
 

 

Էկոլայն Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ, Բուլղարիա, 1000, Սոֆիա, Ռաչո Դիմչև 1, www.ecoline-int.org  

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆ. ՍԻՍԻԱՆ-ՔԱՋԱՐԱՆ 
(ՀՅՈՒՍԻՍ-ՀԱՐԱՎ ՄԻՋԱՆՑՔ) 

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՀԱՏՎԱԾԻ ԾՐԱԳԻՐ 

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԵՎ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

 
ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Փետրվար 2022 

http://www.ecoline-int.org/


   

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ. ՍԻՍԻԱՆ-ՔԱՋԱՐԱՆ (ՀՅՈՒՍԻՍ-ՀԱՐԱՎ 
ՄԻՋԱՆՑՔ) ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՀԱՏՎԱԾԻ ԾՐԱԳԻՐ 

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ  

 

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

 
 

 

 

Մշակված է  
 

 

 
 

Էկոլայն Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ  
(Սոֆիա, Բուլղարիա) 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
Տնօրեն. Դոկտ Մայա 
Գաչեչիլադձե-Բոժեսկու 
Հեռ․ +38095 11 00 727  
Էլ.փոստ.  
mgachechiladze@ecoline-
int.org 

ՍԻ Ի Սոլյուշնս ՍՊԸ (ՀԱՀ) 
Տնօրեն. Շոն Օ Բեյրն 

Հեռ․ +27 (0)12 643 0190 
+27 (0)82 903 9751 
Էլ.փոստ.  
sobeirne@tiscali.co.za  

ԷՅ ԹԻ ԷՄ ԷՍ Սոլյուշնս ՍՊԸ 
(Երևան, Հայաստան) 
Տնօրեն. Արտակ Տեր-Թորոսյան 
Հեռ. +37491 497128 
+37499 109495 
Էլ.փոստ.  
artak.ter-torosyan@atms.am   

  

 
 
 
 
Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի համար  
 
 
 
 

 

 
© Էկոլայն Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ, 2022 

Բոլոր իրավունքները պահպանված են։ 
Սույն փաստաթղթի ամբողջական կամ մասնակի օգտագործումը կարող է 

կատարվել միայն հղում անելով սկզբնաղբյուրին։ 

mailto:mgachechiladze@ecoline-int.org
mailto:mgachechiladze@ecoline-int.org
mailto:sobeirne@tiscali.co.za
mailto:artak.ter-torosyan@atms.am


 

 

ՓԱՍՏԱՂԹՂԹԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ ԵՎ ԹՈՂԱՐԿՈՒՄԸ 

 
 
Տարբե-
րակ 

Մշակված է Ստուգված է Հրապարակված է Հրապարակման 
ամսաթիվը 

Նկարագիրը 

1 
Էկոլայն 
Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ, 

ԷՅ ԹԻ ԷՄ ԷՍ 
Սոլյուշնս ՍՊԸ,  

ՍԻ Ի Սոլյուշնս 
ՍՊԸ 

Բիոտոպ ՍՊԸ և 
Բիոգեոտեխ ՍՊԸ 
(կենսաբազմազա-
նության ուսում-
նասիրություն)  

Շոն Օ Բեյրն 
(ՍԻ Ի 
Սոլյուշնս) 
 
Մայա 
Գաչեչիլադձե-
Բոժեսկու 
(Էկոլայն 
Ինթերնեյշնլ 
ՍՊԸ) 

Մայա 
Գաչեչիլադձե-
Բոժեսկու (Էկոլայն 
Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ) 

17.05.2021 Առաջին տարբերակ 
ՎԶԵԲ-ի համար 

2 14.06.2021 Երկրորդ տարբերակ 
ՎԶԵԲ-ի և 
պատվիրատուի 
համար 

3 18.01.2022 Վերանայված 
տարբերակ հաշվի 
առնելով Ծրագրում 
արված 
փոփոխությունները։  
ՎԶԵԲ-ի և 
պատվիրատուի 
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ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 
 

ԱԶԲ Ասիական Զարգացման Բանկ 

ծմբ ծովի մակերևույթից բարձր 

ԿՄՊ Կենսաբազմազանության Միջոցառումների Պլան 

CITES "Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական 
աշխարհի տեսակների միջազգային առևտրի մասին" կոնվենցիա 

ԱՆ Աշխատանքային Նախագիծ 

ԲևՍ Բնապահպանական և Սոցիալական 

ՎԶԵԲ Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկ 

ԷԸՎԳ Էկոլոգիապես Ընդունելի Վերլուծության Գոտիներ 

ՇՄԱԳ Շրջակա Միջավայրի վրա Ազդեցության Գնահատում 

ԵՆԲ Եվրոպական Ներդրումային Բանկ 

ԲՍՄՊ Բնապահպանական և Սոցիալական Միջոցառումների Պլան 

ՇՄՍԱԳ Շրջակա Միջավայրի վրա և Սոցիալական Ազդեցություն Գնահատում 

ՇՍԿՊ Բնապահպանական և Սոցիալական Կառավարման Պլան 

ԲՍԿՀ Բնապահպանական և Սոցիալական Կառավարման Համակարգ 

ԲՍՔ Բնապահպանական և Սոցիալական Քաղաքականություն (ըստ ՎԶԵԲ-ի) 

ԲՍՍ Բնապահպանական և Սոցիալական Ստանդարտ (ըստ ԵՆԲ-ի) 

ԲԿԱՈւ Բուսական և Կենդանական Աշխարհի Ուսումնասիրություն 

ԼՄՓ Լավագույն Միջազգային Փորձ 

հա Հեկտար 

ՄՖԿ Միջազգային Ֆինանսական Կորպորացիա 

ՄՖՀ Միջազգային Ֆինանսական Հաստատություն 

ԱՄԿ Աշխատանքի Միջազգային Կազմակերպություն 

ԿԿՏ Կարևոր Կենսաբազմազանության Տարածք 

կմ/ժամ կիլոմետր ժամ 

ՎՇ Վերականգնման Շրջանակ 

մ մետր 

ՏԿևԵՆ Տարածքային Կառավարման և Ենթակառուցվածքների 
Նախարարություն 

ՇՄՆ Շրջակա Միջավայրի Նախարարություն 

ՀԿ Հասարակական Կազմակերպություն 

ՀՀՃՄ Հյուսիս-Հարավ Ճանապարհային Միջանցք 

ՀՀՃՄՆԾ Հյուսիս-Հարավ Ճանապարհային Միջանցքի Ներդրումային Ծրագիր 

ՏԱ Ոչ Տեխնիկական Ամփոփագիր 

ԱԱ Աշխատանքի Անվտանգություն  

ԻՊ Իրագործման Պահանջ (ըստ ՎԶԵԲ-ի) 

