղնասարի
դամբարանադաշտը,

Մաստարա-2

դամբարանադաշտը,

բնակատեղին և դամբարանադաշտը:
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Եվ վերջապես, նշված հուշարձաններից առնվազն 4-ի համար, որոնք են Ներքին
Նավերի հնագիտական համալիրը,
համալիրը

Կոշի բնակատեղին,

Լանջիկի հնագիտական

և Լանջիկի բնակատեղին ու դամբարանադաշտը,

պետք է գործեն

Մշակույթի նախարարության կողմից սահմանված պատահական գտածոների
հայտնաբերումը կարգավորող միջոցառումները, քանի որ հողային աշխատանքների
ժամանակ,

հնագիտական

գտածոների

հայտնաբերման

հավանականությունը

բավականին մեծ է հողային աշխատանքների ժամանակ: Ընդհանուր առմամբ,
Աշտարակ-Գյումրի մայրուղու երկայնքով տեղակայված առնվազն 11 հնագիտական
հուշարձաններում

պահանջվում

է

պահպանական

պեղման

աշխատանքների

իրականացում: Այս միջոցառումները կազդեն ոչ միայն ճանապարհի արժեքի, այլև
ծրագրի

իրականացման

ուսումնասիրությունից

տևողության

կարելի

է

և

ժամանակացույցի

եզրակացնել,

որ

վրա:

նյութական

Տվյալ

մշակույթի

սկզբնաղբյուրները սույն ճանապարհաշինական ծրագրի իրականացման պատկերում
հանդիսանում են ամենալուրջ խոչընդոտը, այդ իսկ պատճառով Ծրագիրն
իրականացնող կազմակերպությունը (ԾԻԿ) պետք է սահմանի հնագետի հաստիք, որը
պետք է կյանքի կոչի պահպանական միջոցառումների իրականացումը և հետևի
շինարարական

կազմակերպությունների

հնագիտական

խմբերի

և

աշխատանքներին

շինարարական

մարմինների

ու

կարգավորի
միջև

եղած

փոխհարաբերությունները: Այս մասնագետի պարտականությունների մեջ պետք է
մտնի նաև պատահական գտածոների իրավիճակի առկայությանը հետևելու
աշխատանքները Աշտարակ-Գյումրի նոր մայրուղու ողջ երկայնքով շինարարական
աշխատանքների ժամանակ:
Վերջում պետք է ընդգծել, որ Աշտարակ-Գյումրի մայրուղու երկայնքով փաստագրված
նյութական մշակույթի սկզբնաղբյուրների` պատմահնագիտական և մշակութային
հուշարձանների այն մասի համար, որոնք չեն ենթարկվում նոր ճանապարհի
շինարարության անմիջական ազդեցությանը, նույնպես անհրաժեշտ է իրականացնել
մեղմացնող միջոցառումներ: Դրանք պետք է ընդգրկեն նույնանման գործողություններ.
շինարարական գործունեությունը հուշարձանների շրջակայքում պետք է կատարվի
զգուշորեն, որպեսզի վերջիններս չոչնչացվեն կամ կառուցվածքները ծածկվեն
շինարարական աղբով: Քանի որ շինարարական գործունեությունն ընթանալու է
հուշարձաների պահպանական գոտիների անմիջական հարևանությամբ, ապա պետք
է արգելվի այս տարածքների օգտագործումը ծանր մեխանիզմներ կայանելու,
շինանյութեր պահեստավորելու նպատակներով, ինչպես նաև տեղի բնահողը
շինարարական

նպատակներով

օգտագործելու

համար:

աշխատանքները չպետք է փակեն մուտքը դեպի հուշարձանները:

Դոկտոր Մկրտիչ Հ. Զարդարյան
14. 03. 2011
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3-Ա
Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի
ներդրումային ծրագիր
Տրանշ 3
Հնագիտական ազդեցության գնահատման
հաշվետվություն - Մաս 2
Աշտարակ-Գյումրի գլխավոր մայրուղու Թալին-Գյումրի
հատվածի երկայնքում ուղղակի ազդեցության ենթարկվող
գրանցված հնագիտական հուշարձանների ցուցակ
(բնակատեղիներ և դամբարանադաշտեր)
Հնագիտական հուշարձանների գոտիները և դրանց
հետազոտության համար պահանջվող ծախսերն ու ժամանակը
Դոկտոր Մկրտիչ Հ. Զարդարյան
Ավագ գիտաշխատող
Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
Ծրագրի հնագիտության գծով խորհրդատու
1 (32) Թալինի դամբարանադաշտ (Ընդհանուր քարտեզում և Քարտեզ 10-ում #38):
Դեպի Թալին տանող երկրորդ գործող անցումի փոխհատման տարածքից (Տրանշ 2)
մինչև Թալինի դամբարանադաշտի վերջնամասը (Տրանշ 3).
Արագածոտնի մարզ, Թալին համայնք.
Տեղորոշման տվյալները` N 40°, 24’, 03, 0’’ ; E 43°, 53’, 30, 7”.
Պատմահնագիտական հուշարձանների պետական ցանկ # 2.3.3:
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Երկարությունը` 71+100 (հին տվյալներով): Նոր տվյալներով` 69+900 - 71+100 –
75+730: 3
Շինարարության ենթակա հարակից տարածքը` 96.5 հեկտար 4:
Հետազոտության արժեքը` $ 65.000 ԱՄՆ դոլար:
Հետազոտության համար պահանջվող ժամանակը` 5 ամիս:
2 (33) Եղնասարի դամբարանադաշտ (Ընդհանուր քարտեզում և Քարտեզ 12 –ում # 39): 5
Արագածոտնի մարզ, Թալին-Ակունք-Մաստարա համայնքներ:
Տեղորոշման տվյալները` N 40°, 25’, 02, 0’’ ; E 43°, 51’, 26, 8”:
Նորահայտ հուշարձան:
Երկարությունը` 45.650 – 46.600 կմ (հին տվյալներով): Նոր տվյալներով` 75+730 –
76+700.
Շինարարության ենթակա հարակից տարածքը` 15 հեկտար:
Հետազոտության արժեքը` $ 40.000 ԱՄՆ դոլար
Հետազոտության համար պահանջվող ժամանակը` 4 ամիս:
3 (34) Մաստարայի հնագիտական համալիր (Ընդհանուր քարտեզում և Քարտեզներ 13
և 14-ում #42):
Արագածոտնի մարզ, Մաստարա համայնք
Տեղորոշման տվյալները`N 40°, 26’, 53, 8’’ ; E 43°, 51’, 53, 8”:
Նորահայտ հուշարձան:
Երկարությունը`50.000 – 51.900 կմ (հին տվյալներով): Նոր տվյալներով` 79+900 –
82+000:
Շինարարության ենթակա հարակից տարածքը` 32.2 հեկտար:
Հետազոտության արժեքը`$ 35.000 ԱՄՆ դոլար:
Հետազոտության համար պահանջվող ժամանակը` 4 ամիս:

4 (35) Մաստարա-2 դամբարանադաշտ (Ընդհանուր քարտեզում և Քարտեզ 15-ում #
45) 6:

3

Համաձայն վերանայված “պիկետաժի”: Մեր հաշվետվություններ 1, 2 և 3-ում (Տրանշ 2 և 3) նշված

“զրո” կետը = 30+080, ըստ շինարարների համար նախատեսված Ընդհանուր քարտեզի
(նախնական):
4

Հնագիտական հետազոտությունների տարածքը հաշվարկվել է “ինժեներական գործունեության

գոտու” հարաբերակցությամբ`գործող ճանապարհի առանցքային գծից 70 մ դեպի աջ և ձախ: Նոր
փոխհատումների զբաղեցրած մակերեսը հաշվարկվել է ըստ վերջիններիս զբաղեցրած
տարածքների:
5

# 1 (32) և (33) հուշարձանների բաժանումը պայմանական է: Այստեղ մենք գործ ունենք միևնույն

դամբարանադաշտի հետ` հարակից նշանավոր տեղանուններով:
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Արագածոտնի մարզ, Մաստարա համայնք
Տեղորոշման տվյալները` N 40°, 27’, 40, 3’’ ; E 43°, 51’, 34, 6”:
Նորահայտ հուշարձան:
Երկարությունը` 51.950 – 54.150 կմ (հին տվյալներով): Նոր տվյալներով` 82+000 –
84+230.
Շինարարության ենթակա հարակից տարածքը` 33.7 հեկտար:
Հետազոտության արժեքը` 35.000 ԱՄՆ դոլար:
Հետազոտության համար պահանջվող ժամանակը`4 ամիս:

5 (36) Լանջիկի հնագիտական համալիր (Ընդհանուր քարտեզում և Քարտեզ 16-ում #
52):
Արագածոտնի և Շիրակի մարզեր, Մաստարա – Լանջիկ – Սառնաղբյուր
համայնքներ
Տեղորոշման տվյալները` N 40°, 29’, 38, 3’’ ; E 43°, 52’, 05, 4”:
Պատմահնագիտական հուշարձանների պետական ցանկ` # 7.44.1-3:
Երկարությունը`56.500 – 60.400 կմ (հին տվյալներով): Նոր տվյալներով` 84+230 –
90+500:
Շինարարության ենթակա հարակից տարածքը` 91.3 հեկտար:
Հետազոտության արժեքը` 45.000 ԱՄՆ դոլար:
Հետազոտության համար պահանջվող ժամանակը` 5 ամիս:

6 (37) Լանջիկի բնակատեղի և դամբարանադաշտ (Ընդհանուր քարտեզում և Քարտեզ
17-ում # 56):
Շիրակի մարզ, Լանջիկ - Սառնաղբյուր համայնքներ:
Տեղորոշման տվյալները` N 40°, 31’, 57, 8’’ ; E 43°, 52’, 34, 6”.
Նորահայտ հուշարձան:
Երկարությունը`61.600 – 62.400 կմ (հին տվյալներով): Նոր տվյալներով`91+400 92+500:
Շինարարության ենթակա հարակից տարածքը` 16.4 հեկտար:
Հետազոտության արժեքը` 30.000 ԱՄՆ դոլար:
Հետազոտության համար պահանջվող ժամանակը` 4 ամիս:

7(38)

Ձորակապի

ամրոց-բնակատեղի

և

դամբարանադաշտ

(Ընդհանուր

քարտեզում և քարտեզ 18-ում # 58)
Շիրակի մարզ, Ձորակապ համայնք
6

# 3 (34), 4 (35) և 5 (36) հուշարձանների բաժանումը նույնպես պայմանական է: Այստեղ մենք ունենք

բնակատեղի իր մեծ դամաբարանադաշտով` հարակից նշանավոր տեղանուններով:
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Տեղորոշման տվյալները`N 40°, 34’, 01, 6’’ ; E 43°, 53’, 09, 5”
Պատմահնագիտական հուշարձանների պետական ցանկ # 7.73.7
Երկարությունը`66.700 – 67.050 կմ (հին տվյալներով): Նոր տվյալներով` 93+600 –
96+100:
Շինարարության ենթակա հարակից տարածքը` 34.8 հեկտար:
Հետազոտության արժեքը` 35.000 ԱՄՆ դոլար:
Հետազոտության համար պահանջվող ժամանակը`5 ամիս:

8 (39) Հայրենյացի դամբարանադաշտ և
(Ընդհանուր քարտեզում և Քարտեզ 19-ում # 62)

միջնադարյան

գյուղատեղի

Շիրակի մարզ, Հայրենյաց և Հոռոմ համայնքների տարածք
Տեղորոշման տվյալները` N 40°, 38’, 16, 8’’ ; E 43°, 51’, 06, 6”:
Նորահայտ հուշարձան:
Երկարությունը`75.000 – 75.900 կմ (հին տվյալներով): Նոր տվյալներով 102+300 –
104+500:
Շինարարության ենթակա հարակից տարածքը` 30.8 հեկտար:
Հետազոտության արժեքը` 20.000 ԱՄՆ դոլար:
Հետազոտության համար պահանջվող ժամանակը ` 2 ամիս:
9 (40) Բենիամինի հնագիտական համալիր (Ընդհանուր քարտեզում և Քարտեզներ 20 և
21-ում # 67):
Շիրակի մարզ, Բենիամին համայնք
Տեղորոշման տվյալները` N 40°, 41’, 22, 3’’ ; E 43°, 50’, 24, 2”:
Պատմահնագիտական հուշարձանների պետական ցանկ # 7.27.9:
Երկարությունը`80.800 – 81.800 կմ (հին տվյալներով): Նոր տվյալներով` 109+000 –
112+000:
Շինարարության ենթակա հարակից տարածքը` (ճանապարհի աջ կողմում) 33
հեկտար:
Հետազոտության արժեքը` 220.000 ԱՄՆ դոլար:
Հետազոտության համար պահանջվող ժամանակը `8 ամիս:
Բենիամինի հուշարձանը տեղակայված է գործող ճանապարհի ձախ կողմում և
վերջինիս զբաղեցրած մակերեսը ավելի մեծ է, քան վերոնշյալ սահմանները: Հետևաբար,
այս տարածքում չպետք է իրականացվեն շինարարական որևէ աշխատանքներ:

10 (41) Ազատանի մեգալիթյան կառույցներ (Ընդհանուր քարտեզում և քարտեզ 22ում # 70)
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Շիրակի մարզ, Ազատան համայնք
Ճանապարհի “0 կետից” համապատասխան հեռավորությունը` 83.450 կմ (հին
տվյալներով): Նոր տվյալներով` 112+000 – 112+400:
Տեղորոշման տվյալները` N 40°, 42’, 24, 3’’ ; E 43°, 50’, 21, 8”:
Պատմահնագիտական հուշարձանների պետական ցանկ` # 7.4.9:

Մեգալիթյան կառույցները տեղակայված են գործող ճանապարհի ձախ եզրին:
Հուշարձանն ընդգրկված է Պատմահնագիտական հուշարձանների պետական ցանկում
(տես վերոնշյալ): Այն գտնվում է պետական պաշտպանության ներքո և պետք է
պահպանվի անկախ գիտական հետազոտության ենթարկվելուց:
Ուստի, նոր
ճանապարհի ծրագիծը անհրաժեշտ կլինի տեղափոխել գործող ճանապարհից դեպի աջ`
ճանապարհի ձախ կողմը թողնելով անձեռնմխելի:
Մեգալիթյան կառույցների հետ միասին այս տարածքում գոյություն ունեն նաև
դամբարանադաշտեր (մեգալիթյան կառույցները կազմում են վերջինիս մի մասը): Մինչ
շինարարական աշխատանքները գործող ճանապարհի աջ կողմը անհրաժեշտ է
ենթարկել հնագիտական հետազոտության:
Երկարությունը`112+000 – 115+000կմ:
Շինարարության ենթակա հարակից տարածքը (ճանապարհի աջ կողմում)` 42.1
հեկտար:
Հետազոտության արժեքը` 15.000 ԱՄՆ դոլար:
Հետազոտության համար պահանջվող ժամանակը `3 ամիս:
Պետք է ներառել հաշվետվության մեջ
Հարկ է նշել, որ հետազոտության վերոնշյալ ծախսերը և հետազոտության համար
անհրաժեշտ ժամանակը նախնական բնույթ են կրում, քանի որ իրատեսական չէ որոշել
նմնօրինակ մանրամասները` հիմնվելով միայն դաշտային հետազոտության վրա:
Հետևաբար, հնագիտական վայրերի հետազոտությունը և վերջինիս համար պահանջվող
ծախսերը կարող են տարբերվել վերոնշյալից:
Միևնույն հիմնավորմամբ, շինարարական աշխատանքների ժամանակ կարող են
ի հայտ գալ նոր հնագիտական նմուշներ, որոնք նշված չեն Պատմահնագիտական
հուշարձանների պետական ցանկում կամ ընդգրկված չեն հնագիտական վայրերի
ներկայիս ցուցակում: Այդ իսկ պատճառով սերտ համագործակցությունը հնագետների և
շիանարարությունն իրականացնողների միջև, ինչպես նաև ճանապարհի կառուցման
աշխատանքների

գործընթացում

հնագետի

ներկայությունը

շինարարական

յուրաքանչյուր խոշոր ստորաբաժանումում խիստ էական նշանակաություն ունի:
Տրանշ 3-ի երկայնքով գրանցված հնագիտական վայրերի հետազոտության
(ինչպես նաև նրանք, որոնք գտնվում են Տրանշ 2-ի շրջանակներում) համար կպահանջվի
168

ՀԱՅԱՍՏԱՆ - ՀՀՃՄ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ ՏՐԱՆՇ 3` ԹԱԼԻՆ – ԳՅՈՒՄՐԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀ ՇՄԱԳ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ոչ պակաս, քան 8 ամիս: Այս աշխատանքների շրջանակում անհրաժեշտ է հաշվի առնել
եղանակակլիմայական խիստ պայմանները Թալինի և Շիրակի տարածաշրջաններում
(ուշ գարնանը, վաղ ձմռանը), որը կազդի դաշտային աշխատանքների գործընթացի վրա:
Սակայն,

քանի

որ

աշխատանքները

մի

շարք

վայրերում

կմեկնարկեն

միաժամանակ, այն չի կասեցնի ճանապարհի կառուցման աշխատանքների գործընթացը:

Մ. Հ. Զարդարյան

11. 08. 2011
Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
Ծրագրի հնագիտության գծով խորհրդատու
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Ð³í»Éí³Í 4
²é³çÇÝ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝ (Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ
óáõó³ÏÝ»ñ, ·ñ³Ýó³Ã»ñÃÇÏÝ»ñ ¨ ³Ù÷á÷ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ã»ñÃÇÏ)
²é³çÇÝ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝ – 26, 27 Ù³ÛÇëÇ 2010 (ºñ¨³Ý, Îáß)
Ð³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝ Ã»ñÃáõÙ` ²ñ³·³Í ³ßË³ñÑ (24 Ù³ÛÇëÇ 2010)
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Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ óáõó³ÏÝ»ñ
ºñ¨³Ý, 26 Ù³ÛÇëÇ 2010
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Îáß, 27 Ù³ÛÇëÇ 2010
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²é³çÇÝ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝ – 26, 27 Ù³ÛÇëÇ 2010 (ºñ¨³Ý, Îáß)
î»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ã»ñÃÇÏ
Ð³Ýñ³ÛÇÝ ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝ
26 Ø³ÛÇë 2010, ºñ¨³Ý ■27 Ø³ÛÇë 2010, Îáß, Ø³ñ³ÉÇÏ ¨ ¶ÛáõÙñÇ
§ÐÛáõëÇë-Ð³ñ³í ×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ ÙÇç³Ýóù¦ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ Íñ³·Çñ- öáõÉ 2
²ßï³ñ³Ï-¶ÛáõÙñÇ Ù³ÛñáõÕÇ
Þñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙ
´Ý³å³Ñå³ÝáõÃÛáõÝ ¨ ÑÝ³·ÇïáõÃÛáõÝ
Ìñ³·ñ³ÛÇÝ ï³ñ³ÍùÁ: ²ñ³·³ÍáïÝÇ ¨ ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½»ñ (²ßï³ñ³Ï-¶ÛáõÙñÇ Ñ³ïí³Í)
Ìñ³·ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ ¨ ÑÇÙÝ³Ï³Ý û·áõïÝ»ñÁ
ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ §ÐÛáõëÇë-Ð³ñ³í ×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ ÙÇç³Ýóù¦ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ Íñ³·ÇñÁ, áñÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿
µ³ñ»É³í»É ×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ñ¨³Ý Æñ³ÝÇ ¨ ìñ³ëï³ÝÇ Ñ»ï` ¹³ÝÓÝ»Éáí ¹ñ³Ýù ÙÇç³½·³ÛÇÝ
ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:
²ëÇ³Ï³Ý ¼³ñ·³óÙ³Ý ´³ÝÏÁ (²¼´) ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ ¿ óáõÛó ï³ÉÇë ÐÐ îñ³ÝëåáñïÇ ¨ Ï³åÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³ÝÁ (îÎÜ)
Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ í»ñáÝßÛ³É Íñ³·ñÇ »ñÏñáñ¹ ÷áõÉÁ, ³ÛÝ ¿` µ³ñ»É³í»É ²ßï³ñ³Ï-¶ÛáõÙñÇ ×³Ý³å³ñÑ³Ñ³ïí³ÍÁ:
Þñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ íñ³ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙ
Ü»ñÏ³ÛáõÙë ÁÝÃ³ÝáõÙ »Ý ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ íñ³ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ: Ð»ï³½áïíáõÙ »Ý Íñ³·ñÇ
ÑÝ³ñ³íáñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ ¨ ÑÝ³·Çï³Ï³Ý ï»Õ³Ù³ë»ñÇ íñ³` ³ÙµáÕç 88ÏÙ-³Ýáó Ù³ÛñáõÕáõ »ñÏ³ÛÝùáí:
Þñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ íñ³ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ Ý»ñ³é»Éáõ ¿ Ý³¨ µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý
Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ ÙáÝÇïáñÇÝ·Ç åÉ³Ý /´Îä/, áñÁ å³ñáõÝ³Ï»Éáõ ¿ Ï³ÝË³ñ·»ÉáÕ ¨ Ù»ÕÙ³óÝáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ` ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ¨
²¼´-Ç µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ å³Ñå³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
Ìñ³·ñáí Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ ²ßï³ñ³Ï-¶ÛáõÙñÇ Ù³ÛñáõÕÇÝ í»ñ³Ï³éáõó»É 2 ·Í³Ýáó Ù³ÛñáõÕáõó 4 ·Í³Ýáó µ³Å³Ýí³Í Ù³ÛñáõÕáõ:
Ø³ÛñáõÕáõÝ ÏÇó ï»Õ³Ï³Ûí³Í µáÉáñ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÁ »Éù ÏáõÝ»Ý³Ý ¹»åÇ Ù³ÛñáõÕÇ »ñÏÏáÕÙ³ÝÇ ×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáí:
ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùÇ Ï³é³í³ñáõÙ
ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ÏÉÇÝ»Ý áñáß³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù Ïå³Ñ³Ýç»Ý »ñÃ¨»ÏáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÙ` Ï³åí³Í
×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ Ùáï»óÙ³Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÇ ¨ ï»Õ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇÝ Í³Ýñ ï»ËÝÇÏ³ÛÇ ï»Õ³ß³ñÅ»ñÇ Ñ»ï, ÷áßáõ,
³ÕÙáõÏÇ, û¹Ç ³ÕïáïÙ³Ý, Ã³÷áÝÝ»ñÇ ¨ Ñ³Ýí³Í ÑáÕ³·ñáõÝïÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï:
Ø³ÛñáõÕÇÝ Ñ³ïáõÙ ¿ Ùáï 15 ·»ï³ÏÝ»ñÇ, ë»É³í³ï³ñÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ Óáñ³ÏÝ»ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 21 ÑÝ³·Çï³Ï³Ý ÑÝ³í³Ûñ»ñ ¨ Ñ³Ù³ÉÇñÝ»ñ,
áñáÝó ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ å»ïù ¿ ¹³ñÓíÇ` Ýí³½»óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ¹ñ³Ýó íñ³ µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
Î³ÝË³ñ·»ÉáÕ ¨ Ù»ÕÙ³óÝáÕ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ÏÝ»ñ³éí»Ý Ï³½Ùí»ÉÇù ´Îä-áõÙ:
ÐÇÙÝ³Ï³Ý µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÝ »Ý`
•
ÑÝ³·Çï³Ï³Ý ï»Õ³Ù³ë»ñÇ ¨ å³ïÙ³Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇ å³Ñå³ÝáõÙÁ,
•
ÑáÕ»ñÇ ù³Ûù³ÛáõÙÁ ¨ µáõë³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»é³óáõÙÁ,
•
·»ï»ñÇ, ë»É³í³ï³ñÝ»ñÇ, ËáÝ³í ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ ¨ çñ³Ùµ³ñÝ»ñÇ íñ³ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,û¹Ç ³ÕïáïáõÙÁ,
•
³ÕÙáõÏÁ ¨ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÁ,
•
Ñ³ïíáÕ Í³é»ñÁ, áñáÝù ÷áË³ñÇÝí»Éáõ »Ý Ýáñ ïÝÏáõÙÝ»ñáí 1:10 Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ùµ,
•
ßÇÝ³ñ³Ï³Ï³Ý ï»Õ³Ù³ë»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ ¨ Ã³÷áÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙÁ,
•
³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ¨ Ùáï³Ï³ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ³éáÕçáõÃÛ³Ý ¨ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÙÁ:
ÐÐ îñ³ÝëåáñïÇ ¨ Ï³åÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ
Ìñ³·ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ·ñ³ë»ÝÛ³Ï (ÌÆ¶)
Ð»é: +374 10 59 01 47
www.mtc.am

