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Հապավումների ցանկ 

 

ԱԶԲ Ասիական Զարգացման Բանկ 
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Աշխատանքների ավարտման հաշվետվություն 

Ուղղիչ աշխատանքների պլան 

Փոշի, աղմուկ, վիբրացիա և ջուր 

ՇՄԿՊ  Շրջակա միջավայրի կառավարման պլան 

ՆԲՓ Նախնական բնապահպանական փորձաքննություն 

ԲՄ Բնապահպանության գծով մասնագետ 

ՀՕՏԾ 

ՀՕՏ 

ԲՆ 

ՏԿԵՆ 

 

ԿԳՄՍՆ 

ԱԾ 

ՃԴ 

Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիր 

Հողի օտարում և տարաբնակեցում 

ՀՀ բնապահպանության նախարար 
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նախարարություն 

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 

Անհամապատասխանության ծանուցում 

Ճանապարհային դեպարտամենտ ՊՈԱԿ 

ՏՇՄԿՊ Տեղանքին բնորոշ շրջակա միջավայրի կառավարման պլան 

ԵԿՊ  

ԲՄՀ 

 

Երթևեկության կառավարման պլան 

Բնապահպանական մոնիթորինգի հաշվետվություն 

 

  

  
 
 
  



1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

1.1. Նախաբան 

1. Սույն Բնապահպանական մշտադիտարկման կիսամյակային հաշվետվությունն 

ընդգրկում է Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական ճանապարհի 

հիմնանորոգման և բարելավման ծրագիրը (կմ38+450 – կմ90+191 ճանապարհահատված) 

(Վարկ՝ 3449-ARM): 

1.2. Հիմնական տեղեկատվություն 

2. 2021թ. հունիսի 30-ի դրությամբ՝ հետևյալ ճանապարհահատվածները հանձնվել են 

Կապալառուներին.  

3. Լոտ 1. կմ38+450 – կմ47+055; կմ47+065 - կմ48+140: կմ47+055 – կմ47+065 

ճանապարհահատվածները դեռևս չեն հանձնվել: Լոտ 1-ում հատվածների հանձնման 

չափաբաժինը կազմում է 99.9 %: 

4. Լոտ 2. կմ48+140 – կմ62+300:  Լոտ 2-ում հատվածների հանձնման չափաբաժինը կազմում է 

100%: 

5. Լոտ 3. կմ 62+300 - կմ 90+191: Լոտ 3-ում ՀՕՏԾ իրականացման և ճանապարհահատվածը 

Կապալառուին հանձնելու չափաբաժինը կազմում է 100%: 

6. Կապալառուներին ընդհանուր առմամբ հանձնվել է 51.706 կմ հատված (99.99%): Դեռևս չի 

հանձնվել 10 մ հատված (կմ47+055-47+065): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԸՆԹԱՑԻԿ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ 

2.1 Ծրագրի նկարագրություն 

7. Հայաստանի Հանրապետությունը (այսուհետ՝ Վարկառու) վարկ է ստացել Ասիական 

զարգացման բանկից (ԱԶԲ) ֆինանսավորելու Հայաստան - Վրաստան սահմանի 

տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բագրատաշեն) հիմնանորոգման և 

բարելավման ծրագիրը (այսուհետ՝ Ծրագիր): ԱԶԲ-ն հաստատել է 50 մլն ԱՄՆ դոլարի չափով 

վարկը` բարելավելու Մ6 մայրուղով փոխադրումների արդյունավետությունն ու 

անվտանգությունը Հայաստանում Վանաձորից մինչև Վրաստանի սահման Բագրատաշեն՝ 

ներքին և արտաքին առևտրի ռազմավարական նշանակության ճանապարհներից մեկը: 

Ներկայումս ՀՀ կառավարությունը առաջնահերթ է համարում տրանսպորտի 

ենթակառուցվածքի վերականգնման աշխատանքները, և առաջարկվող ծրագիրը նպատակ 

ունի նպաստել երկրի տնտեսական զարգացմանը և աջակցել տարանցիկ փոխադրումներին՝ 

հաշվի առնելով, որ տրանսպորտային փոխադրումների հիմնական ուղիներից մեկը 

իրականացվում է Վրաստանի՝ Սևծովյան նավահանգիստների միջոցով: 

 

 

Քարտեզ 2-1. Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական 

ճանապարհի հիմնանորոգման և բարելավման ծրագրի տարածք   



 

 

  



2.2 Ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրեր, կոնտակտային տվյալներ և կառավարում 

 

8. Գործատու/Պատվիրատու՝ «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 

Հասցե՝  Երևան 0010, Հանրապետության հրապարակ,  

Կառավարական տուն 3  

Էլ.փոստ՝ info@tpio.am   
Հեռ. (+37412) 20-10-09, 20-10-10 
Կայք՝ www.tpio.am   

 

9. Շինարարական աշխատանքների պայմանագիր 

Կապալառու՝ ՀՁ Հորիզոն-95 ՍՊԸ և Օբերոսլեր Կավ Պիետրոս Էս.Ար.Էլ 

Հասցե՝ ՀՀ, 0002 Երևան, Ամիրյան 26  
Էլ.փոստ՝ horizon@horizon.am   
Հեռ. (+37410) 53-88-56, 53-88-52 

Կայք՝  www.horizon.am     
Լոտ 1 Գոյություն ունեցող Մ6 Վանաձոր – Ալավերդի – Վրաստանի սահման 

միջպետական ճանապարհի վերականգնման և բարելավման 

աշխատանքներ (կմ 38+450 – կմ 48+140) 

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվ՝  2017թ նոյեմբերի 30 

Աշխատանքների մեկնարկ՝ 2018թ մայիսի 29 

Ավարտման ամսաթիվ՝ 900 օր 

Թերությունների ծանուցման 
ժամանակահատված՝ 

 

365 օր  

Կապալառու՝ Համատեղ ձեռնարկություն «Բլեկ Սի Գրուպ ընդ ԱԱԲ Պրոջեքտ» 

Հասցե՝ՀՀ, 0037 Երևան, Արաբկիր փողոց 39/1ա  

Էլ.փոստ՝ info@aab.am  

Հեռ.՝ (+37410) 25-92-59 

Կայք՝  www.aabconstruction.am    

Լոտ 2 Գոյություն ունեցող Մ6 Վանաձոր – Ալավերդի – Վրաստանի 

սահման միջպետական ճանապարհի վերականգնման և 

բարելավման աշխատանքներ (կմ 48 +140 - կմ 62 +300) 
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվ՝ 2017թ նոյեմբերի 30 

Աշխատանքների մեկնարկ՝ 2018թ մայիսի 29 

Ավարտման ամսաթիվ՝ 900 օր 

Թերությունների ծանուցման 
ժամանակահատված՝ 

 

365 օր  

Կապալառու՝ ՍՈՒԱՐԴԻ ԲԸ հայաստանյան մասնաճյուղ  

Հասցե՝ ՀՀ, Աբովյան, 2-րդ Արդյունաբերական փողոց, №24 

տրանսպորտային ձեռնարկություն  

Էլ.փոստ՝ mauro.dorazio@suardispa.am    

Հեռ.՝ (+37499) 55-14-69  

Կայք՝  www.suardispa.it  

Լոտ 3 Գոյություն ունեցող Մ6 Վանաձոր – Ալավերդի – Վրաստանի 

սահման միջպետական ճանապարհի վերականգնման և 

բարելավման աշխատանքներ (կմ 62 + 300 -կմ 90 +191) 
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվ՝ 2017թ նոյեմբերի 30 

mailto:info@tpio.am
http://www.tpio.am/
mailto:horizon@horizon.am
http://www.horizon.am/
mailto:info@aab.am
http://www.aabconstruction.am/
mailto:mauro.dorazio@suardispa.am
http://www.suardispa.it/


Աշխատանքների մեկնարկ՝ 2018թ մայիսի 29 

Ավարտման ամսաթիվ՝ 900 օր 

Թերությունների ծանուցման 
ժամանակահատված՝ 

 

365 օր  
 

10. Խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայանագիր 

Ինժեներ՝ Համատեղ ձեռնարկություն Սաֆեժ ԷսԷյԷս և Հիլլ Ինթեռնեյշնլ Էն.Վի. 

Հասցե՝ ՀՀ, 1704 Ալավերդի, Հաղպատ կիսակայարան 

Էլ.փոստ՝  info@safegehill-m6.am  
Հեռ.՝ (+37455) 55 08 30 

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվ՝ 2018թ ապրիլի 3  
Աշխատանքների մեկնարկի 

ամսաթիվ՝  
2018թ ապրիլի 03/մայիսի 03 

Ծառայությունների տևողություն՝ 39 ամիս 

Թերությունների ծանուցման 
ժամանակահատված՝ 

 
12 ամիս 
 

2.2.1 ՃԴ բնապահպանական և սոցիալական հարցերով բաժին  

11. Ծրագրի ազդեցության կառավարման աշխատանքները ստանձնել են 

Բնապահպանական ազդեցությունների կառավարման ծառայության ղեկավարը, 

բնապահպանության մասնագետը, Սոցիալական ազդեցության և վերաբնակեցման 

ծառայության ղեկավարը և սոցիալական հարցերով մասնագետը: 

12. Արմեն Բոդոյան՝ Բնապահպանական ազդեցությունների կառավարման ծառայության 

ղեկավարը Ծրագրերի նախապատրաստման և իրականացման, այդ թվում նախագծման, 

շինարարության և վերահսկողության ընթացքում պատասխանատու է ծրագրի 

բնապահպանական կառավարման և դոնոր կազմակերպությունների բնապահպանական 

անվտանգության քաղաքականությանը և ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխանության 

համար:  Բնապահպանության նոր մասնագետը պետք է նշանակվի հաջորդ հաշվետու 

ժամանակաշրջանում: 

13. Լիլիթ Դիլանյան՝ Սոցիալական ազդեցության և վերաբնակեցման ծառայության 

ղեկավարը պատասխանատու է Ծրագրերի նախապատրաստման և իրականացման, այդ 

թվում նախագծման, շինարարության և վերահսկողության ընթացքում պատասխանատու 

է ծրագրի սոցիալական կառավարման և դոնոր կազմակերպությունների սոցիալական 

անվտանգության քաղաքականությանը և ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխանության 

համար:  

14. Շուշան Քոչարյան՝ Սոցիալական հարցերով մասնագետը պատասխանատու է 

սոցիալական հարցերի ուսումնասիրման, ՀՕՏԾ/ՈւԳՊ-երի իրականացման ամենօրյա 

հսկողության և Ծառայության ղեկավարին զեկուցելու համար: 

2.2.2 Ինժեների Բնապահպանական անվտանգության բաժին 

15. Ներկայում Խորհրդատուի Բնապահպանական անվտանգության բաժնի կազմում 

ընդգրկված են՝ 

16. Արսեն Հայրիյանը՝ Բնապահպանության ազգային մասնագետը, պատասխանատու է 
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հետևյալ աշխատանքների համար՝ ա) ուսումնասիրել բնապահպանությանն առնչվող 

հարցերի հետ կապված բոլոր փաստաթղթերը և հաշվետվությունները, ներառյալ 

կապալառուի բնապահպանական գործողությունների պլանը, բ) վերահսկել 

կապալառուի համապատասխանության ապահովումը տեղանքին բնորոշ ՇՄԿՊ-ին և գ) 

պատրաստել և Պատվիրատուին ներկայացնել համապատասխանության 

հաշվետվություններ:  անվտանգության ընդհանուր կառավարման համար: Աշխատում է 

կես դրույքաչափով և հաշվետու ժամանակահատվածի ընթացքում նրա 

ներգրավվածությունը կազմել է ամսական 11 օր:  

17. Արմեն Գրիգորյանը՝ Սոցիալական անվտանգության (տարաբնակեցման) գծով ազգային 

մասնագետը պատասխանատու է Թիմի ղեկավարին մասնագիտական և լոգիստիկ 

աջակցություն ցուցաբերելու համար: Իրականացնում է պարբերաբար այցելություններ 

դեպի Ծրագրի շինարարական հրապարակներ: Պատրաստում է Սոցիալական 

մոնիթորինգի կիսամյակային հաշվետվություններ, ներկայացնելով դիտարկումներ, 

արդյունքներ, խնդիրներն ու անհամապատասխանությունները, ՀՕՏԾ պայմանների 

ցանկացած փոփոխություն և ներկայացնելով գործողություններ, որոնք կապահովեն 

հաստատված ՀՕՏԾ-ի պայմանների և ԱԶԲ Բնապահպանական անվտանգության 

քաղաքականության հայտարարագրի (2009) հետ համապատասխանությունը: 

Խորհրդատուն աշխատում է կես դրույքաչափով (ներգրավվել է 2019թ. մայիսից) և 

հաշվետու ժամանակահատվածի ընթացքում նրա ներգրավվածությունը կազմել է 

ամսական 11 օր (կախված տվյալ ամսից):  

18. Պրն Վալտեր Վիթի՝ Ճանապարհային անվտանգության մասնագետը պատասխանատու է 

նախագծերի և մասնագրերի ուսումնասիրման, շինարարության կազմակերպման և այլ 

աշխատանքների համար ճանապարհային անվտանգության տեսանկյունից:  

Ուսումնասիրել շինարարության ընթացքում Կապալառուի կողմից պատրաստված 

երթևեկության կառավարման պլանները: Ստուգել ժամանակավոր շեղումների 

նախագծումը և երթևեկության կառավարման տարբերակները: Պարբերաբար ստուգել 

երթևեկության տակ գտնվող ճանապարհային անվտանգության աուդիտի 

աշխատանքային գոտիները: Անցկացնել շինարարությունից հետո ճանապարհային 

անվտանգության աուդիտ, բացահայտել ճանապարհային անվտանգության խնդիրները և 

ներկայացնել առաջարկություններ դրանց լուծման ուղղությամբ: Բարձրացնել 

Պատվիրատուի կարողությունները և տեղեկացվածությունը ճանապարհային 

անվտանգության միջազգային ստանդարտների վերաբերյալ: Աշխատում է կես դրույքով  

և հաշվետու ժամանակահատվածում նրա ներգրավվածությունը կազմել է ամսական 6-13 

օր (կախված տվյալ ամսից): 

 

2.2.3 Կապալառուի Բնապահպանության բաժին 

19. Կապալառուի Բնապահպանության բաժինը կազմված է հետևյալ անդամներից՝ 

20. Լոտ 1 

        Ծրագրի ղեկավար պարոն Արթուր Ղազարյան՝ պատասխանատու է Ծրագրի 

ընդհանուր կառավարման, ներառյալ բնապահպանական, սոցիալական, 

առողջապահության և անվտանգության հարցերի համար:   