ՀՀ Հայաստանի Հանրապետություն 

ՃԴ Ճանապարհային Դեպարտամենտ 

ՇՆՊ Շահառուների Ներգրավվածության Պլան 

ՓՀԷԿ Փոքր Հիդրոէլեկտրակայան 

ՊՈԱԿ Պետական Ոչ Առևտրային Կազմակերպություն 

ԲՀՊՏ Բնության Հատուկ Պահպանվող Տարածք 

ՏԾԻԿ Տրանսպորտային Ծրագրերի Իրագործման Կազմակերպություն 
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1 ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Տրանսեվրոպական տրանսպորտային ընդլայնված ցանցի Հյուսիս-Հարավ Ճանապարհա-
յին Միջանցքի (ՀՀՃՄ) տրանշ 4-ի շրջանակներում Վերակառուցման և Զարգացման 
Եվրոպական Բանկը ("ՎԶԵԲ" կամ "Բանկ") դիտարկում է Հայաստանի 
Հանրապետությանը ("Վարկառու" կամ "ՀՀ") ֆինանսավոման տրամադրումը, որը   
համաֆինանսավորվելու է Եվրոպական Ներդրումային Բանկի ("ԵՆԲ") սուվերեն վարկով 
և Եվրոպական Միության հարևանության ներդրումային հարթակի դրամաշնորհով։ 
Ծրագիրն իրագործողն է՝ ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
նախարարության "Ճանապարհային դեպարտամենտ" հիմնադրամը ("ՃԴ" կամ 
"Պատվիրատու")։  

Սիսիան-Քաջարան հատվածը (Տրանշ 4) հանդիսանում է երկրի հարավով անցնող ՀՀՃՄ-
ի Հայաստանյան հատվածի հինգ տրանշներից մեկը: Սիսիանը Քաջարանին կապող 
գործող միջպետական ճանապարհը անցնում է Տաթևով ու Կապանով և ունի 
մոտավորապես 130 կմ երկարություն։ Չնայած 90 կմ/ժամ առավելագույն արագությանը, 
լեռնային բարդ տեղանքի պատճառով երթևեկությունը նշված ճանապարհով տևում է մոտ 
3-4 ժամ: ՎԶԵԲ-ը և ԵՆԲ-ը կհամաֆինանսավորեն ՀՀՃՄ-ի առաջարկվող Սիսիան-
Քաջարան հատվածի կառուցումը ("Ծրագիր") (Նկար 1)։ Բացի այդ, ՎԶԵԲ-ի 
ֆինանսավորումը կօգտագործվի 2019թ.-ին մշակված Ծրագրի նախագծի վերանայման և 
անհրաժեշտության դեպքում, ՎԶԵԲ-ի, ԵՆԲ-ի և Վարկառուի միջև համաձայնության 
դեպքում, արդիականացման աշխատանքների հնարավոր համաֆինանսավորման 
համար։  

 
Նկար 1. Սիսիան-Քաջարան ճանապարհահատվածի ծրագրի (Սյունիքի մարզ, 

Հայաստան) տեղադիրքը 
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ՎԶԵԲ-ը՝ իր Բնապահպանական և Սոցիալական Քաղաքականության ("ԲՍՔ") համաձայն, 
սույն Ծրագիրը դասվում է "Ա" կատեգորիայի և ենթադրում է Ծրագրի և հարակից ենթա-
կառուցվածքի շրջակա միջավայրի վրա և սոցիալական ազդեցության գնահատում 
(ՇՄՍԱԳ)։ Բնապահպանական և սոցիալական ոլորտի մասնագիտացված 
խորհրդատվական ընկերությունների միավորումը ("Խորհրդատու") 1  ընտրվել է նշված 
ՇՄՍԱԳ-ը իրականացնելու համար։  

ՇՄՍԱԳ գործընթացի առաջին քայլը հայտնի է որպես նախնական գնահատման փուլ, որը 
միտված է հիմնական գնահատման շրջանակների որոշմանը։ Սույն նախնական 
գնահատման հաշվետվությունը պարունակում է առաջարկվող Ծրագրի և հարակից 
ենթակառուցվածքի, ազդակիր շրջակա միջավայրի ու հանրության նկարագրությունը, 
ելակետային վիճակին վերաբերող տեղեկատվության բացերը, ակնկալվող 
Բնապահպանական և Սոցիալական ("ԲևՍ") ազդեցությունները/ռիսկերը, նախնական 
քննարկումների ընթացքում բացահայտված խնդիրները ու մեկնաբանությունները և 
հետագա գնահատման աշխատանքների շրջանակը։ 

Գնահատման գործընթացի հաջորդ քայլը կլինի սահմանված աշխատանքների շրջանակի 
իրագործումը, որը կհանդիսանա հիմնական գնահատման փուլի փաստաթղթերի հիմքը։ 
ԲևՍ գնահատման փաստաթղթերը, որոնք կմշակվեն Ծրագրի համար և կդրվեն հանրային 
քննարկմանը, հետևյալն են՝ 

• ՇՄՍԱԳ հաշվետվություն,  

• Ոչ-Տեխնիկական Ամփոփագիր ("ՈՏԱ"), 

• Բնապահպանական և Սոցիալական Կառավարման Պլան ("ԲՍԿՊ"), 

• Բնապահպանական և Սոցիալական Միջոցառումների Պլան ("ԲՍՄՊ"), 

• Շահառուների Ներգրավվածության Պլան ("ՇՆՊ"),  

• Կենսաբազմազանության Միջոցառումների Պլան ("ԿՄՊ"), և 

• Հողերի Օտարման և Տարաբնակեցման Շրջանակ ("ՀՈՏՇ")։  

 

 

 
 

 

1 Միավորումը կազմված է Ecoline International (Բուլղարիա), SE Solutions (ՀԱՀ) և ATMS Solutions 
(Հայաստան) խորհրդատվական ընկերություններից, որոնց կենսաաբազմազանության բաղադրիչի մասով 
օգնում են  Biotope (Ֆրանսիա) և Biogeotech (Հայաստան) ընկերությունները 
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2 ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾՐԱԳԻՐ 

2.1 Ակնարկ 

Ներկայումս Եվրոպայում և Ասիայում առկա է տրանսպորտային նախաձեռնությունների 
լայն շրջանակ, որոնք ուղղված են երկրից երկիր, տարածաշրջանից տարածաշրջան և 
մայրցամաքից մայրցամաք կապերի բարելավմանը: Այդ տրանսպորտային 
նախաձեռնությունները ներառում են Տրանսեվրոպական Տրանսպորտային Ցանցը ("TEN-
T"), Եվրոպա-Կովկաս-Ասիա տրանսպորտային միջանցքը ("TRACECA") և Մետաքսի 
ճանապարհների ծրագրերը: Այս տարածաշրջանային նախաձեռնությունների առևտրի և 
շարժունության առավելությունները կապիտալացնելու համար անհրաժեշտ է նաև 
բարելավել երկրի ներքին կապուղիները: Հայաստանի համար ներքին կապուղիների 
բարելավման բանալին գտնվում է ՀՀՃՄ-ում: Սիսիան-Քաջարան ճանապարհահատվածի 
Ծրագիրը ՀՀՃՄ-ի բաղադրիչ է: Ստորև բերված բաժիններում նկարագրված է Ծրագրի 
համատեքստը իր հիմնական տարրերի հետ միասին։  

