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1 Համառոտ ամփոփագիր
Սույն
Բնապահպանական
կառավարման
պլանը
մշակվել
է
«Հյուսիս-Հարավ
ճանապարհային միջանցքի» ներդրումային ծրագրի շրջանակներում Երևան-Արարատ ա/ճ-ի
Մարմարաշեն-դաշտային ճանապարհ (կմ 15+439) և Բուրաստան-դաշտային ճանապարհ (կմ
24+147.5) հատվածների մոտ ուղեանցերի կառուցման համար:
Ծրագրի իրականացումը առողջապահության և շրջակա միջավայրի վրա որևէ էական ու
անդառնալի բացասական ազդեցություն չի ունենա: Թեթև և ժամանակավոր բացասական
բնապահպանական ազդեցությունները կարող են պայմանավորված լինել ինչպես
շինարարական աշխատանքների իրականացման, այնպես էլ ճանապարհների հետագա
շահագործման և պահպանման հետ: Իրականացման փուլում շրջակա միջավայրի վրա
հնարավոր ազդեցություններից են
հիմնականում բուսական ծածկի հեռացումը,
աղբանոցների
օգտագործումը/ստեղծումը,
շինարարական
աղբի
կուտակումները,
փոխադրամիջոցների
վառելիքի
և
քսայուղերի
արտանետումներից
առաջացած
աղտոտվածությունը, ինչպես նաև շինարարական տեխնիկայի շահագործումից առաջացող
աղմուկն ու փոշին:
Ճանապարհների վերականգնման սոցիալ-տնտեսական ազդեցությունը հիմնականում
դրական է՝ տարածաշրջանում աշխատատեղերի հնարավոր ստեղծման, դեպի շուկաներ,
աշխատավայրեր, հասարակական ենթակառույցներ հասանելիության լավացման և
արագացման,
ինչպես
նաև
վերանորոգված
ճանապարհի
երկայնքով
գտնվող
սեփականության արժեքի հնարավոր բարձրացման հետ կապված:

2 Ներածություն
Հայաստանը դեպի ծով ելք չունեցող, լեռնային երկիր է Փոքր Կովկասի տարածաշրջանում,
սահմանակից է Ադրբեջանի, Վրաստանի, Իրանի և Թուրքիայի հետ: Հայաստանի դիրքը,
տեղագրությունը և աշխարհաքաղաքական իրավիճակը տրանսպորտի հարցում բազմաթիվ
խնդիրներ են առաջացնում՝ սահմանափակելով արտաքին աշխարհի հետ (մասնավորապես,
Եվրոպայի, Իրանի և Ռուսաստանի հետ, ինչպես նաև Վրաստանի տարածքով ելքը դեպի Սև
ծով) հուսալի ցամաքային տրանսպորտային կապեր զարգացնելու և պահպանելու
հնարավորությունները:
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը (այսուհետ՝ ՀԿ) փորձում է ամրապնդել
իր տնտեսական կապերը այլ երկրների հետ՝ դեպի Կենտրոնական Ասիա, Սև ծով և Եվրոպա
տանող ցամաքային կամուրջների միջոցով (ճանապարհային հաղորդակցության միջոցով),
դրանով իսկ բարձրացնելով իր առևտրային և ներդրումային հնարավորությունները: ՀԿ-ը
ձևակերպել է Հայաստանի տրանսպորտի ոլորտի զարգացման ռազմավարություն 2020–ը, և
դրա շրջանակներում՝ Հյուսիս-Հարավ (այսուհետ՝ Հ-Հ) ճանապարհային միջանցքի
ներդրումային ծրագիրը, որի նպատակն է առաջնահերթ վերականգնել, վերակառուցել և
ընդլայնել միջազգային տրանսպորտային միջանցքները, աջակցել տարածաշրջանային
համագործակցությանը և վերականգնել տարածաշրջանային ճանապարհային և
երկաթուղային ենթակառուցվածքները:
ՀԿ-ը որպես հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցք ընտրել է Բավրա-Երևան-Ագարակ
մայրուղին, որը ենթակա է վերականգնման, վերանորոգման և ընդլայնման: Աշխատանքները
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համակարգելու համար ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարությունում (ՏևԿՆ) հիմնադրվել
է «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի իրականացման
կազմակերպություն» ՊՈԱԿ-ը (այսուհետ` ԾԻԳ): Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Ասիական
զարգացման բանկի (ԱԶԲ) կողմից՝ բազմատրանշ ֆինանսավորման տարբերակով (ԲՏՖ):
ԲՏՖ-ը նախատեսում է վերականգնել և բարելավել հյուսիս-հարավ միջպետական
ճանապարհները՝ ստեղծելով միջազգային չափանիշներին բավարարող նոր, բարելավված և
ընդլայնված Հ-Հ ճանապարհային միջանցք: Հիմնական նպատակն է ընդլայնել առկա 2-ուղի
ճանապարհները (հիմնականում վատթար վիճակի)՝ ընդլայնելով մինչև 4-ուղի, իսկ այն
հատվածներում, որտեղ դա հնարավոր չէ՝ կառուցել այլընտրանքային նոր 2-ուղի
ճանապարհներ:
Ծրագիրը ֆինանսավորվում է ԲՏՖ-ի Տրանշ 1-ի շրջանակներում, և նախատեսում է
բարելավել Հ-Հ միջանցքի երկու ճանապարհահատված. Մ1՝ Երևանից Աշտարակ տանող
ճանապարհից հյուսիս ընկած ճանապարհահատված և Մ2՝ Երևանից Արարատ տանող
ճանապարհից հարավ ընկած ճանապարհահատված:
Այս ծրագրի շրջանակներում
բարելավման ենթակա ճանապարհահատվածները Աշտարակ և Արարատ քաղաքների մոտ,
միացնում են առկա 2-ուղի ճանապարհները՝ Աշտարակի հյուսիսային մասից դեպի Գյումրի
և Բավրա տանող, և Արարատի հարավից դեպի Գորիս և Ագարակ տանող ճանապարհները
համապատասխանաբար:
Առկա Հ-Հ Մ1 և Մ2 միջպետական ճանապարհների տեղակայությունը և մարզերի
սահմանները ցույց են տրված Նկար 1-ում:

ԱԶԲ Բնապահպանական քաղաքականության (2002), ԱԶԲ բնապահպանական գնահատման
ուղեցույցների (2003) և ՀԿ IEA պահանջների վրա հիմնված Շրջակա միջավայրի վրա
ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ) հաշվետվութունը այս հատվածի համար պատրաստվել
է 2009 թվականին՝ գնահատելով այն միջանցքների բնապահպանական պարամետրերը,
որոնց միջով անցնում են Ծրագրի մեջ ընդգրկված ճանապարհահատվածները,
նույնականացնում հնարավոր ազդեցությունները, որոնք կարող են առաջանալ, որոշում այդ
ազդեցությունների կարևորությունը, և ներկայացնում ամփոփ Բնապահպանական
կառավարման պլան (ԲԿՊ) և Մոնիտորինգի ծրագիրը:
Շինարարական աշխատանքների իրականացման ժամանակ պարզ դարձավ, որ միջազգային
չափանիշներին համապատասխան անվտանգ մուտք դեպի Մարմարաշեն և Բուրաստան
համայնքները հնարավոր չէ ապահովել: Այդ պատճառով էլ առաջացավ 2 նոր ուղեանցերի
կառուցման անհրաժեշտությունը: Շինարարական աշխատանքների ժամանակ հնարավոր
բացասական ազդեցություններից խուսափելու համար մշակվել է սույն Տեղամասային
բնապահպանական կառավարման պլանը որպես Տրանշ 1-ի ՇՄԱԳ-ի բաղկացուցիչ մաս, որն
էլ կդառնա նոր մրցութային փաստաթղթերի բաղկացուցիչ մասը և կիրականացվի
շինարարական ընկերության կողմից:

4

Նկար 1. Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցք

3 Ծրագրի նկարագրությունը
3.1 Առկա ճանապարհների նկարագրությունը
Տրանշ 1-ի համար հաստատված նախագիծը չի ներառում Մարմարաշեն և Բուրաստան
համայնքներում ուղեանցների կառուցման նախագծերը: Սակայն, դեպի նշված համայնքներ
անվտանգ մուտք ապահովելու նպատակով, 2014թ. Մարմարաշեն և Բուրաստան
համայնքների համար ուղեանցերը այնուամենայնիվ նախագծվել են:

Նշված ուղեանցերի շինարարական աշխատանքների ծավալները չեն ներառված
Տրանշ 1-ի շինարարական աշխատանքները իրականացնող «Կորսան Կորվիամ
Կոնստրուքսյոն Էս Ա» կապալառու ընկերության աշխատանքների մեջ: Այսպիսով,
կարելի է հայտարարել նոր մրցույթ, և հաստատված ՇՄԱԳ ու սույն ԲԿՊ կդառնան
մրցութային փաստաթղթերի բաղկացուցիչ մասը, և շինարարության ընթացքում
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Կապալառու
ընկերությունը
կիրականացնի
բնապահպանական միջոցառումները:

3.2

այս

ՏԲԿՊ-ում

ներառված

Աշխատանքների նկարագրությունը

Ուղեանց 24+147 կմ-ի մոտ (Բուրաստան համայնք)
Բուրաստան-դաշտային ճանապարհ հատվածի 24+147.5 կմ-ում ուղեանցի վերջնական
նախագծումը կատարվել է 2015 թվականին: Բուրաստան-դաշտային ճանապարհ հատվածի
նոր նախագիծը կատարվել է IV դասի պարամետրերով:
Հիմնվելով տեղանքի ռելիեֆի առանձնահատկությունների և գրունտի հատկանիշների վրա,
կարելի է իրականացնել ենթահիմքի կայունացում՝ շինարարական նորմերի և ջրահեռացման
պահանջներին համապատասխան:

Բուրաստան-դաշտային ճանապարհ
Հողային աշխատանքներ՝
Գրունտի հանում

353

մ3

Լիցք

23181

մ3

Կողային առուների

124

մ3

կառուցում

Ճանապարհի շեպերին նախատեսված է կանաչապատում (խոտի տեսքով) - 4734.99 մ2

Ուղեանց 15+439 կմ-ի մոտ (Մարմարաշեն համայնք)

Մարմարաշեն համայնքի մոտ՝ 15+444 կմ-ում ուղեանցի, ինչպես նաև Մասիս-Մարմարաշեն
ճանապարհի և Երևան-Մասիս հատվածի համար իջատեղերի նախագծումը կատարվել է
2015 թվականին: Մասիս-Մարմարաշեն ճանապարհի, ուղեանցի և իջատեղերի նոր
նախագծերը կատարվել են IV դասի պարամետրերով:
Հիմնվելով տեղանքի ռելիեֆի առանձնահատկությունների և գրունտի հատկանիշների վրա,
կարելի է իրականացնել ենթահիմքի կայունացում՝ շինարարական նորմերի և ջրահեռացման
պահանջներին համապատասխան:
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ՄասիսՄարմարաշեն
ճանապարհ
Հողային աշխատանքներ՝
357
Գրունտի հանում
Առկա ա/բ ծածկի
քանդում
Լիցք
Կողային առուների
կառուցում

Երևան-Մասիս
իջատեղ

65

մ3
(33гIII)

197

մ3
(33гIII)
մ3

20408

մ3

1162

մ3

18

մ3
(33гIII)

Ճանապարհի շեպերին նախատեսված է կանաչապատում (խոտի տեսքով) - 4898.6 մ2

Մ2 Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման Ա/Ճ-ի
15+444 և 24+147.5 կիլոմետրերում ուղեանցերի տեղակայությունը

ԿՄ 15+444

ԿՄ 24+147.5
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3.3 Շրջակա միջավայրի նկարագրությունը (ելակետային տվյալներ)
Ա. Ֆիզիկական ռեսուրսներ