      Բնապահպանության և սոցիալական անվտանգության հարցերով մասնագետ պարոն 



Պերճ Բոժուկյան՝ պատասխանատու է Կապալառուի աշխատանքների և ԱԶԲ 

Բնապահպանական և սոցիալական անվտանգության քաղաքականության 

հայտարարագրի և ՀՀ օրենսդրության պահանջների միջև  համապատասխանության 

ապահովման համար: 

       Առողջության և անվտանգության գծով մասնագետ պարոն Հարություն Աղաջանյան՝ 

պատասխանատու է Կապալառուի գործողությունների և ԱԶԲ Անվտանգության 

քաղաքականության առողջության և անվտանգության հարցերի միջև 

համապատասխանության ապահովման համար:  
 
 

21. Լոտ 2 

      Ծրագրի ղեկավար պարոն Դավիթ Ազատյան՝ պատասխանատու է Ծրագրի ընդհանուր 

կառավարման, ներառյալ բնապահպանական, սոցիալական, առողջապահության և 

անվտանգության հարցերի համար:   

     Բնապահպանության, առողջության և անվտանգության, սոցիալական 

անվտանգության գծով մասնագետ պարոն Արայիկ Ծատուրյան՝ պատասխանատու է 

Կապալառուի գործողությունների և ԱԶԲ Անվտանգության քաղաքականության 

բնապահպանության, առողջության և անվտանգության, սոցիալական պահանջների գծով 

մասի և ՀՀ օրենսդրության պահանջների միջև համապաատսխանության ապահովման 

համար: Արայիկ Ծատուրյանը իր պարտականությունները ստանձնել է 2021 թվականի 

մայիսի 1-ից: 
 

22. Լոտ 3 

 Ծրագրի ղեկավար պրն. Մաուրո Դ՛Օրացիո /mauro.dorazio@suardispa.am / և Որակի, 

առողջության և անվտանգության գծով ղեկավար Սիֆ Աբաբսիա՝ պատասխանատու են 

աշխատանքների որակի, ինչպես նաև բնապահպանական  առողջության և 

անվտանգության և սոցիալական հարցերի ապահովման համար՝ Ծրագրի 

աշխատանքային թիմի կազմակերպչական կառուցվածքի համաձայն:  

Բնապահպանության և սոցիալական անվտանգության մասնագետ պրն Արտակ Տեր-

Թորոսյան՝ պատասխանատու է Կապալառուի աշխատանքների և ԱԶԲ 

Բնապահպանական և սոցիալական անվտանգության քաղաքականության 

հայտարարագրի և ՀՀ օրենսդրության պահանջների միջև համապատասխանության 

ապահովման համար: 

 
 

2.3 Ծրագրի աշխատանքները հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում  

 

23. Հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները 

(լուսանկարները տես Հավելված 1-ում). 
 

24. Լոտ 1 

 Հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում  Կապալառուին որևէ նոր 

ճանապարհահատված չի հանձնվել: 2021թ. հունիսի 30-ի դրությամբ՝ հետևյալ 

ճանապարհահատվածները հանձնվել են Կապալառուին՝ կմ38+450 – կմ47+055, կմ47+065 – 

կմ48+140: Կմ47+055 – կմ47+065 ճանապարհահատվածը գտնվում է օտարման փուլում և դեռևս 

չի հանձնվել Կապալառուին: 

      2021թ. հունիսի վերջի դրությամբ շինարարական աշխատանքների ընթացքի մոտավոր 



տեսքը հետևյալն է.  
 

Աղյուսակ 2-1: Շինարարական աշխատանքների ֆիզիկական առաջընթացը 2021թ. հունիսի 30-ի 

դրությամբ  
 

 

Աղյուսակ 2-1: Շինարարական աշխատանքների ֆիզիկական առաջընթացը 2021թ. հունիսի 30-ի 

դրությամբ  

Աշխ.ծավալաթերթի  

համարը 
Նկարագրություն  

Ավարտված աշխատանքների % 

Փաստացի 

ընդդեմ 

Ծավալաթերթի  

Փաստացի 

ընդդեմ 

նախատեսվածի 

1 Ընդհանուր դրույթներ 8.9 8.9 

2 Նախապատրաստական աշխ. 50.1 50.1 

3 Հողային աշխատանքներ 90.2 90.2 

4 Ճանապարհային պատվածք 21.0 21.0 

5 Դրենաժ 77.3 77.3 

6 Ճանապարհի կահավորանք 13.7 13.7 

7--1 Կառուցվածքներ 63.1 63.1 

7--2 PK 479+34 L=18.5 ե/բ կամուրջ 91.3 91.3 

8 
Պաշտպանություն 

քարաթափումից 0.0 0.0 

9 Կողային աշխատանքներ 29.9 29.9 

10--1 
Գոյություն ունեցող գազի 

խողովակաշարի տեղափոխում  0.0 0.0 

10--2 
Օպտիկամանրաթելային 

մալուխների տեղափոխում 35.1 35.1 

Ընդհանուր 36.0 58.4 
 

 

25. Լոտ 2 

       Հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում կմ49+025 - կմ49+060 ճանապարհահատվածը 

հանձնվել է Կապալառուին: 

     2021թ. հունիսի 30-ի դրությամբ՝ ամբողջ Լոտ 2 հանձնվել է Կապալառուին՝ կմ 48+140 – կմ 



62+300:  

     2021թ. հունիսի վերջի դրությամբ շինարարական աշխատանքների ընթացքի մոտավոր 

տեսքը հետևյալն է. 
 
 

Աղյուսակ 2-2. Շինարարական աշխատանքների ֆիզիկական առաջընթացը 2021թ. հունիսի 30-ի 

դրությամբ  

 
 

Աղյուսակ 2-2 Շինարարական աշխատանքների ֆիզիկական առաջընթացը 2021թ. 

հունիսի 30-ի դրությամբ 
 

Աշխ.ծավալաթերթի  

համարը 
Նկարագրություն  

Ավարտված աշխատանքների % 

Փաստացի 

ընդդեմ 

Ծավալաթերթի  

Փաստացի 

ընդդեմ 

Ծավալաթերթի  

1 Ընդհանուր դրույթնե 50.4 50.4 

2 Նախապատրաստական աշխ. 54.2 54.2 

3 Հողային աշխատանքներ 52.0 52.0 

4 Ճանապարհային պատվածք 66.4 66.4 

5 Դրենաժ 61.7 61.7 

6 Ճանապարհի կահավորանք 14.0 14.0 

7 Կառուցվածքներ 50.4 50.4 

8 
Պաշտպանություն 

քարաթափումից 0.0 0.0 

9 Մայթեր 67.9 67.9 

10--1 

Գոյություն ունեցող գազի 

խողովակաշարի 

տեղափոխում 0.0 0.0 

10--2 

Գոյություն ունեցող 

օպտիկամանրաթելային 

մալուխների տեղափոխում 62.1 62.1 



11 
Ստորգետնյա նոր կոյուղու 

համակարգի տեղադրում 93.7 93.7 

12 Նոր ջրագծի կառուցում  79.3 79.3 

Ընդհանուր  58.0 58.0 
 

 

26. Լոտ 3 

     Հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում Կապալառուին նոր ճանապարհահատվածներ 

չեն հանձնվել: 

   2021թ. հունիսի 30-ի դրությամբ՝ ամբողջ Լոտ 3-ը հանձնվել է Կապալառուին՝ կմ62+300 - կմ 

90+191. 

   2021թ. հունիսի վերջի դրությամբ շինարարական աշխատանքների ընթացքի մոտավոր 

տեսքը հետևյալն է. 
 
 

Աղյուսակ 2-3. Շինարարական աշխատանքների ֆիզիկական առաջընթացը 2021թ. հունիսի 30-ի 

դրությամբ  

 
 
 

Աղյուսակ 2-3. Շինարարական աշխատանքների ֆիզիկական առաջընթացը 2021թ. 

հունիսի 30-ի դրությամբ 

 

 
 

Աշխ.ծավալաթերթի  

համարը 
Նկարագրություն  

Ավարտված աշխատանքների % 

Փաստացի 

ընդդեմ 

Ծավալաթերթի  

Փաստացի 

ընդդեմ 

Ծավալաթերթի  

1 Ընդհանուր դրույթներ 39.5 39.5 



2 
Նախապատրաստական 

աշխ. 
2.3 2.3 

3 Հողային աշխատանքներ 61.2 61.2 

4 Ճանապարհային պատվածք 68.1 68.1 

5 Դրենաժ 35.5 35.5 

6 Ճանապարհի կահավորանք 1.4 1.4 

7 Կառուցվածքներ 37.2 37.2 

8 
Պաշտպանություն 

քարաթափումից 
0.0 0.0 

9 Մայթեր 92.0 92.0 

10-1 

Գոյություն ունեցող գազի 

խողովակաշարի 

տեղափոխում 

0.0 0.0 

10-2 

Գոյություն ունեցող 

օպտիկամանրաթելային 

մալուխների տեղափոխում 

0.0 0.0 

10-3 Ջրագծի տեղափոխում 81.3 81.3 

Ընդհանուր 61.0 61.0 
 

 

2.4  Ծրագրի նախագծում ցանկացած փոփոխության նկարագրություն 

26. Մ6 սկզբնական նախագիծը նախատեսում է գոյություն ունեցող հորիզոնական ծրագծի 

բարելավում՝ կմ 57+800-ից մինչև կմ 58+075, հեռացնելով փոքր շառավիղով և երկարության 

կորը, ինչպես ցույց է Պատկեր 2-4-ում:   
 

 

Պատկեր 2-4 

 
 

 

28. Նշված աշխատանքների իրականացումը իրականում անհնար է, եթե տեղում դիտարկվեն 

հետևյալ փաստացի պայմանները.  



• Անհրաժեշտ է փորել լանջը կամ պայթեցման միջոցով վերևից ներքև հեռացնել 

բլոկները` ճանապարհին հարակից լանջի բարձրության և ուղղահայաց դիրքի 

պատճառով:  

• Փորման աշխատանքներ իրականացնող մեքենասարքավորումների համար 

դժվար է մուտք գործել վերևի հատված, որը, ըստ նախագծի լայնական 

կտրվածքների, 35մ-ով բարձր է ճանապարհի բարձրությունից՝ +651:  

• Աշխատանքները պետք է իրականացվեն առանց երթևեկությունը փակելու:  

 

29. Վերոնշյալ պայմանները հանգեցնում են այն տարբերակի դիտարկման 

անհրաժեշտությանը, որը նվազագույնի կհասցնի փորման աշխատանքները նշված 

վայրում, այսինքն` հեռացնել միայն առկա կախված հատվածները և ճանապարհի 

առանցքը հորիզոնական ուղղել դեպի գետ:  

30. Փոփոխված նախագծի համաձայն՝ կմ57+800 - կմ58+075 հատվածում նախատեսվում է 

ճանապարհի լայնացում քարային լիցքի միջոցով (Պատկեր 2-5) 

 

Պատկեր 2-5 Քարային լիցք 

 
 

31.  Բնապահպանական և սոցիալական հարցերի վերաբերյալ համալիր ստուգման 

հաշվետվությունը կպատրաստվի ՃԴ-ի և Ինժեների կողմից և մինչև 2021թ. հուլիսի վերջը 

կներկայացվի ԱԶԲ-ի ուսումնասիրմանը:  

 

2.5 Շինարարական մեթոդների հետ համաձայնեցված ցանկացած փոփոխության 

նկարագրություն  

 

32. Որևէ փոփոխություն չի կատարվել:  

 

 

 

 

 

 

 
 



3. ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ  

3.1  Բնապահպանական անվտանգության աշխատանքների ընդհանուր նկարագրություն 

33.  ՃԴ-ը կատարում է ծրագրի իրականացման կառավարում օրական կտրվածքով և 

ներառում է Բնապահպանական անձնակազմ, որի պատասխանատվությունների թվում 

են ծրագրի բոլոր բնապահպանական հարցերի կառավարումը: Արմեն Բոդոյանը 

նշանակվել է 2021թ. փետրվարի 1-ին որպես Բնապահպանական ազդեցությունների 

կառավարման ծառայության ղեկավար (ԲԱԿԾՂ): Բնապահպանության և հնագիտության 

մասնագետ Միքայել Թեվոսյանը աշխատանքից ազատվել է 2020թ. սեպտեմբերի 15-ին: 

Բնապահպանության և հնագիտության նոր մասնագետը ՃԴ կողմից պետք է նշանակվի 

2021թ. օգոստոսին: 

34. Ծրագրի Ինժեները իրականացնում է բոլոր շինարարական աշխատանքների 

վերահսկողություն և ծրագրի հաշվետվողականություն: Ինժեների բնապահպանը 

պատասխանատու է շինարարական աշխատանքների վերահսկողության՝ 

բնապահպանական և հնագիտական ազդեցության տեսանկյունից, և մասնավորապես, 

Կապալառուի կողմից ՇՄԿՊ-ի իրականացման վերահսկման և հաշվետվողականության 

համար:   

35. Շինարարական աշխատանքները իրականացնում են կապալառուները: Յուրաքանչյուր 

Կապալառուի բնապահպանության բաժինը պատասխանատու է Կապալառուի ՇՄԿՊ-ի, 

ՏՇՄԿՊ-երի մշակման և իրականացման, շինարարական աշխատանքների մոնիթորինգի 

և հաշվետվողականության համար:  

 

 
 

3.2 Շինարարական տեղամասերի աուդիտ 

36. Հաշվետու ժամանակաշրջանում տեղի են ունեցել շինարարական տեղամասերի աուդիտ՝ ԱԶԲ 

Անվտանգության քաղաքականության և ՇՄԿՊ պահանջների հիման վրա մշակված 

Մոնիթորինգի ծրագրի համաձայն: Ըստ անհրաժեշտության, իրականացվել են նաև 

չնախատեսված աուդիտի այցելություններ: Իրականացվել են շինարարական տեղամասերի 

հետևյալ աուդիտ առաքելությունները.  