²¼´ - ²ëÇ³Ï³Ý ¼³ñ·³óÙ³Ý ´³ÝÏ
Ð³Û³ëï³ÝÛ³Ý ·ñ³ë»ÝÛ³Ï
26/1 ì. ê³ñ·ëÛ³Ý ÷.
¾ñ»µáõÝÇ ´Ç½Ý»ë äÉ³½³ Ï»ÝïñáÝ
Ð»é: +374 10 54 63 71 ~ 73
www.adb.org

173

ՀԱՅԱՍՏԱՆ - ՀՀՃՄ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ ՏՐԱՆՇ 3` ԹԱԼԻՆ – ԳՅՈՒՄՐԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀ ՇՄԱԳ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Asian Development Bank

Ð³í»Éí³Í 5
ºñÏñáñ¹ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝ (Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ
óáõó³ÏÝ»ñ, ·ñ³Ýó³Ã»ñÃÇÏÝ»ñ ¨ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ã»ñÃÇÏ)
ºñÏñáñ¹ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝ – 1, 2 ÑáõÝÇëÇ 2010 (ºñ¨³Ý, Îáß)
Ð³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝ Ã»ñÃáõÙ` Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ (25, 26, 29 ÑáõÝÇëÇ 2010)
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Ð³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝ Ã»ñÃáõÙ` ²ñ³·³Í ²ßË³ñÑ (28 ÑáõÝÇëÇ 2010)
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ºñÏñáñ¹ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝ – 1, 2 ÑáõÝÇëÇ 2010 (ºñ¨³Ý, Îáß)
Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ óáõó³ÏÝ»ñ
Îáß, 1 ÑáõÉÇëÇ 2010
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ºñ¨³Ý, 2 ÑáõÉÇëÇ 2010
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î»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ã»ñÃÇÏ
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Ð³í»Éí³Í 6
´Ý³å³Ñå³Ý³Ï³Ý Ð³ßí»ïíáõÃÛ³Ý Ò¨»ñ
´Ü²ä²Ðä²Ü²Î²Ü ºì ØàÜÆÂàðÆÜ¶Æ Ð²ÞìºîìàôÂÚàôÜÜºð

´Ý³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ¨ ÙáÝÇÃáñÇÝ· (²Ùë³Ï³Ý Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝ)
1. Ìñ³·ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³é³çÁÝÃ³óÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝ

Ð³ßí»ïáõ
(²Ùë³ÃÇí).

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÁ

²ßË³ï³ÝùÇ åÉ³ÝÁ/Ìñ³·ñÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÁ

Ìñ³·ñÇ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ.
³. ÀÝÃ³óùÇ Ù»ç ·ïÝíáÕ
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ/ ï»Õ³Ù³ë³ÛÇÝ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ. ï³É Ñ³ïáõÏ
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ
ÝÏ³ñ³·ÇñÁ, ÇÝãå»ë ûñÇÝ³Ï
ÑáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ,
µáõë³ß»ñïÇ Ñ»é³óáõÙÁ,
ù³ñÑ³Ýù»ñÇ ß³Ñ³·áñÍáõÙÁ,
ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ×³Ùµ³ñÝ»ñÇ
ï»Õ³¹ñáõÙÁ` Ý»ñ³éÛ³É ï»Õ³¹ÇñùÁ,
Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛóÁ, ¨ ³ÛÉÝ:
µ. ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³Ýó³Í ³Ùëí³
ÁÝÃ³óùáõÙ:
·. ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³çáñ¹ ³Ùëí³
Ñ³Ù³ñ:
Ü³ËÏÇÝ
³Ùë³ÃÇíÁ.

Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý

Ð³Ý¹Çå³Í ³ÝÓÇù ¨ ³Ùë³Ãí»ñÁ.
Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ Ï³½Ù»É ¿`

2. ´Ý³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ÙáÝÇÃáñÇÝ·
³. Æñ³Ï³Ý³óí³Í µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý Ù»ÕÙ³óÝáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ³Ù÷á÷áõÙ
179

ՀԱՅԱՍՏԱՆ - ՀՀՃՄ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ ՏՐԱՆՇ 3` ԹԱԼԻՆ – ԳՅՈՒՄՐԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀ ՇՄԱԳ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ð³ïáõÏ Ù»ÕÙ³óÝáÕ
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ

Æñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ
(²Ûá, àã, Ø³ëÝ³ÏÇ)

Ø»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝ
ãÇñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
å³ï×³éÝ»ñÇ
í»ñ³µ»ñÛ³É

ÊÝ¹ÇñÝ»ñ` Ï³åí³Í
Ñ»ï³·³
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ»ï

1.
2.
3.
µ. ÊÝ¹ÇñÝ»ñ` Ï³åí³Í Ñ»ï³·³ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï

ÊÝ¹ÇñÁ

ä³ï×³éÁ

ä³Ñ³ÝçíáÕ
ä³ï³ëË³Ý³ïáõÝ Ä³ÙÏ»ïÝ»ñÁ
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ

ÈáõÍáõÙÁ

Ü³ËÏÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇó µËáÕ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ
1.
2.
²Ûë Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÇó µËáÕ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ
1.
2.
3.

Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ Ï³½Ù»
¿`
3. ´Ý³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÙáÝÇÃáñÇÝ·
³. ´Ý³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ¨ ÙáÝÇÃáñÇÝ·Ç ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ

ØáÝÇÃáñÇÝ·Ç
å³ñ³Ù»ïñ»ñÁ

Ð³Ù»Ù³ïáõÃÛáõÝÁ
Ø»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝ
ÊÝ¹ÇñÝ»ñ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
å³ï³Ñ³Í
Ï³åí³Í Ñ»ï³·³
·»ñ³½³ÝóÙ³Ý
ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ/ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
í»ñ³µ»ñÛ³É
Ñ»ï
Ñ»ï

1.
2.
3.
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µ. ÐÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñ/ËÝ¹ÇñÝ»ñ` Ï³åí³Í Ñ»ï³·³ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï

ÊÝ¹ÇñÁ ä³ï×³éÁ

ä³Ñ³ÝçíáÕ
ä³ï³ëË³Ý³ïáõÝ Ä³ÙÏ»ïÝ»ñÁ ÈáõÍáõÙÁ
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

Ü³ËÏÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇó µËáÕ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ/ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ (»Ã» Ï³Ý)
1.
2.
²Ûë Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÇó µËáÕ Ýáñ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ/ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ
1.
2.

Ð³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ
Ï³½Ù»É ¿`
4. Ð³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ ´Îä-ÇÝ.
³. ä³ñ½»É` µ³í³Ï³Ý »Ý ³ñ¹Ûá±ù å³Ñ³ÝçíáÕ Ù»ÕÙ³óÝáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ, Ã»
¹»é ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝ»É ï»Õ³Ù³ëÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ¨ ÁÝÃ³óùÇ Ù»ç ·ïÝíáÕ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ:
µ. ä³ñ½»É ³é³ç³ñÏí³Í Ù»ÕÙ³óÝáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ»ï
Ï³åí³Í ó³ÝÏ³ó³Í ¹Åí³ñáõÃÛáõÝ: Üß»É ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ
µ³ñ»É³í»Éáõ Ñ³Ù³ñ Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó ³é³ç³ñÏí³Í ó³ÝÏ³ó³Í
÷á÷áËáõÃÛáõÝ:
5. ÂáõÛÉïíáõÃÛáõÝÝ»ñ.
³. Üß»É Íñ³·ñÇ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³Ýó³Í
³ÙÇëÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ëï³ó³Í Ï³Ù »ÏáÕ ³ÙÇëÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ëå³ëí»ÉÇù
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ/ÉÇ³½áñ³·Çñ/Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ:
µ.
ÜÏ³ñ³·ñ»É
³ÛÝ
ó³ÝÏ³ó³Í
µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý
ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý
Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñÁ, áñáÝù ßÇÝ³ñ³ñÇÝ ãÇ Ñ³çáÕí»É Ó»éù µ»ñ»É ÙÇÝã¨ áñ¨¿ Ñ³ïáõÏ
·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ:
6. ´áÕáù(Ý»ñ).
³. ÜÏ³ñ³·ñ»É ï»Õ³Ï³Ý µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ¨ ³ÛÉ ß³Ñ³·ñ·Çé ³ÝÓ³Ýó ÏáÕÙÇó
µ³ñÓñ³óí³Í ó³ÝÏ³ó³Í µáÕáùÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñÁ (á±í, Ç±ÝãÁ, áñï»±Õ, »±ñµ):
µ. ö³ëï³ÃÕÃ³íáñ»É, Ã» áõÙ »Ý Ï³Ù áõÙ åÇïÇ µáÕáùÝ»ñÁ áõÕÕí»Ý, áí ¿
å³ï³ëË³Ý³ïáõ Íñ³·ñ³ÛÇÝ ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÁ, Ñ³ïáõÏ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨
Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ:
7. ´Ý³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñ/ÏáÕÙÝáñáßáõÙ.
ÜÏ³ñ³·ñ»É ³Ýó³Í ¨ Ñ³çáñ¹ (»Ã» Ï³Ý) ³ÙÇëÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Çñ³Ï³Ý³óí³Í
µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ÏáÕÙÝáñáßÇã ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñÁ:
8. ²é³ç »Ï³Í ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ/ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ³Ù÷á÷áõÙ ¨ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ
9. Ð³í»Éí³ÍÝ»ñ.
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³. ÂÕÃ³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ,
µ. ØáÝÇÃáñÇÝ·Ç ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ, É³µáñ³ïáñÇ³ÛÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
·. ²ÛÉ:
Ð³í»Éí³Í 7
´Îä (´Ý³å³Ñå³Ý³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý åÉ³Ý ¨ ÙáÝÇÃáñÇն ·Ç åÉ³Ý)
´Ý³å³Ñå³Ý³Ï³Ý Î³é³í³ñÙ³Ý ¨ ØáÝÇÃáñÇÝ·Ç äÉ³ÝáõÙ (´Îä) Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿
³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ÕÙ³óÙ³Ý ¨ ÙáÝÇÃáñÇÝ·Ç ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ³ÛÝ ÁÝ¹Ñ³ÝñáõÃÛáõÝÁ,
áñÁ å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óíÇ Íñ³·ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ, áñå»ë½Ç Ëáõë³÷»Ý, Ïñ×³ï»Ý,
Ù»ÕÙ³óÝ»Ý Ï³Ù ¿É ÷áËÑ³ïáõó»Ý µ³ó³ë³Ï³Ý µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ:
²ÛÝ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙ ¿ ÑÝ³ñ³íáñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó ï»Õ³¹Çñù»ñÁ Ï³Ù
¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÁ, ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ Ù»ÕÙ³óÝáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ: ´Îä-áõÙ Ý»ñ³éí³Í »Ý
Ý³¨ Ù»ÕÙ³óÝáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ¨ Ýñ³Ýó ÙáÝÇÃáñÇÝ·Ç Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïáõ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ·Ý³Ñ³ïí³Í ³ñÅ»ùÝ»ñÁ:
´Îä-Ý ÝÏ³ñ³·ñáõÙ ¿, Ã» ÇÝãå»ë å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óí»Ý Ù»ÕÙ³óÝáÕ ¨ ³ÛÉ
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ, áñå»ë½Ç µ³ñÓñ³óÝ»Ý ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ëï³óí³Í ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ: ²ÛÝ µ³ó³ïñáõÙ ¿ ³Û¹ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ
Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï³ñ·Á, Ã» áí å»ïù ¿ ¹ñ³Ýù Çñ³·áñÍÇ ¨ áñï»Õ áõ »ñµ å»ïù ¿ ¹ñ³Ýù
Çñ³·áñÍí»Ý: ´Îä-áõÙ ÝÏ³ñ³·ñí³Í »Ý Ñ»ï¨Û³É µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÁ.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Ù»ÕÙ³óÝáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ »ÝÃ³Íñ³·ñÇ
Ý³Ë³·ÍÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï,
Ù»ÕÙ³óÝáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ Ï³å³É³éáõÇ
ÏáÕÙÇó,
µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ ÙáÝÇÃáñÇÝ·Ç` Ý»ñ³éÛ³É
Ù»ÕÙ³óÝáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Í³Ëë»ñÁ, ¨
µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ÙáÝÇÃáñÇÝ·Ç åÉ³ÝÁ, áñÝ Çñ Ù»ç ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿
Ñ³ïáõÏ ÁÝïñí³Í å³ñ³Ù»ïñ»ñ, áñå»ë½Ç µ³ó³Ñ³ÛïÇ
µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ:

²ÛÝ Ý³¨ ÝÏ³ñ³·ñáõÙ ¿ ÇÝãå»±ë, »±ñµ ¨ áñï»±Õ å»ïù ¿ Ó»éÝ³ñÏí»Ý ÙáÝÇÃáñÇÝ·Ç
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, á±í å»ïù ¿ ¹ñ³Ýù Çñ³Ï³Ý³óÝÇ ¨ á±í å»ïù ¿ ëï³Ý³
ÙáÝÇÃáñÇÝ·Ç Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ: ´Îä-Ý ÝßáõÙ ¿, áñ ÙáÝÇÃáñÇÝ·Á å»ïù ¿ í³í»ñ³óíÇ
³ÝÏ³Ë ÷áñÓ³·»ïÇ Ï³Ù Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó:
îÎÜ-Ý ¨ ´Ü-Ý Çñ³íáõÝù áõÝ»Ý Ý³Ë³Ó»éÝ»É Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
Ù³Ý¹³ïÇ
Ý»ñùá
µáÉáñ
»ÝÃ³Íñ³·ñ»ñÇ
µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý
Ù»ÕÙ³óÝáÕ
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ëïáõ·áõÙÝ»ñ ¨
ÙáÝÇÃáñÇÝ·:
ÐÝ³·Çï³Ï³Ý Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇ å³Ñå³ÝáõÃÛ³ÝÝ áõÕÕí³Í ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ և
հնագետի ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·Ý³Ñ³ïí³Í ³ñÅ»ùÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ $890,000.00, ÇëÏ
µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇÝÁ ÁÝ¹·ñÏí³Í ¿ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
³ñÅ»ùáõÙ, áñÝ ³é³í»É³·áõÛÝÁ Ï³ñáÕ ¿ Ï³½Ù»É 2 %:
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Ð³í»Éí³Í 7
´Ý³å³Ñå³Ý³Ï³Ý Î³é³í³ñÙ³Ý ¨ ´Ý³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ØáÝÇÃáñÇÝ·Ç äÉ³Ýը (ԲԿՊ) ապահովում է ծրագրի իրականացման ընթացքում կիրառվող մի
շարք մեղմացնող և կառավարման միջոցառումներ բնապահպանական բացասական ազդեցությունները նվազեցնելու, մեղմացնելու, փոխհատուցելու
կամ դրանցից խուսափելու նպատակով: ԲԿՊ-ն բացահայտում է հնարավոր բացասական ազդցությունները և դրանց տեղակայվածությունը կամ
հայտնվումը, առաջարկում է մեղմացնող միջոցառումները, սահմանում է մեղմացնող միջոցառումների համար պատասխանատու մարմինները և
մոնիթորինգի գործողությունները, ներառյալ գնահատված արժեքները:
Տրանշ 3. ´Ý³å³Ñå³Ý³Ï³Ý Î³é³í³ñÙ³Ý äÉ³Ý, Â³ÉÇÝ – Գյումրի ×³Ý³å³ñÑ
²ÕÛáõë³Ï 1: Բնապահպանական Կառավարման Պլան
¶áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ

Ð³í³Ý³Ï³Ý
µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý
³½¹»óáõÃÛáõÝ

²é³ç³ñÏíáÕ Ù»ÕÙ³óÝáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ

Ø»ÕÙ³óÝáÕ
ØÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ
²ñÅ»ùÝ»ñÁ

ì»ñçÝ³Ï³Ý
Ý³Ë³·ÍÙ³Ý ÷áõÉ
Ծրագծի և
մանրամասն
նախագծի
ավարտում

Հնագիտական (i) Վերստուգել և ավարտել մայրուղու փոխհատումները, ճանապարհի ծրագիծը Վերահսկող խորհրդատու
վայրերի մեջ
Վերստուգել ՇՄԱԳ-ում
և այն նախագիծը, որը ներխուժում և հատում է հնագիտական վյրերը:
ներխուժում,
նկարագրված
Վերստուգումը կներառի ծրագծի տեղափոխմանը և/կամ ճանապարհի
դրանց
ճանապարհի և կամուրջի
լայնացման շեղումը գոյություն ունեցող ճանապարհի կամ աջ կամ ձախ
քայքայումն ու
կողմը ուղղակի ազդեցությունները եթե ոչ վերացնելու, ապա բերելու այն
վերստուգված նախագծի
Մաստարա դեգրադացիան,
նվազագույնի: Խոցելի հնագիտական վայրերը հետևյալն են.
երկայնքով
հնագիտակա պատմական
1. Մաստարա հնագիտական համալիր – փոխել ճանապարհի ծրագիծը 51+200-ից, բնապահպանական,
արժեքների
ն համալիր
մայրուղու լայնացումը պետք է իրականացվիղ ճանապարհի աջ կողմում:
հնագիտական,
կորուստ
2.
Ազատանի
մեգալիթյան
կառուցվածքներ
–
փոխել
ծրագիծը
մայրուղու
ձախ
կողմ
պատմական և
Հայրենյաց
կմ
112+000
–
կմ
112+400
և
վերանախագծել
դեպի
հարավ
“շրջադարձըը”:
մշակութային տեսակետից
դամբարանա
զգայուն տարածքները
դաշտը և
(ii)
Հայրենյաց դամբարանադաշտը և միջնադարյան գյուղի մնացորդներըմիջնադարյա
փոխել կիսա-շրջանցիկ անցուղու մուտքի նախագիծը և տեղակայվածությունը, որը ԾԻԿ
ն գյուղի
ներխուժում է հնագիտական վայրի պահպանվող տարածքը: Շրջանցիկ անցուղու Համակարգել
մնացորդներ
տեղափոխումը հնարավորություն կտա խուսափել հնագիտիտական պեղումների վերահսկող
ը
ավել մեծ տարածքից և կնվազեցնի ծրագրի բացասական ազդեցությունը բերելով
խորհրդատուի հետ
այն նվազագույնի:
Բենիամին
տեղափոխման
հնագիտակա
մանրամասները
(iii) Բենիամինի հնագիտական համալիր – Վերանայել շրջանցիկ անցուղու
ն համալիր
նախագիծը ըստ որի այն նախատեսվում է կառուցել համալիրի տարածքում:
Տեղակայել շրջանցիկ անցուղին ավելի հեռու դեպի աջ` Բենիամին գյուղին ավելի ԱԶԲ
Ազատանի
Ստուգել տեղափոխման
մոտ: Տարանջատված փոխհատման ներսի հանգույցը հնարավորինս կնվազեցնի
մեգալիթյան
արդյունավետությունը,
ծրագրի բացասական ազդեցությունը հնագիտական վայրի վրա: Պետք է
կառուցվածք
վերանախագծել մայրուղին և տեղափոխել այն նվազագույնը 80-100մ դեպի
տալ համաձայնություն
ները
արևելք:

ì»ñ³ÑëÏáÕ
ËáñÑñ¹³ïáõ
Ü»ñ³éí³Í ¿
í»ñ³ÑëÏÙ³Ý
å³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ

ÌÆÎ
Ü»ñ³éí³Í ¿ ÌÆÎ-Ç
µÛáõç»áõÙ
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²ÕÛáõë³Ï 1: Բնապահպանական Կառավարման Պլան
¶áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ
Շինարարության
պլանավորում
հնագիտական
պեղումների
համար/
պատմական և
մշակութային
հուշարձանների
պահպանություն

Ð³í³Ý³Ï³Ý
µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý
³½¹»óáõÃÛáõÝ
Ազդեցություն
հնագիտական
վայրերի և
պատահական
գյուտերի վրա