2.2 Տարածաշրջանային տրանսպորտային միջանցքի զարգացումներ 

2.2.1 Տրանսեվրոպական տրանսպորտային ցանց (TEN-T) 

Տրանսեվրոպական տրանսպորտային ցանցի քաղաքականությունը նպատակաուղղված է 
ամբողջ Եվրոպայում երկաթուղային գծերի, ճանապարհների, ներքին ջրային ուղիների, 
ծովային նավագնացության ուղիների, նավահանգիստների, օդանավակայանների և 
երկաթուղային տերմինալների ցանցի խթանմանը: Նպատակն է լրացնել բացերը, 
վերացնել տեխնիկական խոչընդոտները և ամրապնդել սոցիալական, տնտեսական և 
տարածքային միասնությունը ԵՄ-ում: TEN-T-ի ներկայիս քաղաքականությունը հիմնված 
է ԵՄ թիվ 1315/2013 կանոնակարգի վրա: Տրանսպորտային նոր ենթակառուցվածքների 
կառուցումից բացի, TEN-T-ը խթանում է նորարարությունը, նոր տեխնոլոգիաները և 
թվային լուծումները տրանսպորտի բոլոր տեսակներում: Քաղաքականության նպատակը 
տրանսպորտային ենթակառուցվածքների օգտագործման բարելավումն է, շրջակա 
միջավայրի վրա ազդեցության նվազեցումը, էներգաարդյունավետության բարձրացումը և 
անվտանգության բարձրացումը: 

2.2.2 Եվրոպա-Կովկաս-Ասիա տրանսպորտային միջանցք (TRACECA) 

TRACECA-ն միջազգային տրանսպորտային ծրագիր է, որը ներառում է Եվրոպական 
միությունը և Արևելյան Եվրոպայի, Կովկասի wu Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանի 
անդամ 12 երկրներ: ՏՐԱՍԵԿԱ-ն կամրապնդի տնտեսական հարաբերությունները, 
առևտուրը և տրանսպորտը Սև ծովի ավազանի, Հարավային Կովկասի (Հայաստան, 
Ադրբեջան և Վրաստան) և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջաններում:  

2.2.3 Նոր մետաքսի ճանապարհ 

Չինաստանի կողմից 2013 թվականին առաջին անգամ ներկայացված "Նոր մետաքսի ճա-
նապարհ" ծրագիրը կրկնակի առևտրային նոր միջանցք է, որը նպատակ ունի վերա-
կանգնելու տրանսպորտային ուղիները Չինաստանի և նրա արևմտյան հարևանների՝ 
Կենտրոնական Ասիայի, Մերձավոր Արևելքի և Եվրոպայի միջև: "Մեկ գոտի, մեկ 
ճանապարհ" գործողությունների պլանի համաձայն նախաձեռնությունը կունենա արևելք-
արևմուտք ցամաքային ուղիներ ("Գոտի") և ծովային ուղիներ ("Ճանապարհ")՝ նպատակ 
ունենալով բարելավել տարածաշրջանում առևտրային հարաբերությունները 
հիմնականում ենթակառուցվածքային ներդրումների միջոցով: Ցամաքային Մետաքսի 
ճանապարհի տնտեսական գոտին նախատեսվում է տարածել ամբողջ Եվրասիայում՝ վեց 
միջանցքներով՝ Արևելյան Ասիայից մինչև Արևմտյան Եվրոպա և Հարավ Աֆրիկայի 
միջոցով: Երկու կենսական միջանցքները, Նոր Եվրասիական ցամաքային կամուրջ 
տնտեսական միջանցքը և Չինաստան-Կենտրոնական Ասիա-Արևմտյան Ասիա 
տնտեսական միջանցքը կենտրոնացած են Կենտրոնական Ասիայի շուրջ: Նրա մյուս 
տրանշը՝ Ծովային ճանապարհը, տարածվում է Արևմտյան Խաղաղ և Հնդկական 
օվկիանոսներով: 
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2.3 Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցք ("ՀՀՃՄ") 

ՀՀՃՄ-ն հատում է Հայաստանը հարավից հյուսիս և ներառում է Ագարակ-Կապան-Երևան-
Գյումրի-Բավրա ավտոճանապարհները, որոնք կապում են երկրի երկու հարևանների՝ 
Իրանի և Վրաստանի ճանապարհային ցանցերը: Հյուսիս-Հարավ Ճանապարհային 
Միջանցքի Ներդրումային Ծրագիրը ("ՀՀՃՄՆԾ") կնպաստի գործող 3-րդ կարգի 
ճանապարհի արդիականացմանը, որը տարածվում է 560 կմ երկարությամբ Վրաստանի 
հետ Հայաստանի սահման՝ Բավրայից մինչև Իրանի հետ սահման՝ Ագարակ: 
Նախատեսվող 1-ին կարգի ճանապարհը կնվազեցնի ընդհանուր երկարությունը մինչև 
մոտ 470 կմ և կբարձրացնի արագության սահմանաչափը ներկայիս 30-90 կմ/ժ-ից մինչև 
100-110 կմ/ժ: Արդիականացումը կենթադրի հարմարավետության բարձրացում և 
ճանապարհային երթևեկության ժամանակի կրճատում, ինչպես նաև զգալիորեն 
կբարելավի ճանապարհի գործառույթը, այն է հեշտացնել մարդկանց և բեռների 
տեղաշարժը: ՀՀՃՄ-ն սխեմատիկորեն ներկայացված է Նկար 2-ում և բաղկացած է հինգ 
տրանշերից (տես Աղյուսակ 1)։  

 

Նկար 2. ՀՀՃՄ սխեմատիկ պատկերը 
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Աղյուսակ 1. ՀՀՃՄ-ի հինգ տրանշերը, դրանց երկարությունները և ընթացիկ 
կարգավիճակը 

Տրանշ  
Հատված 

Երկարություն, 
կմ 

Կարգավիճակ2 
No 

1 
Երևան-Աշտարակ և Երևան-
Արտաշատ 

31 Ավարտված 

2 Աշտարակ-Թալին 42 Շինարարության փուլ 

3 Թալին-Լանջիկ, Լանջիկ-Գյումրի 46.2 Շինարարության փուլ 

4 

1. Արտաշատ-Սիսիան 175 Նախնական նախագիծ 

2. Սիսիան-Քաջարան 60 Աշխատանքային նախագիծ 

3. Քաջարան-Ագարակ 45 
Տեխնիկատնտեսական հիմնավորում, 

նախագծային գնումների փուլ  

5 Գյումրի-Բավրա 59 Աշխատանքային նախագիծ 

 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 458.2   

 