 

 

 

 

Հաշվետվողականություն  Մոնիթորինգ 



37. Կապալառուի Բնապահպանության մասնագետների կողմից շաբաթվա կտրվածքով 

կանոնավոր կերպով իրականացվող աուդիտի այցելություններ շինարարական տեղամասեր: 

Աուդիտն իրականացվել է հաստատված ստուգաթերթիկի ձևանմուշի համաձայն:  

  38. Ինժեների Բնապահպանության մասնագետի կողմից ամսական 2 անգամ կանոնավոր 

կերպով իրականացվող աուդիտի այցելություններ շինարարական տեղամասեր: Աուդիտն 

իրականացվել է հաստատված ստուգաթերթիկի ձևանմուշի համաձայն: Կատարվել են Ինժեների 

ճանապարհային անվտանգության հարցերով մասնագետի կանոնավոր այցելությունները: 

39. ՃԴ-ի բնապահպանները մասնակցել են Ինժեների բնապահպանի կողմից իրականացվող 

աուդիտի որոշ այցելություններին՝ առնվազն եռամսյակային կտրվածքով:  

40. 2021թ. մայիսի 6-ին տեղի է ունեցել ԱԶԲ Բնապահպանական, առողջության ու 

անվտանգության ուսումնասիրության վիրտուալ առաքելություն, իսկ մայիսի 7-ին՝ այդ 

շինտեղամաս` i) գնահատելու վարկի ներքո իրականացվող (այսինքն` 3 լոտ ) 3 շինարարական 

աշխատանքների պայմանագրերի ընթացիկ աշխատանքների կարգավիճակը, և (ii) գնահատելու 

շրջակա միջավայրի պահպանության և սոցիալական փաստաթղթերի համապատասխանության 

կարգավիճակը:   

 

3.3  Հսկողություն առաջացած խնդիրների նկատմամբ  

41. Հաշվետու ժամանակաշրջանում գրանցվել է ընդհանուր առմամբ 19 խնդիր, որոնցից 9 լուծվել 

են, իսկ 10 խնդիր դեռևս չի լուծվել: 2 խնդիր առնչվում է բնապահպանության և 14 խնդիր՝ 

անվտանգության հարցերին: Խնդիրների 47 % -ը բարձր առաջնահերթության խնդիրներ են, 5 %-

ը՝ քիչ առաջնահերթության և 48 %-ը՝ միջին: Հաշվետու ժամանակահատվածում Ինժեների կողմից 

Անհամապատասխանության ծանուցում չի ներկայացվել: Ստորև նշված աղյուսակում համառոտ 

ներկայացված են խնդիրները. 
 

Աղյուսակ 3-1. Ընթացիկ ժամանակահատվածում լուծման ենթակա ամփոփ խնդիրները 

Ամփոփ աղյուսակ 

Ծրագրի ներքո առկա խնդիրների 

ընդհանուր քանակը 
19 

Խնդիրները ըստ ոլորտի 

Խնդիրները ըստ 

Լոտ 1-3 Բնապահպանություն 2 

Սոցիալական 1 

Չլուծված խնդիրներ 10 Առողջություն 1 Լոտ 1 6 

Լուծված խնդիրներ 9 Անվտանգություն 14 Լոտ 2 7 

Լուծված խնդիրների տոկոսը 47% Այլ 1 Լոտ 3 6 

 

Պատկեր 3-1. Խնդիրներն ըստ առաջնահերթության և անհամապատասխանության աստիճանի  
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Issues by Priority
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3.4 Միտումները 

 

 

3.4 Միտումները 

42. Նոր խնդիրների ընդհանուր քանակը 6-րդ ժամանակահատվածի համար նվազել է 12-ից մինչև 

4: Բնապահպանական բնույթի խնդիրները նվազել են 3-ից մինչև 2, իսկ անվտանգությանը 

վերաբերող խնդիրները աճել են 7-ով (7-ից մինչև 14): 
 

Աղյուսակ 3-2. Նախորդ ժամանակահատվածների ընթացքում հայտնաբերված 

խնդիրների համեմատության աղյուսակ  

 

1ին և 2-րդ 

ժամանակ

ահատված 

3-րդ 

ժամանակ

ահատված 

4-րդ 

ժաման

ակահա

տված 

5-րդ 

ժամանա

կահատվ

ած 

6-րդ 

ժաման

ակահա

տ 

ված 

 

1ին և 2-րդ 

ժաման

ակահա

տված 

3-րդ 

ժամա

նակա

հատվ

ած 

4-րդ 

ժամա

նակա

հատվ

ած 

5-րդ 

ժամա

նակա

հատվ

ած 

6-րդ 

ժաման

ակահա

տ 

ված 

Ընդհանու

ր 

Ծրագրի ներքո առկա 

խնդիրների ընդհանուր 

քանակը 

43 40 48 60 64 Խնդիրները ըստ ոլորտի 

    

Չլուծված խնդիրներ 17 6 8 8 10 
Բնապահպան

ություն 
20 10 2 3 2 37 

Լուծված խնդիրներ 26 34 40 52 54 Սոցիալական 0 0 0 1 1 2 

Լուծված խնդիրների տոկոսը  60% 85% 83% 87% 84% Առողջություն 0 1 0 1 1 3 

Այս հաշվետու 

ժամանակաշրջանում 

չլուծված խնդիրներ  

27 13 8 12 4 Անվտանգութ 

յուն 

7 2 5 7 14 35 

Այս հաշվետու 

ժամանակաշրջանում 

լուծված խնդիրներ 

16 18 6 12 2 Այլ 0 0 1 0 1 2 

 

3.5 Շրջակա միջավայրի վրա չնախատեսված ազդեցությունները կամ ռիսկերը 

43. Հաշվետու ժամանակահատվածում որևէ չնախատեսված ազդեցություն կամ ռիսկեր շրջակա 

միջավայրի վրա չի գրանցվել: 

3.6 Վիբրացիայի մոնիթորինգ 

44. Շինությունների նախքան շինարարության գույքագրման և վիբրացիայի մոնիթորինգի 

հաշվետվությունները մշակվել են բոլոր երեք կապալառուների և հաստատվել են Ինժեների 

կողմից: 

45. Վիբրացիայի գնահատման արդյունքները ներկայացված են ստորև, ինչպես նաև Հավելված 3-

ում:  

• Լոտ 1. Թիվ 4 և թիվ 16 կետերում վիբրացիայի փաստացի մակարդակը ձեռք է բերվել 

Major, 10

Minor, 9

N/A, 0

Non-conformance Level

Major Minor N/A



24.06.2021թ. իրականացված 3 չափումների արդյունքում և եղել է 109 դԲ ` Սահմանային 

արժեքի շեմի (ՍԱՇ) սահմաններում: 

• Լոտ 2. N7 և N8 կետերում 14.04.2021 թ. կատարվել է երեք գործիքային չափում: N8 կետում 

տրանսպորտա-տեխնոլոգիական (2-րդ կատեգորիա) վիբրացիայի փաստացի միջին 

մակարդակը 109 դԲ ՍԱՇ-ի սահմաններում էր: N7 կետում 3-րդ չափման ժամանակ 

տրանսպորտա-տեխնոլոգիական (2-րդ կատեգորիա) վիբրացիայի փաստացի միջին 

մակարդակը եղել է ազգային չափանիշներով սահմանված 109 դԲ ՍԱՇ-ից բարձր, ինչը 

պայմանավորված է թրթռացող գլդոնի աշխատանքով:  

• Լոտ 3. Տրանսպորտա-տեխնոլոգիական (2-րդ կատեգորիա) վիբրացիայի փաստացի 

մակարդակները (համապատասխանաբար 80 դԲ և 76,9 դԲ) N11 և 13 կետերում, որոնք 

ստացվել են 24.06.2021 թ-ին կատարված 3 չափումների արդյունքում, ցածր են եղել 109 դԲ 

ՍԱՇ-ից և ելակետային մակարդակից:  
 

3.7 Բողոքների լուծման մեխանիզմ (ԲԼՄ) 

46.  Ընդհանուր առմամբ ներկայացվել է 58 բողոք, որից 14 բողոք ներկայացվել է 2021թ. 

հունվարից-հունիս ընկած ժամանակահատվածում: Դա ենթադրում էր և՛ դեմ առ դեմ, և՛ 

հեռախոսային հարցազրույցներ ԱԵԱ-ների հետ: 52 բողոք լուծվել է, իսկ 6 դեռևս չեն 

լուծվել: Բողոքների զգալի մասը վերաբերում է ՀՕՏԾ սահմաններից դուրս հասցված 

վնասներին: Բողոքների ամփոփ նկարագիրը ըստ կարգավիճակի և առարկայի 

ներկայացված է ստորև պատկերում. 

 

Աղյուսակ 3-3. Նախորդ ժամանակահատվածների ԲԼՄ ամփոփ աղյուսակ   

Ամփոփ աղյուսակ 
1ին և 2-րդ ժամ.-

հատված 

3-րդ ժամ.-

հատված 

4-րդ ժամ.-

հատված 

5-րդ ժամ.-

հատված 

6-րդ ժամ.-

հատված 
Ընդհանուր 

1.  Բողոքների ընդհանուր քանակը  30 23 35 44 58 190 

2.  Լուծված բողոքների քանակը 18 12 19 40 52 141 

2.1. ԱԵԱ-ների բողոքի 
բավարարում 

10 8 16 28 41 103 

2.2. ԱԵԱ-ների բողոքի 
չբավարարում 

8 4 5 10 11 38 

3.  Չլուծված բողոքների քանակը 12 11 16 4 6 49 

4.  Լուծված բողոքների տոկոսը 60% 52% 54% 91% 90% 74% 

5.  Բողոքները ըստ կատեգորիաների            

5.1. ՀՕՏԾ սահմաններում 
հասցված նոր վնաս  

6 5 5 6 11 33 

5.2. ՀՕՏԾ սահմաններից դուրս 
հասցված վնաս  

16 12 13 17 21 79 

5.3. Նախագծային խնդիրներ 3 5 13 14 15 50 

5.4. Բնապահպանական 
խնդիրներ 

0 0 1 0 0 1 

5.5. Այլ խնդիրներ 5 1 3 7 11 27 

 

 

 

 

 

Պատկեր 3-2. 6-րդ ժամանակահատվածի բողոքների ամփոփ նկարագիրը ըստ կարգավիճակի և առարկայի  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  

4.1 Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացված մոնիթորինգի արդյունքները 

90%

10%

Closed Grievances Open Grievances

19%

36%

26%

19%

7.1. New damage within LARP boundaries
7.2  Damage out of LARP boundaries
7.3  Design issues
7.4  Other issues



 

47. Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել են գործիքային չափումներ և 

բնապահպանական պարամետրերի՝ օդի որակի, աղմուկի և վիբրացիայի մոնիթորինգ:   

48. 2018թ-ին Կապալառուն ավարտել է փոշու, աղմուկի, վիբրացիայի և ջրի ելակետային 

տվյալների հավաքագրման աշխատանքները: 

49. Հաշվետու ժամանակահատվածում զգայուն վայրերում իրականացվել են գործիքային 

չափումներ և բնապահպանական պարամետրերի՝ փոշու, աղմուկի, վիբրացիայի և ջրի 

մոնիթորինգ Կապալառուների կողմից, որոնք հայտնաբերվել և հաստատվել են 

Ինժեների կողմից:  

50. Կապալառուները վարձել են նույն ATMS Solutions ՍՊԸ ընկերությանը՝ չափումներն 

իրականացնելու նպատակով: Մոնիթորինգի հաշվետվությունների համաձայն՝ չափման 

կետերում աղմուկի և վիբրացիայի փաստացի մակարդակները հիմնականում 

Սահմանային արժեքի շեմի (ՍԱՇ) սահմաններում են, ինչը սահմանված է 

սանիտարական հաստատված նորմերով և ԱՀԿ ստանդարտներով: Լոտ 2-ի N7 կետում 

3-րդ չափման ժամանակ տրանսպորտա-տեխնոլոգիական (2-րդ կատեգորիա) 

վիբրացիայի փաստացի միջին մակարդակը եղել է ազգային չափանիշներով 

սահմանված 109 դԲ ՍԱՇ-ից բարձր, ինչը պայմանավորված է թրթռացող գլդոնի 

աշխատանքով: Թիվ 4 և թիվ 16 կետերում աղմուկի փաստացի մակարդակը ձեռք է 

բերվել 24.06.2021թ. իրականացված 3 չափումների արդյունքում բարձր են եղել բնակելի 

և առևտրային տարածքներին մոտ գտնվող տարածքների համար սահմանված  ՍԱՇ 109 

դԲ-ից:  Կապալառուները պետք է վերակազմակերպեն իրենց աշխատանքը, որպեսզի 

միաժամանակ իրար մոտ չաշխատեն մի քանի մեքենասարքավորում: Աղմուկի և 

վիբրացիայի հիմնական պատճառը/աղբյուրը չափումների իրականացման բոլոր 

կետերում Մ6 մայրուղու երկայնքով երթևեկող շինարարական տեխնիկան և 

ավտոմեքենաներն են: Չափումների կատարման բոլոր կետերում փոշու փաստացի 

կոնցենտրացիաները օրվա տարբեր ժամերի ընթացքում չեն գերազանցում 

առավելագույնը թույլատրելի կոնցենտրացիաները՝ բնակելի տարածքների համար 

սահմանված «Բնակավայրերում մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի 

սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաների նորմերի մասին» ՀՀ 

Կառավարության №160-Ն որոշման և ԱՀԿ Օդի որակի վերաբերյալ ուղեցույցի. 