Կլիմայական պայմաններ. Երկու ուղեանցերն էլ գտնվում են չորցամաքային կլիմայական
գոտում (տարեկան մթնոլորտային տեղումների քանակը 400 մմ-ից պակաս է), և հիմնական
տեղումները անձրևներն են՝ գարնանը և աշնանը: Խոնավության աստիճանը ցածր է,
ամենաբարձրը՝ 78% ապրիլ/մայիս ամիսներին, և ամենացածրը՝ 56% օգոստոսին:
Ջերմաստիճանային ռեժիմը համապատասխանում է
չոր մայրցամաքային կլիմային.
հունվարի (ամենացուրտ ամիսը) միջին ջերմաստիճանը մինուս 4-6° C սահմանում է,
հուլիսին (ամենատաք ամիսը)՝ 25°-38° C:

Երկրաբանական պայմաններ. Տեղանքի երկրաբանական կառուցվածքը խառն է, սակայն
գերակշռում են հրաբխային բազալտը, նստվածքային ապարները և մագմայական
միակցության լավաները: Երկրաբանական ծագումը պատկանում է Պլիոցենի, Պալեոցենի և
Կավճային դարաշրջաններին: Դեպի հարավ՝ Արարատյան դաշտավայրի երկրաբանական
կառուցվածքում մասնակցում են պլիոցենային բազալտները և նստվածքային ապարները:
Տարածաշրջանում ժամանակ առ ժամանակ երկրաշարժեր են լինում: Վերջինը տեղի է
ունեցել 1988թ. դեկտեմբերին, էպիկենտրոնը գտնվում էր Սպիտակ քաղաքի մոտ:
Երկրաշարժը քիչ ազդեցություն է թողել հողի վրա, իսկ ուղեանցների մոտ գտնվող
կառույցների վրա որևէ ակնհայտ ազդեցություն չի եղել: Ժամանակ առ ժամանակ
Հայաստանի կենտրոնական շրջաններում բազմաթիվ թեթև երկրաշարժեր են տեղի ունեցել,
և մի քանի անգամ էլ՝ խոշոր, այդ թվում՝ 19-րդ դարի սկզբում և 20-րդ դարում: Սեյսմիկ
գործոնը տատանվում է 8-9-ի սահմաններում է, իսկ երկրաշարժի սեյսմիկ ալիքի
արագացման գործակիցը՝ g = 0.4 մ/վրկ:
Ուղեանցերի հատվածի լանդշաֆտը հարթ է, և բարձրության նիշը մոտավորապես 1,100 մ է:
Մակերևութային ջրային հոսքեր չկան, բայց Արարատյան դաշտավայրը համարվում է
արտեզյան ավազան և սնվում ձյան հալոցքային ջրերից և ստորգետնյա ջրապարունակ
շերտերի ցանցից՝ ճեղքված լավայի միջոցով: Որտեղ հնարավոր է՝ հողը ոռոգվում է
ջրապարունակ շերտերի ջրերով, որոնք խոշոր տրամաչափի խողովակներով և ջրանցքներով
լեռներից տարվում են դեպի արևելք:
Բուրաստան համայնքի ուղեանցի երկայնքով և Մարմարաշենի ուղեանցի աջ կողմում (մոտ
50 մ) տեղակայված են Արարատյան դաշտավայրի դրենաժային համակարգի ջրանցքները:
Այն պատճառով, որ վերջին մի քանի տարիների ընթացքում արտեզյան ավազանի ջրերը
չափից շատ են օգտագործվել, դրենաժային համակարգը իրականում ցամաքած է:
Այնուամենայնիվ, դրենաժային ջրանցքների վրա բացասական ազդեցությունները կանխելու
նպատակով, սույն ՏԲԿՊ-ի մեջ նախատեսվել են համապատասխան մեղմացնող
միջոցառումներ:

Բ. Էկոլոգիական և հնագիտական ռեսուրսներ
Ճանապարհային միջանցքի
անապատային և կիսաանապատային բուսականությունը
համարյա թե չի պահպանվել, քանի որ հողերը մեծ մասամբ մշակվում են կամ օգտագործվում
են որպես արոտավայրեր:
Երկու ճանապարհահատվածների երկայնքով էլ բնական ծառեր չեն աճում: Առկա օտարման
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գոտում, որտեղ որ նախատեսված է սահմանափակել բարեկարգման և շինարարական
աշխատանքները, ընկած է հիմնականում հենց ինքը ճանապարհը, բաժանիչ գոտիները,
սահմանափակ կողնակները, առուները և պաշտպանիչ գոտիներն ու համայնքային հողերը:
500 մ օտարման գոտում (ՕԳ) եզակի կամ պահպանվող տարածքներ, անտառներ կամ
էկոլոգիական պահուստներ չկան:
Օտարման գոտու մոտ 100 մ-ի սահմաններում ոչ մի հնագիտական ռեսուրս չկա:

Գ. Ռեսուրսների օգտագործումը
Գոյություն ունեցող 4-ուղի ճանապարհները ձևավորում են առկա բնապահպանական
կարևոր հատկանիշները ճանապարհային միջանցքների ամբողջ երկայնքով և էական
խոչընդոտ են ներկայացնում ճանապարհը անցնել փորձող մարդկանց համար:
Մարմարաշենի ուղեանցի օտարման գոտում կան մի շարք կոմերցիոն կառույցներ և բնակելի
շենքեր: ՕԳ-ի ձախ կողմում՝ մոտ 5-10 մ հեռավորության վրա կա 2 բնակելի տուն, 2
անավարտ կառույց (բնակիչներ չկան) և մեկ փոքր շինություն, որն օգտագործվել է որպես
խանութ:
Աջ կողմում՝ մոտ 20-30 մ հեռավորության վրա գազալցակայան է: ՏԲԿՊ-ում
համապատասխան մեղմացնող միջոցառումներ են նախատեսված շրջակա բնակիչների և
բիզնեսի վրա բացասական ազդեցությունները կանխելու նպատակով:
Ուղեանցերի երկու կողմերի երկայնքով գյուղատնտեսական հողեր են: Ուղեանցերը
հիմնականում կտեղակայվեն առկա ճանապարհին զուգահեռ՝ նվազագույն ազդեցություն
թողնելով հարակից հողերի վրա: Սակայն, ծրագրի իրականացման համար որոշ հողի
առգրավում կպահանջվի: Հետևաբար, նշված գործընթացը կազմակերպելու նպատակով, և
հաշվի առնելով հնարավոր կորուստների գրանցման ու փոխհատուցման մեխանիզմների
մշակման համար պահանջները, կպատրաստվի Հողի օտարման եւ տարաբնակեցման
ծրագիր, որը կհաստատվի ԱԶԲ-ի և ՀՀ կառավարության կողմից:

Էներգիայի աղբյուրներ և հանքավայրեր. Ուղեանցերի տարածքում ատոմային, հիդրո կամ
այլ տեսակի էլեկտրակայաններ և գործող հանքավայրեր չկան:

Տուրիզմի գոտիներ և պատմամշակութային հուշարձաններ. Ուղեանցերի տարածքում կամ
նրան մոտ տուրիզմի գոտիներ և պատմամշակութային հուշարձաններ չկան:

4 Շրջակա միջավայրի վրա սպասվող ազդեցություններն ու
մեղմացման միջոցառումները
4.1 Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցություններ
Ուղեանցերի կառուցման արդյունքում ակնկալվող
տնտեսական դրական ազդեցությունները հետևյալն են.

բնապահպանական

և

սոցիալ-

-

Մարմարաշեն և Բուրաստան համայնքների համար կբացվի բարելավված և ապահով
ճանապարհ դեպի Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցք:

-

Ուղեանցերի
կառուցվածքային
տարրերը
նախագծելիս
տարածաշրջանի սեյսմիկ ակտիվության բարձր ռիսկի գործոնը:

հաշվի

է

առնվել
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-

Նախագծերը ներառում են նաև ճանապարհի շեպերի կանաչապատում խոտերի
տեսքով, ինչը հնարավորություն կտա խուսափել էրոզիայից:

-

Տրանսպորտային միջոցների շահագործման ծախսերի խնայողություններ:

-

Երթևեկման ժամանակի խնայողություններ` տրանսպորտային միջոցների միջին
արագության աճի շնորհիվ (առկա ճանապարհային ցանցի հետ համեմատած):

-

Շինարարական աշխատանքների ժամանակ ժամանակավոր աշխատատեղերը կարող
են լրացուցիչ եկամուտ ապահովել տեղական համայնքների բնակիչների համար:

Նոր ուղեանցերը նախագծվել են և կկառուցվեն այնպիսի չափանիշներին համապատասխան,
որի արդյունքում կլինեն լավ նշագծված, ճանապարհային համապատասխան նշաններով
կահավորված, անվտանգ և բավարար ջրահեռացման համակարգերով ճանապարհներ:
ՇՄԱԳ-ում

նշվում

է,

որ

շինարարական

աշխատանքները

որոշակի

բացասական

ազդեցություն կարող են ունենալ լանդշաֆտի, շրջակա միջավայրի և բնակչության
առողջության վրա, բայց դրանք բոլորը ժամանակավոր բնույթ կունենան:
Բացասական բոլոր ազդեցությունները կարող են կանխվել կամ մեղմացվել շինարարական
լավագույն փորձի կիրառման շնորհիվ:
Հիմնվելով

նախնական

գնահատման

վրա,

հնարավոր

են

հետևյալ

բացասական

ազդեցությունները.
-

օդի աղտոտում;

-

աղմուկ;

-

երթևեկության խցանումներ և համայնքների ճանապարհների ծանրաբեռնում;

-

հողի էրոզիա

-

շրջակա միջավայրի և դրենաժային խողովակների աղտոտում շինարարական և
կենցաղային աղբով;

-

բնահողի աղտոտում վառելանյութի և յուղերի արտահոսքից;

-

բանվորների և մոտակա բնակիչների առողջապահական և անվտանգության խնդիրներ:

Այս ազդեցությունները կլինեն կարճաժամկետ, իսկ ընդհանուր առմամբ, ուղեանցերի
կառուցումը կունենա դրական սոցիալ-տնտեսական ազդեցություն: Շրջակա միջավայրի վրա
հնարավոր ազդեցությունները (ինչպիսիք են՝ հողի էրոզիան, աղմուկի և թրթռումների
մակարդակի բարձրացումը, օդի աղտոտումը) ժամանակավոր բնույթ կկրեն և հիմնականում
ի հայտ կգան միայն շինարարական աշխատանքների ժամանակ: Այդ ազդեցությունները
կառավարելի են և կարող են նվազագույնի հասցվել, կամ նույնիսկ վերացվել՝ Տեղամասային
բնապահպանական կառավարման պլանի մեջ առաջարկված մեղմացնող միջոցառումների
ժամանակին և պատշաճ իրականացման միջոցով:
Ենթածրագրով նախատեսված շինարարական աշխատանքները իրականացվելու են բնակելի
տարածքներում, որտեղ բնական լանդշաֆտներ չկան:
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4.2 Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության մեղմացնող միջոցառումներ
Ստորև ամփոփ ներկայացված են շինարարությանը նախորդող, մոբիլիզացիայի և
շինարարության փուլերը՝ հնարավոր ազդեցություններով հանդերձ, որոնց համար
առաջարկվում են համապատասխան մեղմացնող միջոցառումներ: Մանրամասն
մեղմացնող միջոցառումները՝ ներառյալ կոնկրետ ոլորտների համար մանրամասն
գործունեության ծրագրեր մշակելու պահանջը, ներառված են ՏԲԿՊ-ում:
Շինարարական ճամբարներ. Ցանկացած շինարարական ճամբարի տեղանքը պետք է
ընտրվի կապալառուի կողմից, որը կհամաձայնեցվի ԾԻԳ-ի և բնապահպանության
մասնագետի հետ՝ բացասական ազդեցությունները նվազագույնի հասցնելու նպատակով:
Անվտանգություն.
Շինարարական
աշխատանքների
ժամանակ
հնարավոր
են
աշխատողների կամ մերձակայքի բնակիչների անվտանգության և առողջության հետ
կապված ռիսկեր, ինչպես օրինակ ասֆալտապատման ընթացքում արձակվող պոլիցիկլիկ
արոմատիկ ածխաջրածիններից (ՊԱԱ) առաջացող վտանգը և այլ աշխատանքներից
առաջացող ռիսկերը: Կապալառուն պետք է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները ձեռնարկի
շինարարության ընթացքում հանրության և հետիոտների անվտանգությունն ապահովելու
համար: Այդ միջոցառումները կիրականացվեն ՏԲԿՊ-ին համապատասխան:
Բնապահպանական և անվտանգության կողմնորոշվածություն. Պետք է մշակվի և
իրականացվի
«Շրջակա
միջավայրի
պաշտպանության
և
անվտանգության»
վերապատրաստման ծրագիր: Բնապահպանական և առողջապահական&անվտանգության
խնդիրների հետ կապված դասընթացը պետք է կազմակերպվի Կապալառուի
բնապահպանության և անվտանգության մասնագետի կողմից՝ Կապալառուի ողջ
անձնակազմի համար:
Ինժեներական կազմը և բանվորները պարտավոր են
կողմնորոշվածության/անվտանգության
վերապատրաստման
դասընթացն
անցնել
շինհրապարակում իրենց առաջին աշխատանքային շաբաթվա ընթացքում, որից հետո
նրանք
պարբերաբար դասընթացներ կանցկացնեն նոր աշխատակիցների համար:
Շինհրապարակի աշխատողներին պետք է իրազեկել և ուսուցանել ստանդարտ
բնապահպանական և առողջապահական&անվտանգության պահանջները: .
Հանրությանը հասցվող ազդեցություններ. Ազդեցությունների պոտենցիալ կրողները
(հիմնականում Մարմարաշեն համայնքի բնակչությունը, ինչպես նաև Բուրաստանի
ուղեանցի մոտ բնակվողները) պետք է Կապալառուների կողմից տեղեկացվեն իրենց
տարածքում գալիք շինարարական աշխատանքների մասին, որոնց արդյունքում կշատանա
փոշին, աղմուկը, ժամանակավորապես կփակվեն ճանապարհներն ու կավելանան
երթևեկության շեղումները: Ծանուցումները պետք է ապահովեն այն անձանց կոնտակտային
տվյալները, որոնց պետք է դիմել լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու կամ բողոք
ներկայացնելու համար: Շինարարական աշխատանքները պետք է իրականացվեն միայն
աշխատանքային ժամերին, և ՏԲԿՊ-ում ներկայացված բոլոր մեղմացնող միջոցառումները
կատարվեն ճիշտ և ժամանակին:
Հանված բնահող և պինդ ու հեղուկ թափոններ. Ուղեանցերի կառուցման ընթացքում
կառաջանա մոտ 800մ3 հանված բնահող: Շինարարության ընթացքում առաջացող պինդ
թափոնները ներառում են՝ ավելցուկային ճանապարհի մակերևույթ, յուղի զտիչներ,
նյութերի փաթեթավորում և շինարարության վրա աշխատողների թողած աղբը: Ծրագրի
հետևանքով առաջացած հեղուկ թափոններն են՝ շինարարության աշխատողների
կեղտաջրերը և յուղի թափոնները: Ավելցուկային բնահողի և թափոնների տեղադրման
համապատասխան վայրը գտնվում է Բուրաստան համայնքում, և համայնքի հետ
նախնական պայմանավորվածությունը ձեռք է բերված (Հավելված 7): Բոլոր
համապատասխան համաձայնագրերը պետք է ստորագրված և վճարները Կապալառուի
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կողմից վճարված լինեն նախքան շինարարական աշխատանքները սկսելը: Հանված
բնահողը պետք է դասակարգվի, տեղափոխվի և տեղադրվի Բնապահպանության
նախարարության (ԲՆ) պահանջներին համապատասխան: The Armenian Law on Rates of
«Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին» ՀՀ օրենքի (2006) 3-րդ հոդվածը
ներկայացնում է
շրջակա միջավայրում արտադրության և սպառման թափոնների
սահմանված կարգով տեղադրման դիմաց վճարի դրույքաչափերը, ըստ թափոնների
դասակարգման: Դրանք են՝
(i)

Առաջին դաuի վտանգավորության թափոններ – $133/տ;

(ii)

Երկրորդ դաuի վտանգավորության թափոններ – $72/տ;

(iii)
(iv)

Երրորդ դաuի վտանգավորության թափոններ – $13/տ;
Չորրորդ դաuի վտանգավորության թափոններ – $4/տ;

(v)

Ոչ վտանգավոր թափոններ – $2/տ;

(vi)

Հողածածկույթի քանդման և շինարարության հետևանքով առաջացած ոչ
վտանգավոր թափոններ – $0.2/տ:

Յուղի և վառելանյութի արտահոսք. Հնարավոր է տեղի ունենա վառելանյութի և յուղի
արտահոսք
սխալ պահեստավորված նյութերի պատճառով կամ վերալիցքավորման
ժամանակ: Դա կարող է թունավորել հողը և ներծծվել գրունտային ջրերի կամ, ի վերջո,
մակերևութային ջրի մեջ, շինհրապարակից արտահոսելով տանելու դեպքում: ՏԲԿՊ-ի
մեղմացնող միջոցառումները նկարագրում են սարքավորումները շինհրապարակում
պահելուց և այնտեղ վերալիցքավորում կատարելուց խուսափելու միջոցները՝
պատնեշավորված տարածքները տրամադրելով վառելանյութի պահեստավորման և
սարքավորումների պահպանման համար: Այն դեպքերում,
երբ հնարավոր չէ
շինհրապարակում չպահել տվյալ նյութերն ու սարքավորումները, արտահոսքի դեպքում
անհրաժեշտ է դրանք իսկույն մաքրել:
Փոխադրամիջոցների շարժը տեղական ճանապարհների վրա և փոփոխության ենթարկված
մուտքերը. Ծրագրի շինարարական աշխատանքների ընթացքում՝ թափոնները,
շինարարական նյութերն ու սարքերը փոխադրելու արդյունքում կմեծանա ծանր
փոխադրամիջոցների շարժը տեղական ճանապարհների վրա: Հասարակական
ճանապարհների մատչելիությունը կնվազի՝ ներառյալ շեղումներն այնտեղ, որտեղ նոր
մայրուղին հատվում է ներկայումս գոյություն ունեցող ճանապարհի հետ, և կմեծանան
ճանապարհային երթևեկության ընդհարումները: Կապալառուի պարտականությունն է
սահմանել դեպի շինարարական տեղամաս երթևեկության ուղղությունները և մուտքերը:
Նա նաև պատասխանատու կլինի իր նյութերի և ապրանքների աղբյուրների ընտրության
համար (խճաքար, ասֆալտ և այլն):
Աշխատանքների ծավալից ելնելով չի ակնկալվում, որ Կապալառուն կհիմնի ասֆալտի
գործարան կամ կբացի նոր քարհանք, քանի որ նա կհենվի գոյություն ունեցող աղբյուրների
վրա: Հայտի տեխնիկական առաջարկում հայտատուն կներկայացնի նյութերի իր
աղբյուրների (եթե այդպիսիք կան) մանրամասները: Տեղափոխության երթուղիները
կախված կլինեն քարհանքերի և բացահանքերի տեղավայրերից, որոնք Կապալառուն
կօգտագործի: Կապալառուն, ում կշնորհվի պայմանագիրը, պետք է ձեռք բերի բոլոր
անհրաժեշտ
թույլտվությունները
երթևեկության
ուղղությունների
առնչությամբ:
Տեղափոխության համապատասխան սխեման պետք է ներառվի ՏԲԿՊ-ում:
Մոբիլիզացիայի ընթացքում Կապալառուն պետք է կազմի Երթևեկության և մուտքերի
կառավարման պլան՝ սահմանելու համար ապահով մուտքի և ելքի կետերը, խիստ
անվտանգություն հաստատելու հասարակական ճանապարհների համար՝ տեղական
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ոստիկանության ուժերի հետ միասին, սահմանելու առաքումների ժամանակը և տեղական
իշխանությունների հետ միասին որոշելու տեղական ճանապարհների երթուղիները՝
երթևեկությունը
կառավարելու
և
հնարավոր
ընդհարումները
նվազեցնելու
նկատառումներով:
Այս
պլանները
կպահանջեն
ոստիկանության
մարմինների
հաստատումը:
Շինհրապարակի վերականգնում. Շինարարական աշխատանքներն ավարտելուց հետո,
նախքան շինհրապարակը հանձնելը Կապալառուն պետք է վերականգնի տարածքը՝
մաքրելով այն բոլոր շինարարական նյութերից ու թափոններից և տեղափոխելով դրանք
համապատասխան տեղանքներ: Կանաչապատման աշխատանքները ներառում են խոտերի
ցանում ճանապարհի շեպերի վրա: Վերջնավճարը կտրամադրվի Կապալառուին միայն
Պատվիրատուի և ազդեցությանը ենթակա տեղական համայնքների համար ընդունելի ձևով
շինարարական տարածքը վերականգնելուց հետո:

5 Բնապահպանական կառավարման ինստիտուցիոնալ
շրջանակները
Բնապահպանության մասնագետները (ԾԻԳ, Ինժեներ և Կապալառու) կներգրավվեն Ծրագրի
իրականացման

բոլոր

փուլերում:

մոնիտորինգին

վերաբերող

ԲԿՊ-ի

իրականացմանը,

պարտավորությունները,

դերերը,

վերահսկողությանը

և

առաջադրանքները

և

գործողությունների հաճախականությունները բաշխված են հետևյալ կերպ.
Կապալառուն
ունի
առաջադրանքները`

(i)

ստորև

նշված

պարտավորությունները,

դերերը

և



Կապալառուի վերահսկողության թիմը և բնապահպանության մասնագետը
պետք է օրական կտրվածքով իրականացնեն բնապահպանական մեղմացնող
միջոցառումներ և դրանց առնչվող մոնիտորինիգի գործողություններ;



Բնապահպանության մասնագետը պետք է շաբաթական կտրվածքով
իրականացնի այցելություններ աշխատանքային տեղամաս և ստուգումներ
անցկացնի;



Բնապահպանության
մասնագետը
շաբաթական
բնապահպանական
հաշվետվության մեջ պետք է արձանագրի մոնիտորինգի գործողությունները և
արդյունքները;



Եթե մոնիտորինգի արդյունքները չեն բավարարում սահմանված պահանջներին,
բնապահպանության մասնագետը հնարավորինս շուտ պետք է սահմանի
անհրաժեշտ ուղղիչ գործողություններ՝
Ուղղիչ գործողությունների պլանի
միջոցով;



Դժբախտ պատահարի (հրդեհ, պայթյուն, նավթի արտահոսք, բիտումի
տարածում և այլ) դեպքում Կապալառուն պետք է անհապաղ տեղեկացնի
Ինժեներին: Նախնական ծանուցումը կարող է բանավոր լինել, որին դժբախտ
պատահարից կամ միջադեպից հետո 24 ժամվա ընթացքում պետք է հաջորդի
գրավոր զեկույցը;



Բնապահպանության մասնագետը պատրաստում է շաբաթական և ամսեկան
բնապահպանական
հաշվետվություններ`
որպես
Կապալառուի
աշխատանքներում առաջընթացի ամսական հաշվետվության մի մաս:
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Ինժեներն ունի ստորև նշված պարտավորությունները, դերերը և առաջադրանքները`

(ii)


Ամսական կտրվածքով վերահսկել, մոնիտորինգի ենթարկել, ստուգել և
համակարգել Կապալառուի բնապահպանական, առողջապահության և
անվտանգության
մասնագետի
գործողությունները
և
Կապալառուի
շինարարական աշխատանքները;