2.4 Տրանշ 4.2՝ Սիսիան-Քաջարան ճանապարհահատված 

Նշում՝ սույն բաժնի տեղեկատվությունը հիմնված է "Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի 
ներդրումային ծրագրի, Տրանշ 4. Սիսիան-Քաջարան հատված, Աշխատանքային նախագիծ, 
Գլխավոր հաշվետվության, 2019թ. Ապրիլ"-ի վրա։  

2.4.1 Ներածություն 

ՀՀՃՄՆԾ-ի տրանշ 4-ը կապում է Իրանի հետ Հայաստանի հարավային սահմանը 
Հայաստանի կենտրանական մասում գտնվող Արտաշատ քաղաքի հետ: Տրանշ 4-ը 
ՀՀՃՄՆԾ -ի ամենաերկար հատվածն է՝ մոտ 340 կմ է: Սիսիանը Քաջարանին կապող 
գործող միջպետական ճանապարհը անցնում է Տաթևով ու Կապանով և ունի 
մոտավորապես 130 կմ երկարություն։ Չնայած 90 կմ/ժամ առավելագույն արագությանը, 
լեռնային բարդ տեղանքի պատճառով երթևեկությունը նշված ճանապարհով տևում է մոտ 
3-4 ժամ: ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարությունը նախաձեռնել է Սիսիան-Քաջարան 
ճանապարհահատվածի ուսումնասիրությունը։ 2015թ.-ին իրականացված 
տեխնիկատնտեսական հիմնավորման արդյունքը Սիսիան-Քաջարան հատվածի համար 
այսպես կոչված "C1" ուղեգծի առաջարկությունն էր: Թեև C1-ը ամենաէժան տարբերակը 
չէր, այն ամենամեծ օգուտներն էր տալիս, մասնավորապես՝ բարելավելով կապը երկրի 
շատ կարևոր հատվածի հետ՝ փոխարինելով գոյություն ունեցող անմխիթար ճանապարհը 
և կտրուկ կրճատելով ճանապարհորդության ժամանակը, հատկապես Իրանից եկող 
բեռնափոխադրումների համար: Նախնական նախագիծն ավարտվել և հաստատվել է 
2016թ.-ին։ Ճանապարհահատվածը նախագծվել է որպես մեկ երթևեկելի մաս՝ վերընթաց 
ուղղությամբ վազանցի երթևեկության գոտիով (Նկար 3) և թունելներով՝ որպես մեկ 
երթևեկելի մաս՝ երկու ուղղություններով: Այս ճանապարհի երկարությունը 
մոտավորապես 60 կմ է, իսկ նախագծային արագությունը՝ 100 կմ/ժ: Աշխատանքային 
նախագիծն հաստատվել է 2019թ.-ին3: 

 
 

 

2ՀՀՃՄ-ի ծրագրերի տարբեր բաժինները/տրանշները ֆինանսավորվում են Ասիական Զարգացման Բանկի 
(ԱԶԲ), ԵՆԲ-ի և/կամ Եվրասիական զարգացման բանկի կողմից՝ ՀՀ կառավարության ֆինանսական 
օժանդակությամբ: 
3Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի, Տրանշ 4. Սիսիան-Քաջարան հատված, 
Աշխատանքային նախագիծ, Գլխավոր հաշվետվության, 2019թ. Ապրիլ 
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Նկար 3. Ստանդարտ ճանապարհի կտրվածք, որը ցույց է տալիս երկու երթևեկելի 
գոտիները և վազանցի գոտին վերընթաց հատվածներում4 

2.4.2 Ճանապարհահատվածի ընդհանուր նկարագիրը 

Ի լրումն վերոնշյալ բնութագրերի, նոր ճանապարհահատվածը կունենա երեք հիմնական 
հանգույց, 27 կամուրջ և 9 թունելային հատվածներ: Թունելային հատվածներից առավել 
նշանակալիցը Բարգուշատի թունելն է։ Թունելի երկարությունը 8600 մ է, ավելի քան 3100 մ 
ծովի մակերևույթից բարձր և ունի գրեթե 1200 մ վերնամաս: Թունելը կապ կապահովի 
Բարգուշատ լեռան հյուսիսային և հարավային հատվածների միջև: Ճանապարհը սկիզբ է 
առնում Սիսիանից հյուսիս-արևելք գտնվող հարթավայրից և ձգվում հարավ-արևելյան 
ուղղությամբ դեպի Որոտան գյուղ, այնուհետև հարավ՝ դեպի Շենաթաղ գյուղ։ Այս 
հատվածում ճանապարհը կշարունակվի հիմնականում Որոտան գետի ձախափնյա 
հովտային մասով, այնուհետև Շենաթաղի հովտի աջ կողմով՝ մինչև Բարգուշատի թունելը: 
Թունելի հարավային կողմից ճանապարհը իջնելու է Քիրսի հովտերով՝ նախ աջակողմյան, 
ապա՝ ձախակողմյան, մինչև Գեղիի հովտում գտնվող Գեղի գետի հետ միացումը: Այս 
կետից ճանապարհը թեքվելու է դեպի արևելք՝ դեպի Ողջի գետի հետ միացումը, որտեղ 
այն թեքվում է արևմուտք՝ միանալու Քաջարան տանող Մ-2 մայրուղու հետ (Նկար 4): 

 
 

 

4Աղբյուրը՝ նույնը 



Սիսիան-Քաջարան ճանապարհահատվածի ծրագիր․ ՇՄՍԱԳ․ Նախնական գնահատման հաշվետվություն․ Ref.No.46.002 

  14 

 
Աղբյուր՝ Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի, Տրանշ 4. Սիսիան-Քաջարան 
հատված, Աշխատանքային նախագիծ, Գլխավոր հաշվետվության, 2019թ. Ապրիլ 

Նկար 4. Կառուցվող Սիսիան-Քաջարան ճանապարհը թունելների և կամուրջների 
դիրքերի հետ միասին 

2.4.3 Կառուցվող ճանապարհի մանրամասն նկարագրությունը 

Կառուցվող ճանապարհը պատկերված է հաջորդող նկարներում և մանրամասն 
նկարագրված ստորև բերված աղյուսակներում։ 
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Նկար 5. Սիսիան-Քաջարան ճանապարհի 0+000 կմ-ից մինչև 10+000 կմ հատվածի 
համար նախագծված ուղին 

 

Աղյուսակ 2. Սիսիան-Քաջարան ճանապարհահատվածի (0+000 կմ-ից մինչև 
10+000կմ) բաղադրիչները 

Ճանապարհի բնութագիրը 

Հեռավորություն 
(կմ) 

Երկարություն 
(մ) 

կմ + 

Ծրագրի մեկնարկային կետը գործող Մ-2 մայրուղու վրա է 
Սիսիանի համար առաջին գլխավոր հանգույցից հետո և 
երկրորդ հանգույցի մոտ (Կապանի ուղղությամբ): Առաջին մոտ 
500մ-ը կվերականգնվի և կբարեկարգվի՝ 
համապատասխանելու ճանապարհների նախագծման նոր 
ստանդարտներին: Այնուհետև ճանապարհը թեքվում է աջ՝ 
ոլորվելով R=425մ-ով (նվազագույնը այս ճանապարհի 
կատեգորիայի համար) և անցնում է գործող բաց հովտի ձախ 
կողմով, որը լուրջ սահմանափակումներ չունի հաջորդ 5 կմ-ի 
համար: 