Գլոբալ արդիականացում 2005թ. պահանջների համաձայն:  

51. Գործառնական մոնիտորինգի արդյունքների վերաբերյալ մանրամասն 

տեղեկատվությունը ներկայացված է Կապալառուների և ինժեների 

գրասենյակներում առկա փոշու, աղմուկի, վիբրացիայի և ջրի գնահատման 

հաշվետվություններում (տե՛ս հաշվետվություններից քաղվածքը Հավելված 3-ում): 

52. Հաշվետու ժամանակահատվածում (մարտի 15, 16 և հունիսի 10, 11) Վիբրացիայի 

մոնիտորինգի խորհրդատուն իրականացրել է վիբրացիայի գնահատում Լոտ 3-ի 8 

տեղերում: Կիրառվել են թրթռացող գլդոնի ստատիկ (առանց վիբրացիայի) և թույլ 

վիբրացիայի ռեժիմներ: Հաշվի առնելով, որ նույնիսկ ցածր վիբրացիայի ռեժիմի 

դեպքում մասնիկների առավելագույն արագությունը գերազանցում էր թույլատրելի 

սահմանը բոլոր 8 վայրերում, ուժեղ վիբրացիայի ռեժիմ չի կիրառվել: Թռթռացող 



գլդոնի ստատիկ ռեժիմը կիրառվել է չափման բոլոր վայրերում և այդ դեպքում 

մասնիկների առավելագույն արագությունը չէր գերազանցում՝ 2.5մմ/վրկ 

(գնահատման արդյունքները տես Հավելված 5-ում):  

 

4.2 Միտումները 
 

53. Ալավերդի քաղաքում փոշու հարցը լուծված է, քանի որ քաղաքով անցնող Լոտ 2 

հատվածի կապալառուն գրեթե ավարտել է ասֆալտապատման աշխատանքները: 
  

4.3 Իրականացված մոնիթորինգի արդյունքները 

54. Հաշվետու ժամանակահատվածում Կապալառուին որևէ Անհամապատասխանության 

ծանուցում չի ներկայացվել: 

55. Հաշվի առնելով վիբրացիայի գնահատման արդյունքները, Ինժեները հանձնարարեց Լոտ 3 

-ի Կապալառուին օգտագործել միայն թռթռացող գլդոնի ստատիկ ռեժիմ այն զգայուն 

վայրերի մոտ, որտեղ կատարվել է գնահատումը և որտեղ մասնիկների արագության (PPV) 

արժեքը գերազանցում է թռթռացող գլդոնի թույլ ռեժիմին:  
 

4.4 Շինարարական աղբի կառավարում 

56. Լոտ 1. Ամբողջ հանված նյութը տեղադրվել է Օձուն համայնքում գնտվող հանված հողի 

տեղադրման վայրում:  

57. Լոտ 2. Ամբողջ հանված օգտագործման համար ոչ պիտանի նյութը տեղադրվել է 

Ալավերդու կենցաղային կոշտ թափոնների աղբանոցում: Հանված քարային հանույթը 

թափվել է Հաղպատի հանված հողի տեղադրման վայրում (ճամբարի մոտակայքում), 

ապա մանրացվում է շինարարության մեջ հետագա օգտագործման համար (որպես 

ենթահիմքի շերտ): 2021 թվականի փետրվարի 8-ին Ինժեների մոնիթորինգի 

այցելության ժամանակ նկատվել է, որ ՊԿ59+950 (գետի ափին, հյուրանոցի հետևում), 

կմ 56+200 և ՊԿ 60+600, Լոտ 2 Կապալառուն հանված հողը թափել է գետի ափին: Հաշվի 

առնելով դա, Կապալառուին հանձնարարվել է պատրաստել ՏՇՄԿՊ շինարարական 

թափոնների տեղադրման նոր վայրեր համար կամ հեռացնել հանված հողը այդ 

վայրերից: Համապատասխան լրացուցիչ հիշեցումը ուղարկվել է նաև 2021թ. մարտի 4-

ն (գրություն 04/03/Lot2/06/GP/2021), 2021թ. ապրիլի 13-ին (գրություն 

13/04/Lot2/13/GP/2021) և 2021թ. մայիսի 18-ին (գրություն 18/05/Lot2/19/GP/2021):  

ՏՇՄԿՊ-ներին կցվող թույլտվությունների և համաձայնագրերի ձևանմուշները 

Ինժեները ներկայացրել է Կապալառուին, և ակնկալվում է, որ թույլտվություններն ու 

համաձայնագրերը կկնքվեն, և ՏՇՄԿՊ-ները կներկայացվեն Ինժեներին մինչև 2021 

թվականի հուլիսի կեսը:   

58. Լոտ 3. Հանված նյութերը տեղադրվել են Ախթալա-1 (ՊԿ 66+600), Շնող-2 (ՊԿ 72+200), 

Շնող-3 (ՊԿ 72+327) և Հաղպատի (ՊԿ 63+500) հանված հողի տեղադրման վայրերում: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում Կապալառուն Ինժեներին ներկայացրել է 

Հանձնման-ընդունման ակտ, համաձայն որի 2021թ. ապրիլի 12-ին Ախթալա-1 (ՊԿ 

66+600) հանձնվել է սեփականատիրոջը, ինչպես նաև վերանայվել է Հաղպատի (ՊԿ 

63+500) հանված հողի տեղադրման վայրի ՏՇՄԿՊ-ը և 2021թ. հունիսի 29-ին 

տրամադրվել է Ինժեների հաստատումը: 

  
 

 



4.4.1 Ընթացիկ ժամանակաշրջան 

 

Աղյուսակ 4-1. Ընթացիկ ժամանակահատվածում կուտակված աղբ 1 

 

 Լոտ 1  Լոտ 2 Լոտ 3 

Աղբի տեսակը (վտանգավոր 

կամ ոչ վտանգավոր) 

Հանված հող (ոչ 

վտանգավոր)  

Հանված հող (ոչ 

վտանգավոր) 

Հանված հող (ոչ 

վտանգավոր)  

Շին.աղբի առաջացման 

աղբյուր (ինչ գործողության 

արդյունքում է առաջացել 

թափոնները) 

Հողային աշխատանքներ 

օտարման գոտում  

Հողային 

աշխատանքներ 

Հողային աշխատանքներ 

օտարման գոտում  

Առաջացած շին.աղբի 

ծավալը 

Երթևեկելի մասի 

հանույթ (հող) – 4,173մ3 

Քարային հանույթ – 0 մ3 

Երթևեկելի մասի 

հանույթ (հող) – 

10,150 մ3 

Քարային հանույթ – 

2,100 մ3 

Երթևեկելի մասի հանույթ 

(հող) – 33,367 մ3 

Քարային հանույթ –  577

մ3 

Մշակման / տեղափոխման 

եղանակը (տրամադրել 

տեղեկատվություն 

վերաօգտագործված, 

վերամշակված և աղբավայր 

տեղափոխման կամ այրման 

համար ուղարկված 

շին.աղբի ծավալի մասին) 

Հանված հողը նորից 

օգտագործվում է 

մասնավոր և 

համայնքային հողերի 

բարելավման համար` 

կողմերի միջև կնքված 

Հողի բարելավման 

պայմանագրին 

համապատասխան:  

Քարային հանույթը 

մանրացվում է 

շինարարության մեջ 

հետագա օգտագործման 

համար (որպես 

ենթահիմքի շերտ): 

Հանված հողը նորից 

օգտագործվում է 

մասնավոր և 

համայնքային հողերի 

բարելավման համար` 

կողմերի միջև կնքված 

Հողի բարելավման 

պայմանագրին 

համապատասխան:  

Քարային հանույթը 

տեղափոխվում է 

Հաղպատի հողերի 

տեղադրման վայր և 

մանրացվում է 

շինարարության մեջ 

հետագա 

օգտագործման 

համար (որպես 

ենթահիմքի շերտ): 

Հանված հողը 

օգտագործվում է հողի 

բարելավման 

աշխատանքներում՝ 

Ախթալա-1, Շնող-2 և 

Շնող-3 հանված հողի 

տեղադրման վայրերում:  

Ֆրեզավորված ասֆալտը 

կրկին օգտագործվում է 

որպես ճանապարհի 

եզրի համար նյութ: 

Քարային հանույթը 

մանրացվում է 

շինարարության մեջ 

հետագա օգտագործման 

համար (որպես 

ենթահիմքի շերտ): 

Աղբի կուտակման 

վերջնական վայր 

Հանված նյութերի 

տեղադրման վայր՝ Օձուն 

1- 6 

Մադանի հանված 

նյութերի տեղադրման 

վայր, Հաղպատի 

հանված նյութերի 

տեղադրման վայր:  
 

Ախթալա-1, Շնող-2 և 

Շնող-3, Հաղպատ 

հանված հողի 

տեղադրման վայրեր: 

Ֆրեզավորված ասֆալտ 

պահեստավորվում է 

ճամբարի մոտակայքում 

գտնվող հողի 

տեղադրման վայրում: 

 
1 ՏՇՄԿՊ-ի հաստատման կարգավիճակը ներկայացված է ստորև՝ աղյուսակ 5.1-ում:  



 

4.4.2 Շինարարական աղբի կուտակում  

Աղյուսակ 4-2. Հաշվետու 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ ժամանակահատվածներում 

առաջացած շինարարական աղբը  

 Lot 1 Lot 2 Lot 3 

Աղբի տեսակը 

(վտանգավոր կամ 

ոչ վտանգավոր) 

Հանված հող (ոչ 

վտանգավոր) և 

ֆրեզավորված 

ասֆալտ (վտանգավոր, 

4-րդ աստիճան) 

Հանված հող (ոչ 

վտանգավոր) և 

ֆրեզավորված ասֆալտ 

(վտանգավոր, 4-րդ 

աստիճան) 

Հանված հող (ոչ վտանգավոր) 

և ֆրեզավորված ասֆալտ 

(վտանգավոր, 4-րդ 

աստիճան) 

Շին.աղբի 

առաջացման 

աղբյուր (ինչ 

գործողության 

արդյունքում է 

առաջացել 

թափոնները) 

Հողային 

աշխատանքներ 

օտարման գոտում  

Հողային աշխատանքներ Հողային աշխատանքներ 

օտարման գոտում և 

ասֆալտի ֆրեզավորման 

աշխատանքներ 

Առաջացած 

շին.աղբի ծավալը 

Երթևեկելի մասի 

հանույթ (հող+ 

ֆրեզավորված 

ասֆալտ) - 184,147 մ3 

Քարային հանույթ - 

78,158 մ3 

 

Երթևեկելի մասի հանույթ 

(հող+ ֆրեզավորված 

ասֆալտ) – 67,654 մ3 

(4,585 հող + ասֆալտ 

(20%) և 63,069 - միայն 

հող)  

Քարային հանույթ – 

31,400 մ3 

Երթևեկելի մասի հանույթ 

(հող) – 77,980 մ3 

Քարային հանույթ - 6,568 մ3 

Ֆրեզավորված ասֆալտ – 

4,866 մ3 

Մշակման / 

տեղափոխման 

եղանակը 

(տրամադրել 

տեղեկատվություն 

վերաօգտագործվա

ծ, վերամշակված 

և աղբավայր 

տեղափոխման 

կամ այրման 

համար 

ուղարկված 

շին.աղբի ծավալի 

մասին) 

Հանված հողը նորից 

օգտագործվում է 

մասնավոր և 

համայնքային հողերի 

բարելավման համար:  

Քարային հանույթը 

մանրացվում է 

շինարարության մեջ 

հետագա 

օգտագործման 

համար (որպես 

ենթահիմքի շերտ): 

Հանված հողը 

օգտագործվել է որպես 

հետլիցքի նյութ Մադանի 

հանրային աղբանոցում 

և մասնավոր և 

համայնքային հողերի 

բարելավման համար՝ 

կողմերի միջև կնքված 

Հողի բարելավման 

պայմանագրին 

համապատասխան:  
 

Քարային հանույթը 

մանրացվում է 

շինարարության մեջ 

հետագա օգտագործման 

համար (որպես 

ենթահիմքի շերտ):  
 

Հանված հողը օգտագործվել 

է որպես հետլիցքի նյութ 

Մադանի հանրային 

աղբանոցում և մասնավոր և 

համայնքային հողերի 

բարելավման համար՝ 

կողմերի միջև կնքված Հողի 

բարելավման պայմանագրին 

համապատասխան:  
 

Քարային հանույթը 

մանրացվում է 

շինարարության մեջ 

հետագա օգտագործման 

համար (որպես ենթահիմքի 

շերտ):  

Ֆրեզավորված ասֆալտը 

կրկին օգտագործվում է 

որպես ճանապարհի եզրի 

համար նյութ:  
 



Աղբի կուտակման 

վերջնական վայր 

Հանված նյութերի 

տեղադրման վայր՝ 

Թումանյան, Օձուն 1- 

6, Ալավերդի: 

Ֆրեզավորված 

ասֆալտ 

պահեստավորվում է 

ճամբարի 

մոտակայքում 

գտնվող հողի 

տեղադրման վայրում:  

Մադանի հանված 

նյութերի տեղադրման 

վայր, Հաղպատի հանված 

նյութերի տեղադրման 

վայր:  

Ֆրեզավորված ասֆալտը 

պահեստավորվում է 

շին.ճամբարի 

տարածքում  
 

Այրումի, Ախթալա-1 և 

Ախթալա-2, Շնող-1, Շնող-2, 

Շնող-3  և Հաղպատ հանված 

հողի տեղադրման վայրեր: 

Ֆրեզավորված ասֆալտը 

պահեստավորվում է 

ճամբարի մոտակայքում 

գտնվող հողի տեղադրման 

վայրում:   

  



4.5 Առողջություն և անվտանգություն  

 

4.5.1 Համայնքի առողջության և անվտանգության ապահովումը 

59. Ճանապարհաշինության այս փուլում ճանապարհային տարբեր մակերեսները (լավ 

վիճակում գտնվող և դժվար անցանելի) անվտանգության տեսանկյունից զգալի վտանգ են 

ներկայացնում տեղանքին և շինարարության փուլին անծանոթ վարորդների և տվյալ 

համայնքի համար: Հաշվետու ժամանակահատվածում տեղի է ունեցել երեք լուրջ 

միջադեպ/ճանապարհատրանսպորտային վթար:   

• Բեռնատարի աշխատանքը խափանվել է (բախվել է ջրատար խողովակին), քանի 

որ բացակայում էին ճանապարհային նշաններ, որոնց միջոցով հնարավոր կլիներ 

երթևեկությունը հեռու պահել քարե կույտերից: 

• Մահվան ելքով ճանապարհատրանսպորտային վթարի պատճառը եղել է 

արագության գերազանցումը և գիշերային ժամը, ուստի տեղադրվել են 

արագությունը սահմանափակող ժամանակավոր նշաններ 

• Մյուս վթարը Էնգելսի կամրջի մոտակայքում կապված էր վտանգավոր կերպով 

մեքենա վարելու հետ: 

60. Այս ամենը ցույց է տալիս, որ երթևեկության ժամանակավոր հսկողությունը չի 

իրականացվում ծրագրի սկզբում առաջարկվող պլանին համապատասխան: Ավելի շատ 

ճանապարհային նշաններ և երթևեկության վերահսկողություն է անհրաժեշտ 

վարորդների զգոնության և նրանց նախազգուշացնելու համար, հատկապես 

ասֆալտապատման ժամանակ և աշխատանքային ժամերից դուրս (գիշերային ժամերին):  
 

4.5.2 Աշխատողի առողջությունն ու անվտանգությունը 

61. Հաշվետու ժամանակահատվածում որևէ դժբախտ պատահար տեղի չի ունեցել:  

62. Կապալառուները պարտաստել, իսկ Ինժեները հաստատել է COVID-19 Առողջության և 

անվտանգության կանոնները: COVID-19 անվտանգության կանոններին 

համապատասխանությունը գտնվել է Ինժեների ուշադրության կենտրոնում: 

 

4.6 Վերապատրաստման դասընթաց 

63. Լոտ 1-3. Կապալառուի Բնապահպանության, առողջության և անվտանգության հարցերով 

մասնագետը իրականացրել է դասընթացներ անձնակազմի համար շին.տեղամասում 

աշխատանքների իրականացման տեղամասի անվտանգության և բնապահպանական 

քաղաքականության և ընթացակարգերի վերաբերյալ: Նոր աշխատակիցների 

վերապատրաստումը կիրականացվի վերջիններիս կողմից ծրագրում ներգրավվելու պահից 

(լուսանկարները Հավելված 4-ում): Կապալառուի  անձնակազմը նաև վերապատրաստվել է 

COVID-19-ի դեմ պաշտպանական միջոցառումների վերաբերյալ: Հաշվետու 

ժամանակահատվածում Կապալառուները դասընթացներ են անցկացրել Աշխատավայրի 

անվտանգության և օձի ու կարիճի խայթոցների վերաբերյալ: 

64. 2021 թվականի մայիսի 6-ին իրականացված ԱԶԲ Վարկի ուսումնասիրման առաքելության 

զանգի ժամանակ ԱԶԲ-ն առաջարկել է Կապալառուի անձնակազմի համար անցկացնել 

Առողջություն և անվտանգություն + COVID-19 վերաբերյալ դասընթաց: Հետևելով ԱԶԲ-ի 

առաջարկին՝ 2021 թվականի հունիսի 17-18-ին ՃԴ և Ինժեները կազմակերպեցին 

Կապալառուի անձնակազմի համար դասընթացներ Բնապահպանական, առողջության և 



անվտանգության, ճանապարհային անվտանգության և պաշտպանիչ միջոցառումների 

վերաբերյալ (նկարները տես Հավելված 2-ում): 

 

Աղյուսակ 4-3: Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացված վերապատրաստման 

դասընթացները  

Լոտ 
Դասընթացի իրականացման 

օր 

Մասնակիցների 

քանակը 

1 
հունիսի 25, 2021 16 

հունիսի 17, 2021 4 

2 
հունիսի 17, 2021 2 

հունիսի 30, 2021 14 

3 
հունիսի 18, 2021 5 

հունիսի 19, 2021 15 

 

4.7 Հնագիտական խնդիրներ 

65.  Հաշվետու ժամանակահատվածում հնագիտական գտածոներ չեն հայտնաբերվել: 

 

5. ՏՇՄԿՊ-ի  ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 

5.1 ՏՇՄԿՊ-ի ուսումնասիրում 

66. Լոտեր 1 և 2. Հաշվետու ժամանակահատվածում ՏՇՄԿՊ-եր չեն ներկայացվել:  

67. Լոտ 3. Հաշվետու ժամանակահատվածում Ախթալա 1 հողի տեղադրման վայրը  (ՊԿ 66+600) 

հանձնվել է սեփականատիրոջը, իսկ Հաղպատի հողի տեղադրման վայրի (ՊԿ 63+500) 

ՏՇՄԿՊ-ը վերանայվել է, և Ինժեների հաստատումը ստացվել է 2021թ. հունիսի 29-ին: 
   

68. Ներկայում Ինժեներին ներկայացվել են հետևյալ փաստաթղթերը.  