²é³ç³ñÏíáÕ Ù»ÕÙ³óÝáÕ
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ
Ò»éù µ»ñ»É շինարարության համար անհրաժեշտ հաստատումները այն
տարածքներում, որտեղ առկա են հնագիտական հուշարձաններ և հետևել
ՄՆ-ի պատահական գյուտի գործընթացին:
(ii) ä»ÕÙ³Ý Ï³Ù Ñ»ï³·³ áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ë³ÑÙ³Ý»É
å»ÕÙ³Ý Ï³Ù áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ÑÝ³·Çï³Ï³Ý í³Ûñ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ,
(iii) ä»ÕÙ³Ý Ï³Ù Ñ»ï³·³ áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ý»ñ³é»É
³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÁ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛóáõÙ:
(iv)
Պատմական
և
մշակութային
ռեսուրսների
վրա
բացասական
ազդեցություններից խուսափելու համար Կապալառուն պետք է.
(a) Հնագիտական, պատմական և մշակութային ռեսուրսների տարածքները
պաշտպանելու համար տեղադրել համապատասխան ցանկապատեր և
արգելքներ:
(b) Շինարարական ճամբարները պետք է տեղադրվեն մշակութային
ռեսուրսներից 500 մ հեռավորության վրա:
(c) Հետևել պատմական ու մշակութային պահպանվող տարածքների
վերաբերյալ ՀՀ մշակույթի նախարարության (ՄՆ) կողմից ընդունված
փորձին և պահանջներին:
(d) Աշխատանքների ընթացքում մշակութային կամ պատմական գտածոի
(շարժական կամ անշարժ) անսպասելի հայտնաբերման դեպքում,
Կապալառուն պետք է գտածոն պաշտպանելու համար իրականացնի
բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները և անմիջապես տեղեկացնի
ինժեներին և ՄՆ-ին: Եթե շինարարական աշխատանքների ընթացքում կա
գտածոի վնասման հավանականություն, ապա աշխատանքները պետք է
դադարեցվեն մինչև դրա պահպանման լուծումների համաձայնեցումը:

(i)

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ
ì»ñ³ÑëÏáÕ
ËáñÑñ¹³ïáõ
Վարձել հնագետ
ÌÆÎ
Ð³í³ëïÇ³Ý³É, áñ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
³éÏ³ »Ý
ԱԶԲ
ì»ñ³Ý³Û»É ¨ ï³É
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ

Ø»ÕÙ³óÝáÕ
ØÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ
²ñÅ»ùÝ»ñÁ
ì»ñ³ÑëÏáÕ
ËáñÑñ¹³ïáõ
Ü»ñ³éí³Í ¿
í»ñ³ÑëÏÙ³Ý
å³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ
ÌÆÎ
Ü»ñ³éí³Í ¿ ÌÆÎ-Ç
µÛáõç»áõÙ
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Ծառերի
կտրում/
տեղափոխում,
Կարմիր գրքում
գրանցված
Շրջակա
բուսական և
միջավայրի
պաշտպանու- կենդանական
աշխարհի
թյուն
դեգրադացիա և
տեղափոխում
ԲԿՊ-ի
թարմացումներ

ì»ñ³ÑëÏáÕ ËáñÑñ¹³ïáõ
ê³ÑÙ³Ý»É Î³ñÙÇñ ¶ñùáõÙ ·ñ³Ýóí³Í ï»ë³ÏÝ»ñÇ ï³ñ³ÍÙ³Ý Ùáï³íáñ ì»ñ³ÑëÏáÕ
Ü»ñ³éí³Í ¿
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ ¨ ó³ÝÏ³å³ï»É ¹ñ³Ýù` ¹»·ñ³¹³óÇ³ÛÇó ¨ áãÝã³óáõÙÇó ËáñÑñ¹³ïáõ
Թարմացնել ԲԿՊ-ն
í»ñ³ÑëÏÙ³Ý
å³Ñå³Ý»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
å³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ
(ii) Øß³Ï»É å³ßïå³Ý³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ Ï³Ù ï»Õ³÷áËÙ³Ý åÉ³Ý (´Ü Ñ»ï ÀÝ¹·ñÏ»É
ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ), »Ã» ïíÛ³É ï»Õ³Ù³ëáõÙ Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»É »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëխ³Ý
ÌÆÎ
Î³ñÙÇñ ·ñùáõÙ ·ñ³Ýóí³Í µáõë³ï»ë³ÏÝ»ñ:
Ù³ëÝ³·»ï
Ü»ñ³éí³Í ¿ ÌÆÎ-Ç
(iii) Øß³Ï»É Ù³ÛñáõÕáõ ¹»Ý¹ñáÝ³Ë³·ÇÍ, áñÁ ÏÝ»ñ³éÇ Ý³¨ Í³é»ñÇ ¨ Ã÷»ñÇ 10:1
µÛáõç»áõÙ
Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ùµ ïÝÏáõÙÝ»ñÁ (10 Í³é Ù»Ï Ïïñí³Í Í³éÇ ¹ÇÙ³ó):
ÌÆÎ
(iv) Ò»éù µ»ñ»É Ùáï³Ï³ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` Çñ»Ýó Ստուգել թարմացված
ԲԿՊ-ն
Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ ïÝÏáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
(v) ÀÝ¹·ñÏ»É ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù Ïå³Ñå³Ý»Ý Í³é»ñÁ ÙÇÝã¨ ¹ñ³Ýó Ï»ÝëáõÝ³Ï
²¼´
¹³éÝ³ÉÁ (ëáíáñ³µ³ñ ³ÛÝ Ï³½ÙáõÙ ¿ 3 ï³ñÇ):
ì»ñ³Ý³Û»É
(vi) î»Õ³¹ñ»É Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝóáõÕÇÝ»ñ` Ý³Ë³·ÍÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:
Ã³ñÙ³óí³Í
ÙñóáõÃ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ ¨
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ, ï³É
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ

(i)
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ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý
÷áõÉ
´Ý³å³Ñå³Ý³Ï³Ý
¹ñáõÛÃÝ»ñ
å³ñáõÝ³ÏáÕ
ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ¨
å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ

Շրջակա
միջավայրի
պահպանության
և պաշտպանության
պահանջները չեն
արտացոլում
նախագիծը

(i) Ապահովել շրջակա միջավայրի վերաբերյալ հոդվածներով, որոնք հիմնված
կլինեն ԲԿՊ-ում նկարագրված մեղմացնող միջոցառումների վրա և
կներգրավվեն մրցույթի Ընդհանուր մասնագրերում և պայմանագրային
փաստաթղթերում.
(ա) Առողջության և անվտանգության դասընթացներ,
(բ) Շինարարական ճամբարներ,
(գ) Հասարակական խորհրդակցություններ և կապեր,
(դ) Քարհանքի գործունեություն,
(ե) Էրոզիայի և նստվածքների վերահսկում,
(զ) Ջրի որակի, փոշու և արտանետումների վերահսկում,
(է) Վտանգավոր նյութերի, թափոնների և հողագրունտի հեռացում, արտակարգ
միջադեպերի պլան,
(ը) Ենթակառուցվածքների պահպանություն և/կամ տեղափոխում,
(թ) Բուսական և կենդանական աշխարհի պաշտպանություն, տարածքի
վերականգնում, բույսերի վերատնկում և լանդշաֆտավորում,
(ժ) Պատմա-մշակութային հուշարձանների պաշտպանություն,
(ի) Երթևեկություն և մոտեցումներ,
(լ) Օդի, ջրի և աղմուկի վերաբերյալ բազային տվյալներ և տեղեկատվություն:

(ii) Հետևյալ հատուկ պահանջները ներառել մրցութային և պայմանագրային

փաստաթղթերում.
(ա) նախատեսել վճարման և տույժի հոդվածներ, որպեսզի ապահովեն
կապալառուի կողմից բնապահպանական և հնագիտական մեղմացնող
միջոցառումների իրականացումը,
(բ) վարձել շրջակա միջավայրի մասնագետ և հնագետ, որպեսզի վերահսկեն
բնապահպանական և հնագիտական խնդիրներն ու մեղմացնող միջոցառումները,
(գ) ապահովել բնապահպանական և հնագիտական դասընթաց/սեմինար:

ì»ñ³ÑëÏáÕ
ËáñÑñ¹³ïáõ
Î³½Ù»É
µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý
¹ñáõÛÃÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ
ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ¨
å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñ
ÌÆÎ
êïáõ·»É
µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý
¹ñáõÛÃÝ»ñ
å³ñáõÝ³ÏáÕ
ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ¨
å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ
²¼´
ì»ñ³Ý³Û»É
Ã³ñÙ³óí³Í
ÙñóáõÃ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ ¨
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ, ï³É
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ

ì»ñ³ÑëÏáÕ
ËáñÑñ¹³ïáõ
Ü»ñ³éí³Í ¿ í»ñ³ÑëÏÙ³Ý
å³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ

ÌÆÎ
Ü»ñ³éí³Í ¿ ÌÆÎ-Ç
µÛáõç»áõÙ
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ì³ñÓ»É
êáóÇ³É³Ï³Ý
³ßË³ïáÕÝ»ñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñ
áã ï»Õ³óÇ
³ßË³ïáÕÝ»ñÇó ¨
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ
Ý»ñ Ï³Ý³Ýó
Ñ³Ù³ñ

(i) Ð³ëóÝ»É ³é³í»É³·áõÛÝÇ ³ßË³ï³ï»Õ»ñÇ Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ï»ÕÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ì»ñ³ÑëÏáÕ
ËáñÑñ¹³ïáõ
Ñ³Ù³ñ,
Ð»ï¨»É,
áñ ³Ûë
(ii)²å³Ñáí»É ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³Ý³Ýó Ñ³Ù³ñ:
å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ Ý»ñ³éí»Ý
ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ¨
å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ
ÌÆÎ
Ü»ñ³é»É ³Ûë
å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ
ÙñóáõÃ³ÛÇÝ
·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï
²¼´
ì»ñ³Ý³Û»É
Ã³ñÙ³óí³Í
ÙñóáõÃ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ ¨
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ, ï³É
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ

ì»ñ³ÑëÏáÕ ËáñÑñ¹³ïáõ
Ü»ñ³éí³Í ¿ í»ñ³ÑëÏÙ³Ý
å³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ
ÌÆÎ
Ü»ñ³éí³Í ¿ ÌÆÎ-Ç
µÛáõç»áõÙ
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²ÕÛáõë³Ï 1: Բնապահպանական Կառավարման Պլան
Ð³í³Ý³Ï³Ý
µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ
¶áñÍáÕáõÃÛáõÝ-Þñç³Ï³
(i)
Ý»ñ µáÉáñ
ÙÇç³í³ÛñÇ
ï»Õ³Ù³ë»վատթարացում
ñáõÙ
¶áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ

ÐÝ³·Çï³Ï³Ý,
å³ïÙ³Ï³Ý ¨
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
í³Ûñ»ñÇ ¨
Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇ
ավերում
ìÝ³ë³Ï³ñ
³½¹»óáõÃÛáõÝ
Ùáï³Ï³
µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³ñ` û¹Ç
³ÕïáïÙ³Ý ¨
³ÕÙáõÏÇ
Ñ»ï¨³Ýùáí
²éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý íï³Ý·Ý»ñ
³ßË³ïáÕ»ñÇ ¨
Ùáï³Ï³
µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³ñ

²é³ç³ñÏíáÕ Ù»ÕÙ³óÝáÕ
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ
30 ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ùß³Ï»É ¨ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ñ»ï¨Û³É µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý
Ï³é³í³ñÙ³Ý »ÝÃ³åÉ³ÝÝ»ñÁ.
1)
´Ý³å³Ñå³Ý³Ï³Ý, ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ¨ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý
¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇ åÉ³Ý,
2)
Ð³Ýñ³ÛÇÝ ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ï³å»ñÇ åÉ³Ý,
3)
´áõë³Ï³Ý ¨ Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý ³ßË³ñÑÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý åÉ³Ý,
4)
üÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ åÉ³Ý,
5)
ºÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ¨/Ï³Ù ï»Õ³÷áËÙ³Ý åÉ³Ý,
6)
ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ×³Ùµ³ñÝ»ñÇ åÉ³Ý,
7)
ø³ñÑ³Ýù»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý åÉ³,
8)
¾ñá½Ç³ÛÇ ¨ Ýëïí³ÍùÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý åÉ³Ý,
9)
Â³÷áÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ Ñ»é³óÙ³Ý åÉ³Ý,
10) ºñÃ¨»ÏáõÃÛ³Ý ¨ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý åÉ³Ý,
11) ÐáÕ³·ñáõÝïÇ Ñ»é³óÙ³Ý åÉ³Ý³íáñÙ³Ý ¨ Ï³é³í³ñÙ³Ý åÉ³Ý,
12) ²ñï³Ï³ñ· ÙÇç³¹»å»ñÇ åÉ³Ý` ÃáõÝ³íáñ ÝÛáõÃ»ñÇ Ñ³Ù³ñ,
13) æñÇ áñ³ÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý åÉ³Ý,
14) ´áõë³ß»ñïÇ Ñ»é³óÙ³Ý åÉ³Ý,
15) öáßáõ ¨ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ í»ñ³ÑëÏÙ³Ý åÉ³Ý,
16) ²ÕÙáõÏÇ í»ñ³ÑëÏÙ³Ý åÉ³Ý,
17) î³ñ³ÍùÝ»ñÇ µ³ñ»Ï³ñ·Ù³Ý, É³Ý¹ß³ýï³íáñÙ³Ý ¨ µáõÛë»ñÇ
í»ñ³ïÝÏÙ³Ý åÉ³Ý:

(ii) ºÝÃ³åÉ³ÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÑÇÙÝí³Í ÉÇÝ»Ý ÞØ²¶ Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý, ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ¨
å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ,
Ï³é³í³ñÙ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÷áñÓÇ íñ³:

É³í³·áõÛÝ

µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý

Ø»ÕÙ³óÝáÕ
ä³ï³ëË³Ý³ïáõ
ØÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ
²ñÅ»ùÝ»ñÁ
Î³å³É³éáõ
Î³å³É³éáõ
Î³ï³ñ»É ¨
Ý»ñ³éí³Í ¿
ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
Çñ³Ï³Ý³óÝ»É
å³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ
ÌÆÎ
ì»ñ³Ý³Û»É ¨ Ñ»ï¨»É
Çñ³Ï³ÝóÙ³ÝÁ
²¼´
ì»ñ³Ý³Û»É ¨ ï³É
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ

ÌÆÎ
Ü»ñ³éí³Í ¿ ÌÆÎ-Ç
µÛáõç»áõÙ

ԲԿՊ – ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ և ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ՊԼԱՆ
“Հայաստան Հյուսիս –Հարավ Ճանապարհային Միաջանցք” Ներդրումային Ծրագիր, Տրանշ 3 `Թալին - Գյումրի ճանապարհ

Շինարարա- Շրջակա միջավայրի
հնագիտական/
կան
պատմական
աշխատանքհնավայրերի և
ներ և դրանց մշակութային
հետ կապված հուշարձանների
գործողություն նկատմամբ
աշխատակիցների ոչ
ներ

Î³å³É³éáõ
ÀÝ¹·ñÏ»É
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
(i) ²Ûë »ÝÃ³åÉ³ÝÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ë³ÑÙ³Ý»É Ï³å³É³éáõÇ, »ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ ¨ Ýñ³Ýó ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ù³ëÝ³·»ï` åÉ³ÝÇ
Ñ³Ù³ñ µÝ³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý, ÑÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý, ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý ¨ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ï³½ÙÙ³Ý ¨
¹³ëÁÝÃ³óÇ Íñ³·ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ:
¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇ
(ii) ÎáÕÙÝáñáßÇã ÑÇÙÝ³íáñáõÙ: ´Îä-Ç Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ Ïå³Ñ³ÝçÇ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÙ
ÁÝ·ñÏí³Í áÕç ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ: êáõÛÝ ´Îä-Ç ¿áõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ áÕç ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÁ, µáÉáñ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
´Ý³å³Ñå³Ý³Ï³Ý, ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ¨ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇ
åÉ³Ý
1.

Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõÙ,
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ
¿
ÏñáõÙ
µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý,
ÑÝ³·Çï³Ï³Ý,
բավարար տեղյակ
³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ¨ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ëáõÛÝ ´Îä-áí ë³ÑÙ³Ýí³Í ¶ñ³Ýó»É ¨
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: àõëïÇ, ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ Ñ»ï µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ¨ ÑÝ³·Çï³Ï³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
լինելն ու դրանց
Ñ³ñó»ñÇ å³ñ½³µ³ÝÙ³Ý ¨ ´Îä-Ç ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇ áã ×Çßï Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ
նկատմամբ
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ
Ï³ñáÕ ¿ ×³Ï³ï³·ñ³Ï³Ý ÉÇÝ»É ´Îä-Ç ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
հոգատարության
(iii) ¸³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇ Ýå³ï³ÏÁ: ¸³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇ Íñ³·ñÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ µ³ñÓñ³óÝ»É ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É
պակասը,
µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ¨
Çñ³½»ÏáõÃÛáõÝÁ ¨ ³í»É³óÝ»É ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáí.
ԲԿՊ-ի և Ծրագրին
1. ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý Çñ³½»ÏáõÙ, Ý»ñ³éÛ³É ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý Ññ³å³ñ³ÏÝ»ñÇ ¨ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý
առընչվող օրենքների
×³Ùµ³ñÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ï³ÝáÝÝ»ñÝ áõ ÝáñÙ»ñÁ,
¹Åµ³Ëï
2. ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ¨ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Çñ³½»ÏáõÙ, Ý»ñ³éÛ³É
և որոշումների
å³ï³Ñ³ñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ
ØÆ²Ð/ÒÆ²Ð ¨ ³ÛÉ ÝÙ³Ý³ïÇå ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³ñó»ñ,
վերաբերյալ ոչ
3.
Ñ³ïáõÏ
¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñ
³ÛÝ
³ßË³ïáÕÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ,
áñáÝó
Ï³ï³ñ³Í
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ
բավարար
ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É áõÅ»Õ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñ ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ ¨ Çñ»Ýó ³éáÕçáõÃÛ³Ý
տեղեկատվություն,
íñ³ (ûñÇÝ³Ï ä²² ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñ), ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ å³ßïå³ÝÇã ³ñï³Ñ³·áõëïÇ ¨ ÌÆÎ
Փոխանցվող
ÙÇçáóÝ»ñÇ (ë³Õ³í³ñïÝ»ñ, ÏáßÇÏÝ»ñ, ³ñï³Ñ³·áõëïÝ»ñ, Ó»éÝáóÝ»ñ, ³ÏÝáóն»ñ,
êïáõ·»É åÉ³ÝÁ ¨ Ñ»ï¨»É
հիվանդությունների
³Ï³Ýç³Ï³ÉÝ»ñ, ä²²-»ñÇó å³ßïå³Ýí»Éáõ ¹ÇÙ³ÏÝ»ñ, »Ã» å³Ñ³ÝçíáõÙ »Ý) ÏÇñ³éÙ³Ý
Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ
տարածում,
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Çñ³½»ÏáõÙ,
Աշխատակիցներին, (iv)¸³ëÁÝÃ³óÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ý»ñ³é»Ý ïíÛ³É ï³ñ³ÍùáõÙ Ñ³Ý¹ÇåáÕ Î³ñÙÇñ ¶ñùում գրանցված ï»ë³ÏÝ»ñÇ
êïáõ·»É ¹Åµ³Ëï
í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý óáõó³Ý³ÏÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ ¨ ï»Õ³¹ñáõÙ,
ճանապարհից
օգտվողներին և այլ (v)ÞÇÝ³ñ³ñÁ å»ïù ¿ ë³ÑÙ³ÝÇ ïáõ·³ÝùÝ»ñÇ ë³Ý¹Õ³Ï` áñëáñ¹áõÃÛáõÝÁ Ï³Ù Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇÝ íÝ³ë»ÉÁå³ï³Ñ³ñÝ»ñÇ
Ï³ÝË³ñ·»É»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
անձանց
·ñ³éáõÙÝ»ñÁ
(vi) ä³ÛÃ»óÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ.
¸³ëÁÝÃ³óÁ å»ïù ¿ ÁÝ¹·ñÏÇ å³ÛÃ»óÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ
վնասվածքներից և
³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³ëå»ÏïÝ»ñÇ Ùá¹áõÉ (»Ã» Ý³Ë³ï»ëí³Í »Ý å³ÛÃ»óÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ): Â»Ù³Ý
մահից պաշտպանելու
å»ïù ¿ ÁÝ¹·ñÏÇ.
անվտանգության
²¼´
³. Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ` å³ÛÃ»óÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ,
միջոցառումների
µ. ï»Õ³¹ñ»É Ýß³ÝÝ»ñ, áñï»Õ Ýßí³Í ÏÉÇÝ»Ý å³ÛÃ»óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ,
êïáõ·»É ¨ ï³É
բացակայություն,
·. ½·áõß³óÝ»É ÙÇÝã¨ å³ÛÃ»óÝ»ÉÁ,
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ ÙÇÝã¨
¹. å³ÛÃ»óÙ³Ý Ý»ñùÝ³ÏÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙ,
Վտանգավոր
». å³ÛÃáõóÇÏ ÝÛáõÃ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³ïß³× í»ñ³µ»ñÙáõÝù áõ å³Ñ»ëï³íáñáõÙ, ¨
ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
նյութերի, սահող և
½. ÃéãáõÝÝ»ñÇ µÝ³¹ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ³ñ·»É»É å³ÛÃ»óÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ËáÝ³í ï³ñ³ÍùÇ
ընկնող օբյեկտների
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ëÏëí»ÉÁ
ßñç³Ï³ÛùáõÙ:
նկատմամբ ոչ
(vii) ²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ¨ ³éáÕçáõÃÛ³Ý íï³Ý·Ý»ñÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉáõÙ. ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ
բավարար
ÁÝÃ³óùáõÙ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ×³Ùµ³ñÝ»ñáõÙ ßÇÝ³ñ³ñÝ»ñÇÝ ïñ³Ù³¹ñ»É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ¨ Ï³½Ù³Ï»ñå»É
¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñ` ³éáÕçáõÃÛ³Ý ¨ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ:
կանխարգելիչ
միջոցառումներ
(viii) ²ÝûñÇÝ³Ï³Ý Ãñ³ýýÇÏÇÝ·. ²ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÁ å»ïù ¿ ï»ÕÛ³Ï ÉÇÝ»Ý, áñ ãÇ Ñ³Ý¹áõñÅíáõÙ í³ÛñÇ
Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý áõ µáõë³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇ, íï³Ý·Ç ï³Ï ·ïÝíáÕ ï»ë³ÏÝ»ñÇ Ãñ³ýýÇÏÇÝ·Á ¨ ³ÝûñÇÝ³Ï³Ý
å³Ñ»ÉÁ, ¨ ËáñÑáõñ¹ ¿ ïñíáõÙ ÏÇñ³é»É å³ïÅ³ÙÇçáóÝ»ñÇ ³ëïÇ×³Ý³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·` ÁÝ¹Ñáõå ÙÇÝã¨
³ßË³ï³ÝùÇó ³½³ïáõÙÁ:

Î³å³É³éáõ
ընդգրկված է ընդհանուր
շինարարական
արժեքում, որն
առավելագույնը կարող է
կազմել 2 %

ÌÆÎ
Ü»ñ³éí³Í ¿ ÌÆÎ-Ç
µÛáõç»áõÙ

ԲԿՊ – ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ և ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ՊԼԱՆ
“Հայաստան Հյուսիս –Հարավ Ճանապարհային Միաջանցք” Ներդրումային Ծրագիր, Տրանշ 3 `Թալին - Գյումրի ճանապարհ

²ÕÛáõë³Ï 1: Բնապահպանական Կառավարման Պլան
¶áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ð³Ýñ³ÛÇÝ
ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝ ¨
Çñ³½»ÏáõÙ

Ð³í³Ý³Ï³Ý
²é³ç³ñÏíáÕ Ù»ÕÙ³óÝáÕ
ä³ï³ëË³Ý³ïáõ
µÝ³å³Ñå³Ý³ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ
Î³å³É³éáõ
äÉ³Ý³íáñíáÕ
2.
Ð³Ýñ³ÛÇÝ ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ï³å»ñÇ åÉ³Ý
ÀÝ¹·ñÏ»É Ù³ëÝ³·»ï
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ
(i) ²Ûë »ÝÃ³åÉ³ÝÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ï³å³É³éáõÇ, »ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ ¨ Ýñ³Ýó åÉ³ÝÇ Ï³½ÙÙ³Ý ¨
¨ ¹ñ³Ýó
³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ý»É Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ, Ñ³ïÏ³å»ë Ùáï³Ï³ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý
Å³Ù³Ý³ÏóáõÛóÇ
Çñ³½»ÏÙ³Ý áõ
µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Çñ³½»ÏÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ:
í»ñ³µ»ñÛ³É
µáÕáùÝ»ñÇÝ
(ii) ²ÛÝ å»ïù ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝÇ Ðúìä-Ç Ñ»ï ¨ ÁÝ¹·ñÏÇ Ñ»ï¨Û³ÉÁ.
Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ ¨
• ï»ÕÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ¨ ³ÛÉ ³½¹³ÏÇñ ÏáÕÙ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý ³ñÓ³·³ÝùÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
³½¹³ÏÇñ ÏáÕÙ»ñÇ
»Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ. ³½¹³ÏÇñ ÏáÕÙ»ñÁ, ÙÇÝã ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ,
Ùáï
å»ïù ¿ å³ïß³× Ï»ñåáí Çñ³½»Ïí»Ý ëå³ëí»ÉÇù ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ
ÌÆÎ
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý
Ù³ëÇÝ, Ñ»ï¨³µ³ñ Ý³¨ ÑÝ³ñ³íáñ ³ÕÙáõÏÇ, ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇ,
êïáõ·»É åÉ³ÝÁ ¨
»ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ë³÷³ÝÙ³Ý ¨ ³ÛÉÝÇ Ù³ëÇÝ,
å³Ï³ëÁ Ï³ñáÕ ¿
Ñ»ï¨»É
• Ñ³ïáõÏ
Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñÇ
ïñ³Ù³¹ñáõÙÁ,
µáÕáù³ñÏÙ³Ý
¹Å·áÑáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç
ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ.
µáÕáù³ñÏáÕÁ
å»ïù
¿
ëï³Ý³
Çñ µáÕáùÇ
¨ µáÕùáÝ»ñÇ
å³ï³ëË³ÝÁ ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ (ï»ë µ³ÅÇÝ
å³ï×³é ¹³éÝ³É,
²¼´
V):
êïáõ·»É ¨ ï³É
áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ
(iii) ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý Ññ³å³ñ³ÏÝ»ñáõÙ ï»Õ³¹ñ»É ³ÛÝåÇëÇ Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ Ýß³ÝÝ»ñ ¨
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ
Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É
ÑÇß»óáõÙÝ»ñ, áñáÝù Ïå³ñáõÝ³Ï»Ý Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Íñ³·ñÇ
ÙÇÝã¨ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
Íñ³·ñÇ
í»ñ³µ»ñÛ³É:
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ
áõß³óáõÙÝ»ñ
ëÏëí»ÉÁ
êïáõ·»É
ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

Ø»ÕÙ³óÝáÕ
ØÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ
²ñÅ»ùÝ»ñÁ
Î³å³É³éáõ
ընդգրկված է ընդհանուր
շինարարական
արժեքում, որն
առավելագույնը կարող է
կազմել 2 %

ÌÆÎ
Ü»ñ³éí³Í ¿ ÌÆÎ-Ç
µÛáõç»áõÙ
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“Հայաստան Հյուսիս –Հարավ Ճանապարհային Միաջանցք” Ներդրումային Ծրագիր, Տրանշ 3 `Թալին - Գյումրի ճանապարհ

Ճանապարհաշինարարական
աշխատանքներ

Կարմիր գրքում 3.
Î³å³É³éáõ
´áõë³Ï³Ý ¨ Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý ³ßË³ñÑÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý åÉ³Ý
գրանցված
ÀÝ¹·ñÏ»É
բուսական և
(i)
²Ûë »ÝÃ³åÉ³ÝÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ï³å³É³éáõÇ, »ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ ¨ Ýñ³Ýó Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
կենդանական
³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ý»É µáõë³Ï³Ý ¨ Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý ³ßË³ñÑÝ»ñÇ, Ù³ëÝ³·»ï Î³ñÙÇñ
աշխարհի
Ñ³ïÏ³å»ë Î³ñÙÇñ ¶ñùում գրանցված ï»ë³ÏÝ»ñÇ íñ³ µ³ó³ë³Ï³Ý ·ñùáõÙ ·ñ³Ýóí³Í
տեսակների
³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ÝË³ñ·»ÉáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ:
ï»ë³ÏÝ»ñÇ íÇ×³ÏÁ
չվերահսկվող
(ii) äÉ³ÝÁ å»ïù ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝÇ ³Ûë áÉáñïáõÙ ´Ü ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ ¨
·ñ³Ýó»Éáõ ¨ ¹ñ³Ýó íñ³
վնասում և
ÐÐ µáõë³Ï³Ý áõ Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý ³ßË³ñÑÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ûñ»ÝùÝ»ñÇÝ: ²ÛÝ å»ïù ¿
անտեղի
³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
Ý»ñ³éÇ Ñ»ï¨Û³É ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ.
անհանգստու³. »Ã» ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛóÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë, ³å³ µáõë³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ýí³½»óÝ»Éáõ
թյուններ
ï»Õ³÷áËáõÙÁ å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óíÇ áõß ³ßÝ³ÝÁ Ï³Ù ÓÙé³ÝÁ, áñáÝù ³é³ç³ñÏÝ»ñ ï³Éáõ
³Ù»Ý³µ³ñ»Ýå³ëï Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÝ »Ý íï³Ý·Ç ï³Ï ·ïÝíáÕ µáõë³Ï³Ý áõ Ñ³Ù³ñ
Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý ³ßË³ñÑÁ ÑÝ³ñ³íáñ µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ½»ñÍ
å³Ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ,
µ. ãå»ïù ¿ Ï³ï³ñíÇ µáõë³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»é³óáõÙ ³í»ÉÇ, ù³Ý ³ÛÝ ë³ÑÙ³Ýí³Í ÌÆÎ
êïáõ·»É åÉ³ÝÁ ¨
ÏÉÇÝÇ åÉ³Ýáí,
·. »Ã» Î³ñÙÇñ ·ñùáõÙ ÁÝ¹·ñÏí³Í áñ¨¿ µáõë³ï»ë³Ï Ï³Ù Ï»Ý¹³Ýáõ µáõÛÝ Ñ»ï¨»É
Ñ³ÛïÝ³µ»ñíÇ, ³ÝÑ³å³Õ ï»Õ»Ï³óÝ»É ÌÆÎ-Ç µÝ³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ
Ù³ëÝ³·»ïÇÝ ¨ ÐÐ ´Ý³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³ÝÁ` Ñ»ï³·³
²¼´
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñëï³Ï»óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí,
¹. Ապահովել կենդանիների համապատասխան անցումներ` ըստ êïáõ·»É
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
նախագծի,
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
». ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ×³Ý³å³ñÑÇ ³ÛÝ ï»Õ³Ù³ë»ñáõÙ, áñï»Õ
Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÝ ³é³í»É Ñ³×³Ë »Ý Ñ³ÛïÝíáõÙ ï»Õ³¹ñ»É Å³Ù³Ý³Ï³íáñ
å³ßïå³ÝÇã å³ï»ñ,
½. Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ÌÆÎ-Ç µÝ³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³·»ïÇÝ ¨
ÐÐ ´Ý³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ` ï»Õ³Ù³ë»ñáõÙ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ
Ñ³ÛïÝí»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É,
է. àñ¨¿ íÇñ³íáñ Ï»Ý¹³ÝÇ Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï Ý»ñÏ³Û³óÝ»É
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ
¨
Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»É
ÐÐ
´Ý³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï:
(iii) Ü³Û»É Ý³¨ »ÝÃ³åÉ³Ý 13-Á` ¦´áõë³ß»ñïÇ Ñ»é³óÙ³Ý åÉ³Ý§:
ՇինարարաÎ³å³É³éáõ
üÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ åÉ³Ý
Հնագիտական, 4.
կան
ÀÝ¹·ñÏ»É ÑÝ³·»ï, որը
պատմական և
աշխատանք(i)
Այս
»ÝÃ³åÉ³ÝÇ
Ýå³ï³ÏÝ
¿
ë³ÑÙ³Ý»É
ëÏ½µáõÝùÝ»ñ
Ï³å³É³éáõÇ,
կկառավարի
մշակութային
ներ,
»ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ
¨
Ýñ³Ýó
³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ`
ÑÝ³·Çï³Ï³Ý,
պեղումները և
հնագիտական հնավայրերի և
å³ïÙ³Ï³Ý ¨ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ í³Ûñ»ñÇ áõ Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ պատահական գյուտի
պատահական հուշարձանßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ÛïÝ³µ»ñí³Í ·ï³ÍáÝ»ñÇ
գործընթացը,
գյուտեր և
ների տարածք
å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ:
պեղումներ.
կներկայացնի
չվերահսկվող
(ii)
äÉ³ÝÁ
å»ïù
¿
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝÇ
ØÜ
ÏáÕÙÇó
Ùß³Ïí³Í
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇÝ:
հաշվետվություններ
ներխուժում և

Î³å³É³éáõ
ընդգրկված է ընդհանուր
շինարարական
արժեքում, որն
առավելագույնը կարող է
կազմել 2 %

ÌÆÎ
Ü»ñ³éí³Í ¿ ÌÆÎ-Ç
µÛáõç»áõÙ

Î³å³É³éáõ
Նախնական գումարը
ընդգրկված է
Աշխատանքների
Պայմանագրում, որն
ապահովում է
անմիջական
ազդեցության ենթակա

ԲԿՊ – ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ և ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ՊԼԱՆ
“Հայաստան Հյուսիս –Հարավ Ճանապարհային Միաջանցք” Ներդրումային Ծրագիր, Տրանշ 3 `Թալին - Գյումրի ճանապարհ

ա. Թալինի
վնասում
դամբարանադ
աշտը = 5
ամիս
բ. Եղնասարի
դամբարանադ
աշտը = 4
ամիս
գ.
Մաստարայի
հնագիտական
համալիր = 4
ամիս
դ. Մաստարա2
դամբարանադ
աշտ = 4 ամիս
ե. Լանջիկ
հնագիտական
համալիր = 5
ամիս
զ. Բնակավայր
և
դամբարանադ
աշտ
Լանջիկում = 4
ամիս
է.Ձորակապի
ամրաշինակա
ն բնակավայր
և
դամբարանադ
աշտ= 5 ամիս
թ. Հայրենյացի
դամբարանադ
աշտը և
միջնադարյան
գյուղի
մնացորդները
=2 ամիս
ի. Բենիամինի
հնագիտական
համալիր=8
ամիս

(iii) Հնագիտական պատահական գյուտերի համար պետք է հետևել ՄՆ-ի կողմից
հաստատված գործընթացին:
Ա. Թալինի դամբարանադաշտը - կմ 69+900 - 71+100 – 75+730 = 96.5
հեկտար;
Բ. Եղնասարի դամբարանադաշտը - կմ 75+730 – 76+700 = 15 հեկտար,
Գ. Մաստարայի հնագիտական համալիր - կմ 79+900 – 82+000 = 32.2
հեկտար;

հնագիտական
ազդեցության
տարածման ·áïáõ
վերաբերյալ,
կներկայացնի
առաջարկություններ
ազդեցությունը
մեղմացնելու
վերաբերյալ

բոլոր հնագիտական
տարածքների
պեղումները, ներառյալ
հնագետի
ծառայությունները, որն
կգլխավորի ամբողջ
գործընթացը:

Դ. Մաստարա-2 դամբարանադաշտ – կմ 82+000 – 84+230 = 33.7 հեկտար;
Ե. Լանջիկ հնագիտական համալիր - կմ 84+230 – 90+500 = 91.3 հեկտար;
Զ. Բնակավայր և դամբարանադաշտ Լանջիկում – կմ 91+400 - 92+500 = 16.4
հեկտար;
Է. Ձորակապի ամրաշինական բնակավայր և դամբարանադաշտ – կմ
93+600 – 96+100 = 34.8 հեկտար;

ÌÆÎ
êïáõ·»É åÉ³ÝÁ ¨
Ñ»ï¨»É
Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ
²å³Ñáí»É ØÜ-Ç Ñ»ï
Ï³åÁ

²¼´
êïáõ·»É
Թ. Հայրենյացի դամբարանադաշտը և միջնադարյան գյուղի մնացորդները – Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
կմ 102+300 – 104+500 = 30.8 հեկտար;
Ի. Բենիամինի հնագիտական համալիր – կմ 109+000 – 112+000 = 33
հեկտար: գոյություն ունեցող ճանապարհի աջ կողմում;

Լ. Ազատանի մեգալիթյան կառուցվածքներ – կմ 112+000 – 115+000 = 42.1
հեկտար: գոյություն ունեցող ճանապարհի աջ կողմում:

ÌÆÎ
Ü»ñ³éí³Í ¿ ÌÆÎ-Ç
µÛáõç»áõÙ
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լ. Ազատանի
մեգալիթյան
կառուցվածքն
եր =3 ամիս

ԵÝÃ³Ï³éáõó- Ì³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
í³ÍùÝ»ñÇ
å³Ñå³ÝáõÙ ¨ Ë³÷³ÝáõÙÝ»ñ
ï»Õ³÷áËáõÙ

5. ºÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ¨/Ï³Ù ï»Õ³÷áËÙ³Ý åÉ³Ý
²Ûë »ÝÃ³åÉ³ÝÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ë³ÑÙ³Ý»É ëÏ½µáõÝùÝ»ñ ßÇÝ³ñ³ñÇ Ñ³Ù³ñ`
»ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÁ å³Ñå³Ý»Éáõ Ï³Ù ¹ñ³Ýó ï»Õ³÷áËáõÙÁ ×Çßï
Ï³é³í³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
(ii) êáõÛÝ »ÝÃ³åÉ³ÝÁ Ï³½Ù»ÉÇë ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ý³Ë Ñ»ï³½áï»É ¹ñ³Ýù, áñÇó Ñ»ïá
ËáñÑñ¹³Ïó»É
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
å»ï³Ï³Ý
Çñ³í³ëáõ
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ,
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù³ïáõóáÕÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³ÝóÇó û·ïíáÕÝ»ñÇ Ñ»ï:
(iii) ºÃ» ÑÝ³ñ³íáñ »Ý áñáß Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ë³÷³ÝáõÙÝ»ñ (ûñÇÝ³Ï
ÁÝ¹Ñ³ïáõÙÝ»ñ),
³ÝÑñ³Å»ßï
¿
Ñ³ßíÇ
³éÝ»É
¹ñ³Ýó
ï³ñí³
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÁ, ß³µ³ÃÁ ¨ ûñÁ` å³ï×³éíáÕ ³ÝÑ³Ý·ëïáõÃÛáõÝÁ
Ýí³½³·áõÛÝÇ Ñ³ëóÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
(iv) ²½¹³ÏÇñ ÏáÕÙ»ñÇÝ Ý³Ëûñáù ï»ÕÛ³Ï å³Ñ»É ëå³ëí»ÉÇù ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨
ÑÝ³ñ³íáñ ³ÝÑ³Ý·ëïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É:

(i)

Î³å³É³éáõ
àõëáõÙÝ³ëÇñ»É
»ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÁ
¨ å³ïñ³ëï»É åÉ³ÝÁ
´³Ý³Ïó»É ï»Õ³Ï³Ý
Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ
Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ ¨
Í³é³ÛáõÃÛáõÝ
Ù³ïáõóáÕÝ»ñÇ Ñ»ï,
Ñ³ïÏ³å»ë áéá·Ù³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ßáõñç:
ÌÆÎ
êïáõ·»É åÉ³ÝÁ ¨
Ñ»ï¨»É
Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ
²å³Ñáí»É Ï³åÁ
ï»Õ³Ï³Ý
ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ù³ïáõóáÕÝ»ñÇ Ñ»ï
²¼´
êïáõ·»É
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

Î³å³É³éáõ
ընդգրկված է ընդհանուր
շինարարական
արժեքում, որն
առավելագույնը կարող է
կազմել 2 %

ÌÆÎ
Ü»ñ³éí³Í ¿ ÌÆÎ-Ç
µÛáõç»áõÙ
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²ÕÛáõë³Ï 1: Բնապահպանական Կառավարման Պլան
¶áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ
²ßË³ïáÕÝ»ñÇ,
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ¨
ÝÛáõÃ»ñÇ
å³Ñ»ëïÝ»ñÇ
ï»Õ³µ³ßËáõÙ

Ð³í³Ý³Ï³Ý
²é³ç³ñÏíáÕ Ù»ÕÙ³óÝáÕ
µÝ³å³Ñå³Ý³ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ
Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ
6. ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ×³Ùµ³ñÝ»ñÇ åÉ³Ý
Շրջակա
միջավայրի
(i) ²Ûë »ÝÃ³åÉ³ÝÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ï³å³É³éáõÇ, »ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ ¨ Ýñ³Ýó
դեգրադացիա,
³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ý»É ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ×³Ùµ³ñÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý
աշխատակիցնեëÏ½µáõÝùÝ»ñ:
րի
(ii) ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ×³Ùµ³ñÝ»ñÇ Ý³Ë³·ÍÙ³Ý, ï»Õ³¹ñÙ³Ý ¨ û·ï³·áñÍÙ³Ý
առողջությունը,
»Õ³Ý³ÏÝ»ñÇó Ù»Í³å»ë Ï³Ëí³Í ¿ ¨ ×³Ùµ³ñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó µÝáõÃÛ³ÝÁ Ñ³ëóíáÕ
սանիտարական
íÝ³ëÇ ã³÷Á, ¨ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ³éáÕçáõÃÛáõÝÁ, ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ
áõ
պայմանները և
Ñ³ñÙ³ñ³í»ïáõÃÛáõÝÁ: Ö³Ùµ³ñÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³ÝÑñ³Å»ßï ¿
áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»É Ñ»ï¨Û³É ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ íñ³.
անվտանգություa. ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ×³Ùµ³ñÇ Ï³½ÙáõÙ ÁÝ¹·ñÏí³Í µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙ,
նը, ջրի
b.
¹ñ³Ýó ï»Õ³µ³ßËÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ Ñëï³Ï»óáõÙ` Ýí³½³·áõÛÝÇ Ñ³ëóÝ»Éáõ
աղտոտում
Ñ³Ù³ñ ÑáÕÇ ¨ çñÇ ³ÕïáïáõÙÁ, ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ÑÝ³ñ³íáñ
µéÝÏáõÙÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ, ï»Õ³Ï³Ý/ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý
ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨/ Ï³Ù Î³å³É³éáõÝ»ñÇ Ñ»ï
ÏáÝýÉÇÏï³ÛÇÝ
Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
c. ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ×³Ùµ³ñÝ»ñÇ ï³ñµ»ñ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³ñ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³ïáõÏ å³Ñ³ÝçÝ»ñ, ¨
d. ×³Ùµ³ñÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÙ:
(iii) Ü³Û»É Ý³¨ »ÝÃ³åÉ³Ý 10-Á` ¦ÐáÕ³·ñáõÝïÇ Ñ»é³óÙ³Ý åÉ³Ý³íáñÙ³Ý ¨
Ï³é³í³ñÙ³Ý åÉ³Ý§:

Ø»ÕÙ³óÝáÕ
ä³ï³ëË³Ý³ïáõ
ØÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ
²ñÅ»ùÝ»ñÁ
Î³å³É³éáõ
Î³å³É³éáõ
ընդգրկված է ընդհանուր
Øß³Ï»É åÉ³ÝÁ
շինարարական
արժեքում, որն
առավելագույնը կարող է
կազմել 2 %

ÌÆÎ
ÌÆÎ
êïáõ·»É åÉ³ÝÁ ¨
Ü»ñ³éí³Í ¿ ÌÆÎ-Ç
Ñ»ï¨»É Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ µÛáõç»áõÙ
²¼´
êïáõ·»É
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
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ø³ñÇ ¨ Ë×Ç
³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ ¨
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ

öáßáõ ¨ ³ÕÙáõÏÇ 7. ø³ñÑ³Ýù»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý åÉ³Ý
³½¹»óáõÃÛáõÝ
(i) ²Ûë »ÝÃ³åÉ³ÝÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ë³ÑÙ³Ý»É ëÏ½µáõÝùÝ»ñ Ï³å³É³éáõÇ,
Ùáï³Ï³
»ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ ¨ Ýñ³Ýó ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ` ù³ñÑ³Ýù»ñÇ
µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý վրա
ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
(ii) ºÝÃ³¹ñíáõÙ ¿, áñ ³éÏ³ »Ý ³ÝÑñ³Å»ßï ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ Ñ³Ýù³í³Ûñ»ñ ¨ Ýáñ»ñÁ
µ³ó»Éáõ Ï³ñÇù ãÏ³: ºÝÃ³¹ñíáõÙ ¿ Ý³¨, áñ ¹ñ³Ýù áõÝ»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ í»ñ³ÑëÏíáõÙ »Ý ´Ü-Ç ÏáÕÙÇó:
(iii) ²Ù»Ý ¹»åùáõÙ, »Ã» Ýáñ ù³ñÑ³Ýù µ³ó»Éáõ Ï³ñÇù ÉÇÝÇ, ëáõÛÝ åÉ³ÝÁ å»ïù ¿
Ï³½ÙíÇ ´Ü å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¨ Ý»ñÏ³Û³óíÇ ´Ü` Ñ³ëï³ïÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ: ²é³Ýó í»ñáÝßÛ³É Ñ³ëï³ïÙ³Ý, ù³ñÇ Ï³Ù Ë×Ç ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙÝ
³ñ·»ÉíáõÙ ¿: Æ Ñ³í»ÉáõÙÝ ´Ü å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ, ³é³ÝÓÇÝ ÞØ²¶ Ï³½Ù»Éáõ
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ Ï³é³ç³Ý³, áñï»Õ ÏÝ»ñÏ³Û³óí»Ý ¹ñ³ áõÕÕ³ÏÇ ¨
³ÝáõÕÕ³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇÝãåÇëÇù »Ý.
• Ï»Ýë³µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ý ÏáñáõëïÁ,
• ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ ÏáñáõëïÁ,
• ¿ëÃ»ïÇÏ³Ï³Ý íÝ³ëÝ»ñÁ,
• ï»Õ³Ï³Ý Ï»Ýë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ¨ »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ÏáñáõëïÁ,
• ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ Ý»ñÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ áõ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ
ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ íñ³,
• ßñç³Ï³ µÝ³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÇ ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ íñ³
×ÝßáõÙÝ»ñÁ,
• ¿ñá½Ç³Ý
¨
Ýëïí³Íù³·áÛ³óáõÙÁ,
×³Ý³å³ñÑÝ»ñÁ
íÝ³ë»ÉÁ,
ÑáÕ³·ñáõÝïÇ ¨ ³ÛÉ Ã³÷áÝÝ»ñÇ Ñ»é³óáõÙÁ, ³ÕÙáõÏÁ, ÷áßÇÝ:
ÞØ²¶-Á å»ïù ¿ ë³ÑÙ³ÝÇ Ù»ÕÙ³óÝáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ åáï»ÝóÇ³É
³½¹»óáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, áñáÝù Ý»ñ³éáõÙ »Ý.
•
•
•
•
•

ù³ñÑ³Ýù»ñÇ ã³÷»ñÇ ÷áùñ³óáõÙÁ,
ù³ñ³ÝÓ³íÝ»ñÇó ¨ ëïáñ·»ïÝÛ³ çñáõÕÇÝ»ñÇó Ëáõë³÷áõÙÁ,
íÇ½áõ³É íÝ³ëÝ»ñÇ Ïñ×³ïáõÙÁ,
ù³ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ, ¨
¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÁ:

Î³å³É³éáõ
Øß³Ï»É åÉ³ÝÁ

Î³å³É³éáõ
ընդգրկված է ընդհանուր
շինարարական
արժեքում, որն
առավելագույնը կարող է
կազմել 2 %
ՇՄԱԳ ծախսերը նոր
քարհանքերի համար
ներառված չեն, դրանք
կներառվեն
շինարարական
բյուջեում

ÌÆÎ
ÌÆÎ
êïáõ·»É åÉ³ÝÁ ¨
Ü»ñ³éí³Í ¿ ÌÆÎ-Ç
Ñ»ï¨»É Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ µÛáõç»áõÙ

²¼´
êïáõ·»É
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
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ÐáÕ³ÛÇÝ
ÐáÕÇ ¨ ÝÛáõÃ»ñÇ
³ßË³ï³Ýù- Ïáõï³ÏáõÙÝ»ñÇ
Ý»ñ
¿ñá½Ç³,
Ýëïí³ÍùÝ»ñÇ ¨
³ÕïáïÇãÝ»ñÇ
Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙ
ëïáñ·»ïÝÛա ¨
Ù³Ï»ñ¨áõÃ³ÛÇÝ
Ñáëù»ñ

8. ¾ñá½Ç³ÛÇ ¨ Ýëïí³ÍùÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý åÉ³Ý
²Ûë »ÝÃ³åÉ³ÝÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ë³ÑÙ³Ý»É ëÏ½µáõÝùÝ»ñ Ï³å³É³éáõÇ,
»ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ ¨ Ýñ³Ýó ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ` ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý
ÁÝÃ³óùáõÙ ¿ñá½Ç³ÛÇ ¨ Ýëïí³ÍùÝ»ñÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
(ii) ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï çñ»ñÇ áñ³ÏÇ í³ï³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÇó
Ù»ÏÁ ÑáÕ»ñÇ ¿ñá½Ç³Ý ¿: ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ÙÇ ß³ñù ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ áõÝ»Ý Ù»Í
åáï»ÝóÇ³É Ýëïí³ÍùÝ»ñ ³é³ç³óÝ»Éáõ ¨ ¿³Ï³Ýáñ»Ý ³½¹»Éáõ ßñç³Ï³ çñ³ÛÇÝ
ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ áñ³ÏÇ íñ³: êáõÛÝ åÉ³Ýáí Ý»ñÏ³Û³óí³Í ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Ïñ×³ï»É ¹ñ³Ýó Í³í³ÉÝ»ñÁ ÙÇÝã¨
ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ: ¸ñ³ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ï³ï³ñ»É Ñ»ï¨Û³É
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ.
• ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ å³Ñå³Ý»É ÑáÕ³Í³ÍÏÁ,
• ³ÛÝ Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ, áñï»Õ ÑáÕ³Í³ÍÏÁ Ñ»é³óí³Í ¿ »ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ïáí,
³å³Ñáí»É
Å³Ù³Ý³Ï³íáñ
Í³ÍÏ,
ÇÝãå»ë
ûÇÝ³Ï
³ñ³·
³×áÕ
µáõë³ï»ë³ÏÝ»ñÝ »Ý,
• ×Çßï ï»Õ³µ³ßË»É ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ¨ ³é³í»É³·áõÛÝë Ïñ×³ï»É µ³ó
ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ,
• Ñ³Ùá½í»É, áñ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ï»Õ³Ù³ë»ñÁ Ñáõë³ÉÇáñ»Ý µ³Å³Ýí³Í »Ý
Ù³Ï»ñ¨áõÃ³ÛÇÝ Ñáëù»ñÇó,
• íÝ³ë³½»ñÍ»É ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý Ññ³å³ñ³ÏÝ»ñÇó ·áÛ³ó³Í Ýëïí³ÍùÝ»ñáí
Ñáëù³çñ»ñÁ, ÙÇÝã ¹ñ³Ýó Éóí»ÉÁ Ùáï³Ï³ çñ³ÛÇÝ ûµÛ»Ïï,
• å³ñµ»ñ³µ³ñ í»ñ³ÑëÏ»É Ù»ÕÙ³óÝáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ,
·ñ³Ýó»É ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ¨ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ÙÇë Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ÌÆÎ-ÇÝ,
• å³ñµ»ñ³µ³ñ áõëáõÙÝ³ëÇñ»É ¹ñ»Ý³Å³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ, Ñáëù³çñ»ñÁ ¨
Ù»ÕÙ³óÝáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ,
• Ñ»ï¨»É ¨ í»ñ³Ýáñá·»É ¹ñ»Ý³Å³ÛÇÝ áõ ¿ñá½Ç³ÛÇ í»ñ³ÑëÏÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ
áñù³Ý ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ³ñ³·:

Î³å³É³éáõ
Øß³Ï»É åÉ³ÝÁ

Î³å³É³éáõ

ÌÆÎ
êïáõ·»É åÉ³ÝÁ ¨
Ñ»ï¨»É
Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ

ÌÆÎ
Ü»ñ³éí³Í ¿ ÌÆÎ-Ç
µÛáõç»áõÙ

(i)

²¼´
êïáõ·»É
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

ընդգրկված է ընդհանուր
շինարարական
արժեքում, որն
առավելագույնը կարող է
կազմել 2 %
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ìï³Ý·³íáñ ¨ ՀáÕÇ ¨ çñ»ñÇ
³Ýíï³Ý·
³ÕïáïáõÙ
Ïáßï ÝÛáõÃ»ñÇ Ã³÷áÝÝ»ñáí
ï»Õ³÷áËáõÙ

9. Â³÷áÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ Ñ»é³óÙ³Ý åÉ³Ý
²Ûë »ÝÃ³åÉ³ÝÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ï³å³É³éáõÇ, »ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ ¨ Ýñ³Ýó
³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ý»É ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ³ñï³¹ñíáÕ
Ã³÷áÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ:
(ii) ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý µ³½Ù³ÃÇí ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»Ý Ã³÷áÝÝ»ñ ³ñï³¹ñ»Éáõ Ù»Í
åáï»ÝóÇ³É, ÇÝãÁ Ï³ñáÕ ¿ µ³ó³ë³µ³ñ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ íñ³,
Ù³ëÝ³íáñ³å»ë Ï³ñáÕ ¿ ³Õïáï»É çáõñÁ, û¹Á, ÑáÕÁ ¨ ³½¹»É Ù³ñ¹Ï³Ýó
³éáÕçáõÃÛ³Ý íñ³:
(iii) ²Ýíï³Ý· Ã³÷áÝÝ»ñ: êñ³Ýù Ý»ñ³éáõÙ »Ý ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ¨ Ïáßï Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ
Ã³÷áÝÝ»ñÁ: àã å³ïß³× å³Ñ»ëï³íáñáõÙÁ, ï»Õ³÷áËáõÙÁ ¨ Ñ»é³óáõÙÁ Ï³ñáÕ
»Ý ³é³ç³óÝ»É µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñ ¹ñ³Ýó Ã³÷Ù³Ý ¨ ù³ÙÇÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí ï»Õ³÷áËÙ³Ý ×³Ý³å³ñÑáí:
(iv) ìï³Ý·³íáñ Ã³÷áÝÝ»ñ: êñ³Ýù Ï³ñáÕ »Ý áõÝ»Ý³É Í³Ýñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñ:
ÜÛáõÃÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ íï³Ý·³íáñ, »Ã» ³ÛÝ µéÝÏíáÕ ¿, ù³Ûù³íáÕ, ×³é³·³ÛÃáÕ
Ï³Ù ÃáõÝ³íáñ (³é³ç³óÝáõÙ ¿ Ù³ñÙÝ³ÛÇÝ íÝ³ëí³ÍùÝ»ñ, ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³Ù
Ù³Ñ): ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³é³ç³Ý³Éáõ »Ý Ñ»ï¨Û³É ïÇåÇ íï³Ý·³íáñ
Ã³÷áÝÝ»ñ.
• ùÇÙÇ³Ï³Ý Ã³÷áÝÝ»ñ,
• µÅßÏ³Ï³Ý Ã³÷áÝÝ»ñ,
• Ù³ñïÏáóÝ»ñ, Ý»ñÏ»ñ ¨ ÉáõÍÇãÝ»ñ,
• û·ï³·áñÍí³Í ÛáõÕ»ñ ¨ ùëáõÏÝ»ñ:
(v) ÎáÛáõÕ³çñ»ñ: êñ³Ýù Ý»ñ³éáõÙ »Ý ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñáëù³çñ»ñÁ (³ÛëÇÝùÝ,
Ýëïí³ÍùÝ»ñÇ Ïáõï³ÏÙ³Ý ³í³½³ÝÝ»ñÇ Ã³÷áÝÝ»ñ, ù³ñ³Õ³óÝ»ñÇ Ñáëù³çñ»ñ),
Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ ÏáÛáõÕ³çñ»ñÁ, ûñÇÝ³Ï ËáÑ³ÝáóÝ»ñÇ ¨ µ³ÕÝÇùÝ»ñÇ ÏáÛáõÕ³çñ»ñÁ ¨
Ï³ñáÕ »Ý å³ñáõÝ³Ï»É ³ÕïáïÇãÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ý ÛáõÕ»ñÁ, û×³éÁ ¨ Éí³óáÕ
Ñ»ÕáõÏÝ»ñÁ, Ñ»ÕáõÏ ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Ã³÷áÝÝ»ñÁ, áñáÝù å³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý
ëÝÝ¹³ñ³ñ ÝÛáõÃ»ñ, ûñ·³Ý³Ï³Ý µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñ ¨ å³Ãá·»Ý ï³ññ»ñ:
(vi) êáõÛÝ åÉ³ÝáõÙ Ý»ñ³é»É Ã³÷áÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ»ï¨Û³É ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ
(³é³çÇÝÁ ³Ù»Ý³Ý³ËÁÝïñ»ÉÇ ï³ñµ»ñ³ÏÝ ¿).
• Ëáõë³÷»É Ã³÷áÝÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÇó,
• Ïñ×³ï»É Ã³÷áÝÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ,
• í»ñû·ï³·áñÍ»É Ã³÷áÝÝ»ñ ³ÛÝù³Ý, áñù³Ý ÑÝ³ñ³íáñ ¿,
• í»ñ³Ùß³Ï»É ³ÛÝù³Ý, áñù³Ý ÑÝ³ñ³íáñ ¿,
• ÙÝ³óáñ¹³ÛÇÝ Ã³÷áÝÝ»ñÁ Ñ»é³óÝ»É µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó
³é³í»É ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ í³Ûñ»ñ, áñáÝù Ñ³ëï³ïí³Í »Ý ´Ü-Ç ÏáÕÙÇó:
(vii) ú·ï³·áñÍ»Éáí í»ñáÝßÛ³É ÑÇ»ñ³ñËÇ³Ý ¨ ÏÇñ³é»Éáí Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
Ñ³í³ùÙ³Ý, å³Ñ»ëï³íáñÙ³Ý, Ñ»é³óÙ³Ý ¨ ÏñÃáõÃÛ³Ý/¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇ
Ù»Ãá¹Ý»ñÁ, Ï³ñáÕ »Ýù Ñ³Ùá½í³Í ÉÇÝ»É, áñ Ã³÷áÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ»ï
Ï³åí³Í éÇëÏ»ñÁ ÏÉÇÝ»Ý Ýí³½³·áõÛÝÁ:

(i)

Î³å³É³éáõ
Øß³Ï»É åÉ³ÝÁ
Վարձել
ենթակապալառու
աղբը հաստատված
վայրեր
տեղափոխելու
համար

Î³å³É³éáõ

ÌÆÎ
êïáõ·»É åÉ³ÝÁ ¨
Ñ»ï¨»É
Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ
²å³Ñáí»É
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ
´Ü-Ç Ñ»ï

ÌÆÎ
Ü»ñ³éí³Í ¿ ÌÆÎ-Ç
µÛáõç»áõÙ

²¼´
êïáõ·»É
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

ընդգրկված է ընդհանուր
շինարարական
արժեքում, որն
առավելագույնը կարող է
կազմել 2 %

ԲԿՊ – ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ և ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ՊԼԱՆ
“Հայաստան Հյուսիս –Հարավ Ճանապարհային Միաջանցք” Ներդրումային Ծրագիր, Տրանշ 3 `Թալին - Գյումրի ճանապարհ

´»éÝ³ï³ñÝ»ñÇ
»ñ¨»ÏáõÃÛáõÝ

ºñÃ¨»ÏáõÃÛ³Ý
10. ºñÃ¨»ÏáõÃÛ³Ý ¨ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý åÉ³Ý
éÇëÏ»ñ ¨
³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝ (i) ²Ûë »ÝÃ³åÉ³ÝÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ï³å³É³éáõÇ, »ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ ¨ Ýñ³Ýó
³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ
ë³ÑÙ³Ý»É
»ñÃ¨»ÏáõÃÛ³Ý
¨
ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
Ññ³å³ñ³ÏÝ»ñ ÙáõïùÇ áõ »ÉùÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ: ²ÛÝ ÏÁÝ¹·ñÏÇ
µ»éÝ³ï³ñÝ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙÁ ¨ ÏÝ»ñ³éÇ.
• í³ñáñ¹³Ï³Ý (ÉÇó»Ý½Ç³, ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñ) ¨ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñ,
• ×Çßï ÁÝïñí³Í µ»éÝ³ï³ñÝ»ñÇ »ñÃáõÕÇÝ»ñ, Ý»ñ³éÛ³É ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
Ññ³å³ñ³ÏÝ»ñ ¹ñ³Ýó ÙáõïùÝ áõ »ÉùÁ,
• Ñëï³Ï Ùß³Ïí³Í »ñÃáõÕÇÝ»ñ,
• ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³Û³ÝÙ³Ý í³Ûñ»ñ,
• Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ýß³ÝÝ»ñ,
• µ»éÝ³ï³ñÝ»ñÇ »ñÃ¨»ÏáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛóÇ Ï³½ÙáõÙ. ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý
¹»åùáõÙ å»ïù ¿ Ëáõë³÷»É åÇÏ³ÛÇÝ Å³Ù»ñÇó,
• ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇÝ Ýß³ÝÝ»ñÇ, ·Í³ÝßáõÙÝ»ñÇ, Éáõë³íáñÙ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ,
Ñëï³Ï »ñ¨³óáÕ ³Ùáõñ å³ïÝ»ßÝ»ñ` »ñÃ»ÏáõÃÛáõÝÁ áõÕÕáñ¹»Éáõ Ñ³Ù³ñ,
¹ñáß³Ï³ÏÇñ, »Ã» ¹ñ³ Ï³ñÇùÁ ÉÇÝÇ ¨ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙ,
• µ»éÝ³ï³ñÝ»ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñáõÙ, ûñÇÝ³Ï ¹ñ³Ýó
Í³ÍÏáõÙ, »ñµ ï»Õ³÷áËáõÙ »Ý ³í³½, ÑáÕ, ÑáÕ³·ñáõÝï, ßÇÝ³ÝÛáõÃ Ï³Ù
Ã³÷áÝÝ»ñ, ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ÏÉ³ÝÇãÝ»ñ, ³ÕÙÏ³ÏÉ³ÝÇãÝ»ñ, å³ñµ»ñ³µ³ñ
¹ñ³Ýó ï»Ëëïáõ·áõÙ` í³é»ÉÇùÇ ¨ ÛáõÕ»ñÇ ³ñï³Ñáëù»ñÁ µ³ó³é»Éáõ
Ýå³ï³Ïáí:

Î³å³É³éáõ
Øß³Ï»É åÉ³ÝÁ

ÌÆÎ
êïáõ·»É åÉ³ÝÁ ¨
Ñ»ï¨»É
Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ
²¼´
êïáõ·»É
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

Î³å³É³éáõ
ընդգրկված է ընդհանուր
շինարարական
արժեքում, որն
առավելագույնը կարող է
կազմել 2 %

ÌÆÎ
Ü»ñ³éí³Í ¿ ÌÆÎ-Ç
µÛáõç»áõÙ

ԲԿՊ – ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ և ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ՊԼԱՆ
“Հայաստան Հյուսիս –Հարավ Ճանապարհային Միաջանցք” Ներդրումային Ծրագիր, Տրանշ 3 `Թալին - Գյումրի ճանապարհ

ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ

ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
Ññ³å³ñ³ÏÝ»ñáõÙ
¨ Ñ³ñ³ÏÇó
(i)
ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ
ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
Ã³÷áÝÝ»ñÇ ¨
(ii)
÷áñí³Í/Ñ³Ýí³Í
ÝÛáõÃ»ñÇ áã
(iii)
å³ïß³×
Ïáõï³ÏáõÙ

11. ÐáÕ³·ñáõÝïÇ Ñ»é³óÙ³Ý åÉ³Ý³íáñÙ³Ý ¨ Ï³é³í³ñÙ³Ý åÉ³Ý

²Ûë »ÝÃ³åÉ³ÝÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ï³å³É³éáõÇ, »ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ ¨ Ýñ³Ýó
³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ý»É ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ·áÛ³óáÕ
ÑáÕ³·ñáõÝïÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ:
ÐáÕ³·ñáõÝïÁ å»ïù Ñ»é³óí»Ý ´Ü-Ç ¨ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í ï³ñ³ÍùÝ»ñ:
ÐáÕÇ í»ñÇÝ ß»ñïÁ å»ïù ¿ Ñ³ÝíÇ ¨ Ïáõï³ÏíÇ ³é³ÝÓÇÝ` Ñ»ï³·³ÛáõÙ ï³ñ³ÍùÇ
µ³ñ»Ï³ñ·Ù³Ý ¨ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ ÙÇçÝ³Ù³ë»ñÇ Ï³Ý³ã³å³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
²í»ÉóáõÏ³ÛÇÝ ÑáÕÁ å»ïù ¿ û·ï³·áñÍíÇ Ùáï³Ï³ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ
Ñ»ï Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ:
(iv) Կապալառուն պետք է ապահովի, որ գործունեության ընթացքում հողը,
քարերը կամ շինարարական աղբը` ներառյալ շինարարական գործարանի
կամ մեքենասարքովորումների տեղափոխությունների ընթացքում առաջացած
թափոնները չկուտակվեն հասարակական կամ մասնավոր ճանապարհների
օտարման գոտիներում:
(v) Կապալառուն պետք է ապահովի, որ շինհրապարակից դուրս եկող
մեքենաների անիվների վրա բացակայեն ավելորդ նյութերը:
(vi) Կապալառուն պետք է անընդմեջ ապահովի, որ հրապարակի սահմաններում
և սահմաններից դուրս գոյություն ունեցող հոսքերը և ջրահեռացման
համակարգերը անվտանգ են և չեն պարունակում շինարարական
աշխատանքների ընթացքում առաջացած թափոններ կամ փորված հանված
նյութեր:

Î³å³É³éáõ
Øß³Ï»É åÉ³ÝÁ
Ð³Ù³Ï³ñ·»É
ÑáÕ³·ñáõÝïÇ
Ñ»é³óáõÙÁ ¨
³í»ÉóáõÏ³ÛÇÝ ÑáÕÇ
û·ï³·áñÍáõÙÁ
ï»Õ³Ï³Ý
ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ
Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ Ñ»ï
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í
í³Ûñ»ñáõÙ
ÌÆÎ
êïáõ·»É åÉ³ÝÁ ¨
Ñ»ï¨»É
Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ
Ապահովել կապ
տեղական
համայնքների հետ

²¼´
êïáõ·»É
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
Î³å³É³éáõ
ìï³Ý·³íáñ ՀáÕÇ ¨ çñ»ñÇ
12. ²ñï³Ï³ñ· ÙÇç³¹»å»ñÇ åÉ³Ý` ÃáõÝ³íáñ ÝÛáõÃ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
Øß³Ï»É åÉ³ÝÁ
ÝÛáõÃ»ñÇ
³ÕïáïáõÙ
ï»Õ³÷áËáõÙ ÃáõÝ³íáñ
(i) ²Ûë »ÝÃ³åÉ³ÝÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ï³å³É³éáõÇ, »ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ ¨ Ýñ³Ýó Ð»é³óÝ»É ÃáõÝ³íáñ
³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ý»É ùÇÙÇ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñÇ ï»Õ³÷áËáõÙÁ, ÝÛáõÃ»ñÁ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÝ»ñ
å³Ñ»ëï³íáñáõÙÁ, û·ï³·áñÍáõÙÝ áõ Ñ»é³óáõÙÁ ¨ ³Û¹ ÁÝÃ³óùáõÙ ¹ñ³Ýó ´Ü áõÕÕ»óáõÛóÝ»ñÇ
å³ñáõÝ³ÏáÕ
å³ï³Ñ³Ï³Ý ³ñï³Ñáëù»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ: êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ
¹Ç½»ÉÇ Ï³Ù
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ ÏÝí³½»Ý éÇëÏ»ñÁ ÙÇÝã¨ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ
ÛáõÕ»ñÇ
Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ.
³ñï³ÑáëùÇ
å³ï×³éáí
• Øß³Ï»É ¨ Çñ³·áñÍ»É ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ` íï³Ý·³íáñ ÝÛáõÃ»ñÇ (ûñÇÝ³Ï ÌÆÎ
¹Ç½»É, û·ï³·áñÍí³Í ÛáõÕ) ï»Õ³÷áËÙ³Ý ¨ å³Ñ»ëï³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: êïáõ·»É åÉ³ÝÁ ¨
ÜÛáõÃ»ñÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ·ñ³Ýó³Ã»ñÃÇÏÝ»ñÁ, ³ñ³· ³ñÓ³·³ÝùÙ³Ý Ñ»ï¨»É Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ù³ùñÙ³Ý ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ Ùßï³å»ë ²å³Ñáí»É
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ
å»ïù ¿ Ñ³ë³Ý»ÉÇ ÉÇÝ»Ý ×³Ùµ³ñÝ»ñáõÙ:
• ä»ïù ¿ ë³ÑÙ³ÝíÇ ³ñï³Ï³ñ· å³ï³Ñ³ñÝ»ñÇ ³ñÓ³·³ÝùÙ³Ý ËáõÙµ ´Ü-Ç Ñ»ï
(²ä²Ê), ¹ñ³ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ·Í³·ÇñÁ, ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Å³Ù»ñÁ,
Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñÝ»ñÁ
¨ ï»Õ»Ï³óÙ³Ý Ï³åáõÕÇÝ: ²ÛÝ ÉÇÝ»Éáõ ¿

Î³å³É³éáõ
ընդգրկված է ընդհանուր
շինարարական
արժեքում, որն
առավելագույնը կարող է
կազմել 2 %

ÌÆÎ
Ü»ñ³éí³Í ¿ ÌÆÎ-Ç
µÛáõç»áõÙ

Î³å³É³éáõ

ընդգրկված է ընդհանուր
շինարարական
արժեքում, որն
առավելագույնը կարող է
կազմել 2 %

ÌÆÎ
Ü»ñ³éí³Í ¿ ÌÆÎ-Ç
µÛáõç»áõÙ

ԲԿՊ – ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ և ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ՊԼԱՆ
“Հայաստան Հյուսիս –Հարավ Ճանապարհային Միաջանցք” Ներդրումային Ծրագիր, Տրանշ 3 `Թալին - Գյումրի ճանապարհ

µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ËÙµÇ ÙÇ Ù³ëÁ:
Ð³Ùá½í»É, áñ ²ä²Ê-Ý ³Ýó»É ¿ ³ñï³Ï³ñ· å³ï³Ñ³ñÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ
³ñÓ³·³Ýù»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É ¹³ëÁÝÃ³ó,
• Ð³Ùá½í»É áñ ²ä²Ê-Á ¨ ÙÝ³ó³Í ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÁ, áñáÝù ï»Õ³÷áËáõÙ »Ý
ùÇÙÇ³Ï³Ý ¨ íï³Ý·³íáñ ÝÛáõÃ»ñ, ³Ýó»É »Ý íï³Ý·Ý»ñÇ ¨ éÇëÏ»ñÇ
Ï³é³í³ñÙ³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñ:
• î³ñ³ÍùÁ, áñï»Õ ·ñ³Ýóí»É ¿ ³ñï³Ñáëù, å»ïù ¿ Ù³ùñíÇ áñù³Ý
ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ³ñ³·` çñ»ñÇ ¨ ÑáÕÇ ³ÕïáïáõÙÁ Ï³ÝË³ñ·»É»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ¨
Ñ³í³ùí³Í ÝÛáõÃ»ñÁ, ³Õïáïí³Í ÑáÕÇ ¨ ¹ñ³Ýó ÏÉ³ÝáÕ ÝÛáõÃ»ñ Ñ»ï
ÙÇ³ëÇÝ, å»ïù ¿ Ñ»é³óí»Ý ´Ü ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïí³Í í³Ûñ»ñ:
(ii) ØÇ³ÛÝ ËÇëï ³ÝÑñ³Å»ßï ùÇÙÇÏ³ïÝ»ñÁ, íï³Ý·³íáñ ÝÛáõÃ»ñÝ áõ í³é»ÉÇùÁ
å»ïù ¿ å³Ñ»ëï³íáñí»Ý ï»Õ³Ù³ë»ñáõÙ: ¸ñ³Ýù å»ïù ¿ å³Ñ»ëï³íáñí»Ý
Í³ÍÏí³Í, ³Ýíï³Ý·, µÝ³Ï³Ý ³ÝÁÝ¹Ñ³ï û¹³÷áËíáÕ ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ, áñáÝù
áõÝ»Ý ³Ýçñ³Ã³÷³Ýó Ñ³ï³Ï ¨ ÝáõÛÝåÇëÇ å³ïÝ»ß ¹ñ³ ßáõñçÁ: ä³ïÝ»ßí³Í
ï³ñ³ÍùÁ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ ³Ù»Ý³Ù»Í ï³ñ³ÛÇ Í³í³ÉÇ ³éÝí³½Ý 150%-Ç ã³÷áí
Í³í³É Ïáõï³Ï»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ:
(iii) ä³Ñ»ëïÝ»ñÁ å»ïù ¿ ï»Õ³Ï³Ûí³Í ÉÇÝ»Ý ¹ñ»Ý³Å³ÛÇÝ ·Í»ñÇó ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñ
íï³Ý·³íáñ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇó µ³í³ñ³ñ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³:
13. æñÇ áñ³ÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý åÉ³Ý
•

ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
×³Ùµ³ñÝ»ñ

Ջրի աղտոտում
հեղուկ
թափոններով և (i)
շինարարական
հրապարակներից,
աշխատանքային
ճամբարներից,
քարհանքերից և
ասֆալտի
գործարաններից
դուրս եկող
հոսքերի միջոցով

(ii)

²Ûë »ÝÃ³åÉ³ÝÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ë³ÑÙ³Ý»É ëÏ½µáõÝùÝ»ñ Ï³å³É³éáõÇ,
»ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ ¨ Ýñ³Ýó ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ` ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý
ÁÝÃ³óùáõÙ Íñ³·ñ³ÛÇÝ ·áïáõÙ çñ»ñÇ áñ³ÏÇ áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí: æñ»ñÇ
ÙáÝÇÃáñÇÝ·Ç »ÝÃ³Ï³ »Ý.
• ³ÝÓñ¨³çñ»ñÁ` ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý Ññ³å³ñ³ÏÇ µáÉáñ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇó (ÑáëùÇ
Ù»ç ¨ ³ñï³ÑáëùÇ Ï»ï»ñáõÙ)
• ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ×³Ùµ³ñÝ»ñÇó Ñáëù»ñÁ,
• Ã³÷áÝÝ»ñÇ Ñ»é³óÙ³Ý í³Ûñ»ñÇ Ñáëù»ñÁ,
• ù³ñÑ³Ýù»ñÇ, ù³ñ³Õ³óÝ»ñÇ ¨ ó»Ù»ÝïÇ Ë³éÝÇãÝ»ñÇ (»Ã» Ï³Ý
³Û¹åÇëÇù) ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ Ñáëù»ñÁ,
• ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ËÙ»Éáõ çñ»ñÁ:

²¼´
êïáõ·»É
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

Î³å³É³éáõ
Øß³Ï»É åÉ³ÝÁ
Վարձել
ջրի
որակի
մոնիթորիգի մասնագետ
Ներկայացնել
արդյունքների ամսական
հաշվետվություններ
Ü»ñÏ³Û³óÝ»É ³Ùë³Ï³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ

ÌÆÎ
êïáõ·»É åÉ³ÝÁ ¨
Ñ»ï¨»É
Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ
²å³Ñáí»É
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ
Ðáëù»ñÇ çñ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝ å»ïù ¿ Ï³ï³ñíÇ »ñÏáõ ¹Çï³Ï»ïáí, Ùáï ´Ü-Ç Ñ»ï

50Ù í»ñ¨ ¨ 50Ù Ý»ñù¨:

²¼´
êïáõ·»É
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

Î³å³É³éáõ
ընդգրկված է
ընդհանուր
շինարարական
արժեքում, որն
առավելագույնը կարող
է կազմել 2 %

ÌÆÎ
Ü»ñ³éí³Í ¿ ÌÆÎ-Ç
µÛáõç»áõÙ

ԲԿՊ – ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ և ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ՊԼԱՆ
“Հայաստան Հյուսիս –Հարավ Ճանապարհային Միաջանցք” Ներդրումային Ծրագիր, Տրանշ 3 `Թալին - Գյումրի ճանապարհ

ÐáÕ³ÛÇÝ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ ¨
ßÇÝÑñ³å³ñ³ÏÝ»ñ

Î³å³É³éáõ
´áõÛë»ñÇ
14. ´áõë³ß»ñïÇ Ñ»é³óÙ³Ý åÉ³Ý
Øß³Ï»É åÉ³ÝÁ
å³Ñå³ÝíáÕ
ÀÝ¹·ñÏ»É
Ù³ëÝ³·»ï`
ï»ë³ÏÝ»ñÇ
(i) ²Ûë »ÝÃ³åÉ³ÝÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ï³å³É³éáõÇ, »ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ ¨ Ýñ³Ýó
ï»Õ³÷áËáõÙ
³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ý»É µáõë³ß»ñïÇ Ñ»é³óÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ` Í³é»ñÇ ï»Õ³÷áËÙ³Ý ¨
¨/Ï³Ù áãÝã³óáõÙ
ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ: äÉ³ÝÁ å»ïù ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝÇ ´Ü Ýáñ»ñÇ ïÝÏÙ³Ý,
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ ¨ ÐÐ µáõë³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇ Ù³ëÇÝ ûñ»ÝùÇÝ: ²ÛÝ å»ïù ¿ ¹»Ý¹ñáÝ³Ë³·ÇÍ
Ý»ñ³éÇ Ñ»ï¨Û³É å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ.
Ï³½Ù»Éáõ Ýå³ï³Ïáí
• Ñ»é³óí³Í µáõë³ß»ñïÇ Ù³Ýñ³óÙ³Ý, å³Ñ»ëï³íáñÙ³Ý ¨ û·ï³·áñÍÙ³Ý
áõÕ»óáõÛóÝ»ñ,
Ü»ñÏ³Û³óÝ»É
• Ñ»é³óí³Í ÑáÕÇ í»ñÇÝ ß»ñïÇ (ï»ë³Ï³íáñí³Í, ³Ùñ³óí³Í ¨ ãáñ³óí³Í) ³Ùë³Ï³Ý
å³Ñ»ëï³íáñáõÙ ¨ û·ï³·áñÍáõÙ É³Ý¹ß³ýï³íáñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï,
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ
• µáõë³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»é³óáõÙ áõß ³ßÝ³ÝÁ Ï³Ù ÓÙé³ÝÁ, áñáñÝù ³Ù»Ý³Ñ³ñÙ³ñ
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÝ»ñÝ »Ý Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý ¨ µáõë³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇÝ Ñ³ëóí»ÉÇù ÌÆÎ
íÝ³ëÁ Ýí³½³·áõÛÝÇ Ñ³ëóÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ,
êïáõ·»É åÉ³ÝÁ ¨
• ãÙ³ùñ»É ë³ÑÙ³Ýí³ÍÇó ³í»É ï³ñ³ÍùÝ»ñ:
Ñ»ï¨»É
î»ë Ý³¨ åÉ³Ý 3-Á` ´áõë³Ï³Ý ¨ Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý ³ßË³ñÑÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý
Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ
åÉ³ÝÁ:
²å³Ñáí»É
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ
´Ü-Ç Ñ»ï
²¼´
êïáõ·»É
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

Î³å³É³éáõ
ընդգրկված է ընդհանուր
շինարարական
արժեքում, որն
առավելագույնը կարող է
կազմել 2 %

ÌÆÎ
Ü»ñ³éí³Í ¿ ÌÆÎ-Ç
µÛáõç»áõÙ

ԲԿՊ – ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ և ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ՊԼԱՆ
“Հայաստան Հյուսիս –Հարավ Ճանապարհային Միաջանցք” Ներդրումային Ծրագիր, Տրանշ 3 `Թալին - Գյումրի ճանապարհ

Շինարարական և
քարհանքերի
նյութերի
բեռնում և
տեղափոխում,

Անհարմարու- 15.
թյուններ
շինարարական 1.
հրապարակների
երկայնքով
չափազանց շատ
փոշուց;

Ճանապարհային
աշխատանքներ

Օդի որակը

Î³å³É³éáõ
Øß³Ï»É åÉ³ÝÁ
²Ûë »ÝÃ³åÉ³ÝÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ë³ÑÙ³Ý»É ëÏ½µáõÝùÝ»ñ Ï³å³É³éáõÇ, Վարձել տեղական ջրի
»ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ ¨ Ýñ³Ýó ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ` ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý մեքենաներ փոշու
ÁÝÃ³óùáõÙ
(Ý»ñ³éÛ³É
ù³ñÑ³Ýù»ñÇ
ß³Ñ³·áñÍáõÙÁ,
ù³ñ³Õ³óÝ»ñÁ, կառավարման համար
×³Ý³å³ñÑ³ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ, ÝÛáõÃ»ñÇ ï»Õ³÷áËáõÙÁ ¨ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
×³Ùµ³ñÝ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙÁ) ·³½³ÛÇÝ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ¨ ÷áßáõ í»ñ³ÑëÏÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ: êáõÛÝ åÉ³Ýáí Ùß³Ïí»É »Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ³éáÕçáõÃÛ³ÝÁ ¨ ßñç³Ï³ ÌÆÎ
ÙÇç³í³ÛñÇÝ Ñ³ëóí»ÉÇù ÑÝ³ñ³íáñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ýí³½»óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²ÛÝ êïáõ·»É åÉ³ÝÁ ¨
Ñ»ï¨»É
Ý»ñ³éáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ.
Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ
³. å³Ñå³Ý»É ³éÏ³ ÑáÕ³ÛÇÝ Í³ÍÏÁ, áñï»Õ áñ ÑÝ³ñ³íáñ ¿,
µ. öáßÇÝ í»ñ³ÑëÏ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ³å³Ñáí»É ×³Ý³å³ñÑÇ Í³ÍÏÁ çñÇ ßÇÃáí
²¼´
Ù³ùñ»Éáõ ·áñÍÁÝÃ³óÁ,
·. Ýí³½»óÝ»É ï»Õ³Ù³ë»ñáõÙ å³ÑíáÕ ù³Ý¹í³Í/Ñ³Ýí³Í ÑáÕ³·ñáõÝïÇ ù³Ý³ÏÁ êïáõ·»É
¨ Í³ÍÏ»É µáÉáñ ÝÛáõÃ»ñÁ, áñï»Õ áñ ÑÝ³ñ³íáñ ¿` ÷áßáõ ù³Ý³ÏÁ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
å³Ï³ë»óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí,
¹. Ëáõë³÷»É ÝÛáõÃ»ñÇ ÏñÏÝ³ÏÇ ï»Õ³÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇó,
». Ñ³Ùá½í»É, áñ µ»éÝ³ï³ñÝ»ñÁ µ»éÝí³Í »Ý Çñ»Ýó ³é³í»É³·áõÛÝ
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ã³÷áí` ³í»Éáñ¹ Ù»ù»Ý³Ý»ñÁ ¨ ¹»åÇ ï»Õ³Ù³ë áõ
ï»Õ³Ù³ëÇó ¹áõñë »ÏáÕ »ñÃáõÕÇÝ»ñÁ Ïñ×³ï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí,
½. ³Ýç³ï»É ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ, »Ã» ¹ñ³Ýù ã»Ý û·ï³·áñÍíáõÙ,
¿. ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ¹Ç½»É³ÛÇÝ í³é»ÉÇùÇ ÷áË³ñ»Ý û·ï³·áñÍ»É
¿É»Ïïñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¨ Ù³ñïÏáóÝ»ñ (Ï³Ù Ó»éùÇ ·áñÍÇùÝ»ñ),
Á. ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ëáõë³÷»É ¹Ç½»Éáí Ï³Ù µ»Ý½ÇÝáí ³ßË³ïáÕ
·»Ý»ñ³ïáñÝ»ñ ÏÇñ³é»Éáõó,
Ã. çáõñ ó³Ý»É ù³ñÑ³Ýù»ñÇ ¨ ù³ñ³Õ³óÝ»ñÇ µ³ñÓÇã Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ` ÷áßáõ
ù³Ý³ÏÁ Ï³ñ·³íáñ»Éáõ/ Ýí³½»óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
öáßáõ ¨ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ í»ñ³ÑëÏÙ³Ý åÉ³Ý

Î³å³É³éáõ
ընդգրկված է ընդհանուր
շինարարական
արժեքում, որն
առավելագույնը կարող է
կազմել 2 %

ÌÆÎ
Ü»ñ³éí³Í ¿ ÌÆÎ-Ç
µÛáõç»áõÙ

ԲԿՊ – ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ և ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ՊԼԱՆ
“Հայաստան Հյուսիս –Հարավ Ճանապարհային Միաջանցք” Ներդրումային Ծրագիր, Տրանշ 3 `Թալին - Գյումրի ճանապարհ

Ճանապարհա-²ÕÙáõÏÇ
ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ
յին
աշխատանք- ë³ÑÙ³ÝÇ
(դեցիբել)
ներ
սահմանափակումները

16. ²ÕÙáõÏÇ í»ñ³ÑëÏÙ³Ý åÉ³Ý
²Ûë »ÝÃ³åÉ³ÝÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ë³ÑÙ³Ý»É ëÏ½µáõÝùÝ»ñ Ï³å³É³éáõÇ,
»ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ ¨ Ýñ³Ýó ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ` ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý
ÁÝÃ³óùáõÙ ³é³ç³óáÕ ³ÕÙáõÏÇ Ýí³½»óÙ³Ý ¨ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
(ii) ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý µ³½Ù³ÃÇí ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»Ý ³ÕÙáõÏ ³é³ç³óÝ»Éáõ Ù»Í
åáï»ÝóÇ³É: ²ÕÙáõÏÁ µ³ó³ë³Ï³Ý ¿ ³½¹áõÙ ³éáÕçáõÃÛ³Ý íñ³. ¹ñ³
³½¹»óáõÃÛáõÝÁ µ³½Ù³½³Ý ¿, áõÕÕ³ÏÇ ³ÝÑ³Ý·ëïáõÃÛáõÝ å³ï×³é»Éáõó ÙÇÝã¨
ÉëáÕáõÃÛ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñÁ: ÜÙ³Ý ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ï³ñáÕ »Ý »ÝÃ³ñÏí»É ÇÝãå»ë
³ßË³ïáÕÝ»ñÁ, ³ÛÝå»ë ¿É Ùáï³Ï³ µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ: êáõÛÝ åÉ³Ýáí Ùß³Ïí»É »Ý
Ù»ÕÙ³óÝáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ, áñáÝù ÁÝ¹·ñÏáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ.
• ³ÕÙáõÏÇ Ýí³½»óáõÙ ¹ñ³ ³é³ç³óÙ³Ý ³ÕµÛáõñáõÙ,
• ³ÕÙáõÏÇ ï»Õ³÷áËÙ³Ý Ïñ×³ïáõÙ ¹ñ³ ³é³ç³óÙ³Ý ³ÕµÛáõñÇó ÙÇÝã¨ ¹ñ³
³½¹³ÏÇñÝ»ñÁ,
• ³ÕÙÏ³ß³ï ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³Ýó»É ûñí³ Ï»ëÇÝ, áñï»Õ ÑÝ³ñ³íáñ ¿,
• ³ÕÙÏ³ß³ï ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ï»Õ³¹ñ»É áñù³Ý ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Ñ»éáõ
Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇó,
• µ»éÝ³ï³ñÝ»ñÁ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ Ñ³Ù³Éñ»É Éñ³óáõóÇã ËÉ³óáõóÇãÝ»ñáí,
• ëï»ÕÍ»É ³ÕÙÏ³ÏÉ³ÝÇã å³ïÝ»ßÝ»ñ (ûñÇÝ³Ï ³Ùáõñ å³ï»ñ, ÑáÕ³ÛÇÝ
å³ïÝ»ßÝ»ñ, ³ÕÙÏ³³Ý¹ñ³¹³ñÓÝáÕ ë³ñù»ñ) ³ÛÝ í³Ûñ»ñáõÙ, áñï»Õ
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ¨ ÏÇñ³é»ÉÇ` µÝ³Ï»ÉÇ ïÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉ Ï³éáõÛóÝ»ñÁ å³ßïå³Ý»Éáõ
Ýå³ï³Ïáí:

(i)

Î³å³É³éáõ
Øß³Ï»É åÉ³ÝÁ
Ü»ñÏ³Û³óÝ»É
³Ùë³Ï³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ

ÌÆÎ
êïáõ·»É åÉ³ÝÁ ¨
Ñ»ï¨»É
Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ
²¼´
êïáõ·»É
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

Î³å³É³éáõ

ընդգրկված է ընդհանուր
շինարարական
արժեքում, որն
առավելագույնը կարող է
կազմել 2 %

ÌÆÎ
Ü»ñ³éí³Í ¿ ÌÆÎ-Ç
µÛáõç»áõÙ

ԲԿՊ – ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ և ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ՊԼԱՆ
“Հայաստան Հյուսիս –Հարավ Ճանապարհային Միաջանցք” Ներդրումային Ծրագիր, Տրանշ 3 `Թալին - Գյումրի ճանապարհ

Î³å³É³éáõ
î³ñ³ÍùÝ»ñÇ ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý 17. î³ñ³ÍùÝ»ñÇ µ³ñ»Ï³ñ·Ù³Ý, É³Ý¹ß³ýï³íáñÙ³Ý ¨ µáõë³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
Øß³Ï»É åÉ³ÝÁ
µ³ñ»Ï³ñ·áõÙ ÝÛáõÃ»ñÁ, áñáÝù í»ñ³Ï³Ý·Ý³Ý åÉ³Ý
ã»Ý Ñ³í³ùí»É
ÀÝ¹·ñÏ»É Ù³ëÝ³·»ï`
(i) ²Ûë »ÝÃ³åÉ³ÝÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ë³ÑÙ³Ý»É ëÏ½µáõÝùÝ»ñ Ï³å³É³éáõÇ, ¹»Ý¹ñáÝ³Ë³·ÇÍ
´áõë³Ï³Ýáõ- ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
Ññ³å³ñ³ÏÝ»ñÇó
»ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ ¨ Ýñ³Ýó ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ Ï³½Ù»Éáõ Ýå³ï³Ïáí
ÃÛ³Ý
µ³ñ»Ï³ñ·Ù³Ý ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý, É³Ý¹ß³ýï³íáñÙ³Ý
¨ µáõë³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý
í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ` áñå»ë ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ÀÝ¹·ñÏ»É
É³Ý¹ß³ýï³- åáï»ÝóÇ³É
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÙÇ Ù³ë: ²ÛÝ å»ïù ¿ ÁÝ¹·ñÏÇ Ñ»ï¨Û³ÉÁ.
ÛÇÝ Ó¨³íáñáõÙ íï³Ý·Ý»ñ,
»ÝÃ³Ï³å³É³éáõ
• µáÉáñ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ ¨ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í ÝÛáõÃ»ñÁ å»ïù ¿ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ`
²ÝÑ³Ù³å³ï³ëÑ»é³óí»Ý ï»Õ³Ù³ëÇó, Ý»ñ³éÛ³É Ý³¨ Ã³÷áÝÝ»ñÁ, ãû·ï³·áñÍí³Í ÝÛáõÃ»ñÁ, É³Ý¹ß³ýï³íáñÙ³Ý
Ë³Ý
Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ó³ÝÏ³å³ï»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ,
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÝ
çñ³Ñ»é³óÙ³Ý
• µÝ³Ï³Ý çñ³ÛÇÝ Ñáëù»ñÇ ÑáõÝ»ñÁ å»ïù ¿ í»ñ³Ï³Ý·Ýí»Ý,
Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ
¹»åùáõÙ
• ï³ñ³ÍùÁ å»ïù ¿ É³Ý¹ß³ýï³íáñíÇ,
Ñ³Ù³ñ
³Ýçñ³Ã³÷³Ýó
• պատրաստել ստուգաթերթիկ ԾԻԿ-ի բնապահպանության մասնագետի
Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ
ÌÆÎ
վերջնական ստորագրության համար,
Ñ»Õ»ÕáõÙÝ»ñ,
• å»ïù ¿ Ùß³ÏíÇ Í³é»ñÇ ¨ Ëáï³µáõÛë»ñÇ ïÝÏÙ³Ý, å³Ñå³ÝÙ³Ý ¨ êïáõ·»É åÉ³ÝÁ ¨
Ñ»ï¨»É
í»ñ³ÑëÏÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·` ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ ¹ñ³Ýó Ï³ÛáõÝ ³×Á,
Üëïí³ÍùÝ»ñ ¨
Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ
• û·ï³·áñÍíáÕ ï»ë³ÏÝ»ñÁ պետք է.
¿ñá½Ç³ Ù»ñÏ
1) ÉÇÝ»Ý ¿Ý¹»ÙÇÏ,
ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ:
²¼´
2) Ñ³ë³Ý»ÉÇ (ë»ñÙ»ñÇ Ñ³í³ùáõÙ Ï³Ù Ë³ÝáõÃÝ»ñÇó ·ÝáõÙ),
êïáõ·»É
3) Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ Ñ»ßï µ³½Ù³óáÕ:
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
• Æ¹»³É³Ï³Ý ï³ñµ»ñ³ÏáõÙ ¹ñ³Ýù å»ïù ¿.
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
4) Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ ó³Ýí»Ý (Ó»éùáí Ï³Ù ï»ËÝÇÏ³ÛÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ),
5) Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ Ñ»ßï ÉÇÝÇ ¹ñ³Ýó å³Ñå³ÝáõÙÁ:
• å»ïù ¿ å³ïñ³ëïíÇ ëïáõ·³Ã»ñÃÇÏ ¨ ³ÛÝ å»ïù ¿ ëïáñ³·ñíÇ ÌÆÎ
µÝ³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³·»ïÇ ÏáÕÙÇó` ï³ñ³ÍùÇ Ñ³ÝÓÝÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï,
• í»ñ³ïÝÏ»É Í³é»ñÝ áõ Ã÷»ñÁ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ¹»Ý¹ñá Ý³Ë³·ÍÇ
¨ ï»ÕÇ
Ñ³Ù³ÛÝù³å»ï»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ý³Ó³ÛÝ»óí³Í ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ,
• Ýáñ Í³é»ñÁ ïÝÏ»É Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ïïñí³Í Í³éÇ ¹ÇÙ³ó 10 Ýáñ Í³é
ã³÷³µ³ÅÝáí,
• å³Ñå³Ý»É Í³é»ñÁ ³éÝí³½Ý 3 ï³ñÇ, ÙÇÝã ¹ñ³Ýù Ï¹³éÝ³Ý Ï»ÝëáõÝ³Ï (80%
ÏåãáÕáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ·»ñ³½³Ýó):

(ii)

Տես նաև ենթապլան 9-ը. Â³÷áÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ Ñ»é³óÙ³Ý åÉ³Ý:

Î³å³É³éáõ

ընդգրկված է ընդհանուր
շինարարական
արժեքում, որն
առավելագույնը կարող է
կազմել 2 %

ÌÆÎ
Ü»ñ³éí³Í ¿ ÌÆÎ-Ç
µÛáõç»áõÙ

ԲԿՊ – ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ և ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ՊԼԱՆ
“Հայաստան Հյուսիս –Հարավ Ճանապարհային Միաջանցք” Ներդրումային Ծրագիր, Տրանշ 3 `Թալին - Գյումրի ճանապարհ

Þ³Ñ³·áñÍÙ³Ý ¨ å³Ñå³ÝÙ³Ý ÷áõÉ
ÌÆÎ-Á å»ïù ¿ Ý»ñ·ñ³íÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ëÝ³·»ï ³ÕÙáõÏÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ԾԻԿ
Վարձել աղմուկի և օդի
å³ñµ»ñ³µ³ñ ¨ Áëï µáÕáùÝ»ñÇ ã³÷»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
(ii) Ð»ï³·³ áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý Ï³Ù Ù»ÕÙ³óÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ Ïհëï³Ï»óíÇ որակի մասնագետ
Ներկայացնել
³å³·³ÛáõÙ:
արդյունքները
(iii) ÌÆÎ-Á å»ïù ¿ Ý»ñ·ñ³íÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ëÝ³·»ï û¹Ç ³ÕïáïÙ³Ý
Ø»ù»Ý³Ý»ñÇó
Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ å³ñµ»ñ³µ³ñ ¨ Áëï µáÕáùÝ»ñÇ ã³÷»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
²¼´
³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñ (iv) Ð»ï³·³ áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý Ï³Ù Ù»ÕÙ³óÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ Ïհëï³Ï»óíÇ
êïáõ·»É
³å³·³ÛáõÙ:
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

ºñÃ¨»ÏáõÃÛáõÝ ²ÕÙÏ³ÛÇÝ
³½¹»óáõÃÛáõÝ

(i)

´áõë³Ï³Ýáõ- âÇ í»ñ³Ï³Ý·Ýí»É (i)
ÃÛ³Ý
í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ

Ì³é»ñÇ íÇ×³ÏÇ í»ñ³ÑëÏáõÙ, ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ÷áË³ñÇÝáõÙ
Ýáñ»ñáí:

ÌÆÎ
Վարձել արբորիստ և
բուսաբան
²¼´
êïáõ·»É
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

ÌÆÎ
Ü»ñ³éí³Í ¿ ÌÆÎ-Ç
µÛáõç»áõÙ

ÌÆÎ
Ü»ñ³éí³Í ¿ ÌÆÎ-Ç
µÛáõç»áõÙ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ՊԼԱՆ
Կապալառուն պետք է իրականացնի շրջակա միջավայրի մոնիթորինգ, ինպես ներկայացված է ենթաբաժին
101,16-ում: Այն դեպքում, երբ Կապալառուին չի հաջողվում իրականացնել այս պահանջները ինժեները
աշխատանքների իրականացման համար պետք է վարձի այլ անձիք, որոնք ունեն համապատասխան
որակավորումներ և փորձ տարբեր տիպի թեստեր և մոնիթորինգ իրականացնելու համար: Այս մարդկանց
ընտրությունը պետք է իրականացվի ինժեների հայեցողությամբ: Այս գործողությունները պետք է վճարվեն
Կապալառուի կողմից` որպես գործատու:
Մոնիթորինգը անհարժեշտ է հավաստիանալու համար, որ շրջակա միջավայրի և մարդկանց վրա
բացասական ազդեցությունները կանխարգելվել և մեղմացվել են հետևելով ԲԿՊ-ի պահանջներին և
վստահելի ինժեներական փորձին: Կապալառուն պատասխանատու է հետևյալի համար.
•
•
•
•

Իրականացնել ազդեցությունների կանխարգելման և մեղմացման միջոցառումներ,
համապատասխանությունը պայմանագրի մասնագրերին և ԲԿՊ-ին,
հետևել շինարարությանը յուրաքանչյուր ճանապարհահատվածում,
հաշվետու լինել ազդեցությունների կանխարգելման ու մեղմացման միջոցառումների և հանդիպած
խնդիրները հաղթահարելու համար առաջարկված գործողությունների վերաբերյալ:

Մոնիթորինգի ծրագրի կողմից իրականացվող կրիտիկական բաղադրիչը վերաբերվում է շինարարության
կառավարմանը, քանի որ հիմնական ազդեցությունները առաջ են գալիս աշխատանքների հենց այս փուլի
ընթացքում: Մոնիթորինգի պլանը հիմնված է շրջակա միջավայրի վրա բացահայտված բացասական
ազդեցությունների

մեղմացման/բարելավման

միջոցառումների

և

այն

չափավոր

նշանակալից

ազդեցությունների վրա, որոնք եթե չմեղմացվեն, կունենան վճռական նշանակություն: Շրջակա միջավայրի
մոնիթորինգի պլանը, որը ներառում է մոնիթորինգի հիմնական պարամետրերը ներկայացված է Աղյուսակ
1Ա-ում: Այն վերաբերվում է շինարարության և շահագործման փուլերերին:

206

Ելակետային տվյալները և օդի որակի պարբերական մոնիթորինգի ընթացակարգը
Ելակետային պայմանների սահմանման համար Կապալառուի կողմից նախաշինարարական մոնիթորինգը
պետք է նախաձեռնվի ինժեների կողմից խորհուրդ տրված վայրերում: Չափիչ սարքերով մոնիթորինգը
պետք է իրականացվի շինարարությունից առաջ ոչ պակաս, քան 21 օրվա ընթացքում, որպեսզի սահմանվի
ելակետային վիճակը, որի նկատմամբ էլ կչափվի հետագա ազդեցությունը:

Ընդհանուր կախված

մասնիկների (ԸԿՄ) ելակետային մոնիթորինգը պետք է իրականացվի վերականգնվող տարածքում ոչ
պակաս քան երկու կետում: Ելակետային օդի որակի մոնիթորինգը պետք է իրականացվի ասֆալտի
գործարանում և քարհանքի մոտ: Մոնիթորինգի տեղադիրքերը կսահմանվեն ելնելով իրական
շինարարական պլաններից, ներառյալ աղտոտման աղբյուրների հատուկ տեղադիրքերը` ըստ ինժեների
պահանջի:
Ընդհանուր կախված մասնիկների (ԸԿՄ) հերթական մոնիթորինգը պետք է իրականացվի վաղ ելակետային
մոնիթորինգի տեղադիրքում, յուրաքանչյուր բաժանված շինարարական հատվածում ամիսը մեկ անգամ:
Օդի որակի մոնիթորինգը պետք է իրականացվի յուրաքանչյուր տեղադիրքում ոչ պակաս քան ամիսը մեկ
անգամ

և ավելի հաճախ, եթե սահմանվի ինժեների կողմից: Արդյունքները կներկայացվեն ամսական

հաշվետվությունում:
Օդի որակի այլ դրույթներ
Ի լրումն ասֆալտի գործարանների տեղադրման ապահովմանը, պետք է ավելացվեն բաց այրմանը
վերաբերվող կարգավորումները:
Լուծվող և ցնդող նյութերը պետք է օգտագործվեն պատշաճ կերպով և բավարարեն ինժեների պահանջները:
Պայթեցումները (եթե կան) պետք է իրականացվեն օգտագործելով փոքր քանակությամբ պայթուցիկ
նյութեր:
Փոշի կլանող միավորները պետք է ծածկվեն:
Փոշու քանակը կարգավորելու համար
ճանապարհային ծածկը, փորված և շինարարության տակ գտնվող վայրերը խոնավ պահելու նպատակով
պետք է անընդհատ ջրցանվեն: Հող, ավազ և քար տեղափոխող բեռնատարները, պետք է ծածկվեն
բրեզենտով:
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Ելակետային տվյալները և պարբերական ջրի որակի մոնիթորինգի ընթացակարգը
Ելակետային տվյալները ստանալու համար նախաշինարարական մոնիթորինգը պետք է իրականացվի ինժեների
կողմից սահմանված տարբեր

շինարարական հատվածներում:

Ջրի

որակի

ելակետային մոնիթորինգը

կնախաձեռնվի ինժեների կողմից հաստատված վայրերում և շինարարության արդյունքում շինարարական
ճամբարներից, ասֆալտի գործարանից և այլ պոտենցիալ աղտոտող գործողությունների հետևանքով կեղատաջրեր
ընդունող հոսքերի վրա: Անհրաժեշտ են կախված մասնիկների (ԿՄ), կեսաբանական թթվածնային պահանջարկի
(ԿԹՊ), լուծված թթվածնի (ԼԹ), հաղորդականության, յուղի և ճարպերի մակարդակի չափումները: Լրացուցիչ
ելակետային մոնիթորինգը պետք է նախաձեռնվի ջրի պոտենցիալ աղտոտման հիմնական աղբյուրների
մոտակայքում (շինարարական ճամբարներ ու նշանակալից հոսքի և հեղուկ թափոնների կուտակման այլ
աղբյուրներ):
Ջրի որակի և շինարարական և աշխատուժի ճամբարներից դուրս եկող հոսքի չափիչ սարքավորումներով
մոնիթորիգը պետք է իրականացվի ոչ պակաս քան ամիսը մեկ անգամ, տարբեր շինարարական հատվածներում:
Սա պետք է ընդգրկի կախված մասնիկների (ԿՄ), կեսաբանական թթվածնային պահանջարկի (ԿԹՊ), լուծված
թթվածնի (ԼԹ), հաղորդականության, յուղի և ճարպերի մակարդակի չափումները:
Թափոնների կուտակումը պետք է իրականացվի բնապահպանական տեսակետից պատշաճ կերպով, ներառյալ
համապատասխան կառավարման կառույցների որոշումներին համապատասխան յուղի, կենցաղային թափոնների
տեղափոխման և տեղադրման ապահովումը:
Ելակետային տվյալները և պարբերական աղմուկի մոնիթորինգի ընթացակարգը
Ելակետային աղմուկի չափիչ սարքավորումներով մոնիթորիգը պետք է իրականացվի շինարարությունից առաջ ոչ
պակաս, քան 21 օրվա ընթացքում, որպեսզի սահմանվի ելակետային վիճակը, որի նկատմամբ էլ կչափվի հետագա
ազդեցությունը:
Աղմուկի մակարդակի հերթական մոնիթորինգը չափիչ սարքավորումներով պետք է իրականացվի ոչ պակաս քան
ճանապարհի վերակառուցման երկու տարածքներում, վաղ ելակետային մոնիթորինգի տեղադիրքում: Չափիչ
սարքավորումներով մոնիթորինգը պետք է իրականացվի 24 ժամ, ոչ պակաս քան ամիսը մեկ անգամ:
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Պայմանագրով նախատեսված ծրագրի ողջ տարածքը (ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով, շինարարական
տարածքները, գործարանների և սարքավորումների տարածքները, Կապալառուի անձնակազմի գրասենյակն ու
բնակելի տարածքները), որն ուղղակի կամ անուղղակի կերպով առնչվում է Պայմանագրին պետք է պարբերաբար
ստուգվի` ԲԿՊ-ի և օրինականացված կարգավորումների պահանջների իրականացման տեսակետից: Հատուկ
խնդիրները ներառում են, բայց չեն սահմանափակվում հետևյալով.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

փոշու կառավարումը,
թափոնների հավաքումը և կուտակումը,
բիտումի, յուղի և դիզելային վառելիքի հավաքումը և պահեստավորումը,
ասֆալտի գործարանը և դրա անմիջական շրջապատը,
քարհանքն ու քարաղացը և դրա անմիջական շրջապատը,
նյութերի թափանցման կանխումը օտարման գոտու սահմաններից դուրս,
ժամանակավոր ջրահեռացումը,
ջրի որակը և,
լանջերի կայունությունը:
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²ÕÛáõë³Ï 1-²: ´Ý³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ØáÝÇÃáñÇÝ·Ç äÉ³Ý
ØáÝÇÃáñÇÝ·Á å»ïù ¿ í³í»ñ³óíÇ ³ÝÏ³Ë ÷áñÓ³·»ïÇ Ï³Ù Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó
ì³ÛñÁ /
ØáÝÇÃáñÇÝ·Ç
¶áñÍáÕáõ»ÝÃ³Ï³
ÃÛáõÝÁ / öáõÉÁ
å³ñ³Ù»ïñ»ñÁ

ØáÝÇÃáñÇÝ·Ç
í³ÛñÁ

¶áñÍÇùÝ»ñÁ ¨
Ù»Ãá¹Ý»ñÁ

ä³ï³ëË³Ý³ïáÐ³×³Ë³Ï³Ýáõ
´Ý³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
-ÃÛáõÝÁ ¨
õ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ
ÇÝ¹ÇÏ³ïáñÝ»ñÁ
Å³Ù³Ý³ÏÁ

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÷áõÉ
(³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ÙÇÝã¨ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ëÏëí»ÉÁ ¨ ¹ñ³ÝÇó Ñ»ïá ÏÃ³ñÙ³óíÇ Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó` ÌÆÎ-Ç
µÝ³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³·»ïÇ Ñ»ï Ñ³Ù³ï»Õ)
Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ
¨ áõëáõóáõÙ

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ`
½·³ÛáõÝ
ÁÝÏ³ÉÇãÝ»ñÇó ÙÇÝã¨
250Ù
Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³
´áÉáñ
í³Ûñ»áõÙ

Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
Í³ÝáõóáõÙÝ»ñ,
ßÇÝÑñ³å³ñ³ÏÝ»ñÇ
ßñç³Ï³ÛùáõÙ
Ýß³ÝÝ»ñ ¨
ÑÇß»óáõÙÝ»ñ,
µáÕáùÝ»ñÇ
·ñ³ÝóáõÙ

Î³å³É³éáõÇ
¹³ßï³ÛÇÝ
·ñ³ë»ÝÛ³Ï ¨
ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
Ññ³å³ñ³ÏÝ»ñ

²ÕÙáõÏ

²ÕÙáõÏÇ ¨
ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇ
Ï³é³í³ñÙ³Ý
åÉ³ÝáõÙ å»ïù ¿
Ñëï³Ï»óí»Ý
½·³ÛáõÝ
ÁÝÏ³ÉÇãÝ»ñÇ
ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ
´áÕáùáÕ ³ÝÓÇ
ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ
î»ë³Ý»ÉÇ ë³ÑÙ³Ý

ö³ëï³ÃÕÃ»ñÇ
ëïáõ·áõÙ,
ï»ëáÕ³Ï³Ý

²ÕÙÏ³ã³÷

Øß³Ïí»É »Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñ ï»Õ³Ï³Ý µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ¨
ß³Ñ³·ñ·Çé ÏáÕÙ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Õáñ¹³Ïóí»Éáõ, µáÕáùÝ»ñÇ
·ñ³ÝóÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ñ³Ù³ñ,
ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý Ññ³å³ñ³ÏÝ»ñÇ ßñç³Ï³ÛùáõÙ ³éÏ³
»Ý Ýß³ÝÝ»ñ ¨ ÑÇß»óáõÙÝ»ñ,
´áÕáùÝ»ñÁ ·ñ³Ýóí»É »Ý ¨ ÉáõÍí»É:

²é³í»É³·áõÛÝÁ ½·³ÛáõÝ ÁÝÏ³ÉÇãÝñÇ Ñ³Ù³ñ.
- ³é³íáïÛ³Ý 6-Çó ÙÇÝã¨ »ñ»ÏáÛ³Ý10-Á (ó»ñ»Ï) –
55dBA LAeq, 70dBA LAmax
- »ñ»ÏáÛ³Ý 10-Çó ÙÇÝã¨ ³é³íáïÛ³Ý 6-Á (·Çß»ñ) –
45dBA LAeq, 60dBA LAmax
Î³Ù ÇÝãå»ë áñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí»É ¿ ÐÐ ´Ü ¨
ÁÝÏ³ÉÇãÝ»ñÇ Ñ»ï:

Î³å³É³éáõ
Î³ï³ñ»É
·ñ³ÝóáõÙÝ»ñ ¨
Ï³½Ù»É
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõ
Ý-Ý»ñ

ØÇÝã¨
ßÇÝÑñ³å³ñ³
Ï-Ý»ñÇ
å³ïñ³ëïáõÙ
Á¨
ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³
Ý
³ßË³ï³ÝùÝ
»ñÇ ëÏëí»ÉÁ,

ÌÆÎ
êïáõ·»É
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ
Á
ºÃ» ÉÇÝ»Ý
µáÕáùÝ»ñ
Î³å³É³éáõ
²ÕÙáõÏÇ ¨
ì³ñÓ»É
ï³ï³ÝáõÙÝ»
Ù³ëÝ³·»ï
ñÇ
Ï³é³í³ñÙ³Ý
ÌÆÎ
åÉ³ÝáõÙ
Ð»ï¨»É
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ
Ý
ºÃ» ÉÇÝ»Ý
µáÕáùÝ»ñ

Üëï³Í ÷áßáõ

öáßÇÝ ûñ»Ï³Ý ÙÇçÇÝáõÙ ÝëïáõÙ ¿ 0.15 Ù·/Ù3--Çó å³Ï³ë Î³å³É³éáõ

ÜÙáõßÝ»ñÁ
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öáßÇ-û¹Ç
³ÕïáïáõÙ

öáßÇ

´áõë³Ï³Ý ¨
Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý
³ßË³ñÑÇ
íÇ×³ÏÁ

ÐáëùÇ
Ï³ñ·³íáñáõÙ,
É³Ýç»ñÇ
å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ ¨
çñ³Ñ»é³óáõÙ

×³Ý³å³ñÑÇ ¨ ÏÇó
µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ
ÙÇç¨

ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ
áñáßí³Í áõÕÇÝ»ñ,
Ý»ñ³éÛ³É
ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
×³Ùµ³ñÝ»ñ
³Ýíï³Ý· Ùáõïù ¨
»Éù,
Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ
×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇÝ
»ñÃ¨»ÏáõÃÛ³Ý
Ë³÷³ÝáõÙÝ»ñ
Մայրուղու
երկայնքով

î³ñ³ÍùÇ
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ ¨
Ã»ùáõÃÛáõÝÁ

ã³÷Ç
·Ý³Ñ³ïáõÙ

î»ëáÕ³Ï³Ý
/³ÏÝ³ÛÇÝ
½ÝÝáõÙ

ì³ñÓ»É
Ù³ëÝ³·»
ï
ÌÆÎ
Ð»ï¨»É
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇÝ
Î³å³É³éáõ
´³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ ï»ë³Ý»ÉÇ ÷áßÇÝ, µ»éÝ³ï³ñÝ»ñÁ ³Õµ, êïáõ·»É, Ñ»ï¨»É
ÑáÕ, ³í³½ ¨ ³ÛÉ ÝÛáõÃ»ñ ï»Õ³÷áË»ÉÇë Í³ÍÏí³Í »Ý, ¨ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É
ë³ÑÙ³Ýí³Í »Ý ³ñ³·áõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñ:
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ
»ñ

Þ³ñáõÝ³Ï³Ï
³Ý ¨
ß³µ³Ã³Ï³Ý
ëïáõ·áõÙÝ»ñ,
ûñ»Ï³Ý` ÑáÕÇ
ï»Õ³÷áËÙ³
ÌÆÎ
Ý
êïáõ·»É
³ßË³ï³ÝùÝ
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ »ñÇ
Á
ÁÝÃ³óùáõÙ

¸³ßï³ÛÇÝ
Î³ñÙÇñ ¶ñùáõÙ ·ñ³Ýóí³Í աéÏ³ µáõë³ï»ë³ÏÝ»ñ ¨
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ- Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñ
Ý»ñ, Ñ³ßí³éáõÙ ¨
óáõó³Ï³·ñáõÙ

î»ëáÕ³Ï³Ý
/³ÏÝ³ÛÇÝ
½ÝÝáõÙ

³ÝóÝáõÙ »Ý
ß³µ³Ã³Ï³Ý
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ

æáõñÁ Ù³ùáõñ ¿ Ï³Ù å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ Ýí³½³·áõÛÝ
Ýëïí³ÍùÝ»ñ,
¾³Ï³Ý ¿ñá½Ç³ÛÇ Ñ»ïù»ñ ãÏ³Ý,
²éÏ³ »Ý çñ³Ñ»é³óÙ³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ

Î³å³É³éáõ
ì³ñÓ»É
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
Ù³ëÝ³·»ï
Î³ï³ñ»É
·ñ³ÝóáõÙÝ»ñ ¨
Ï³½Ù»É
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõ
Ý-Ý»ñ
ÌÆÎ
êïáõ·»É
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ
Á
Î³å³É³éáõ
Î³ï³ñ»É
·ñ³ÝóáõÙÝ»ñ ¨
Ï³½Ù»É
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõ
Ý-Ý»ñ

ºé³ÙëÛ³Ï³ÛÇ
Ý

Þ³µ³Ã³Ï³Ý
ëïáõ·áõÙÝ»ñ,
ëïáõ·áõÙÝ»ñ
³ÝÓñ¨Çó Ñ»ïá

ÌÆÎ
êïáõ·»É
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ
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Á
Ìñ³·ÇÍÁ
Ñ³ïáõÙ ¿ 3
çñ³ÛÇÝ
Ñáëù»ñ

æñÇ áñ³ÏÁ.
ÞÇÝÑñ³å³ñ³ÏÇó æñÇ áñ³ÏÇ
ã³÷Ù³Ý ë³ñù
- Â³÷³Ýó»ÉÇáõ- Ùáï³íáñ³å»ë 50Ù
Ñáë³Ýùáí ¹»åÇ í»ñ ¨ ÝÙáõßÝ»ñÇ
ÃÛáõÝ
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ
¨ 50 Ù Ñáë³Ýùáí
- ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ
É³µáñ³ïáñÇ³ÛáõÙ
¹»åÇ í³Ûñ
Ï³Ëí³Í
(ÙáÝÇÃáñÇÝ·Ç 2
Ù³ëÝÇÏÝ»ñ
Ï»ï»ñ
- ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ
ÉáõÍí³Í
ï³ñ³ÍùáõÙ)
Ù³ëÝÇÏÝ»ñ
- ÂÃí³ÛÝáõÃÛáõÝ (pH)
- æ»ñÙ³ëïÇ×աÝ
- ÈáõÍí³Í
ÃÃí³ÍÇÝ

ÜÛáõÃ»ñÇ
å³Ñ»ëï³íáñáõÙ

ä³Ñ»ëï³íáñ
-í³Í ÝÛáõÃ»ñ

ä³Ñ»ëïÝ»ñÇ
ï»Õ³¹ÇñùÁ

ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
Ññ³å³ñ³ÏÝ»ñÇ
³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ

²ßË³ï³ÏÇó´áÉáñ
Ý»ñÇ
³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÁ
å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñ,
ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý
Ï³ÝáÝÝ»ñÇ ¨
·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ
ÇÙ³óáõÃÛáõÝ,
չ³÷Ù³Ý Ï»ï»ñ

î»ëáÕ³Ï³Ý,
³ßË³ïáÕÝ»ñÇ
ÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ
Ñ³ñóáõÙ

Â³÷áÝÝ»ñÇ
Ï³é³í³ñáõ
Ù¨
Ñ»é³óáõÙ

Îáßï
Ã³÷áÝÝ»ñ,
ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
³Õµ ¨ µ»ÏáñÝ»ñ
ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
×³Ùµ³ñÝ»ñÇó,
Ñáëù»ñ

î»ëáÕ³Ï³Ý
½ÝÝáõÙ

Ü³Ë³·Íáí
ë³ÑÙ³Ýí³Í ³ÕµÇ
Ïáõï³ÏÙ³Ý
í³Ûñ»ñ

î»ëáÕ³Ï³Ý

²ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ã»Ý ·»ñ³½³ÝóáõÙ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÇó
³é³ç Ï³ï³ñí³Í ã³÷áõÙÝ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ

Î³å³É³éáõ
ì³ñÓ»É
Ù³ëÝ³·»ï
ÌÆÎ
Ð»ï¨»É
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ
Ý

ØÇÝã¨
ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³
Ý
³ßË³ï³ÝùÝ
»ñÇ ëÏëí»ÉÁ
¸ñ³ÝÇó
Ñ»ïá`
³Ùë³Ï³Ý
ºÃ» ÉÇÝ»Ý
µáÕáùÝ»ñ

ä³Ñ»ëïÝ»ñÁ ï»Õ³¹ñí³Í »Ý Ý³Ë³·Íáí ë³ÑÙ³Ýí³Í
ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ,
ä³Ñ»ëï³íáñí³Í ¿ ×ß·ñïáñ»Ý (µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ,
Ã»ùáõÃÛáõÝÁ, ßáõñçÝ ³éÏ³ çñ³Ñ»é³óÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á),
ÐáÕÇ í»ñÇÝ ß»ñïÁ ×Çßï ¿ å³Ñ»ëï³íáñí³Í ¨ ·ïÝíáõÙ
¿ çñ³Ñ»é³óÙ³Ý ·ÍÇó ¹áõñë:

Î³å³É³éáõ
ÀÝïñ³Ýù³ÛÇ
Ý ëïáõ·áõÙ
ÌÆÎ
Ð»ï¨»É
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ
Ý
ÞÇÝÑñ³å³ñ³ÏÝ»ñáõÙ ßÇÝ³ñ³ñÝ»ñÁ ÏñáõÙ »Ý
Î³å³É³éáõ
³ÝÑ³ï³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñ,
Î³½Ù³Ï»ñå»É
³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÁ ï»Õ»Ï³óí³Í »Ý ¨ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³½»Ïí³ÍáõÃÛ
ÁÝÃ³óùáõÙ ³ßË³ïáõÙ »Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇ ³Ý ëïáõ·áõÙ ¨
¨ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ,
Ý»ñÏ³Û³óÝ»É
²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ýß³ÝÝ»ñÁ å³ïß³×áñ»Ý ï»Õ³¹ñí³Í ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ
»Ý ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý Ññ³å³ñ³ÏÇ áÕç ï³ñ³ÍùáõÙ:
ÌÆÎ
Ð»ï¨»É
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇÝ
àã ÙÇ ï»ë³Ï ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³Õµ,
Â³÷áÝÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ Ý³Ë³·Íí³Í
ï³ñ³ÍùÝ»ñÇó ¹áõñë

Þ³µ³Ã³Ï³Ý

Þ³ñáõÝ³Ï³Ï³
Ý áõ
ß³µ³Ã³Ï³Ý,
²Ùë³Ï³Ý
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ
Ý»ñ

Î³å³É³éáõ Þ³ñáõÝ³Ï³Ï³
ÀÝïñ³Ýù³ÛÇ Ý
Ý ëïáõ·áõÙ
ä³ßïáÝ³å»ë
ÌÆÎ
ß³µ³Ã³Ï³Ý
Ð»ï¨»É
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ
Ý
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ù³ñÑ³Ýù»ñÇó,
ù³ñ³Õ³óÝ»ñÇó
ìï³Ý·³íáñ ¸Ç½»É³ÛÇÝ
ÝÛáõÃ»ñÇ
í³é»ÉÇù,
Ï³é³í³ñáõÙ ³ëý³ÉïÇ
Ë³éÝáõñ¹,
µÇïáõÙ,
û·ï³·áñÍí³Í
ÛáõÕ»ñ ¨
ùë³ÝÛáõÃ»ñ
²Ýíï³Ý·
²Ýíï³Ý·áõßÇÝ³ñ³ñ³- ÃÛ³Ý
Ï³Ý
ó³ÝÏ³å³ï»ñ
Ññ³å³ñ³ÏÝ»ñ/
×³Ùµ³ñÝ»ñ
ºñÃ¨»ÏáõºñÃ¨»ÏáõÃÛ³Ý
ÃÛáõÝÁ ¨
áõÕÕáñ¹Ù³Ý
×³Ý³å³ñÑ- ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ
Ý»ñ ¨ Ýß³ÝÝ»ñ
³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ

Ü³Ë³·Íáí
ë³ÑÙ³Ýí³Í
íï³Ý·³íáñ
ÝÛáõÃ»ñÇ
å³Ñ»ëï³íáñÙ³Ý
ï³ñ³ÍùÝ»ñ

î»ëáÕ³Ï³Ý
½ÝÝáõÙ,
·ñ³éáõÙÝ»ñ

ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
Ññ³å³ñ³ÏÝ»ñÇ/
×³Ùµ³ñÝ»ñÇ
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ

î»ëáÕ³Ï³Ý
½ÝÝáõÙ

ÖÇßï ï»Õ³¹ñí³Í ¨ ãíÝ³ëí³Í ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý
ó³ÝÏ³å³ï»ñ

öáõÉ 2 ×³Ý³å³ñÑ
ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ

î»ëáÕ³Ï³Ý ¨
³ñÓ³Ý³·ñí³Í

ºñÃ¨»ÏáõÃÛ³Ý ¨ ïñ³ÝëåáñïÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý åÉ³ÝÇÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ï»ÕáõÙ,
ä³ï³Ñ³ñÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ

´áõë³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ ¨
ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ
µ³ñ»Ï³ñ·áõÙ

²ÛÝ µáÉáñ
ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ,
áñï»Õ
ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ
³í³ñïí»É ¿

Ì³é»ñÇ
ïÝÏÙ³Ý
Ý³Ë³·ÇÍ

´áõë³Ï³Ý Í³ÍÏ,
÷áñí³Í ÑáÕÇ
Ïáõï³ÏáõÙÝ»ñ
É³Ýç»ñÇ íñ³,
µÝ³Ï³Ý
çñ³Ñ»é³óÙ³Ý
·Í»ñ,
ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
³Õµ
îÝÏí³Í
Í³é»ñÁ ¨
Ã÷»ñÁ

Ø³ÛñáõÕáõ
»ñÏ³ÛÝùáí

ä³Ñ»ëï³íáñí³Í »Ý å³ïß³× Ï»ñåáí ¨ Ý³Ë³·Íáí
Ý³Ë³ï»ëí³Í ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ
ìï³Ý·³íáñ ÝÛáõÃ»ñÇ ×ß·ñÇï ·áõÛù³·ñáõÙ ¨
åÇï³Ï³íáñáõÙ

î»ëáÕ³Ï³Ý
½ÝÝáõÙ

Ü³ËÝ³Ï³Ý µáõë³Ï³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ ¨
ï³ñ³ÍùÇ µ³ñ»Ï³ñ·áõÙ,
ºÝÃ³åÉ³ÝÇ ëïáõ·³Ã»ñÃÇÏ,
æñ³Ñ»é³óÙ³Ý ·Í»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ,
î³ñ³ÍùÝ»ñÇó Ã³÷áÝÝ»ñÇ ¨ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
ï»ËÝÇÏ³ÛÇ ï»Õ³÷áËáõÙ:

î»ëáÕ³Ï³Ý
½ÝÝáõÙ, Ñ³ßí»É
³×³Í ¨
Ù³Ñ³ó³Í
Í³é»ñÇ ù³Ý³ÏÁ

¸»Ý¹ñá Ý³Ë³·ÍÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¨ 10:1
Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ùµ ïÝÏí³Í Í³é»ñÝ áõ Ã÷»ñÁ,
Ì³é»ñÇ í»ñ³ïÝÏÙ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñ ïáõÅ³Í
Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ Ñ»ï,
Üáñ Í³é»ñÇ å³Ñå³ÝáõÃÛáõÝ ¨ ÙáÝÇÃáñÇÝ· ÙÇÝã¨ 3
ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí Ï³Ù ÙÇÝã¨ Ýñ³Ýó Ï»ÝëáõÝ³Ï
¹³éÝ³ÉÁ:

Î³å³É³éáõ
Î³ï³ñ»É
ÝÛáõÃ»ñÇ
Ñ³ßí³·ñáõÙ
ÌÆÎ
ÀÝïñ³Ýù³ÛÇ
Ý ëïáõ·áõÙ
ÐÐ ´Ü
Î³å³É³éáõ

²Ùë³Ï³Ý

Þ³µ³Ã³Ï³Ý

êïáõ·»É
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
»ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ
Î³å³É³éáõ
êïáõ·»É
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõ
Ý-Ý»ñÁ
ÌÆÎ
ÀÝïñ³Ýù³ÛÇÝ
ëïáõ·áõÙ
Î³å³É³éáõ

ºñµ Ýß³ÝÝ»ñÁ
ï»Õ³¹ñí³Í
ÏÉÇÝ»Ý
²Ùë³Ï³Ý

ÆÝãå»ë
å³Ñ³ÝçíáõÙ
¿`
ÌÆÎ
³ßË³ï³ÝùÝ»
²å³Ñáí»É
Ñ³Ù³å³ï³ëË ñÇ í»ñçáõÙ,
Ñ³ÝÓÝÙ³Ý
³-ÝáõÃÛáõÝÁ
»ÝÃ³åÉ³ÝÇ Ñ»ï ³Ïï»ñÇó
³é³ç
Î³å³É³éáõ
²Ùë³Ï³Ý
êï³Ý³É
Ù³ëÝ³·»ïÇ
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
ÌÆÎ
²å³Ñáí»É
Ñ³Ù³å³ï³ëË
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³-ÝáõÃÛáõÝÁ
»ÝÃ³åÉ³ÝÇ Ñ»ï
¶ñ³éáõÙÝ»ñ
¨
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ

êïáõ·³Ã»ñ¶ñ³éí³Í
ÃÇÏÝ»ñ,
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ
µáÕáùÝ»ñÇ
·ñ³ÝóáõÙÝ»ñ,
ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
·ñ³ÝóáõÙÝ»ñ,
¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇ
·ñ³ÝóáõÙÝ»ñ,
ÉÇó»Ý½Ç³Ý»ñ,
Ñ³ëï³ïáõÙÝ»ñ ¨
ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÝ»ñ

î»ëáÕ³Ï³Ý
½ÝÝáõÙ

Ð³í»Éí³Í 6. îñí³Í »Ý µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ¨
ÙáÝÇÃáñÇÝ·Ç Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¨»ñÁ` ´Îä-Ç
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Íñ³·ñÇ
Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ ·ñ³é»Éáõ ¨ ÷³ëï³ÃÕÃ³íáñ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ: ´áÉáñ ·ñ³ÝóáõÙÝ»ñÁ Ñ³ë³Ý»ÉÇ »Ý ¨
·ñ³Ýóí³Í »Ý ×ß·ñïáñ»Ý:

Î³å³É³éáõ

²Ùë³Ï³Ý

ÌÆÎ
²å³Ñáí»É
Ñ³Ù³å³ï³ëË
³-ÝáõÃÛáõÝÁ
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ¨
ëïáõ·³Ã»ñÃÇÏÝ»ñÇ Ñ»ï

Þ³Ñ³·áñÍÙ³Ý ¨ ä³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý öáõÉ

(³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ÙÇÝã¨ ß³Ñ³·áñÍáõÙÁ ÏÃ³ñÙ³óíÇ ÌÆÎ-Ç µÝ³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³·»ïÇ ÏáÕÙÇó)
´³ñ»Ï³ñ·í³Í
ï³ñ³ÍùÝ»ñ

îÝÏí³Í
¿Ý¹»ÙÇÏ ¨ áã
¿Ý¹»ÙÇÏ Ï³Ù ¿É
ïíÛ³É í³ÛñÇÝ
µÝáñáß
ï»ë³ÏÝ»ñÇ
ïÇåÁ ¨
ù³Ý³ÏÁ

´³ñ»Ï³ñ·Ù³Ý
Ï³ñÇù áõÝ»óáÕ
ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ
ó³ÝÏ,
áõÕ»Ñ³ñÃí³Í,
³Ùñ³óí³Í,
çñ³Ñ»é³óí³Í
ï³ñ³ÍùÝ»ñ

î»ëáÕ³Ï³Ý
½ÝÝáõÙ, Ñ³ßí»É
³×³Í ¨
Ù³Ñ³ó³Í
Í³é»ñÇ ù³Ý³ÏÁ

Üáñ Í³é»ñÇ å³Ñå³ÝáõÃÛáõÝ ¨ ÙáÝÇÃáñÇÝ· ÙÇÝã¨
Ýñ³Ýó Ï»ÝëáõÝ³Ï ¹³éÝ³ÉÁ 3 ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ,
àã ÙÇ Ù³Ñ³ó³Í Í³é, ÑáÕ³ÛÇÝ Í³ÍÏÁ å³ïí³Í ¿
µáõë³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ:

Î³å³É³éáõ
ÌÆÎ
Ð»ï¨»É
³é³çÁÝÃ³óÇÝ

²Ùë³Ï³Ý`
³é³çÇÝ
ï³ñí³
ÁÝÃ³óùáõÙ,
»é³ÙëÛ³Ï³ÛÇ
Ý` »ñÏñáñ¹
ï³ñí³
ÁÝÃ³óùáõÙ, ¨
ÏÇë³ÙÛ³Ï³ÛÇ
Ý` »ññáñ¹
ï³ñí³
ÁÝÃ³óùáõÙ
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Հավելված 8

Քարհանքերի տեղադրումը (սխեմատիկ)
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