0 0,00   

Առաջին հանգույց 0 400,00   

Կմ 4+840 հատվածից ուղին թեքվում է ձախ՝ R=450մ կտրելով 
դեպի լեռը   

4 840,00   

Թունել 01 4 840,00 420,00 

Սպասարկման ճանապարհ 001 5 550,00 1 170,00 

Թունելից հետո ուղղին թեքվում է աջ՝ շարունակելով գետի նույն 
ձախ ափը, նախքան փոքր գործող ճանապարհն անցնելը (որը 
կվերահաստատվի ֆունկցիոնալությունը պահպանելու համար): 

5 766,50   

Սպասարկման ճանապարհ 002    6 980,00 1 009,00 

Սպասարկման ճանապարհ 003    7 57,00 200,00 

Կամուրջ 001 7 640,95 429,00 

Գյուղ Աղիտու      

Թունել 02  8 80,00 680,00 
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Նկար 6. Սիսիան-Քաջարան ճանապարհի 10+000 կմ-ից մինչև 20+000 կմ 
հատվածի համար նախագծված ուղին 

 

Աղյուսակ 3. Սիսիան-Քաջարան ճանապարհահատվածի (10+000 կմ-ից մինչև 
20+000կմ) բաղադրիչները 

Ճանապարհի բնութագիրը 
Հեռավորություն 

(կմ) 
Երկարություն 

(մ) 
կմ + 

Ճանապարհն անցնում է Վաղատին գյուղի մոտով՝ գետի հովտի 
ձախ մասով 

10 0,00   

Կամուրջ 002 10 265,00 246,00 

Սպասարկման ճանապարհ 004   10 450,00 329,00 

Կամուրջ 003 10 919,80 66,00 

Սպասարկման ճանապարհ 006    11 390,00 329,00 

Անցնում է Որոտնավանքի մոտով (մոտ 200 մ հեռավորության 
վրա) 

11 500,00   

Կամուրջ 004 11 583,50 174,00 

Սպասարկման ճանապարհ 007 11 725,64 255,00 

Սպասարկման ճանապարհ 008    11 610,00 657,00 

Կամուրջ 005 (Որոտան գետի վրա) 12 653,00 486,00 

Սպասարկման ճանապարհ 010    13 20,00 340,00 

Անցնում է հատման-լցոնման հատվածներով՝ շարունակելով 
հովտի աջ կողմով 

13 382,00 718,00 

Կամուրջ 006 14 941,56 84,00 

Անցնում է գյուղատնտեսական և հարթ տարածքով, 
հիմնականում Շամբի ջրամբարի հարավային կողմի 
ամբարտակի վրայով  

15 0,00 2 000,00 

Սպասարկման ճանապարհ 009    15 310,00 261,09 

Երկրորդ հանգույց 15 900,00   

Կամուրջ 007 15 768,63 246,00 

Թունել 03 17 191,00 359,00 

Կամուրջ 008 (Լորաձոր գետի վրա) 18 327,54 250,00 

Կամուրջ 009 19 34,00 102,00 
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Ճանապարհի բնութագիրը 
Հեռավորություն 

(կմ) 
Երկարություն 

(մ) 
կմ + 

Գյուղ Դարբաս 19 300,00   

Անցում է գետի հովտի աջ կողմով 18 300,00 1 700,00 

Կամուրջ 010 19 623,60 84,00 

Սպասարկման ճանապարհ 011    19 630,00 1 280,00 

 

 

Նկար 7. Սիսիան-Քաջարան ճանապարհի 20+000 կմ-ից մինչև 35+770 կմ 
հատվածի համար նախագծված ուղին 

 

Աղյուսակ 4. Սիսիան-Քաջարան ճանապարհահատվածի /20+000 կմ-ից մինչև 
35+770 կմ/ բաղադրիչները 

Ճանապարհի բնութագիրը 

Հեռավորությու
ն (կմ) 

Երկարությու
ն (մ) 

կմ + 

Ուղղին անցնում է գլխավոր հովտի ձախ կողմով՝ հատման-
լցոնման հատվածում 

      

Կամուրջ 011 20 986,35 114,00 

Գետաթաղ գյուղ 21 0,00   

Սպասարկման ճանապարհ 012    21 794,05 580,00 

Լոր գյուղ 22 700,00   

Կամուրջ 012 23 65,22 156,00 

Կամուրջ 013 24 41,00 102,00 

Կամուրջ 014 25 135,93 114,00 

Գյուղ Շենաթաղ 25 900,00   

Կամուրջ 015 25 729,66 156,00 

Կամուրջ 016 26 257,07 246,00 

Բարգուշատի թունել (Թունել 04) 27 130,00 8 640,00 
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Նկար 8. Սիսիան-Քաջարան ճանապարհի 35+770 կմ-ից մինչև 50+000կմ հատվածի 
համար նախագծված ուղին 

 

Աղյուսակ 5. Սիսիան-Քաջարան ճանապարհահատվածի (35+770կմ-ից մինչև 50+000կմ) 
բաղադրիչները 

Ճանապարհի բնութագիրը 
Հեռավորություն 

(կմ) 
Երկարություն 

(մ) 
կմ + 

Անցնում է հովտի աջ կողմով հատման- լցոնման հատվածում ՝ 
նվազագույնի հասցնելով հողային աշխատանքների քանակը՝ 
փոքր հովիտները հատող կամուրջներով 

35 770,00   

Կամուրջ 017 36 315,53 222,00 
Ճանապարհը անցնում է հովտի մյուս կողմով, այնուհետև 
շարունակում է դեպի Գեղիի հովիտ 

     

Կամուրջ 018 37 418,08 114,00 
Սպասարկման ճանապարհ 016    38 770,00 1 260,00 
Թունել 05 39 755,00 515,00 
Ճանապարհը մնում է հովտի ձախ կողմում՝ հատման-լցոնման 
հատվածում 

     

Կամուրջ 019 40 592,67 84,00 
Թունել 06 42 58,00 366,00 
Թունել 07 43 919,00 480,00 
Ղեղի գյուղ 45 0,00   
Կամուրջ 020 45 312,15 434,00 
Գյուղից հետո ճանապարհն անցնում է հովտի մյուս կողմը՝ 
բուսականությունից խուսափելու և ձմռանը ճանապարհի մակե-
րեսին մերկասառույցը սահմանափակելու համար՝ 
առավելագույնի հասցնելով արևի ազդեցությունը 

     