 

Աղյուսակ 5-1. ՏՇՄԿՊ հաստատումների ընթացիկ կարգավիճակը 

ՏՇՄԿՊ-ններ Լոտ 1 Լոտ 2 Լոտ 3 

Հողի տեղադրման 

վայրերի ՏՇՄԿՊ 

Օձուն 1 (հաստատում՝ 
15.05.2020) /կմ 43+300 – 

43+700/ 

Մադան / 

հաստատում 

05.09.18/   

(ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԱՂԲԱՎԱՅՐ) 

Այրում 
/km 81+500/ / 
հաստատում 

05.08.18/ 

(ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԱՂԲԱՎԱՅՐ) 

Օձուն 2 /km 45+100-

45+700/ հաստատում 

21.10.2020 

Օձուն 3 

/կմ 39+574 – 39+625/ 

հաստատում 15.05.2020 

Օձուն 4 

/կմ 40+225 – 40+300/ 

պայմանական 

հաստատում 20.05.2020 



Օձուն 5 /կմ 40+500-

42+000/ հաստատում 

20.09.2019/ 

Հողի տեղադրման 

վայրեր Կապավորի 

հատվածում 

(Աղթալա 1) 
/կմ 66+600/ 

 

Օձուն 6 / կմ44+000 – 

44+300, հաստատում 

09.10.2019/ 

Օձուն 7 /KM38+450–

KM39+574, KM396+25 – 
KM402+25, KM403+00-
KM405+00, KM420+00-

KM43+140/ հաստատում 

21.10.2020 

Ալավերդի 
/km 48+200 – 43+400/ 

հաստատում 12.06.2019 

Թումանյան 

(ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՂԲԱՎԱՅՐ) 

/km 37+500/ 
հաստատում 20.09.2018/ 

Հաղպատ 

(հաստատում 

26.02.2019) 

/կմ 56+600/ 

Հողի տեղադրման 

վայրեր Կապավորի 

հատվածում 

(Ախթալա 2) 
/կմ 64+850/ 

հաստատում 30.05. 

2019  

Թումանյան 

2 (Մասնավոր, 

հաստատում 24.12.2018) 

/կմ 37+500/ 

Shnogh-1 DS PK 
71+460 / no-objection 

10.10.19/ 

Շնող-2 Հողի 

տեղադրման վայր 

PK 72+200  
/20.11.2019/  

Թումանյան 3 /PK 38+00-

PK38+500/ հաստատում 

21.10.2020  

 

Սանահին կայանի մոտ / 
ՊԿ47+780-47+850,  
հաստատում 22.03.2021  

Գետի ափ ՊԿ 56+200  

Հաղպատ ՊԿ 63+500 
/29.06.2021/ 

 Գետի ափ ՊԿ 59+950 

 Գետի ափ ՊԿ 60+600 

Հողի բերրի շերտի 

պահեստավորման վայրի 

ՏՇՄԿՊ   հաստատում 12.06.2019 

Հողի բերրի շերտ չի 

առաջացել 
(հաստատում 

24.12.2018) 

Ֆրեզավորված ասֆալտի 

պահեստավորման վայրի 

ՏՇՄԿՊ  (հաստատում 14.01.2020) 
(հաստատում 

14.02.2019) 

(հաստատում 

24.12.2018) 

Քարի մանրացման 

գործարանի ՏՇՄԿՊ  

(հաստատում 28.06.2019) (հաստատում 

14.02.2019) Առկա չէ 

Բետոնի գործարանի/ 

Բետոնի խառնման սարքի 

ՏՇՄԿՊ   հաստատում 28.06.2019 
Բետոնի գործարան 

առկա չէ  

(հաստատում 

20.11.2019) 

Շինարարական ճամբարի 

ՏՇՄԿՊ  (հաստատում 14.01.2020) 
(հաստատում 

14.02.2020) 

(հաստատում 

13.02.2020) 

Կայանման տարածքի 

ՏՇՄԿՊ  
Օձուն /ՊԿ 419+20 – 

420+70/ 04.11.2019 
Առկա չէ Առկա չէ 

Պայթեցման 

աշխատանքների ՏՇՄԿՊ 

PK 44+520 - PK 44+540 

հաստատում 26.02.2019 

and PK 46+000-PK46+150 

/ հաստատում 06.06.19/ 

PK 53+700 – PK 
53+800 and PK 53+680 

– PK 53+725 

հաստատում 

14.02.2019 

2020թ. մայիս, PK 

58+860 

Առկա չէ 

PK 42+150-42+450 / 

հաստատում 20.09.19/ 



PK 424+50-426+00/ 
հաստատում 11.03.2020/ 

May 2020, PK 424+60-
PK425+60 

PK 577+50 to PK 
588+10 

 

  Ինժեները ներկայացրել է հաստատում/հավանություն (պայմանական կամ վերջնական) 

 Դեռևս չի ներկայացվել  

  Ավարտված և հանձնված 

 

 

 

 

6. ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՊՐԱԿՏԻԿԱ ԵՎ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

6.1 Արդյունավետ պրակտիկա 

6.1.1 Հողի տեղադրման վայրի հաստատման ընթացակարգը 

 

69. ՃԴ-ը հողի տեղադրման վայրի ընտրության և ՏՇՄԿՊ-ների հաստատման վերաբերյալ 

ընդունել է հետևյալ ընթացակարգը.  

- Կապալառուն ընտրում է հողի բերրի շերտի կամ հանված նյութերի տեղադրման 

վայրերը,   

- Ինժեների բնապահպանը այցելում է հողի տեղադրման վայր և Կապալառուին 

տրամադրում է այդ վայրի գնահատման հաշվետվություն` հայտնաբերված զգայուն 

ընկալիչների և դրանց օգտագործման հետ կապված առաջարկությունների 

վերաբերյալ: Նաև ներգրավված է հնագետ, որը կներկայացնի իր 

եզրակացությունները ցանկացած պատմական և մշակութային օբյեկտի վերաբերյալ 

(եթե այդպիսիք կան),  

- Կապալառուն ապահովում է հողի տեղադրման վայրի անվտանգությունը և 

գնահատման հաշվետվության արդյունքների հիման վրա պատրաստում է ՏՇՄԿՊ և 

ներկայացնում է Ինժեների հաստատմանը,  

- Ինժեների բնապահպանը ուսումնասիրում և հաստատում է ՏՇՄԿՊ-ները, 

- Այնուհետև Կապալառուին թույլատրվում է սկսել այդ վայրերի գործարկումը: 

 

70. Ընթացակարգը թույլատրում է գնահատել տեղանքը և վաղ փուլում բացահայտել զգայուն 

ընկալիչները, այդպիսով արագացնել ՏՇՄԿՊ-ների հետ առնչվող հետագա 

աշխատանքների նախապատրաստումը և հաստատումը: 

 

Պատկեր 6-1. Հողի տեղադրման վայրի ընտրության և ՏՇՄԿՊ-ների հաստատման 

ընթացակարգը   



 

6.1.2 Բողոքների գրանցման ընթացակարգ  
 

71. Ինժեները բողոքների գրանցման ընթացակարգ է ընդունել: Ընթացակարգի հիմնական 

առանձնահատկություններն են. 

(i) Բողոքների գրանցամատյանը կամ գրանցումը կատարվում է Google Drive-ում և բոլոր 

կողմերի համար հասանելի է (Պատվիրատու, Ինժեներ և կապալառուներ), 

(ii) Բողոքների գրանցման ձևը հասանելի է նաև կրիչի մեջ, 

(iii) Յուրաքանչյուր դեպք գրանցվում է գրանցամատյանում, ինչպես նաև լրացվում է 

ձևաթուղթ: 

(iv) Հայտատուի և ազդակիր համայնքի անունով ստեղծվում է թղթապանակ, իսկ 

լրացման ձևը` կապված բոլոր տեղեկությունների հետ ներբեռնվում է թղթապանակ: 

 

72.  Ընթացակարգը թույլ է տալիս բոլոր կողմերին ներբեռնել գործի հետ կապված բոլոր 

ֆայլերը նույն թղթապանակում և արդյունավետորեն կիսել տեղեկատվությունը կողմերի 

միջև: 

 

6.2 Բարելավման հնարավորություններ 

NES visits the 
site  and 

provide the 
Contractor 

with 
recommendati

ons

SEMP 
preparation

SEMP review 
and approval

Site Selection
Permission 
to start the 

site
operation

Contractor

Contractor

Engineer Engineer

Engineer



73. Հաշվետու ժամանակահատվածում որևէ հնարավորություն չի հայտնաբերվել: Առկայության 

դեպքում, դրանք կներկայացվեն հետագա հաշվետվություններում:   

 

7. Ամփոփում և առաջարկություններ  

7.1 Ամփոփում 

74. Կապալառուն առաջնորդվում է Ծրագրի ՆԲՓ-ով և Կապալառուի շրջակա միջավայրի 

կառավարման պլաններով, որոնք մասն են կազմում հայտի և պայմանագրային 

փաստաթղթերի, ՏՇՄԿՊ-ներով, ինչպես նաև Կապալառուի կողմից մշակված Կապալառուի 

շրջակա միջավայրի կառավարման պլանով, որոնցում մանրամասնվում են տեղանքի 

բնապահպանական կառավարման պահանջների իրականացումն ու կառավարումը, 

մասնավորապես շինարարության ազդեցությունների մեղմացումը, մշտադիտարկման և 

հաշվետվությունների ներկայացման պահանջները: ՇՄԿՊ-ի հետ համապատասխանությունը 

պարբերաբար վերահսկվում և զեկուցվում է: 

75. Ազգային երաշխիքների անվտանգության համակարգին և օրենսդրությանը 

համապատասխանելու համար՝ Կապալառուն ձեռք է բերել անհրաժեշտ թույլտվություններ և 

լիցենզիաներ շինարարական գործունեության համար: Հաշվետու ժամանակահատվածում 

նկատվել է, որ շինարարությունն ընդհանուր առմամբ համապատասխանում է 

բնապահպանական բոլոր համապատասխան օրենքներին և կանոնակարգերին: Այս առումով 

նկատվել են որոշ թերություններ, որոնք մանրամասն ներկայացված են սույն հաշվետվության 

3.3 կետում: Մի շարք խնդիրներ ցույց են տալիս նվազման միտում, ինչը գոհացնում և 

հաստատում է մշտադիտարկման արդյունավետությունը: Խնդիրների ընդհանուր քանակը 6-

րդ ժամանակահատվածի համար նվազել է 12-ից մինչև 4: Բնապահպանական բնույթի 

խնդիրները նվազել են 3-ից մինչև 2, իսկ անվտանգությանը վերաբերող խնդիրները աճել են 7-

ով (7-ից մինչև 14): 

76. Բնապահպանական աշխատանքների իրականացումն ապահովելու նպատակով՝ 

արձանագրվեց, որ շինարարական աշխատանքների իրականացումը ընդհանուր առմամբ 

համապատասխանում է ԿՇՄԿՊ-ի պահանջներին, ինչը պատրաստվել է ՆԲՓ (2016 թվականի 

հուլիս), ԱԶԲ Բնապահպանական քաղաքականության և ՀՀ օրենսդրության համաձայն: 

77. Փոշու, աղմուկի, վիբրացիայի և ջրի շրջակա միջավայրի պարամետրերի մոնիտորինգի 

շեմերը սահմանվում են Հայաստանի օրենսդրությամբ սահմանված չափանիշներին և 

նորմերին համապատասխան, ինչպես նաև ԱԶԲ-ի կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերի 

ուղեցույցներով: 

78. Վիբրացիայի մոնիտորինգի խորհրդատուն իրականացրել է վիբրացիայի գնահատում 

Լոտ 3-ի 8 վայրերում: Գնահատման արդյունքների համաձայն, ցածր վիբրացիայի ռեժիմի 

դեպքում մասնիկների առավելագույն արագությունը գերազանցում էր թույլատրելի 

սահմանը բոլոր 8 վայրերում: 



79. Շինարարության ընթացքում Կապալառուներն ապահովում են անհրաժեշտ կապը 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների (համայնքների) և մարզային վարչական 

մարմինների հետ` Հայաստանի օրենսդրությանը համապատասխան, և ձեռք բերում 

թույլտվություններ և հաստատումներ տարածքի և փոխադրումների, շինաղբի տեղադրման 

վայրերի և շիննյութերի վերցման համար հատկացված ճանապարհների ցանկացած 

օգտագործման համար: 

80. Հաշվետու ժամանակահատվածում հանրային լսումներ չեն անցկացվել: 

81. Բոլոր համայնքներում բողոքների գրանցման և լուծման մեխանիզմի պատշաճ 

գործունեությունը Կապալառուի կողմից պարբերաբար ստուգվում և հաղորդվում է: 