Ստուգել այն տարածքները, որոնք Կապալառուն նպատակադրված է
օգտագործել
շինճամբարների,
սարքավորումների/մեխանիզմների
պահեստավորման, կայանման, թափոնների կուտակման և այլ նման
գործողությունների
համար
մինչ
աշխատանքների
մեկնարկը:
Այս
տեղեկատվությունը
հասանելի
լինելուն
պես
և
ստուգումների
բացահայտումների հիման վրա պատրաստել հաշվետվություններ և
ներկայացնել դրանք ԾԻԳ-ին հաստատման համար;



Ուսումնասիրել Կապալառուի կողմից տրամադրված Ուղղիչ գործողությունների
պլանները և հնարավորինս արագ փոխանցել դրանք ԾԻԳ-ին հաստատման
համար;



Ստուգել և վերահսկել կապալառուի կողմից ուղղիչ գործողությունների
իրականացումը`ապահովելու դրանց արդյունավետությունը իրականացումից
անմիջապես հետո;



Վերահսկել ուղղիչ գործողությունների արդյունավետությունը;



Ուսումնասիրել մոնիտորինգի վերաբերյալ Կապալառուի շաբաթական
հաշվետվությունները` բնապահպանական մոնիտորինգի գործողությունների
վերաբերյալ տվյալներն ու տեղեկատվությունը պատշաճորեն ստուգելու
նպատակով;



Ուսումնասիրել և հաստատել
Կապալառուի կողմից ներկայացված
փաստաթղթերը`
թարմացված
ԲԿՊ,
հաշվետվության
սխեմատիկ
կառուցվածքները և ձևանմուշները և այլն;



Պատրաստել ամսական առաջընթացի հաշվետվություն՝ հիմնված Կապալառուի
ներկայացրած ամսական առաջընթացի հաշվետվության վրա;
ԾԻԳ-ի պարտավորությունները, դերերը և առաջադրանքները`

(iii)


Կանոնավոր կերպով ստուգել շինարարական աշխատանքները;



Ուսումնասիրել
ամսական
բնապահպանական
անվտանգության
միջոցառումները, այդ թվում՝ Ինժեների կողմից ներկայացված մոնիտորինգի
հաշվետվությունները;



Կատարել մոնիտորինգի տվյալների գրանցում;



Պատրաստել և ԱԶԲ-ին հանձնել կիսամյակային հաշվետվություններ;



ԾԻԳ-ի առաջադրանքների ավելի լայն շրջանակը ներառում է ՏԲԿՊ-ի ընդհանուր
կառավարումը
և
ՀՀ
օրենսդրությանն
ու
ԱԶԲ
Անվտանգության
քաղաքականության
հայտարարագրին
դրանց
համապատասխանության
ապահովումը:

ՀՀ
բնապահպանության
նախարարության
Բնապահպանական
պետական
տեսչությունը (ԲՊՏ) իրավասու է ստուգել Ծրագրի համապատասխանությունը
շրջակա միջավայրի պահպանության սկզբունքներին և համապատասխան
կանոնակարգերին` համաձայն ՀՀ բնապահպանական օրենսդրության և այն
պայմանների, որոնք կարող են առաջադրվել ԲՊՓ-ի և ծրագրի ԲԿՊ-ի ու ՏԲԿՊ-ների
կողմից:
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6 Տեղեկատվության տրամադրում, հասարակայնության հետ
հաղորդակցություն, հանրային լսումներ և մասնակցություն
Հասարակայնության հետ հաղորդակցությունը, հանրային լսումները և մասնակցությունը
պետք է իրականացվեն ԱԶԲ 2009թ. ԱՔՀ (ԱԶԲ Անվտանգության քաղաքականության
հայտարարագիր) և ՀՀ օրենսդրությանը համաձայն, ինչպես նաև ԲԿՊ-ի շրջանակներում
պատրաստված «Հանրային լսումների և մասնակցության պլան»-ի հիման վրա:

6.1 Տեղեկատվության հրապարակում
Հանրային իրազեկման արշավների շրջանակներում կազմակերպված հանդիպումների
ժամանակ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչը և Խորհրդատուն Ենթածրագրի շահառու և ազդեցության
ենթակա համայնքներին՝ Արարատի մարզի Մարմարաշեն եւ Բուրաստան համայնքների
բնակիչներին կներկայացնեն բոլոր հնարավոր բնապահպանական և սոցիալ-տնտեսական
ազդեցությունները:
Բոլոր

շահառուների

ներկայությունը

ապահովելու

նպատակով,

նախնական

պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել, համայնքների գյուղերի ղեկավարների և այլ
շահագրգիռ կողմերի հետ:
Երկու համայնքներում էլ խորհրդակցություններ կազմակերպելիս հատուկ ուշադրություն է
դարձվել ուղեանցներին անմիջականորեն մոտ բնակվող անձանց մասնակցության վրա:
Տեղական ինքնակառավարման մարմինները իրենց աջակցությունը ցուցաբերեցին այդ
բնակիչների ներկայությունը ապահովելու գործում:
Հանրային իրազեկման առաջին հանդիպումը տեղի ունեցավ 2015թ. մայիսի 21-ին
Բուրաստան համայնքում: Տեղի բնակչությունը ակտիվորեն մասնակցեց այդ հանդիպմանը:
Հանդիպմանը ներկա էին ավելի քան 25 մասնակից, այդ թվում՝ ԱԶԲ-ի, ԾԻԳ-ի
ներկայացուցիչները,

ինչպես

նաև

համայնքի

ղեկավարը,

վարչական

կենտրոնի

աշխատակազմը, մշակութային կենտրոնի տնօրենը և այլ բնակիչներ:
Երկրորդ հանդիպումը կազմակերպվեց Մարմարաշեն համայնքում՝ 2015թ. մայիսի 27-ին:
Հանդիպումը տեղի ունեցավ գյուղի վարչական կենտրոնում, որին ներկա էին համայնքի
ղեկավարը,

վարչական

կենտրոնի

աշխատակազմը,

խորհրդի

ներկայացուցիչներ,

թոշակառուներ և այլ բնակիչներ, ինչպես նաև ԱԶԲ-ի և ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները:
Ուղեանցերի

կառուցման

մեջ

շահագրգռված

մարդիկ

ակտիվորեն

մասնակցեցին

կազմակերպված հանդիպումներին: Հանդիպման մասնակիցների ցուցակը ներկայացված է
Հավելված 6-ում:
Հանդիպումների ժամանակ ներկայացվեցին մանրամասն նախագծերը և նախատեսված
աշխատանքները, որից հետո ԾԻԳ-ի բնապահպանության մասնագետը տեղեկացրեց շրջակա
միջավայրի վրա հնարավոր բացասական ազդեցությունների մասին, որոնք ամփոփված են
ՏԲԿՊ-ի մեջ:
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Ստորև

ներկայացվում

է

շինարարական

աշխատանքներից

շրջակա

միջավայրի,

բնակչության առողջության և անվտանգության վրա բացասական ազդեցությունների
նկարագրությունը, որոնք հնարավոր են Ենթածրագրի իրականացման նախագծային,
շինարարական ու շահագործման փուլերում: Հնարավոր բացասական ազդեցությունների
մեղմացնող կամ կանխարգելման միջոցառումների ցանկը նույնպես ներկայացված է:
Համայնքների բնակիչները հիմնականում մտահոգված են հետևյալ հնարավոր խնդիրներով,
որոնք կարող են ծագել շինարարական աշխատանքների ժամանակ.
-

Ե՞րբ կսկվեն շինարարական աշխատանքները, և որքա՞ն կտևեն:

-

Ինչպե՞ս

կկարողանան

բնակիչները

անցնել

ճանապարհը

շինարարական

աշխատանքների ժամանակ:
-

Ինչպե՞ս կկազմակերպվի խոշոր եղջերավոր կենդանիների անցումը շինարարական
աշխատանքների ժամանակ:

-

Շինարարության

ընթացքում

բնակավայրերի

աղտոտումը

շինարարական

և

կենցաղային աղբից:
ՏԲԿՊ-ի ներկայացումից հետո բնապահպանության մասնագետը խնդրեց ներկաներին
մանրամասն ծանոթանալ բնապահպանական կառավարման պլանի հետ, և շինարարության
ընթացքում հետևել պլանում ներառված միջոցառումների իրականացմանը:
Բնապահպանական կառավարման պլանի վերջնական տարբերակի օրինակները կտրվեն
երկու գյուղերի վարչական մարմիններին:
Հանրային լսումները ազդեցության ենթակա անձանց, պետական իրավասու մարմինների և
ազդեցության ենթակա համայնքների բնակիչների և այլ շահառուների հետ պետք է
շարունակական

բնույթ

ունենան՝

Ծրագրի

իրականացման

ողջ

ընթացքում,

ինչը

հնարավորություն կտա համապատասխան և կարևոր տեղեկությունները հասկանալի և
մատչելի ձևով ճիշտ ժամանակին հասցնել բոլոր ազդեցության ենթակա կողմերին, ինչպես
նաև արձագանքել կարիքավոր ու խոցելի խմբերի կարիքներին: Դա հնարավորություն
կստեղծի բոլոր ազդեցության ենթակա կողմերի ու այլ շահառուների համապատասխան
տեսակետները

համախմբել

մեղմացման

միջոցառումների

և

դրանց

իրականացման

միջոցների մեջ: Խորհրդակցությունների ընթացքը և դրանց արդյունքները պետք է
արձանագրվեն:
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Բնապահպանական խորհրդակցություններ

Բուրաստան համայնք

Մարմարաշեն համայնք
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7 Հաշվետվողականություն և բողոքների լուծման մեխանիզմ
7.1 ԱԶԲ-ի հաշվետվողականության մեխանիզմը
ԱԶԲ-ի կայքէջում ներկայացված է Հաշվետվողականության մեխանիզմը (ՀՄ) որպես
ֆորում, որտեղ ԱԶԲ-ի կողմից աջակցվող ծրագրերի արդյունքում բացասական
ազդեցության ենթարկված անձինք կարող են արտահայտվել` փորձելով լուծումներ գտնել
իրենց խնդիրների վերաբերյալ և զեկուցել ԱԶԲ-ի գործառնական քաղաքականության և
ընթացակարգերի ենթադրյալ անհամապատասխանության մասին:
ԱԶԲ-ն հաստատապես հավատարիմ է մնում հաշվետու լինելու սկզբունքին,
համապատասխանում է իր գործառնական քաղաքականությանն ու ընթացակարգերին,
ինչպես նաև լուծելու ծրագրի արդյունքում ազդեցության ենթարկված անձանց խնդիրները և
ապահովում է բարձր չափանիշների հաշվետվողականություն, թափանցիկություն,
հրապարակայնություն և հանրային մասնակցություն: 2012թ. ՀՄ-ն, որը ներկայացված է
իրենց
կայքէջում
(http://www.adb.org/documents/accountability-mechanism-policy-2012),
նախատեսված է հետևյալ նպատակներով`
(i)

բարձրացնել ԱԶԲ-ի զարգացման արդյունավետությունն ու ծրագրի որակը,

(ii)

արձագանքել ծրագրի արդյունքում ազդեցության ենթարկված անձանց
մտահոգող խնդիրներին և բոլոր շահառուների նկատմամբ լինել արդարացի,

(iii)

արտացոլել բարձր պրոֆեսիոնալիզմ և տեխնիկական ստանդարտներ իր
աշխատակազմում և գործառույթներում,

(iv)

լինել հնարավորինս անկախ և թափանցիկ, և

(v)

լինել շահութաբեր, արդյունավետ և լրացնել այլ` վերահսկողության,
աուդիտի, որակի հսկողության և գնահատման համակարգերը ԱԶԲ-ում:

ԱԶԲ ՀՄ-ն առաջադրանքներն իրականացնում է խնդիրները լուծելու գործառույթի միջոցով,
որն օժանդակում է անձանց, ովքեր ԱԶԲ-ի կողմից աջակցվող ծրագրերի արդյունքում
ենթարկվում են ուղղակի, նյութական և բացասական ազդեցության`լուծում գտնելու իրենց
խնդիրների համար: Կապալառուն պետք է տեղեկացնի ԱԵԱ-ներին ԱԶԲ ՀՄ վերաբերյալ`
որպես խնդիրները լուծելու այլընտրանքային հնարավորություն:

7.2

Բողոքների լուծման մեխանիզմ

Ծրագրի արդյունքում ԱԵԱ-ներից շարունակականորեն արձագանքներ, մտահոգություններ
և դժգոհություններ ստանալու նպատակով Ծրագրի ընթացքում կգործի բողոքների լուծման
մեխանիզմը (ԲԼՄ)՝ խնդիրները լուծելու գործառույթով և ԱԶԲ ուղեցույցների համաձայն:
Այն նպատակ ունի աջակցել տուժած անձանց ներկայացնել իրենց բողոքները և նկարագրել
նախատեսված մեխանիզմը՝ ժամանակին և արդյունավետորեն լուծելու վերջիններիս
բողոքները: Ներգրավված հավանական կողմերն են՝ հայցվորները, շինարարության
կապալառուները, Ինժեները, ԾԻԳ-ը, ԻՄ, ՀԿ-ները և դատարանները:
Ինժեների և Կապալառուի ընտրությունից հետո, գովազդը համապատասխան
մասնագետների կոնտակտային տվյալները պետք է տրամադրվեն համայնքներին ու նրանց
բնակչությանը:
Ստորև բերված են բողոքի ներկայացման ընթացակարգային քայլերը, ծրագրի
իրականացման հետ կապված խնդիրների, ծրագրի իրականացման, բնապահպանական և
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այլ խնդիրների վերաբերյալ հարցումները:
Քայլ 1. Ծրագրի արդյունքում ազդեցություն կրած անձինք կարող են ներկայացնել իրենց
առաջարկությունները/մտահոգությունները/բողոքները նախ և առաջ կապալառուի կողմից
ստեղծված հատուկ աշխատակազմին, որը կփորձի լուծել խնդիրը տեղական
մակարդակում: Ազդեցության ենթակա համայնքների առջև հաշվետվողականություն և
թափանցիկություն ապահովելու նպատակով, ինչպես նաև տեղեկատվությունը,
աջակցությունը և բողոքների լուծման ծառայություններն ազդեցության ենթակա անձանց
համար մատչելի դարձնելու նպատակով, Կապալառուն կհիմնի հետևյալ ԲԼՄ –ն` որպես
Ծրագրի ամբողջական ԲԼՄ-ի մի մաս.
(i)

ԱԵԱ-ները կարող են մոտենալ կապալառուի ներկայացուցչին (շինարարության
աշխղեկ, ինժեներ, սոցիալական կամ բնապահպանության մասնագետ)
աշխատանքային
տեղամասում
և/կամ
գրանցեն
իրենց
առաջարկությունները/դժգոհությունները բողոքների գրանցամատյանում, որը
վարում է Կապալառուն դաշտային գրասենյակում հիմնված ճանապարհի օտարման
գոտում տեղակայված շինարարական ճամբարում:

(ii)

Կապալառուն կապահովի կոնտակտային տվյալների (դաշտային գրասենյակի
գտնվելու վայրը, աշխատանքային ժամերը, պատասխանատու կոնտակտային
անձանց անունները, հեռախոսահամարները, փոստի և էլ. փոստի հասցեները և այլն)
տրամադրումը ցուցապաստառների և Ծրագրի վերաբերյալ տեղեկատվական
վահանակների միջոցով:

Քայլ 2. Եթե ԱԵԱ-ին չի բավարարում Կապալառուի կողմից տրված լուծումը իր բողոքին,
ապա հետագա հնարավորությունները նույնպես առկա են: ԱԵԱ-ն հաջորդիվ կարող է
բողոքով դիմել Ինժեներին Կապալառուի կողմից արձագանք ստանալուց/չստանալուց հետո
մեկ ամսվա ընթացքում:
Ինժեների
բնապահպանական
մասնագետները
Կապալառուի(ների)
հետ
համագործակցությամբ պետք է հիմնեն գրասենյակ ծրագրային տեղամասում, որտեղ
կներկայացվեն Ծրագրի ԱԵԱ-ի բնապահպանական դժգոհությունները ԲԿՊ-ի և ծրագրի
գործառույթների ազդեցության առնչությամբ: Ծրագրային տեղամասի գրասենյակը
կօգտագործվի շինարարության վերահսկողության համար, ներառյալ` ԲԿՊ-ին
Կապալառուի գործողությունների համապատասխանության մոնիտորինգը` ապահովելու
մեղմացնող միջոցառումների ժամանակին և պատշաճ իրականացումը, անվտանգության
բոլոր
փաստաթղթերի
հրապարակման
համար,
ինչպես
նաև
համայնքից
մեկնաբանություններ/արձագանքներ ստանալու և պատասխանելու համար: Ինժեները
բողոքներին կարձագանքի 15 օրվա ընթացքում:

Քայլ 3. Այն դեպքում, երբ Ինժեներին չի հաջողվում բավարարել բողոքը, ԱԵԱ-ն կարող է
դիմել ԾԻԳ, ԳՄ և ԱԶԲ ՀՄ-ին: Կոնտակտային բոլոր տվյաները կտրամադրվեն
Կապալառուի կողմից ցուցապաստառների և Ծրագրի վերաբերյալ տեղեկատվական
վահանակների միջոցով: Կապալառուն կապահովի անհրաժեշտ բացատրություններն ու
աջակցությունը նշված մարմինների միջոցով, իսկ անհրաժեշտության դեպքում, ԱԵԱ-ի հետ
անհատական շփման միջոցով:
Ի վերջո, ԱԵԱ-ն միշտ կարող է հրավիրել ՀԿ-ների ուշադրությունը և դիմել դատարանի
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միջամտությանը:
Այնուամենայնիվ,
բոլոր
ջանքերը
կգործադրվեն
խնդիրները
Կապալառուի, Ինժեների և ԾԻԳ-ի մակարդակում լուծելու համար: Եթե դա հնարավոր չէ,
փորձ կարվի խնդիրը լուծել ԳՄ մակարդակում`հնարավորինս խուսափելով/նվազագույնի
հասցնելով դատավեճը:
Բոլոր
բողոքները,
անկախ
արդյունքից
և
լուծումներից,
պատշաճորեն
կփաստաթղթավորվեն և հասանելի կլինեն դիտարկման, մոնիտորինգի և գնահատման
նպատակներով:
Հարցերի, բողոքների և առաջարկությունների համար ՀՀՃՄՆԾ-ի կոնտակտային տվյալներն
են.

«Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի»
Սոցիալական ազդեցության և վերաբնակեցման համակարգող
Հասցեն.

Հայաստանի Հանրապետություն, 0002 Երևան, Պուշկինի փ. 58:
Հեռախոս +374 60 506870
E-mail: info@northsouth.am

Բողոքի գրանցման ձևաթղթի նմուշը ներկայացված է Հավելված 4-ում: Շինարարական
տեղամասերի աշխղեկերին պետք է տրամադրվեն Բողոքների գրանցման մատյաններ, որտեղ
կգրանցվեն բոլոր բողոքները:

8 Տեղամասային բնապահպանական կառավարման և
մոնիտորինգի պլան
Տեղամասային բնապահպանական կառավարման պլանները (ՏԲԿՊ) մշակվել են ԱԶԲ
բնապահպանական պահանջներին և շրջակա միջավայրի պահպանության Հայաստանի
Հանրապետության բոլոր համապատասխան օրենքներին, կանոնակարգերին և
ստանդարտներին համապատասխանությունը ապահովելու համար: ՏԲԿՊ-ները ներառում
են դրույթներ, որոնք կմեղմացնեն կամ կանխարգելեն ծրագրի իրականացման ընթացքում
հնարավոր բացասական ազդեցությունները: Դրանք ներառում են նաև մոնիտորինգի
գործողություններ, որոնք կվերահսկեն շինարարական աշխատանքների իրականացման
գործընթացի համապատասխանությունը պլանավորված մեղմացնող միջոցառումներին:
ՏԲԿՊ-ները կներառվեն մրցութային և պայմանագրային փաստաթղթերում: ՏԲԿՊ-ները
ներկայացված են Հավելված 1 և 2-ում:
ՏԲԿՊ-ներում սահմանված միջոցառումները պետք է իրականացվեն Կապալառուի կողմից
և վերահսկվեն Ինժեների կողմից՝ ԾԻԳ-ի բնապահպանական մասնագետի անմիջական
հսկողությամբ:
Մոնիտորինգը պետք է իրականացվի վերահսկման նպատակով բնապահպանության
մասնագետների կողմից Ծրագրի բոլոր մակարդակներում տեղամասային այցելությունների
միջոցով: Տեղամասային այցելությունները պետք է իրականացվեն մոնիտորինգի
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պաշտոնական ժամանակացույցին համապատասխան. Կապալառուն`օրական, Ինժեները`
շաբաթական, և ԾԻԳ-ը՝ ամսական:
ՏԲԿՊ-ներով նախատեսված բոլոր միջոցառումների իրականացման համար գնահատված
ծախսերը ներառված են Աշխատանքային ծավալների ամփոփագրերում: Բացի այդ, շրջակա
միջավայրի պահպանության հետ կապված ծախսերը (վերահսկում, հետազոտություններ,
վերապատրաստումներ, հանրային լսումներ, հաշվետվություններ) նախատեսված են նաև
Ինժեների և ԾԻԳ-ի բյուջեներում:

Աղյուսակ 1 – Ծախսերի նախնական գնահատում և ԲԿՊ-ի ֆինանսավորման աղբյուրներ
(ենթակա է փոփոխման)
Գործունեության տեսակը

Բնապահպանական
մեղմացնող
միջոցառումների
իրականացում և
վերահսկում:

Ծախսը
ԱՄՆ$
44780

Ընդամենը ԱՄՆ$

Կապալառու
44 780 ԱՄՆ$ Ներառված է շինարարության
ընդհանուր ծախսերի մեջ
Ինժեներ
Վարձատրություն (շաբաթական 2 անգամ * 4
շաբաթ * 18 ամիս)

(աշխատանքների արժեքի
2 %-ը գումարած
կոմունիկացիաների
տեղափոխությունները)
ՏԲԿՊ-ի իրականացման
ուժեղացում, պահանջվող
հմտությունների զարգացում
և վերապատրաստում:

Վճարման աղբյուրներ

44 000

Կապալառու
24 000 $
Ներառված է շինարարության
ընդհանուր ծախսերի մեջ:
Ինժեներ
20 000 $

Ներառված է բյուջեի մեջ:

88 780
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1. Տեղամասային բնապահպանական կառավարման պլան Մարմարաշեն ուղեանցի համար
Շինարարական
աշխատանքներ

Դիտարկման ենթակա
հարցեր

Հողային
աշխատանքներ,
հիմնական
կառույցների
շինարարություն
(հողային
պաստառ, հիմք,
հենարաններ,
թռիչքային
կառույցներ,
ավելցուկ),
Մակերևութային
շերտի
կառուցում

Բանվորների,
ճանապարհից
օգտվողների և
աշխատանքային
տեղամասի
մերձակայքում
գտնվող այլ
մարդկանց
հիվանդությունը,
վնասվածքները կամ
մահը