Սպասարկման ճանապարհ 017 45 469,50 209,70 
Թունել 08 45 878,00 521,00 
Կամուրջ 021 49 341,12 222,00 
Սպասարկման ճանապարհ 018 49 411,00 355,20 
Երթուղին թեքվում է աջ և անցնում հովիտը, նվազագույնի հաս-
ցնելու տեղագրությունը և խուսափելու ամբարտակից և հարակից 
լճից 

50 0,00   
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Նկար 9. Սիսիան-Քաջարան ճանապարհի 50+000 կմ-ից մինչև նախագծի ավարտ 
հատվածի համար նախագծված ուղին 

 

Աղյուսակ 6. Սիսիան-Քաջարան ճանապարհահատվածի (50+000 կմ-ից մինչև 
նախագծի ավարտ) բաղկացուցիչ մասերը 

Ճանապարհի բնութագիրը 

Հեռավորություն 
(կմ) 

Երկարություն 
 (մ) 

կմ + 

Կամուրջ 022 51 1,00 102,00 

Կամուրջ 023 51 824,60 560,00 

Կամուրջ 024 52 390,00 66,00 

Թունել 09 54 410,00 490,00 

Նոր ճանապարհը ձգվում է Կապանը Քաջարանին կապող Մ-2 
մայրուղուն զուգահեռ: Գործող ճանապարհը նորից ավելի մոտ 
է գետին և ավելի ցածր (բարձրության վրա) 

55 0,00   

Կամուրջ 025 56 640,22 60,00 

Կամուրջ 026 57 271,99 128,00 

Երրորդ հանգույց 57 500,00   

Կամուրջ 027 59 463,00 174,00 

Ճանապարհը իջնում է, որպեսզի հասնի նույն բարձրությանը, 
ինչ գործող Մ-2-ը: Նոր ճանապարհահատվածն ավարտվում է 
այնտեղ, որտեղ նոր և գործող ճանապարհները միանում են 
հորիզոնական և ուղղահայաց գծերով 

60 22,00   

2.5 Ճանապարհի հիմնական բաղադրիչները 

2.5.1 Թունելներ 

 Ներածություն 

Ընդհանուր առմամբ նախատեսված է 9 թունել, որոնց երկարությունները տատանվում են 
359 մ-ից (Թունել 3) մինչև 8․64 կմ (Բարգուշատի թունել): Բոլոր թունելները կապահովեն 
մեկ գոտիով երկկողմանի երթևեկություն։ Անհրաժեշտության դեպքում հետագայում 
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կկառուցվի երկրորդ զուգահեռ թունել: Բարգուշատի թունելն արժանի է առանձնահատուկ 
հիշատակման՝ հաշվի առնելով դրա չափերը և այն կարևոր դերը, որ այն կունենա 
Զանգեզուր արգելավայրի վրա անմիջական ազդեցություններից խուսափելու համար: 
Միևնույն ժամանակ, մյուս թունելները կարելի է դիտարկել որպես Բարգուշատի թունելի 
ավելի փոքր տարբերակներ՝ հիմնականում նույն բնութագրերով և շինարարական 
պահանջներով: 

Բարգուշատի թունելը անցնելու է Բարգուշատի լեռնաշղթայով՝ Շենաթաղ գյուղից (1870 մ) 
(հյուսիսային պորտալ) բարձրանալով Քիրս գյուղ (2065 մ) (հարավային պորտալ): Ըստ 
նախնական ուսումնասիրությունների թունելի երկրաբանությունը բնութագրվել է որպես՝ 

1. Առաջին մոտ 2,7 կմ-ը գրանիտներ են՝ հիմնական ապարների ներխառնուկներով: 
Այս հատվածում կան մի քանի ճեղքվածքներ, որոնք ուղղված են թունելի առանցքի 
համեմատ բարձր անկյուններով և փոփոխական անկումներով, 

2. Այնուհետև երկրաբանությունը համալիր է՝ հիմնական ապարների, մարմարների, 
կրաքարերի, կոնգլոմերատների, տիղմաքարերի և քվարցիտների 
ներխառնուկներով, 

3. Թունելի ներսի մոտ 4.5 կմ հատվածը (մոտ 230 մ) իրենից ներկայացնում է 
նստվածքային ապարներում (հավանաբար տիղմաքարեր, թերթաքար, մարմար և 
կրաքարեր) պլաստիկ շեղման գոտի: Նշված պայմանները և մեծ վերնամասը կարող 
են դժվարացնել թունելի այս հատվածի կառուցումը,  

4. Թունելի հաջորդ հատվածն ունի 2-րդ կետում նշված երկրաբանությունը, 

5. Վերջին հատվածը դարձյալ բաղկացած է հիմնական և գրանիտային ապարներից՝ 
մարմար-կրաքարային խառնուկներով, 

6. Երկու պորտալներն էլ տեղակայված են մակերեսային բեկորների բարակ (մի քանի 
մետր) շերտով պատված տարածքներում, 

7. Նկատվել են մի քանի մետր հաստությամբ ծծմբից և օքսիդներից կազմված 
հանքաքարային երակներ, 

8. Կրաքար-մարմարներում կարստային հատկանիշներ չեն նկատվել։ 

Տարեկան միջին տեղումներи ցածր մակարդակը (500-600 մմ) և ապարների զանգվածների 
ընդհանուր անթափանցելիությունը հուշում են, որ ջրի ներհոսքը հիմնականում պետք է 
լինի ցածրից բացակայող: Որոշ խոշոր ներհոսքեր կարող են տեղի ունենալ հիմնական 
խզվածքային գոտիներում, թեև ամենամեծ քանակությունները գարնանային հալեցման 
ժամանակ: Կարող է նաև առկա լինել ագրեսիվ տաք ջուր, որն առաջանում է հեղուկի խորը 
շրջանառությունից և գազերից։  

 Թունելների բնութագրերը 

Հիմնական թունելը կունենա 5․68 մ շառավիղ ու 9․70 մ բարձրություն (Նկար 10) և 
նախագծվել է Տրանսեվրոպական ճանապարհային ցանցի կարգավորումներում 
թունելների անվտանգության պահանջներին (2004/54/EC շրջաբերական) 
համապատասխան՝ երկու ուղղություններով ավելի քան 1000 մ երկարությամբ թունելների 
համար: Այս համապատասխանությունը ենթադրում է՝ 

• Երկու օդափոխիչ և 1 խողովակային օդորակիչ թունելի կամարում պահանջվող 
հզորությամբ մաքուր օդի մատակարարման և արտանետումների ու ծխի 
ներքաշման համար (կիսալայնական օդափոխություն), 

• Ճանապարհի հատակի տակ գտնվող առանձին խողովակային օդորակիչ՝ 
երթևեկելի մասի և թունելի հիմքի միջև, որը նաև հանդիսանում է տարհանման 
ուղի հրդեհների դեպքում։  