Շինարարության ընթացքում բարձրացված բողոքների արդյունավետ մոնիտորինգ 

իրականացնելու համար Google Drive-ում տեղադրվել են Բողոքների գրանցամատյան ու 

բողոքների գրանցման ձևը: Հաշվետու ժամանակահատվածում ստացվել է ընդհանուր 

առմամբ 58 բողոք: Բողոքների վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվությունն ամփոփված է 

3.7 կետում: 

82. Ինժեների կողմից մշակվել և վերանայվել են երեք լոտերի համար աղբի տեղադրման 

վայրերի համար նախատեսված ՏՇՄԿՊ-ները: ՏՇՄԿՊ- ների հետ կապված թերությունների 

ցանկը, ինչպես նաև հաստատման կարգավիճակը բերված են սույն հաշվետվության 5.1 

կետում: Հաշվետու ժամանակահատվածում Ախթալա 1 հողի տեղադրման վայրը  (ՊԿ 

66+600) հանձնվել է սեփականատիրոջը, իսկ Հաղպատի հողի տեղադրման վայրի (ՊԿ 

63+500) ՏՇՄԿՊ-ը վերանայվել է, և Ինժեների հաստատումը ստացվել է 2021թ. հունիսի 29-ին: 

83. Կապալառուների բնապահպանը և սոցիալական հարցերով մասնագետներն արդեն 

վերապատրաստել են շինտեղամասում գտնվող անձնակազմին՝ աշխատավայրի 

անվտանգության և բնապահպանական/սոցիալական քաղաքականության և 

ընթացակարգերի վերաբերյալ: Հետևելով ԱԶԲ-ի առաջարկին՝ 2021 թվականի հունիսի 17-18-

ին ՃԴ և Ինժեները կազմակերպեցին Կապալառուի անձնակազմի համար դասընթացներ 

Բնապահպանական, առողջության և անվտանգության, ճանապարհային անվտանգության և 

պաշտպանիչ միջոցառումների վերաբերյալ: 

84. Հաշվետու ժամանակահատվածում (2021թ. գարուն) Լոտ 1 և 2 Կապալառուները սկսել են 

ծառատունկը՝ համաձայն Ծառերի կառավարման պլանների: Լոտ 2-ի Կապալառուն 

ավարտել է ծառատունկը, և Ալավերդի համայնքի հետ կնքվել է հանձնման-ընդունման ակտ: 

Ընդհանուր առմամբ 222 ծառ տնկվել է Լոտ 2 Կապալառուի կողմից, իսկ 174 ծառ՝ Լոտ 1 

Կապալառուի կողմից: 2021 թվականի աշնանը Լոտ 3 կապալառուն կսկսի ծառատունկը, իսկ 

Լոտ 1-ը կշարունակի ծառատնկման գործընթացը: 

85. Հաշվետու ժամանակահատվածում որևէ պատմական գտածո չի հայտնաբերվել: 

86. Հաշվետու ժամանակահատվածում պայթեցման աշխատանքներ չեն իրականացվել: 

87. Հաշվետու ժամանակահատվածում Ինժեների կողմից Անհամապատասխանության 

ծանուցում չի ներկայացվել: 

88. Ճանապարհաշինության այս փուլում ճանապարհային տարբեր մակերեսները (լավ 

վիճակում գտնվող և դժվար անցանելի) անվտանգության տեսանկյունից զգալի վտանգ են 

ներկայացնում տեղանքին և շինարարության փուլին անծանոթ վարորդների և տվյալ 



համայնքի համար: Վարորդի վստահությունը հեշտությամբ ձեռք է բերվում նոր ճանապարհի 

ասֆալտի վրա, իսկ կարճ հատվածների վրա նկատվում են բարձր արագություններ և 

վտանգավոր վարքագիծ՝ վազանց, հանկարծակի կանգ ու անկանոն կայանում: 

 

7.2 Առաջարկություններ  

89. Կապալառուները պետք է տեղադրեն արագության ժամանակավոր նշաններ բոլոր 

ասֆալտապատ հատվածներում` առավելագույն արագության 50 կմ/ժ սահմանաչափով, իսկ 

30 կմ /ժ` որոշակի ընթացիկ կամ անավարտ աշխատանքային գոտիների համար: Բացի այդ, 

գոյություն ունեցող երկար ասֆալտապատ ճանապարհահատվածներում արդեն կարող են 

տեղադրել երթևեկության արագության սահմանափակման մշտական նշաններ: Սա պետք է 

ներառի առավելագույնը 60 կմ/ժ արագընթաց ճանապարհների հատվածներում և 40 կմ/ժ 

գյուղերի և բնակավայրերի մոտ, ըստ համաձայնության: 

90. Ճանապարհային անվտանգության իրազեկման սեմինարները պետք է հնարավորինս շուտ 

ներկայացվեն տեղական համայնքին՝ ճանապարհային անվտանգության և վտանգներից 

խուսափելու լավագույն փորձի փոխանակման նպատակով, քանի որ երթևեկության 

պայմանները փոխվում են: 

91. Բողոքների գրանցման գործընթացը պետք է բարելավվի: Ոչ բոլոր բողոքներն են պատշաճ 

կերպով գրանցված Google Drive- ում: 

92. Լոտ 2-ի Կապալառուն պետք է լուծի գետի ափի մոտ հանված հողի տեղադրման 3 վայրի 

օգտագործման հետ կապված հարցը, ՏՇՄԿՊ-ները պետք է պատրաստվեն և ներկայացվեն 

Ինժեներին մինչև հուլիսի 15-ը: 

 
 



Հավելված 1. Հաշվետու ժամանակահատվածում շինարարական ընթացքի լուսանկարներ 

 
 

Լոտ 1. Օպտիկամանրաթելային մալուխի տեղափոխում 

կմ46+500 – կմ46+600   
Լոտ 1. Ջրատար խողովակների կառուցվածք 

կմ42+440 

  

Լոտ 1. Վաք կմ47+934   Lot 1: Ենթահիմքի շերտի տեղադրում (20cm) at 
km47+400 

  

Լոտ 1. Ստորին հենապատի վերանորոգում  
PK42+000 

Լոտ 1. Ավտոբուսների կանգառի կառուցում 

479+10   



  
Լոտ 2. Մանրահատիկ ա/բ (h=4սմ) կմ52+000-

կմ52+800 

Լոտ 2. Խճային հիմքի տեղադրում (12սմ) կմ50+340-

կմ50+600 
 

  
Լոտ 2. Խոշորահատիկ ա/բ տեղադրում (h=5սմ)        

կմ 50+300-կմ50+650 

Լոտ 2. Օպտիկամանրաթելային մալուխների 

խրամուղների հետլիցք կմ61+600-կմ62+000  

  
Լոտ 2: Խամքարե բետոնե եզրաքարերի կառուցում 

(հիմքով) կմ60+765-կմ60+805   

Լոտ 2.Հողային աշխատանք վաքերի տեղադրման 

համար կմ60+750-կմ60+820  



  
Լոտ 2. Ստորին հենապատի վրա խամքարե բետոնե 

եզրապատի կառուցում կմ61+840-կմ61+850 

Լոտ 2. Հետիոտնային բազրիքներ կմ51+716-

կմ51+764 

 
 

Լոտ 3. Մանրահատիկ ա/բ շերտ հ=4սմ կմ88+150 Լոտ 3. Երթևեկելի մասի հանույթ կմ68+148 

 
 

Լոտ 3. D530 մմ ջրատարի վրա փականների 

տեղադրում կմ65+400 

Լոտ 3. Հողային պաստառի բարելավում կմ65+000 



Հավելված 2. Բնապահպանություն / Առողջություն / Անվտանգություն + COVID-19 

վերաբերյալ Ալավերդի և Շնող համայնքներում իրականացված դասընթացներ 



  

 Ալավերդի, հունիսի 17, 2021 (Դասընթաց Լոտ 1-ի վերաբերյալ) 

 

 Ալավերդի, հունիսի 17, 2021 (Դասընթաց Լոտ 2-ի վերաբերյալ) 



 

 Շնող, հունիսի 18, 2021 (Դասընթաց Լոտ 3 վերաբերյալ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված 3. Հաշվետու ժամանակահատվածում փոշու, աղմուկի 

վիբրացիայի և ջրի չափումների կարգավիճակը 

 

1. Հայտնաբերված զգայուն/մոնիտորինգի կետերի ցանկ  

 

Կետ Պարամետրեր Պիկետ (կմ) Կոորդինատներ Համայնք 

Լոտ 1 

№1 

Փոշի 

395+50 
41°0'45''N 

44°38'15''E 
Թումանյան Աղմուկ 

Վիբրացիա 

№2 

Փոշի 

395+00 
41°00'45.9"N 

44°38'15.5"E 
Թումանյան Աղմուկ 

Վիբրացիա 

№3 

Փոշի 

457+50 
41°03'52"N 

44°37'18"E 
Ալավերդի Աղմուկ 

Վիբրացիա 

№4 

Փոշի 

395+80 
41°00'45.9"N 
44°38'15.5"E 

Թումանյան Աղմուկ 

Վիբրացիա 

№5 

Փոշի 

479+50 
41°4'53''N 

44°37'2''E 

 

Ալավերդի Աղմուկ 

Վիբրացիա 

№6 

Փոշի 

395+50 
41°0'45''N 

44°38'15''E 

 

Ալավերդի Աղմուկ 

Վիբրացիա 

№7 

Փոշի 

420+00 
41°01'57"N 
44°38'00"E 

Օձուն Աղմուկ 

Վիբրացիա 

№8 

Փոշի 

464+40 
41°04'12.2"N 
44°37'02.0"E 

Օձուն Աղմուկ 

Վիբրացիա 

№9 

Փոշի 

465+00 
41°04'13"N 
44°37'01"E 

Ալավերդի Աղմուկ 

Վիբրացիա 

№10 

Փոշի 

479+50 
41°4'53''N 
44°37'2''E 

Ալավերդի Աղմուկ 

Վիբրացիա 

№11 

Փոշի 

480+50 
41°04'57"N 
44°37'05"E 

Ալավերդի Աղմուկ 

Վիբրացիա 

№12 

Փոշի 

420+00 
41°01'57"N 
44°38'00"E 

Օձուն Աղմուկ 

Վիբրացիա 

№13 

Փոշի 

465+00 
41°04'13"N 
44°37'01"E 

Ալավերդի Աղմուկ 

Վիբրացիա 



№14 

Փոշի 

479+50 
41°4'53''N 
44°37'2''E 

Ալավերդի Աղմուկ 

Վիբրացիա 

№15 

Փոշի 

384+00 
41°0'15''N 
44°38'24''E 

Թումանյան Աղմուկ 

Ջուր 

№16 

Փոշի 

477+00 
41°04'51.1"N 
44°36'56.5"E 

Ալավերդի Աղմուկ 

Ջուր 

№17 

Փոշի 

483+00 
41°5'3''N  
44°37'9''E 

Ալավերդի Աղմուկ 

Ջուր 

 

Կետ Պարամետրեր Պիկետ (կմ) Կոորդինատներ Համայնք 

Լոտ 2 

№1 

Փոշի 

52+900 
41° 05'51.56"N 

44°39'54.09"E 

 

Ալավերդի Աղմուկ 

Վիբրացիա 

Ջուր 

 

№2 

Փոշի 

58+400 
41° 06'35.73"N 

44°42'42.97"E 

 

Ալավերդի Աղմուկ 

Վիբրացիա 

№3 

Փոշի 

60+600 
41° 06'35.73"N 

44°42'42.97"E 

 

Ալավերդի Աղմուկ 

Վիբրացիա 

Ջուր 

№4 

Փոշի 

54+450 
41°5'51.16"N 

44°39'54.17"E 

 

Ալավերդի Աղմուկ 

Վիբրացիա 

№5 
Փոշի 

54+984 
41°5'32.24"N 

44°41'41.37"E 

Ալավերդի 

Աղմուկ 

№6 

Փոշի 

57+276 
41°5'49.57"N 

44°40'16.85"E 
Աքորի Աղմուկ 

Վիբրացիա 

№7 

Փոշի 

58+769 
41°6'0.01"N 

44°41'47.46"E 

 

Ալավերդի Աղմուկ 

Վիբրացիա 

№8 

Փոշի 

60+500 
41°6'45.68"N 

44°42'50.29"E 

 

Ալավերդի Աղմուկ 

Վիբրացիա 

№9 

Փոշի 

62+350 
41°7'7.89"N 

44°45'6.05"E 
Հաղպատ 

Աղմուկ 

Վիբրացիա 

Ջուր 



Կետ Պարամետրեր Պիկետ (կմ) Կոորդինատներ Համայնք 

Լոտ 3 

№1 Փոշի 65+700 41.139347N 

44.770454E Նեղոց Աղմուկ 

Վիբրացիա 

 

№2 

Փոշի 67+300 41.148195N 

44.784881E Աղթալա Աղմուկ 

Վիբրացիա 

№3 Փոշի 67+800 41.148266N 

44.790649E Աղթալա համայնքի 

սկիզբ 
Աղմուկ 

Վիբրացիա 

№4 Փոշի 71+900 41.150450N 

44.831312E 
Շնող 

Աղմուկ 

Վիբրացիա 

Ջուր 

№5 Ջուր 74+125 41.167286N 

44.844991E 

Քարկոփ և Շնող 

համայնքների միջև  

№ 5-1 Փոշի 74+525 41.170477N 

44.847082E Շնող համայնք Աղմուկ 

Վիբրացիա 

№ 5-2 Փոշի 74+775 41.171838N 
44.849624E Շնող համայնք Աղմուկ 

Վիբրացիա 

№5-5 Փոշի 74+600 41.170541N 

44.848907E Քարկոփ և Շնող 

համայնքների միջև 
Աղմուկ 

Վիբրացիա 

№5-6 Փոշի 75+100 41.174634N 
44.853666E Քարկոփ և Շնող 

համայնքների միջև 
Աղմուկ 

Վիբրացիա 

№6 Փոշի 76+800 41.181427N 

44.865782E 

Քարկոփ բնակավայր   

Աղմուկ 

Վիբրացիա 

№7 Փոշի 79+800 41.187484N 

44.892219E Այրում համայնք 
Աղմուկ 

№8 Փոշի 82+900 41.207352N 

44.906010E Հաղթանակ համայնք  Աղմուկ 

Վիբրացիա 

№9 Փոշի 87+400 41.220810N 

44.866024E 
Պտղավան և 

Հաղթանակ 

բնակավայրերի միջև  

Աղմուկ 

Վիբրացիա 

№10 Ջուր 87+600 41.222682N 

44.864761E 

Պտղավան համայնքի 

սկիզբ  

№11 Փոշի 88+800 41.228809N 

44.854147E Պտղավան համայնք Աղմուկ 

Վիբրացիա 



№12 Փոշի 90+100 41.230416N 

44.840008E Բագրատաշեն 

համայնք 
Աղմուկ 

Վիբրացիա 

№13 Փոշի 81+500 41.197590N 

44.903876E Արճիս համայնք Աղմուկ 

Վիբրացիա 

№14 Փոշի 64+000 41.122635N 

44.753145E 
Աղթալա համայնք Աղմուկ 

Վիբրացիա 

 

  



2. Հայտնաբերված զգայուն/մոնիտորինգի կետերի քարտեզ 

    Լոտ 1 

 

 



 

 



Լոտ 2 

 

  



Լոտ 3 

 



3. Չափումների իրականացման մոտեցումը և մեթոդաբանությունը 

Փոշու չափումներ 

Չափումներն իրականացվում են ստորև նշված ազգային նորմատիվ փաստաթղթերի և 

միջազգային լավագույն փորձի համաձայն. 