Վտանգի
հավանականությունը/
արժեքը
3

Վտանգի
հետևանքը/
արժեքը

Ռիսկի
գործոնը/
արժեքը

3

9

Մեղմացնող միջոցառումներ



Ապահովել բոլոր աշխատակիցների վերապատրաստումը՝
կապված բնապահպանական, առողջապահական և
անվտանգության հետևյալ թեմաների հետ.
 Ընդհանուր կանոններ և կանոնակարգեր, որոնց պետք
է հետևել շինարարական տեղամասերում և
ճամբարներում;
 Շինարարական աշխատանքներին (այդ թվում՝
կամուրջների վրա աշխատանքները, էլեկտրական
սարքավորումների հետ աշխատանքը, հողային
աշխատանքները և այլն) վերաբերվող հատուկ
կանոններ և կանոնակարգեր;
 Ընդհանուր առողջապահության և անվտանգության
իրազեկման ծրագիր շինարարական
աշխատանքներում ներգրավված աշխատակիցների
համար՝ ներառյալ ՁԻԱՀ/ՄԻԱՎ և սեռավարակների
մասին ծրագիրը;
 Ապօրինի թրաֆիքինգ. աշխատողները պետք է տեղյակ
լինեն, որ մարդկանց, վայրի բնության վտանգված
տեսակների և ապօրինի նյութերի թրաֆիքինգը
ճանապարհային միջանցքով չեն թույլատրվելու: Նման
դեպքերում նրանք կծանուցվեն պատժի մասին, որը
կարող է ներառել ընդհուպ մինչև աշխատանքից
հեռացումը:



Շինարարական տեղամասից հեռացնել աշխատանքի բոլոր
վտանգավոր սարքավորումները և գործիքները:



Շինարարական բոլոր տեղամասերը և տեխնիկական
սարքերը ապահովել կրակմարիչներով:
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Շինարարական բոլոր տեղամասերը և շահագործվող
տեխնիկան պետք է ապահովված լինեն առաջին օգնության
բժշկական պարագաների կոմպլեկտներով:



Բոլոր աշխատակիցներին ապահովել տարվա եղանակին
համապատասխանող համազգեստներով և անձնական
պաշտպանիչ սարքավորումներով (ԱՊՍ): Խրախուսական
միջոցառումները և տուգանքները կապահովեն ԱՊՍ-ի
օգտագործումը:
Աշխատանքի հիգիենայի և անվատանգության բոլոր
միջադեպերը պետք է գրանցվեն և հայտնվեն Ինժեներին, և,
անհրաժեշտության դեպքում, նաև համապատասխան
ղեկավար մարմիններին:
Աշխատանքային տեղամասերում տեղադրել ցուցանակներ
կամ ծրագրի վերաբերյալ տեղեկատվական վահանակներ
հանրությանը
հետաքրքրող
համապատասխան
տեղեկություններով.
դաշտային
գրասենյակի
տեղը,
պատասխանատու անձանց կոնտակտային տվալները, «թեժ
գծի» հեռախոսահամարները,
փոստային հասցեն և
էլեկտրոնային փոստի հասցեները, և այլն:
Դաշտային գրասենյակում կամ մեկ ուրիշ մատչելի վայրում
պահել դժգոհությունների և բողոքների գրանցման մատյան,
որը հասանելի կլինի ազդեցության ենթակա բոլոր անձանց
համար:
Նշանակել անհատական պատասխանատու, որը կզբաղվի
հանրության և ԱԵԱ-ի բարձրացրած հարցերով:



Տեղեկատվության և
փոխըմբռնման
պակասը կարող է
հանգեցնել
վրդովմունքի ու
բողոքների

3

2

6







Փոշու գոյացում

5

3

15





Նվազագույնի հասցնել փոշու տարածումը՝ շինարարական
աշխատանքների իրականացման հատվածների մակերևույթի
կանոնավոր ջրում:
Կարգավորել տրանսպորտային միջոցների և տեխնիկայի
արագությունը:
Համոզվել, որ տրանսպորտային միջոցները ապահովված են
հատուկ ծածկոցներով, որոնք պետք է օգտագործվեն ավազը,
հողը, թափոնները և շինարարական աղբը շինհրապարակից
տեղափոխելու ժամանակ:
23

Նստվածքներ և
դրենաժային
համակարգերի
աղտոտում

5

3

15



Բանվորներին և վարորդներին ապահովել շնչադիմակներով և
հետևել, որ նրանք դա կրեն:




Կանխել արտահոսքերը շինարարական բոլոր տեղամասերից:
Պարբերաբար ստուգել, մաքրել կամ պահպանել ջրահեռացման
համակարգերը՝ նստվածքների առաջացումը կանխելու համար,
հատկապես առատ տեղումներից հետո:
Պարբերաբար ստուգել, վերանորոգել և մաքրել դրենաժային
խողովակները
Մաքրել կողային առուները, ջրահեռացման համակարգերը
և խողովակները շինարարական գործողություններից
առաջացած նստվածքներից:
Մաքրել
շինարարական
տեխնիկան
և
դրանց
վերալիցքավորումը իրականացնել ջրային ավազաններից
ապահով հեռավորության վրա:





Աղմուկի և
թրթռումների
ազդեցությունը
շրջակայքի
բնակչության վրա

5

3

15









Բուսականությանը
հասցվող վնասը

3

2

6



Խուսափել շինարարական աշխատանքները, ճամբարները,
մեքենա-մեխանիզմները և սարքավորումները ազդեցության
զգայունակ
կրողների
մոտակայքում
տեղակայելուց,
(հասարակական և բնակելի շրջաններ):
Առավել աղմկոտ գործողությունների իրականացումը
պլանավորել կեսօրվա ընթացքում:
Համոզվել, որ մեխանիզմների բոլոր մասերը հագեցած են
համապատասխան խլացուցիչներով, և գործածությունից հանել
նրանք, որոնք սարքին վիճակում չեն և չեն կարող հենց
առաջացման աղբյուրում նվազեցնել աղմուկի մակարդակը:
Համոզվել, որ բանվորները և վարորդները ապահովված են
համապատասխան ԱՊՍ-ով, այդ թվում նաև պաշտպանիչ
ականջակալներով:
Օգտագործել քիչ թրթռում առաջացնող սարքավորումներ
ազդեցության
զգայունակ
կրողների
մոտակայքում
(հասարակական և բնակելի շրջաններ):
Բուսականության մաքրման նպատակներով օգտագործել
միայն այն թունաքիմիկատները, որոնք նշված չեն
Կառավարության 2005թ. մարտի 17-ի N 293 որոշման մեջ և
բացառել
ԿՕԱ
պարունակող
քիմիակատների
24






Բուսահողի կորուստ
և էրոզիա

3

3

9





Սահմանափակ
հասանելիություն
դեպի մոտակա
հասարակական և
բնակելի շենքեր,
երթևեկության
խցանումներ

3

3

9










օգտագործումը:
Համոզվել, որ բուսականության մաքրման ժամանակ
պեստիցիդներ կամ այլ թունաքիմիկատներ օգտագործելիս
բանվորները
կրում
են
անձնական
պաշտպանիչ
սարքավորումներ (ԱՊՍ):
Մաքրված
բուսականությունը
հեռացնել/տեղափոխել
դրանց համար նախատեսված հատուկ կուտակատեղեր՝
մաքրումը սկսելուց 2 օրվա ընթացքում:
Մինչև աղբանոց տեղափոխելը, մաքրված բուսականությունը
ժամանակավորապես կուտակել շինարարական տեղամասի
օտարման գոտու հատուկ սահմանված վայրում:
Մաքրված բուսականությունը չպետք է այրել:
Իրականացնել հողի էրոզիայի հսկումը Տեխնիկական
մասնագրերի համապատասխան:
Բուսահողի մերկացումը և կուտակումը իրականացնել ՀՀ
օրենսդրության
և
Տեխնիկական
մասնագրերի
համապատասխան:
Բուսահողը
վերաօգտագործել
կանաչապատման
նպատակով:
Ապահովել բնակչության 24-ժամյա հասանելիությունը դեպի
տներ, խանութներ, աշխատավայրեր և այլն:
Բոլոր ժամերին ապահովել հետիոտների անցումային
ուղիները:
Փոխադրամիջոցների
և
տեխնիկայի
երթևեկությունը
կազմակերպել այնպես, որ ճանապարհային երթևեկության
հոսքի վրա միջամտությունը հնարավորինս քիչ լինի:
Աշխատանքների իրականացման ընթացքում ընդհանուր
երթևեկության անցումն ապահովել ժամանակավոր շրջանցիկ
ճանապարհով:
Շինարարական տեղամասերի մուտքերն ու ելքերը տեղակայել
այնպես, որ նրանք նվազագույն ազդեցություն թողնեն
ընդհանուր երթևեկության վրա, և որ վտանգի տակ չդնեն
հասարակական անվտանգությունը:
Մեքենա-մեխանիզմների կայանատեղիները կազմակերպել
դրանց համար հատկացված տեղերում:
25





Շինարարական և
կենցաղային աղբ

5

3

15












Իրականացնել համապատասխան շինարարական նշանների
տեղադրման ծրագիր, այդ թվում՝ ուղղությունը նշող նշաններ,
գծանշում, ճանապարհային ազդանշաններ, լուսավորում,
հստակ տեսանելի ամուր արգելապատնեշներ երթևեկությունը
հոսքավորելու համար, ազդանշանորդներ և շրջանցիկ
երթևեկության կազմակերպում:
Սահմանել
արագության
սահմանափակումներ
և
անհրաժեշտության դեպքում կազմել փոխադրամիջոցների
շարժի ժամանակացույց՝ պիկ ժամերից խուսափելու համար:
Շինարարական աղբը, թափոնները և
մնացորդները
շինհրապարակից պետք է հեռացվեն ամեն օր կամ նույնիսկ
ավելի հաճախ՝ երթևեկությունը խոչընդոտող թափոնների
կուտակումներից խուսափելու համար: Աշխատանքային
օրվա վերջում շինհրապարակում ոչ մի աղբ չպետք է մնա:
Պետք է տեղադրվեն աղբի և թափոնների կուտակման ու
տեղափոխման տարրաներ, որոնք պետք է ժամանակին
դատարկվեն:
Շինարարական աղբը տեղափոխել համայնքին պատկանող
համապատասխան աղբավայր (Բուրաստան), նախապես
պայմանագիր կնքելով համայնքների ղեկավարների կամ
աղբավայրերի օպերատորների հետ:
Շինարարական թափոնների դասակարգման հարցերով,
ինչպես նաև անհրաժեշտ լիցենզիաներ ստանալու համար
դիմել ԲՆ-ում գործող «Թափոնների ուսումնասիրության
կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին:
Աշխատանքային
տեղամասում
պահել
թափոնների
գրանցման մատյան բոլոր տեսակի թափոնների համար
(բետոն, ասֆալտ, հող և ավազ) և դրա համար նշանակել
պատասխանատու անձնակազմ: Գրանցման մատյանում
գրանցումները կատարել յուրաքանչյուր ամսվա սկզբում:
Կեղտաջրերը կուտակել հատուկ ջրավազաններում և
նախքան ջրային մարմիններ լցվելը՝ լավ մաքրել
վառելանյութերից և յուղերից:
Միջոցներ ձեռնարկել հավաքելու նավթի, քսայուղերի և
վառելանյութի ավելորդ քանակությունները` արտահոսքից
26