Թունելը նաև ներառելու է՝ 

• Արտակարգ իրավիճակների համար ընդլայնումներ յուրաքանչյուր 1000 մ վրա, 

• Տարհանման ուղու հասանելիություն յուրաքանչյուր 500 մ վրա, 

• SOS և կրակմարիչներ յուրաքանչյուր 250 մ վրա,  

• Հրդեհային համակարգ պորտալներում ջրի տարողություններով, 
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• Երկայնական օդափոխություն յուրաքանչյուր պորտալում՝ օդափոխման 
կայաններով: 

 
Նկար 10. Բարգուշատի թունելի սխեմատիկ կտրվածքը 

 
Նկար 11. Մյուս թունելների սխեմատիկ կտրվածքը 
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 Թունելների կառուցում  

Վերնամասի զգալի բարձրության պատճառով (թունելի առաստաղից վեր ապարների 
զանգվածը) հնարավոր չէ ճշգրիտ և հուսալիորեն բնութագրել թունելի տարածքի 
ապարային զանգվածը, ուստի թունելի կառուցումը հիմնված կլինի այսպես կոչված 
"դիտողական նախագծման մեթոդի վրա": 

Այս մոտեցումը ենթադրում է՝ 

• Շինարարության ընթացքում տեղամասում ուսումնասիրություն, որի արդյունքում 
նախագծման համար ենթադրվող ապարների զանգվածի պայմանները 
հաստատվում կամ փոփոխվում են, 

• Շահագործման փուլ, որի ընթացքում իրականացվում են կայունացնող 
միջոցառումներ՝ հնարավոր դեֆորմացիան վերահսկելու համար, 

• Մշտադիտարկման և նախագծման ճշգրտման փուլ, որի ընթացքում չափվում, 
մեկնաբանվում և ստուգվում է շրջակա ապարային զանգվածի/հողի 
դեֆորմացիան, և օպտիմալացվում են կայունացնող միջոցառումները: 

Թունելի փորման տեխնիկան 2019թ.-ի աշխատանքային նախագծում սահմանված չէ։ 
Պատվիրատուն ակնկալում է, որ Կառուցող կապալառուն կառաջարկի և կհիմնավորի 
նպատակահարմար մեթոդը: 

Ակնկալվում է, որ նորերի փոխարեն կօգտագործվեն տարածաշրջանում գործող 
քարհանքերը, բետոնի և ասֆալտի գործարանները։ Այս օբյեկտների նույնականացումը 
նույնպես կլինի Կառուցող կապալառուի առաջադրանքը: 

 Թունելների էլեկտրամատակարարում 

Կարևոր է ապահովել բոլոր թունելների անվտանգ և հուսալի էլեկտրամատակարարումը 
օգտվողների անվտանգությունն ապահովելու համար: Այդ նպատակով Բարգուշատի 
թունելը մուտքերի մոտ կտեղադրվեն ենթակայաններ: Այս փուլում պարզ չէ, թե ինչպես է 
էլեկտրաէներգիան մատակարարվելու՝ օդային գծերի, թե ստորգետնյա եղանակով։  

 Հրդեհաշիջման համակարգ 

Հրդեհաշիջման համակարգը հիմնված է լինելու ճնշման տակ գտնվող ջրցանման վրա, որի 
ջրամատակարարումը իրականացվելու է պահեստային տարողություններից՝ օղակով 
փակված խողովակաշարի միջոցով: Այս եղանակը կանխում է խողովակի վնասման 
դեպքում համակարգից ջրի ներթափանցումը թունել: Յուրաքանչյուր պորտալում 
կտեղադրվի մեկական ջրի տարողություն։  

2.5.2 Կամուրջներ 

Ճանապարհի բաղկացած է լինելու 27 կամուրջներից, որոնք կանցնեն ինչպես գետերը, 
այնպես էլ հովիտները և կպահպանեն ճանապարհի ընդհանուր նախագծային աստիճանը: 
Կամուրջների երկարությունը տատանվում է 60 մ-ից (Կամուրջ 25) մինչև 560 մ (Կամուրջ 
23): Կտեղակայվեն երկու տեսակի կամուրջներ, մասնավորապես՝ 

• Երկաթ-բետոնե՝ առավելագույն բացվածքը մինչև 72 մ, 

• Հավաքովի բետոնե՝ առավելագույն բացվածքը մինչև 28 մ: 

Կամուրջի հենարանների հիմքերը կլինեն հարթ, ցցային և/կամ միկրոցցային տեսակների: 
Կախված կամրջի երկարությունից, կամուրջները պահելու համար կպահանջվի երկուսից 
յոթ հենարաններ: Հենարանների հիմքերն նաև կհանգեցնեն գրունտի վերափոխմանը` 
կախված հիմքի/գրունտի չափերից: Յուրաքանչյուր կամուրջի համար կպահանջվի նաև 
հենարաններ կամրջի բացվածքի երկու կողմերում: Հենարանն այն «հիմքն» է, որի վրա 
կամուրջը հենվում է հենասյուների հետ միասին: Համաձայն 2019թ.-ի աշխատանքային 
նախագծի՝ կառուցվածքային առումով կամուրջները նախագծված են 9.0 մագնիտուդով 
սեյսմիկ ազդեցությանը դիմակայելու համար։  
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2.5.3 Ճանապարհի պատվածք 

Ճանապարհի պատվածքը բաղկացած կլինի 10 սմ մանրախճաավազային ծածկույթից, 30 
սմ C-5 տեսակի կոպիճից, 8 սմ բարձր ծակոտկեն ասֆալտ-բետոնե կոպիճից, 7 սմ 
խոշորահատիկ ասֆալտ-բետոնե I կատեգորիայի B տեսակի և 5 սմ մանրահատիկ 
ասֆալտ-բետոնե I կատեգորիայի A տեսակի կոպիճից: Եզրերը կպատվեն 
մակերևույթային ծածկույթով: Կամուրջը նախագծված է (i) SNiP 2.05.03.84* "Կամուրջներ 
և խողովակներ" շինարարական նորմերով և կանոններով, (ii) ՀՀՇՆ IV11.05.02-99 
"Ավտոմոբիլային ճանապարհներ" շինարարական նորմերով, (iii) Պետական մայրուղիների 
և տրանսպորտային պաշտոնյաների ամերիկյան ասոցիացիայի և Եվրակոդերի 
համաձայն: 

Սեյսմիկ ակտիվության և ջրհեղեղի բարձր ռիսկայնությունը դրվել է Ծրագրի 
կառուցվածքային տարրերի նախագծման հիմքում: Ճանապարհի հիմնական 
նախագծային հարաչափերն են՝ 

• Հաշվարկված թույլատրելի առավելագույն արագություն՝ 100 կմ/ժ, 

• Առավելագույն թեքություն՝ 50%; 

• Երթևեկելի գոտիների քանակ` 2,  

• Երթևեկելի մեկ գոտու լայնություն՝ 3.3 մ, 

• Մայթերի լայնություն՝ 3.3մ, 

• Անվտանգության գոտի մայթի եզրից՝ 0.7 մ (կամ 0.6 մ): 