• ԳՈՍՏ 17.2.4.05-83. «Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն. Մթնոլորտ. Փոշու 

մասնիկների որոշման գրավիմետրիկ մեթոդ», 

• Բնակավայրերում մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի 

սահմանային  թույլատրելի կոնցենտրացիաների նորմերի մասին» ՀՀ Կառավարության 

№160-Ն որոշում, 

• Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն (ԱՀԿ): Օդի որակի ուղեցույց. 

գլոբալ թարմացված տարբերակ, 2005թ., 

• Փոշու կոնցենտրացիայի չափումները (PM2.5 և PM10) կատարվում են ցերեկային 

ժամերին: 

Յուրաքանչյուր չափման կետում չափումները կատարվում են օրվա ընթացքում 3 անգամ:  

Օրական միջին և առավելագույն թույլատրելի կոնցենտրացիաներ (ԱԹԿ) PM2.5 և PM10 համար 

№ Անվանումը 

Առավելագույն թույլատրելի կոնցենտրացիա ( մգ/մ3) 

Տեղական 

Առավելագույն 

Տեղական 

Օրական 

միջին 

ԱՀԿ 2   

24 ժամ 

1 PM2.5 0.16 0.035 0.025 

2 PM10 0.3 0.06 0.05 

 

Աղմուկի չափումներ 

Գործիքներով չափումը, արդյունքների վերլուծությունը և գնահատումն իրականացվում են 

հետևյալ կանոնակարգերին / ստանդարտներին համապատասխան՝   

• Սանիտարական նորմեր № 2-III-11.3 «Աղմուկը աշխատավայրերում, բնակելի և 

հասարակական շենքերում և բնակելի կառուցապատման տարածքներում», ընդունվել է ՀՀ 

առողջապահության նախարարի 06.03.2002թ. թիվ 138 հրամանով, 

• ԻՍՈ 1996-1:2003 «Բնապահպանական աղմուկի ակուստիկա-նկարագրություն, չափում և 

գնահատում - Մաս 1. Հիմնական ծավալներ և գնահատման ընթացակարգեր»,  

• ԻՍՈ 1996-2:2007 «Բնապահպանական աղմուկի ակուստիկա-նկարագրություն, չափում և 

գնահատում - Մաս 2. Բնապահպանական աղմուկի մակարդակի որոշում»,  

• Համայնքներում առկա աղմուկի ուղեցույց, Առողջապահության համաշխարհային 

կազմակերպություն, 1999թ.: 

 
2 Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն (ԱՀԿ): Օդի որակի ուղեցույց. Գլոբալ 

թարմացված տարբերակ, 2005թ. 



Աղմուկի մակարդակի չափումներն իրականացվում են ցերեկային ժամերին: 

Յուրաքանչյուր չափման կետում չափումներն իրականացվում են 3 անգամ `յուրաքանչյուրը 

10 րոպե տևողությամբ:  

Աղմուկի շեմի սահմանային արժեքները 3 

№ Premises and territories 

Սահմանային արժեքների շեմ (ՍԱՇ), dBA 

Տեղական Տեղական 

Ձայնի 

մակարդակին 

համարժեք 

Ձայնի 

մակարդակին 

համարժեք 

Ձայնային 

մակարդակին 

համարժեք 

մեկ ժամ 

1 Աշխատավայր 80  85 

2 

Խանութներ, առևտրի սրահներ, 

օդանավակայան և երկաթուղային 

կայարանների սպասասրահներ, կոմունալ 

ծառայություններ տրամադրող կետեր 

60 75 70 

3 

Բնակելի շենքերի, պոլիկլինիկաների, 

հիվանդանոցներին, հանգստյան տների, 

խնամքի կենտրոնների, հաշմանդամների 

խնամքի կենտրոնների, գրադարանների, 

մանկապարտեզների, դպրոցների և այլ 

ուսումնական հաստատությունների հարակից 

տարածքները 

55 70 554 

 

Վիբրացիայի չափումներ 

Գործիքներով չափումը, արդյունքների վերլուծությունը և գնահատումն իրականացվում են 

հետևյալ կանոնակարգերին / ստանդարտներին համապատասխան՝   

• Սանիտարահիգիենիկ նորմեր №2-III-11.3 «Վիբրացիան աշխատատեղերում, բնակելի և 

հասարակական շենքերում», 

• Ֆիզիկական գործակալներից (վիբրացիա) բխող ռիսկերին աշխատողների ազդեցության 

վերաբերյալ առողջության և անվտանգության նվազագույն պահանջների վերաբերյալ 

2002/44/EC հրահանգ,  

• ԳՈՍՏ 31319-2006 (EN 14253) «Մեխանիկական վիբրացիա: Առողջության վերաբերյալ 

ամբողջ մարմնի վիբրացիայի մասնագիտական ազդեցության չափում և գնահատում»:  

• ԳՈՍՏ 31191.1-2004 (ISO 2631-1) «Մեխանիկական վիբրացիա և ցնցում. Մարդու վրա 

ամբողջ մարմնի վիբրացիայի ազդեցության գնահատում - Մաս 1. Ընդհանուր 

պահանջներ»: 

 

 
3 Միայն աղմուկի ՍԱՇ-երը ներկայացված են Աղյուսակ 3-ում: 
4 Ցերեկային ցուցանիշ է ներկայացված, քանի որ գիշերը աշխատանքներ չեն կատարվում: 



Վիբրացիայի չափումներն իրականացվում են ցերեկային ժամերին: Յուրաքանչյուր 

չափման կետում չափումներն իրականացվում են 3 անգամ `յուրաքանչյուրը 5 րոպե 

տևողությամբ:  

  



ՍԱՇ  վիբրացիայի արագացման համար 

№ Ամբողջ մարմնի վիբրացիա 

ՍԱՇ ուղղված և համարժեք ճշգրտված 

արժեքների համար 

մ/վայրկ2 dB 

1 
Տրանսպորտային-տեխնոլոգիական (2-րդ 

կատեգորիա) 
0.28 109 

2 Տեխնոլոգիական (3-րդ կատեգորիա ա) 0.1 100 

3 Տեխնոլոգիական (3-րդ կատեգորիա բ) 0.04 92 

4 Տեխնոլոգիական (3-րդ կատեգորիա g) 0.014 83 

5 Բնակելի շենքեր, կլինիկաներ, հանգստյան տներ 0.004 72 

 

Ջրի որակի չափումներ 

Ջրի որակի գործիքային չափումը, արդյունքների վերլուծությունը և գնահատումն 

իրականացվում են հետևյալ փաստաթղթերին համապատասխան.  

• «Առողջապահության տեսանկյունից ջրի որակի հիգիենիկ պահանջների» վերաբերյալ 

Սանիտարական նորմեր No 2.1.5.001-10 

•  27.01.2011 թվականի թիվ 75-Ն Կառավարության որոշում 

• Ծրագրի ՆԲՖ հաշվետվություն  

Ջրի որակի համար սահմանված նորմեր  

Պարամետրեր 

Առողջապահության 

տեսանկյունից ջրի 

որակի հիգիենիկ 

պահանջներ 

1 կարգի ջրի որակի 

արժեքներ 

Կոշտ նյութեր 
Ոչ ավելի, քան 0.75 

mg/l 
Ոչ ավելի, քան 2,8 mg/l 

Թթվածնի 

կենսաբանական 

պահանջարկ 

Ոչ ավելի, քան 4.0 

mgo/l 

Ոչ ավելի, քան 3.0 

mgO2/l 

Լուծված 

թթվածին 

Ոչ պակաս, քան 4.0 

mgo/l 

Ոչ պակաս, քան 6.0 

mgO2/l  

Հանքային յուղ 0.1-0.3 mg/l 0.05 mcg/l 

 

  



Լոտ 1. Քաղվածք Աղմուկի, վիբրցիայի և փոշու գնահատման հաշվետվությունից (2021թ. 

հունիս)   

Չափումների արդյունքները և գնահատումը 

Յուրաքանչյուր զգայուն կետում փոշու, աղմուկի և վիբրացիայի գործիքային չափման 

արդյունքները համապատասխանաբար ամփոփված են Աղյուսակ 5-ում (աղմուկի համար), 

Աղյուսակ 6-ում (փոշու համար) և Աղյուսակ 7-ում (վիբրացիայի համար): 

Աղյուսակ 5. № 4 և № 16 կետերում 24.06.2021թ-ին իրականացված աղմուկի չափումների արդյունքները 

աղմուկի ելակետային չափումների արդյունքների համեմատությամբ 5  

Չափման № 

Աղմուկի մակարդակը 

(աղմուկի մակարդակին 

համարժեք), LAeq, դբ 

Աղմուկի 

առավելագույն 

մակարդակ, LAmax դբ 

Սահմանափա

կ արժեքի շեմ 

(աղմուկի 

մակարդակին 

համարժեք), դբ 

Սահմանափակ 

արժեքի շեմ 

(աղմուկի 

առավելագույն 

մակարդակ), դբ 

ընթացիկ ելակետային ընթացիկ 
ելակետայ

ին 
 

№ 4 (առևտրի վայր) 

 24.06.21 28.06.18 24.06.21 

Տվյալներ 

առկա չեն 

 

1-ին չափում  61.7 58 74.9 

60 75 
2-րդ չափում 64.6 56 79.3 

3-րդ չափում 66.6 56 82.2 

Միջին արժեք 64.3 56.6 82.2 

№ 16 (բնակելի տարածք) 

 24.06.21 30.10.20 

68.8 

72.9 

63.5 

68.4 
 

24.06.21 30.10.20 

87.3 

85.9 

63.5 

78.9 
 

 

1-ին չափում  52.6 79.5 

55 70 
2-րդ չափում 50.4 70.5 

3-րդ չափում 48.4 66.0 

Միջին արժեք 50.5 72 

 

 

Աղյուսակ 6. № 4 և № 16 կետերում 24.06.2021թ. իրականացված փոշու չափումների արդյունքները 

PM2.5 և PM10 փոշու Թույլատրելի առավելագույն կոնցետրացիայի /ԹԱԿ/ չափումների արդյունքների 

համեմատությամբ 

 

 

 

 

 
5 Չափումների համար ընտրվում են շինհրապարակի մոտ գտնվող զգայուն վայրերը:  



Չափման No 

Փոշու փաստացի 

կոնցետրացիա, 

մգ/մ3 

Թույլատրելի 

առավելագույն 

կոնցետրացիայի /ԹԱԿ/,  

մգ/մ3 

ընթացիկ ելակետային 
Միջին 

օրական 
Առավելագույն 

No4 

 Ամսաթիվ 24.06.2021 26.12.2019   

1-ին չափում 
PM2.5 0.007 0.034 0.025 0.16 

PM10 0.007 0.052 0.05 0.3 

2-րդ չափում 
PM2.5 0.007 0.016 0.025 0.16 

PM10 0.009 0.02 0.05 0.3 

3-րդ չափում 
PM2.5 0.011 0.03 0.025 0.16 

PM10 0.011 0.038 0.05 0.3 

Միջին արժեք 
PM2.5 0.0083 0.027 0.025 0.16 

PM10 0.009 0.037 0.05 0.3 

No 16 

 Ամսաթիվ  24.06.2021 30.10.2020   

1-ին չափում 
PM2.5 0.006 0.035 0.025 0.16 

PM10 0.006 0.044 0.05 0.3 

2-րդ չափում 
PM2.5 0.009 0.032 0.025 0.16 

PM10 0.01 0.054 0.05 0.3 

3-րդ չափում 
PM2.5 0.019 0.033 0.025 0.16 

PM10 0.019 0.048 0.05 0.3 

Միջին արժեք 
PM2.5 0.015 0.033 0.025 0.16 

PM10 0.02         0.048 0.05 0.3 

 

 

Աղյուսակ 7. № 4 և № 16 կետերում 24.06.2021թ. իրականացված վիբրացիայի աստիճանի 

չափումների արդյունքները Թույլատրելի առավելագույն կոնցետրացիայի /ԹԱԿ/ չափումների 

արդյունքների համեմատությամբ 

Չափում № Վիբրացիայի կատեգորիա 

Ուղղված և ճշգրտված 

արժեք, dB 

ԹԱԿ Ուղղված և 

ճշգրտված 

արժեքների համար, 

dB 
ընթացիկ ելակետային 

№ 4 

  24.06.21 21.06.20 

109 

1-ին չափում  

Տրանսպորտատեխնոլոգիական 

(2-րդ կատեգորիա) 

75.8 81.6 

2-րդ չափում 76.7 78.1 

3-րդ չափում 80.6 75.8 

Միջին արժեք 77.7 78.5 

№ 16 

  24.06.21 30.10.20 

109 

1-ին չափում  

Տրանսպորտատեխնոլոգիական 

(2-րդ կատեգորիա) 

82.5 66.4 

2-րդ չափում 67 83.7 

3-րդ չափում 63.4 63.8 

Միջին արժեք 70.9 71.3 

 



Եզրահանգումներ 

• 24.06.2021թ. իրականացված 3 չափումների արդյունքներով PM2.5 և PM10 №4, №16, 

կետերում փոշու կոնցենտրացիաները չեն գերազանցել բնակելի տարածքների միջին 

օրական ԱՀԿ-ի կողմից սահմանված և առավելագույն թույլատրելի (ազգային նորմերի) 

կոնցենտրացիաները 

• 24.06.2021թ-ին իրականացված 3 չափումների արդյունքներով վիբրացիայի փաստացի 

մակարդակը № 4 և № 16 չափման կետերում եղել է ԹԱԿ 109dB սահմաններում:  

• Աղմուկի փաստացի համարժեք և առավելագույն միջին մակարդակները №4 չափման կետում, 

կմ395+80 և №16 չափման կետում, կմ477+00 բնակելի տարածքների մոտ տեղակայված 

տարածքների և առևտրային օբյեկտի համար սահմանված ԹԱԿ արժեքից բարձ էին: 

Կապալառուն կնվազեցնի միաժամանակ աշխատող սարքավորումների քանակը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Լոտ 2. Քաղվածք Աղմուկի, վիբրցիայի և փոշու գնահատման հաշվետվությունից (2021թ. 