Դիզելեյային
վառելանյութի և
յուղի արտահոսք

3

5

15







Կանաչապատում Նյութերի
տարածումից և
շարժումից գոյացող
փոշին

3

2

6



խուսափելու
և
դրանք
համապատասխան
կուտակավայրերում տեղավորելու համար:
Պարբերաբար ստուգել շինարարական աշխատանքների
պատճառով հարակից ճանապարհների վրա կուտակվող
կեղտն ու ցեխը, և երբ պահանջվում է ու նաև անվտանգ է,
կատարել ճանապարհների մաքրում և լվացում:
Նախքան
շինարարական
տեղամասից
հեռանալը
իրականացնել
անվադողերի
մաքրում
(կոպճային
մակերևույթների
և
փոխադրամիջոցների
լվացման
միջոցների
ապահովումը
շինհրապարակի
ելքերում
համապատասխան
արտահոսքի
կանխարգելման
համակարգով)՝ շինարարական կեղտի և ցեխի տարածումը
կանխելու համար:
Ապահովել փոխադրամիջոցների պարբերական տեխզննումը՝
վառելանյութի և յուղի արտահոսքը կանխելու և ազգային
չափանիշների պահանջներին բավարարելու համար:
Դադարեցնել այն մեքենաների շահագործումը, որոնց մոտ
վառելանյութի կամ յուղի արտահոսք է նկատվել, և փոխարինել
այնպիսի մեքենաներով, որոնք պատշաճ աշխատանքային
վիճակում են:
Պատշաճ կերպով պահեստավորել արտահոսքը մաքրող
նյութերը և սարքավորումները, որպեսզի անհրաժեշտության
դեպքում դրանք հեշտորեն օգտագործվեն:
Այն տարածքը, որտեղ վտանգավոր նյութերի արտահոսք է
տեղի ունեցել, պետք է անմիջապես մաքրվի ներծծող
նյութերով՝ մակերևութային և գրունտային ջրերի ու հողի
հնարավոր աղտոտումը կանխելու համար: Թունավոր
նյութերը, ինչպես նաև աղտոտված հողն ու ներծծող
նյութերը պետք է հեռացվեն և կուտակվեն ԲՆ-ի կողմից
հաստատված տեղանքում:
Օգտագործել ջրցան մեքենաներ՝ բաց տարածքները
մերձատար ճանապարհները ջրելու համար:

և
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2. Տեղամասային բնապահպանական կառավարման պլան Բուրաստան ուղեանցի համար
Շինարարական
աշխատանքներ

Դիտարկման ենթակա
հարցեր

Հողային
աշխատանքներ,
հիմնական
կառույցների
շինարարություն
(հողային
պաստառ, հիմք,
հենարաններ,
թռիչքային
կառույցներ,
ավելցուկ),
Մակերևութային
շերտի
կառուցում

Բանվորների,
ճանապարհից
օգտվողների և
աշխատանքային
տեղամասի
մերձակայքում
գտնվող այլ
մարդկանց
հիվանդությունը,
վնասվածքները կամ
մահը

Վտանգի
հավանականությունը/
արժեքը
3

Վտանգի
հետևանքը/
արժեքը

Ռիսկի
գործոնը/
արժեքը

3

9

Մեղմացնող միջոցառումներ







Ապահովել բոլոր աշխատակիցների վերապատրաստումը՝
կապված բնապահպանական, առողջապահական և
անվտանգության հետևյալ թեմաների հետ.
 Ընդհանուր կանոններ և կանոնակարգեր, որոնց պետք
է հետևել շինարարական տեղամասերում և
ճամբարներում;
 Շինարարական աշխատանքներին (այդ թվում՝
կամուրջների վրա աշխատանքները, էլեկտրական
սարքավորումների հետ աշխատանքը, հողային
աշխատանքները և այլն) վերաբերվող հատուկ
կանոններ և կանոնակարգեր;
 Ընդհանուր առողջապահության և անվտանգության
իրազեկման ծրագիր շինարարական
աշխատանքներում ներգրավված աշխատակիցների
համար՝ ներառյալ ՁԻԱՀ/ՄԻԱՎ և սեռավարակների
մասին ծրագիրը;
 Ապօրինի թրաֆիքինգ. աշխատողները պետք է տեղյակ
լինեն, որ մարդկանց, վայրի բնության վտանգված
տեսակների և ապօրինի նյութերի թրաֆիքինգը
ճանապարհային միջանցքով չեն թույլատրվելու: Նման
դեպքերում նրանք կծանուցվեն պատժի մասին, որը
կարող է ներառել ընդհուպ մինչև աշխատանքից
հեռացումը:
Շինարարական տեղամասից հեռացնել աշխատանքի բոլոր
վտանգավոր սարքավորումները և գործիքները:
Շինարարական բոլոր տեղամասերը և տեխնիկական
սարքերը ապահովել կրակմարիչներով:
Շինարարական բոլոր տեղամասերը և շահագործվող
տեխնիկան պետք է ապահովված լինեն առաջին օգնության
բժշկական պարագաների կոմպլեկտներով:
28





Տեղեկատվության և
փոխըմբռնման
պակասը կարող է
հանգեցնել
վրդովմունքի ու
բողոքների

3

2

6







Փոշու գոյացում

5

3

15







Բոլոր աշխատակիցներին ապահովել տարվա եղանակին
համապատասխանող համազգեստներով և անձնական
պաշտպանիչ սարքավորումներով (ԱՊՍ): Խրախուսական
միջոցառումները և տուգանքները կապահովեն ԱՊՍ-ի
օգտագործումը:
Աշխատանքի հիգիենայի և անվատանգության բոլոր
միջադեպերը պետք է գրանցվեն և հայտնվեն Ինժեներին, և,
անհրաժեշտության դեպքում, նաև համապատասխան
ղեկավար մարմիններին:
Աշխատանքային տեղամասերում տեղադրել ցուցանակներ
կամ ծրագրի վերաբերյալ տեղեկատվական վահանակներ
հանրությանը
հետաքրքրող
համապատասխան
տեղեկություններով.
դաշտային
գրասենյակի
տեղը,
պատասխանատու անձանց կոնտակտային տվալները, «թեժ
գծի» հեռախոսահամարները,
փոստային հասցեն և
էլեկտրոնային փոստի հասցեները, և այլն:
Դաշտային գրասենյակում կամ մեկ ուրիշ մատչելի վայրում
պահել դժգոհությունների և բողոքների գրանցման մատյան,
որը հասանելի կլինի ազդեցության ենթակա բոլոր անձանց
համար:
Նշանակել անհատական պատասխանատու, որը կզբաղվի
հանրության և ԱԵԱ-ի բարձրացրած հարցերով:
Նվազագույնի հասցնել փոշու տարածումը՝ շինարարական
աշխատանքների իրականացման հատվածների մակերևույթի
կանոնավոր ջրում:
Կարգավորել տրանսպորտային միջոցների և տեխնիկայի
արագությունը:
Համոզվել, որ տրանսպորտային միջոցները ապահովված են
հատուկ ծածկոցներով, որոնք պետք է օգտագործվեն ավազը,
հողը, թափոնները և շինարարական աղբը շինհրապարակից
տեղափոխելու ժամանակ:
Բանվորներին և վարորդներին ապահովել շնչադիմակներով և
հետևել, որ նրանք դա կրեն:
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Աղմուկի և
թրթռումների
ազդեցությունը
շրջակայքի
բնակչության վրա

3

2

6






Բուսականությանը
հասցվող վնասը

3

2

6








Բուսահողի կորուստ
և էրոզիա

3

3

9






Առավել աղմկոտ գործողությունների իրականացումը
պլանավորել կեսօրվա ընթացքում:
Համոզվել, որ մեխանիզմների բոլոր մասերը հագեցած են
համապատասխան խլացուցիչներով, և գործածությունից հանել
նրանք, որոնք սարքին վիճակում չեն և չեն կարող հենց
առաջացման աղբյուրում նվազեցնել աղմուկի մակարդակը:
Համոզվել, որ բանվորները և վարորդները ապահովված են
համապատասխան ԱՊՍ-ով, այդ թվում նաև պաշտպանիչ
ականջակալներով:
Բուսականության մաքրման նպատակներով օգտագործել
միայն այն թունաքիմիկատները, որոնք նշված չեն
Կառավարության 2005թ. մարտի 17-ի N 293 որոշման մեջ և
բացառել
ԿՕԱ
պարունակող
քիմիակատների
օգտագործումը:
Համոզվել, որ բուսականության մաքրման ժամանակ
պեստիցիդներ կամ այլ թունաքիմիկատներ օգտագործելիս
բանվորները
կրում
են
անձնական
պաշտպանիչ
սարքավորումներ (ԱՊՍ):
Մաքրված բուսականությունը տեղափոխել դրանց համար
նախատեսված
հատուկ
կուտակատեղեր՝
մաքրումը
սկսելուց 2 օրվա ընթացքում:
Մինչև աղբանոց տեղափոխելը, մաքրված բուսականությունը
ժամանակավորապես կուտակել շինարարական տեղամասի
օտարման գոտու հատուկ սահմանված վայրում:
Մաքրված բուսականությունը չպետք է այրել:
Իրականացնել հողի էրոզիայի հսկումը Տեխնիկական
մասնագրերի համապատասխան:
Բուսահողի մերկացումը և կուտակումը իրականացնել ՀՀ
օրենսդրության
և
Տեխնիկական
մասնագրերի
համապատասխան:
Բուսահողը
վերաօգտագործել
կանաչապատման
նպատակով:
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Նստվածքներ և
դրենաժային
համակարգերի
աղտոտում

5

3

15




Երթևեկության
խցանում

3

3

9



Կանխել արտահոսքերը շինարարական բոլոր տեղամասերից:
Պարբերաբար ստուգել, մաքրել կամ պահպանել ջրահեռացման
համակարգերը՝ նստվածքների առաջացումը կանխելու համար,
հատկապես առատ տեղումներից հետո:
 Պարբերաբար ստուգել, վերանորոգել և մաքրել դրենաժային
խողովակները
 Մաքրել կողային առուները, ջրահեռացման համակարգերը
և խողովակները շինարարական գործողություններից
առաջացած նստվածքներից:
շինարարական
տեխնիկան
և
դրանց
 Մաքրել
վերալիցքավորումը իրականացնել ջրային ավազաններից
ապահով հեռավորության վրա:









Փոխադրամիջոցների
և
տեխնիկայի
երթևեկությունը
կազմակերպել այնպես, որ ճանապարհային երթևեկության
հոսքի վրա միջամտությունը հնարավորինս քիչ լինի:
Աշխատանքների իրականացման ընթացքում ընդհանուր
երթևեկության անցումն ապահովել ժամանակավոր շրջանցիկ
ճանապարհով:
Շինարարական տեղամասերի մուտքերն ու ելքերը տեղակայել
այնպես, որ նրանք նվազագույն ազդեցություն թողնեն
ընդհանուր երթևեկության վրա, և որ վտանգի տակ չդնեն
հասարակական անվտանգությունը:
Մեքենա-մեխանիզմների կայանատեղիները կազմակերպել
դրանց համար հատկացված տեղերում:
Իրականացնել համապատասխան շինարարական նշանների
տեղադրման ծրագիր, այդ թվում՝ ուղղությունը նշող նշաններ,
գծանշում, ճանապարհային ազդանշաններ, լուսավորում,
հստակ տեսանելի ամուր արգելապատնեշներ երթևեկությունը
հոսքավորելու համար, ազդանշանորդներ և շրջանցիկ
երթևեկության կազմակերպում:
Սահմանել
արագության
սահմանափակումներ
և
անհրաժեշտության դեպքում կազմել փոխադրամիջոցների
շարժի ժամանակացույց՝ պիկ ժամերից խուսափելու համար:
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Շինարարական և
կենցաղային աղբ