ապրիլ)   

Չափումների արդյունքները և գնահատումը 

Յուրաքանչյուր զգայուն կետում փոշու, աղմուկի և վիբրացիայի գործիքային չափման 

արդյունքները համապատասխանաբար ամփոփված են Աղյուսակ 5-ում (աղմուկի համար), 

Աղյուսակ 6-ում (փոշու համար) և Աղյուսակ 7-ում (վիբրացիայի համար): 

Աղյուսակ 5. №7  և №8 կետերում 14.04.2021թ-ին իրականացված աղմուկի չափումների արդյունքները 

աղմուկի ելակետային չափումների արդյունքների համեմատությամբ 

Չափման № 

Աղմուկի մակարդակը 

(աղմուկի մակարդակին 

համարժեք), LAeq, դբ 

Աղմուկի առավելագույն 

մակարդակ, LAmax դբ 

Սահմանափակ 

արժեքի շեմ (աղմուկի 

մակարդակին 

համարժեք), դբ ընթացիկ  ելակետային ընթացիկ  ելակետային 

№ 7 (աշխատավայր) 

 14.04.2021 02.08.18 14.04.2021   

1-ին չափում  69.0 

65 

87.9 

Տվյալներ 

առկա չեն 
80 

2-րդ չափում 75.4 95.9 

3-րդ չափում 70.8 96.8 

Միջին արժեք 71.7 93.5 

№ 8 (աշխատավայր) 

 14.04.2021  14.04.2021   

1-ին չափում  72.5 

Տվյալներ 

առկա չեն 

83.7 

Տվյալներ 

առկա չեն 
80 

2-րդ չափում 73.5 88.0 

3-րդ չափում 69.3 84.9 

Միջին արժեք 71.8 85.5 

 

Աղյուսակ 6. №7 և №8 կետերում 14.04.2021թ. իրականացված փոշու չափումների արդյունքները 

PM2.5 և PM10 փոշու Թույլատրելի առավելագույն կոնցետրացիայի /ԹԱԿ/ չափումների արդյունքների 

համեմատությամբ 

Չափման No 

Փոշու փաստացի 

կոնցետրացիա, 

մգ/մ3 

Թույլատրելի առավելագույն 

կոնցետրացիայի /ԹԱԿ/,  

մգ/մ3 

Միջին օրական Առավելագույն 
ընթացիկ ելակետային 

№ 7 (աշխատավայր) 

 14.04.2021 

Ելակետային 

տվյալներ  

առկա չեն 

PM2.5 և 

PM10  

 

1-ին չափում 
PM2.5 0.004 0.025 0.16 

PM10 0.005 0.05 0.3 

2-րդ չափում 
PM2.5 0.005 0.025 0.16 

PM10 0.007 0.05 0.3 

3-րդ չափում 
PM2.5 0.01 0.025 0.16 

PM10 0.01 0.05 0.3 

PM2.5 0.006 0.025 0.16 



Չափման No 

Փոշու փաստացի 

կոնցետրացիա, 

մգ/մ3 

Թույլատրելի առավելագույն 

կոնցետրացիայի /ԹԱԿ/,  

մգ/մ3 

Միջին օրական Առավելագույն 
ընթացիկ ելակետային 

Միջին արժեք PM10 0.007 0.05 0.3 

№ 8 (աշխատավայր) 

  14.04.2021 

Ելակետային 

տվյալներ  

առկա չեն 

PM2.5 և 

PM10 

  

1-ին չափում 
PM2.5 0.005 0.025 0.16 

PM10 0.005 0.05 0.3 

2-րդ չափում 
PM2.5 0.004 0.025 0.16 

PM10 0.004 0.05 0.3 

3-րդ չափում 
PM2.5 0.003 0.025 0.16 

PM10 0.004 0.05 0.3 

Միջին արժեք 
PM2.5 0.004 0.025 0.16 

PM10 0.004 0.05 0.3 

 

Աղյուսակ 7. № 7 և № 8 կետերում 14.04.2021թ. իրականացված վիբրացիայի աստիճանի 

չափումների արդյունքները Թույլատրելի առավելագույն կոնցետրացիայի /ԹԱԿ/ չափումների 

արդյունքների համեմատությամբ 

Չափում № Վիբրացիայի կատեգորիա 

Ուղղված և ճշգրտված արժեք, dB ԹԱԿ Ուղղված 

և ճշգրտված 

արժեքների 

համար, dB 

ընթացիկ ելակետային 

№ 7 (աշխատավայր) 

  14.04.2021 
Ելակետային չափման 

միավորը չի 

համապատասխանում 

ընթացիկ մեթոդին 

 

1-ին չափում  
Տրանսպորտատեխնոլոգիական 

(2-րդ կատեգորիա) 

105.4 

109 
2-րդ չափում 106.2 

3-րդ չափում 115.8 

Միջին արժեք 109.1 

№ 8 (աշխատավայր) 

  14.04.2021 
Ելակետային չափման 

միավորը չի 

համապատասխանում 

ընթացիկ մեթոդին  

 

1-ին չափում  
Տրանսպորտատեխնոլոգիական 

(2-րդ կատեգորիա) 

98.6 

109 
2-րդ չափում 99.6 

3-րդ չափում 96.8 

Միջին արժեք 98.3 

*Ելակետային հետազոտության ընթացքում չափումներն անցկացվել են տեղական ստանդարտներին համապատասխան և չափման 

միավորը չի համապատասխանում ընթացիկ մեթոդին:  

Եզրահանգումներ 

• 14.04.2021թ. իրականացված 3 չափումների արդյունքներով PM2.5 և PM10 № 7 և № 8 կետերում 

փաստացի կոնցենտրացիաները չեն գերազանցել միջին օրական ԱՀԿ-ի կողմից սահմանված 

և առավելագույն թույլատրելի (ազգային նորմերի) կոնցենտրացիաները:  



• № 7 և № 8 չափման կետերում աղմուկի փաստացի համարժեք մակարդակները ազգային 

նորմերով սահմանված 80 dBA-ից ցածր են եղել:  

• Տրանսպորտատեխնոլոգիական (2-րդ կատեգորիայի) վիբրացիայի փաստացի միջին 

մակարդակները №8 կետում եղել է ԹԱԿ 109 դԲ սահմաններում:  

• 3 չափումների ընթացքում տրանսպորտատեխնոլոգիական (2-րդ կատեգորիայի) վիբրացիայի 

փաստացի միջին մակարդակները № 7 կետում եղել է ազգային նորմերով սահմանված ԹԱԿ 

109 դԲ-ից բարձր, ինչը պայմանավորված է թռթռացող գլդոնի աշխատանքով:  

 

 



Լոտ 3. Քաղվածք Աղմուկի, վիբրցիայի և փոշու գնահատման հաշվետվությունից (2020թ. հունիս)   

Չափումների արդյունքները և գնահատումը 

Յուրաքանչյուր զգայուն կետում փոշու, աղմուկի և վիբրացիայի գործիքային չափման 

արդյունքները համապատասխանաբար ամփոփված են Աղյուսակ 5-ում (աղմուկի համար), 

Աղյուսակ 6-ում (փոշու համար) և Աղյուսակ 7-ում (վիբրացիայի համար): 

Աղյուսակ 5. №11 և №13 կետերում 24.06.2021թ-ին իրականացված աղմուկի չափումների արդյունքները 

աղմուկի ելակետային չափումների արդյունքների համեմատությամբ 

Չափման № 

Աղմուկի մակարդակը 

(աղմուկի 

մակարդակին 

համարժեք), LAeq, դբ 

Աղմուկի 

առավելագույն 

մակարդակ, LAmax դբ 

Սահմանափակ 

արժեքի շեմ 

(աղմուկի 

մակարդակին 

համարժեք), դբ 

Սահմանափակ 

արժեքի շեմ 

(աղմուկի 

առավելագույն 

մակարդակ), դբ ընթացիկ 
ելակետայ

ին 
ընթացիկ 

ելակետա

յին 

№11 (աշխատավայր) 

 24.06.21 02.08.18 24.06.21 02.08.18  

1-ին չափում  68.5 68.0 91.3 81.5 

80  
2-րդ չափում 76.7 70.3 98.3 87.3 

3-րդ չափում 75.0 70.4 88.1 82.8 

Միջին արժեք 73.4 69.6 92.5 83.9 

№6 

 24.06.21 10.10.18 24.06.21 10.10.18  

1-ին չափում  56.8 54.4 72.5 71.3 

80  
2-րդ չափում 72.5 62.7 75.3 81.0 

3-րդ չափում 56.8 58.6 66.8 79.9 

Միջին արժեք 62.0 59.0 71.5 77.4 

 

Աղյուսակ 6. №11 և №13 կետերում 24.06.2021թ. իրականացված փոշու չափումների արդյունքները 

PM2.5 և PM10 փոշու Թույլատրելի առավելագույն կոնցետրացիայի /ԹԱԿ/ չափումների արդյունքների 

համեմատությամբ 

  

Չափման No 

Փոշու փաստացի 

կոնցետրացիա, 

մգ/մ3 

Թույլատրելի առավելագույն 

կոնցետրացիայի /ԹԱԿ/,  

մգ/մ3 

Միջին օրական 
Առավելագույն 

ընթացիկ ընթացիկ ելակետային 

№11 (աշխատավայր) 

 24.06.21 02.08.18  

1-ին չափում 
PM2.5 0.014 0.01 0.025 0.16 

PM10 0.017 0.025 0.05 0.3 

2-րդ չափում 
PM2.5 0.009 0.012 0.025 0.16 

PM10 0.009 0.024 0.05 0.3 

3-րդ չափում 
PM2.5 0.008 0.006 0.025 0.16 

PM10 0.011 0.017 0.05 0.3 



Չափման No 

Փոշու փաստացի 

կոնցետրացիա, 

մգ/մ3 

Թույլատրելի առավելագույն 

կոնցետրացիայի /ԹԱԿ/,  

մգ/մ3 

Միջին օրական 
Առավելագույն 

ընթացիկ ընթացիկ ելակետային 

Միջին արժեք 
PM2.5 0.01 0.009 0.025 0.16 

 0.012 0.022 0.05 0.3 

№13 (աշխատավայր) 

  24.06.21 10.10.18   

1-ին չափում 
PM2.5 0.017 0.023 0.025 0.16 

PM10 0.018 0.05 0.05 0.3 

2-րդ չափում 
PM2.5 0.018 0.03 0.025 0.16 

PM10 0.023 0.057 0.05 0.3 

3-րդ չափում 
PM2.5 0.015 0.025 0.025 0.16 

PM10 0.018 0.051 0.05 0.3 

Միջին արժեք 
PM2.5 0.016 0.026 0.025 0.16 

PM10 0.019 0.053 0.05 0.3 

 

Աղյուսակ 7. №11 և №13 կետերում 24.06.2021թ. իրականացված վիբրացիայի աստիճանի 

չափումների արդյունքները Թույլատրելի առավելագույն կոնցետրացիայի /ԹԱԿ/ չափումների 

արդյունքների համեմատությամբ 

  

Չափում № Վիբրացիայի կատեգորիա 

Ուղղված և ճշգրտված 

արժեք, dB 

ԹԱԿ Ուղղված և 

ճշգրտված 

արժեքների համար, 

dB 
ընթացիկ  ելակետային 

№11 (աշխատավայր) 

  24.06.21 02.08.18  

1-ին չափում  
Տրանսպորտատեխնոլոգիական 

(2-րդ կատեգորիա) 

77.6 88.6 

109 

 

2-րդ չափում 79.1 95.8 

3-րդ չափում 83.3 99.9 

Միջին արժեք 80 94.8 

№13 (աշխատավայր)  

 24.06.21 10.10.18  

1-ին չափում  
Տրանսպորտատեխնոլոգիական 

(2-րդ կատեգորիա) 

67.1 91.5 

109 

 

2-րդ չափում 85.3 91.8 

3-րդ չափում 78.5 96.8 

Միջին արժեք 76.9 93.3 

 

 

Եզրահանգումներ 

• Որպես ԹԱԿ աղմուկի փաստացի մակարդակները գնահատելու համար պետք է կիրառվի 80 

dBA № 11 և №13  չափման կետերում, քանի որ այդ կետերը համարվում են աշխատավայրեր:  



• № 11 կետում համարժեք աղմուկի միջին (օրվա ընթացքում տարբեր օրերի ընթացքում 

անցկացված 3 չափումների միջին արժեք) արժեքը 73.4 դԲ էր և 80 դԲ ԹԱԿ՝ համաձայն 

սանիտարական նորմերի:  

• № 13 կետում համարժեք աղմուկի միջին (օրվա ընթացքում տարբեր օրերի ընթացքում 

անցկացված 3 չափումների միջին արժեք) արժեքը 62 dBA էր և 80 դԲ ԹԱԿ՝ համաձայն 

աշխատավայրերի համար սահմանված սանիտարական նորմերի:  

• Որպես ԹԱԿ վիբրացիայի համար տրանսպորտատեխնոլոգիական (2-րդ կատեգորիայի) 

վիբրացիա № 11 և №13 կետերում կիրառվում է 109 դԲ ուղղված և համարժեք ուղղված արժեք:  

• Վիբրացիայի համար տրանսպորտատեխնոլոգիական (2-րդ կատեգորիայի) վիբրացիա №11 և 

№13 կետերում կիրառվում է 109 դԲ ցածր ԹԱԿ արժեք (80 դԲ և 76.9 դԲ 

համապատասխանաբար):  

• PM2.5 և PM10 (համապատասխանաբար 2.5um և 10um փոշու մասնիկներ) №11 և №13 

կետերում փաստացի կոնցենտրացիաները չեն գերազանցել բնակելի տարածքների 

միջին օրական ԱՀԿ-ի կողմից սահմանված և առավելագույն թույլատրելի (ազգային 

նորմերի) կոնցենտրացիաները: 

• №11 և №13 կետերում աղմուկի և վիբրացիայի հիմնական աղբյուրը ճանապարհի երկայնքով 

շինարարական սարքավորումների, ծանր մեքենաների և ասֆալտապատող 

մեքենասարքավորումների աշխատանքն էր: 

 



Հավելված 4. Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացված վերապատրաստման 

դասընթացների լուսանկարներ   

 

Դասընթացներ Լոտ 1-ում 

 

 Դասընթացներ Լոտ 2-ում 

 



 

 

Դասընթացներ Լոտ 3-ում 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված 5. Լոտ 3, Վիբրացիայի գնահատման հաշվետվություն N8 և N9 չափման կետերում 

 

 

 

 

 



 

 