5

3

15
















Շինարարական աղբը, թափոնները և
մնացորդները
շինհրապարակից պետք է հեռացվեն ամեն օր կամ նույնիսկ
ավելի հաճախ՝ երթևեկությունը խոչընդոտող թափոնների
կուտակումներից խուսափելու համար: Աշխատանքային
օրվա վերջում շինհրապարակում ոչ մի աղբ չպետք է մնա:
Պետք է տեղադրվեն աղբի և թափոնների կուտակման ու
տեղափոխման տարրաներ, որոնք պետք է ժամանակին
դատարկվեն:
Շինարարական աղբը տեղափոխել համայնքին պատկանող
համապատասխան աղբավայր (Բուրաստան), նախապես
պայմանագիր կնքելով համայնքների ղեկավարների կամ
աղբավայրերի օպերատորների հետ:
Շինարարական թափոնների դասակարգման հարցերով,
ինչպես նաև անհրաժեշտ լիցենզիաներ ստանալու համար
դիմել ԲՆ-ում գործող «Թափոնների ուսումնասիրության
կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին:
Աշխատանքային
տեղամասում
պահել
թափոնների
գրանցման մատյան բոլոր տեսակի թափոնների համար
(բետոն, ասֆալտ, հող և ավազ) և դրա համար նշանակել
պատասխանատու անձնակազմ: Գրանցման մատյանում
գրանցումները կատարել յուրաքանչյուր ամսվա սկզբում:
Կեղտաջրերը կուտակել հատուկ ջրավազաններում և
նախքան ջրային մարմիններ լցվելը՝ լավ մաքրել
վառելանյութերից և յուղերից:
Միջոցներ ձեռնարկել հավաքելու նավթի, քսայուղերի և
վառելանյութի ավելորդ քանակությունները` արտահոսքից
խուսափելու
և
դրանք
համապատասխան
կուտակավայրերում տեղավորելու համար:
Պարբերաբար ստուգել շինարարական աշխատանքների
պատճառով հարակից ճանապարհների վրա կուտակվող
կեղտն ու ցեխը, և երբ պահանջվում է ու նաև անվտանգ է,
կատարել ճանապարհների մաքրում և լվացում:
Նախքան
շինարարական
տեղամասից
հեռանալը
իրականացնել
անվադողերի
մաքրում
(կոպճային
մակերևույթների
և
փոխադրամիջոցների
լվացման
միջոցների
ապահովումը
շինհրապարակի
ելքերում
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համապատասխան
արտահոսքի
կանխարգելման
համակարգով)՝ շինարարական կեղտի և ցեխի տարածումը
կանխելու համար:

Դիզելեյային
վառելանյութի և
յուղի արտահոսք

3

5

15











Կանաչապատում Նյութերի
տարածումից և
շարժումից գոյացող
փոշին

3

2

6



Ապահովել փոխադրամիջոցների պարբերական տեխզննումը՝
վառելանյութի և յուղի արտահոսքը կանխելու և ազգային
չափանիշների պահանջներին բավարարելու համար:
Դադարեցնել այն մեքենաների շահագործումը, որոնց մոտ
վառելանյութի կամ յուղի արտահոսք է նկատվել, և փոխարինել
այնպիսի մեքենաներով, որոնք պատշաճ աշխատանքային
վիճակում են:
Պատշաճ կերպով պահեստավորել արտահոսքը մաքրող
նյութերը և սարքավորումները, որպեսզի անհրաժեշտության
դեպքում դրանք հեշտորեն օգտագործվեն:
Խուսափել սարքավորումները շինհրապարակում պահելուց և
այնտեղ
վերալիցքավորում
կատարելուց,
իսկ
այն
տեղամասերում, որտեղ հնարավոր չէ դրանից խուսափել,
անհրաժեշտ է ստեղծել պատնեշավորված տարածքներ՝
վառելանյութի պահեստավորման և սարքավորումների
պահպանման համար:
Այն տարածքը, որտեղ վտանգավոր նյութերի արտահոսք է
տեղի ունեցել, պետք է անմիջապես մաքրվի ներծծող նյութերով՝
մակերևութային և գրունտային ջրերի ու հողի հնարավոր
աղտոտումը կանխելու համար: Թունավոր նյութերը, ինչպես
նաև աղտոտված հողն ու ներծծող նյութերը պետք է հեռացվեն և
կուտակվեն ԲՆ-ի կողմից հաստատված տեղանքում:
Օգտագործել ջրցան մեքենաներ՝ բաց տարածքները և
մերձատար ճանապարհները ջրելու համար:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3. Բնապահպանական մոնիտորինգի պլան
N/N

1.

Մոնիտորինգի
ենթարկվող պարամետրերը
Հողի էրոզիայի և նստվածքների հսկում
Հետազոտություններ՝ էրոզիայի վերահսկողության
արդյունավետությունը ստուգելու և
վերանորոգման/բարելավման անհրաժեշտությունը
բացահայտելու համար:

Տեղանքը

Բոլոր
շինարարական
տեղամասերը

Հաճախականությունը

Օրական աուդիտ՝
Կապալառուի ԱԱԻ-ի և
բնապահպանության
մասնագետի կողմից

Ծախսը

Պատասխանատու
մարմիններ

Ներառված է Կապալառու, Ինժեներ,
ընդհանուր ԾԻԳ
շինարարական
ծախսերի մեջ

Շաբաթական աուդիտ՝
Ինժեների բնապահպանության մասնագետի
կողմից
Ամսական աուդիտ՝
ԾԻԳ-ի բնապահպանության մասնագետի
կողմից
2.

Աղմուկի և թրթռումների հսկում
Տեղամասի Օրական աուդիտ՝
Շինարարական աշխատանքների իրականացումը
շրջակայքը Կապալառուի ԱԱԻ-ի
բնապահպանության
տների մոտ , փոփոխությունների/բարեփոխումների
մասնագետի կողմից
անհրաժեշտության բացահայտում

Ներառված է Կապալառու, Ինժեներ,
ընդհանուր ԾԻԳ
շինարարական
ծախսերի մեջ

Շաբաթական աուդիտ՝
Ինժեների բնապահպանության մասնագետի
կողմից
Ամսական աուդիտ՝
ԾԻԳ-ի բնապահպանության մասնագետի
կողմից
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N/N

3.

Մոնիտորինգի
ենթարկվող պարամետրերը
Օդի աղտոտվածություն և փոշոտվածության հսկում
Հետազոտություններ տեսանելի փոշու
բացահայտման համար

Տեղանքը

Հաճախականությունը

Շինարարական
տեղամասերը, այդ
թվում՝
ճանապարհները
չոր ժամանակ

Օրական աուդիտ՝
տեղամասի աշխղեկի և
Կապալառուի ԱԱԻ-ի
բնապահպանության
մասնագետի կողմից

Ծախսը

Պատասխանատու
մարմիններ

Ներառված է Կապալառու, Ինժեներ,
ընդհանուր ԾԻԳ
շինարարական
ծախսերի մեջ

Շաբաթական աուդիտ՝
Ինժեների
բնապահպանության
մասնագետի կողմից
Ամսական աուդիտ՝
ԾԻԳ-ի
բնապահպանության
մասնագետի կողմից

4.

Դրենաժային համակարգի աղտոտվածության
հսկում

Բուրաստանի
ուղեանցի
շինարարական
տեղամասի
մոտ
գտնվող
դրենաժային համակարգը

Օրական աուդիտ՝
տեղամասի աշխղեկի և
Կապալառուի ԱԱԻ-ի
բնապահպանության
մասնագետի կողմից

Ներառված է Կապալառու, Ինժեներ,
ընդհանուր ԾԻԳ
շինարարական
ծախսերի մեջ

Շաբաթական աուդիտ՝
Ինժեների բնապահպանության մասնագետի
կողմից
Ամսական աուդիտ՝
ԾԻԳ-ի բնապահպանության մասնագետի
կողմից
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N/N

5.

Մոնիտորինգի
ենթարկվող պարամետրերը
Շինարարական և կենցաղային աղբ
Տեղամասերի հետազոտում՝ պարզելու, թե աղբը և
թափոնները շինարարությունից հետո հեռացվա՞ծ
են, թե՞ ոչ:

Տեղանքը

Հաճախականությունը

Բոլոր
Օրական աուդիտ՝
շինարարա- տեղամասի աշխղեկի և
կան
Կապալառուի ԱԱԻ-ի
տեղամա- բնապահպանության
սերը
մասնագետի կողմից

Ծախսը

Պատասխանատու
մարմիններ

Ներառված է Կապալառու, Ինժեներ,
ընդհանուր ԾԻԳ
շինարարական
ծախսերի մեջ

Շաբաթական աուդիտ՝
Ինժեների բնապահպանության մասնագետի
կողմից
Ամսական աուդիտ՝
ԾԻԳ-ի բնապահպանության մասնագետի
կողմից
6.

Վառելանյութի և յուղերի արտահոսք

Բոլոր
Օրական աուդիտ՝
շինարարա- տեղամասի աշխղեկի և
կան
Կապալառուի ԱԱԻ-ի
տեղամա- բնապահպանության
սերը
մասնագետի կողմից

Ներառված է Կապալառու, Ինժեներ,
ընդհանուր ԾԻԳ
շինարարական
ծախսերի մեջ

Շաբաթական աուդիտ՝
Ինժեների բնապահպանության մասնագետի
կողմից
Ամսական աուդիտ՝
ԾԻԳ-ի բնապահպանության մասնագետի
կողմից
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N/N

7.

Մոնիտորինգի
ենթարկվող պարամետրերը
Աշխատողների առողջական խնդիրները և նրանց
ազդեցությունը տեղի համայնքների վրա
 Դիտարկումներ և տեղանքի


Տեղանքը

Բոլոր
շինարարական
տեղամահետազոտություններ
Տվյալների վարում. Վերապատրաստումներ, սերը

Հաճախականությունը

Աուդիտ շինարարության ողջ փուլում՝
Կապալառուի ԱԱԻ-ի
բնապահպանության
մասնագետի կողմից

Ծախսը

Պատասխանատու
մարմիններ

Ներառված է Կապալառու, Ինժեներ,
ընդհանուր ԾԻԳ
շինարարական
ծախսերի մեջ

պատահարներ/վնասվածքներ/վթարներ,
հանդիպումներ, աշխատանքային ժամեր

Աուդիտ շինարարության ողջ փուլում՝
Ինժեների բնապահպանության մասնագետի
կողմից

Աուդիտ շինարարության ողջ փուլում՝
ԾԻԳ-ի բնապահպանության մասնագետի
կողմից
8.

Բուսականության մաքրում, տեղամասի
վերականգնում, կանաչապատում և բուսական
ծածկի վերականգնում
 Հետշինարարական մոնիտորինգ՝ բուսական
ծածկի վերականգնումը հաջողությամբ
իրականացելու համար (բոլոր
տեղամասերում)

Բոլոր
Շինարարական փուլ.
շինարարա- Շաբաթական աուդիտ՝
կան
Կապալառուի ԱԱԻ-ի
տեղամա- բնապահպանության
սերը
մասնագետի կողմից

Ներառված է Կապալառու, Ինժեներ,
ընդհանուր ԾԻԳ
շինարարական
ծախսերի մեջ

Շաբաթական աուդիտ՝
Ինժեների բնապահպանության մասնագետի
կողմից
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N/N

Մոնիտորինգի
ենթարկվող պարամետրերը

Տեղանքը

Հաճախականությունը

Ծախսը

Պատասխանատու
մարմիններ

Հետշինարարական փուլ
Աուդիտ շինարարության և շահագործման
ընթացքում՝
ԾԻԳ-ի բնապահպանության մասնագետի
կողմից
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4. Բողոքի գրանցման ձևաթղթի նմուշ

Բողոքի համարը

Բողոքի ներկայացման ձևաթուղթ

Բողոքի
ընդունման
ամսաթիվը

Բողոք
ներկայացնողի
անունը և
հասցեն

Բողոքը
ներկայացնելու
ձևը
(անձամբ,
հեռախոսով,
նամակով,
ինտերնետով և
այլն)

Բողոքի
բովանդակությունը
(խնդրի
նկարագրությունը)

Բողոքը
բավարարելու
մեթոդը/
մեղմացնող
միջոցառումը

Բողոքի
լուծման
վիճակը*

Նշումներ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Գրանցված է Կապալառուի մասնագետի կողմից.________________________________________________
Ամսաթիվ. ___________________________
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5. Մարմարաշեն և Բուրաստան ուղեանցերի
տեղակայությունը

Մարմարաշեն

Բուրաստան
40

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6. Բնապահպանական և սոցիալական
ազդեցությունների հանրային լսումների մասնակիցների ցանկը
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 7. Բուրաստան համայնքի հետ համաձայնագիրը՝
հանված ոչ վտանգավոր թափոնները համայնքի կողմից
հատկացված վայրում տեղադրելու համար
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