2.5.4 Սպասարկող ճանապարհներ 

Ծրագրի վերջին բաղադրիչը՝ նոր ճանապարհների կառուցումն է, որոնք կապահովեն 
գործող ճանապարհների և նոր ճանապարհների միջև կապը: 14 նման «երկրորդային» 
ճանապարհներ առաջարկվել են Ծրագրի նախագծում (դրանց տեղակայման վերաբերյալ 
մանրամասների համար տես Բաժին 2.4.3 աղյուսակները): Ներկայումս ակնկալվում է, որ 
կապող ճանապարհների շինարարությունը կֆինանսավորվի Ծրագրի շրջանակներում: 

Հողային հանույթների տեղադրման վայրերի մուտքի ճանապարհները դեռ չեն դիտարկվել: 
Ենթադրվում է, որ գործող (հողային) ճանապարհները հնարավորինս կօգտագործվեն և 
ըստ պահանջի կերկարացվեն։ Կառուցող կապալառուն կվերահսկի այս ճանապարհների 
կազմակերպումը Ծրագրի շրջանակներում։  

2.5.5 Ճանապարհամերձ տարածք 

ՇՄՍԱԳ շրջանակներում կարևոր է հասկանալ ճանապարհի ուղիղ ազդեցության գոտին: 
Այլ խոսքերով ասած, հարկավոր է հասկանալ արդյոք հողը ենթարկվելու է ժամանակավոր 
օտարման՝ շինարարության նպատակներով, թե մշտական օտարման՝ ճանապարհի 
ենթակառուցվածքների համար։ ՀՀ օրենսդրությունը նախատեսում է 1 մ օտարման գոտի 
և բնակավայրերից դուրս նաև պաշտպանական գոտիներ։  

II կարգի ճանապարհների համար պաշտպանական գոտին 50 մ է ճանապարհի 
կենտրոնական առանցքի երկու կողմից ("Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին" ՀՀ 
օրենքի 13-րդ հոդված): Պաշտպանական գոտին սահմանում է սահմանափակ 
գործունեության տարածք, որում առկա գործունեությունները չպետք է խոչընդոտեն 
ճանապարհի արդյունավետ և անվտանգ շահագործմանը: 

Միևնույն ժամանակ, լեռնային տեղանքը, որով անցնելու է ճանապարհը, պահանջում է 
ճանապարհի վերելք հատվածի տեղանքի հատումներ և ճանապարհի ներքևի մասում 
գտնվող հողաթմբեր: Հողի մշտական օտարումը կլինի հատումների սկզբից մինչև 
ճանապարհի վայրընթաց հատվածի եզրը: Ճանապարհի շինարարության համար 
օտարված հողի լայնությունը կախված կլինի լանջի զառիթափությունից, միևնույն 
ժամանակ ավելի զառիթափ լանջերը կպահանջեն ավելի մեծ լայնություն: Ճանապարհի 
վերընթաց հատվածներում հատման համար հնարավոր է անհրաժեշտ լինի պատնեշներ՝  
համոզվելու համար, որ լանջը կայուն է, ինչը կպահանջի մեծ լայնացումներ: 
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2.5.6 Հողային հանույթի (գրունտի) տեղադրումը  

Աղյուսակ 7-ում ներկայացված է գրունտի "հեռացում-լցում" հարաբերակցությունը: 
Աղյուսակից պարզ է դառնում, որ զգալի քանակությամբ հողային հանույթ է ավելանալու, 
(նյութը, որը չի կարող վերաօգտագործվել Ծրագրի շրջանակներում և պետք է հեռացվի): 

Աղյուսակ 7. Ծրագրի "հեռացում-լցում" հարաբերակցությունը 

Աղբյուրը Քանակը (մ3) 

Փորում 5 671 477 

Բերրի շերտի հեռացում 34 361 

Ժայռային հատվածի քանդում 9 147 683 

Չօգտագործող գրունտի փորում 1 437 295 

Պատնեշավորում  -3 311 148 

Հանույթի քանակ 12 979 668 

Նշում՝ Դրական թվերը ցույց են տալիս առկա հանույթի, բացասականը՝ Ծրագրում վերաօգտագործվող 
հանույթի քանակը 

Նախնականորեն ակնկալվում է, որ Ծրագրի համար անհրաժեշտ է հողային հանույթի 
տեղադրման ութ վայր (տես Նկարներ 12 և 13-ը): Դրանց հնարավոր տեղակայման 
վայրերը քննարկվել և հաստատվել են համայնքային իշխանությունների կողմից 2016-
2017թթ.-ին։ Սակայն, 2021թ. դեկտեմբերին համայնքային իշխանությունների հետ 
անցկացված խորհրդակցությունների արդյունքում պարզ դարձավ, որ հողային հանույթի 
տեղադրման հաստատված վայրերը պետք է վերանայվեն և վերահաստատվեն Ծրագրի 
իրականացման ընթացքում։  

 
Նկար 12. Սիսիան-Շենաթաղ ճանապարհահատվածի երկայնքով հողային 

հանույթի 5 վայրերի տեղադիրքերը 
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Նկար 13. Քիրս-Քաջարան ճանապարհահատվածի երկայնքով հողային հանույթի 
3 վայրերի տեղադիրքերը 

Հիմնական թունելից փորված նյութի (գրունտի) քանակը գնահատվում է 1.2 մլն.մ3։ Հաշվի 
առնելով, որ թունելի հյուսիսային կողմում գտնվող շինաղբի հեռացման տեղամասերի 
հզորությունը չի կարող ապահովել թունելի այդ կողմից փորված գրունտի ծավալը 
(մոտավորապես 0.6 մլն.մ3), նախատեսվում է ստեղծել ժամանակավոր շինաղբի 
հեռացման տարածք՝ մինչև թունելի կառուցումը, որից հետո գրունտը կտեղափոխվի 
թունելից հարավ գտնվող շինաղբի հեռացման վայր՝ վերջնական հեռացման համար: 
Բարգուշատի թունելից եկող հողային հանույթի (1.2 մլն.մ3) տեղափոխման միջին 
երկարությունը կազմում է 7 կմ։ 

Թունելի հիմնական գրունտը նախատեսվում է թափել DA006 տեղանքում (երկարություն՝ 
36.2 կմ), որը մեծ հովիտ է դեպի արևմուտք՝ Բարգուշատի թունելի հարավային պորտալից 
անմիջապես հետո: Հովիտը ունի մոտ 1000 մ երկարություն և 250 մ լայնություն, 
հնարավոր պահեստավայրի բարձրությունը մոտ 30 մ է և ունի է 3 մլն․մ3 տարողություն։ 

Հողային հանույթի տեղադրման վայրերի նախագծումը ենթադրում է՝  

• Հողի բերրի շերտի հեռացում և ժամանակավոր պահպանում (հաստությունը 30 
սմ), 
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• Հովտի ստորին հատվածում դրենաժային խողովակի տեղադրում (տրամագիծը 
3 մ)՝ ծածկված դրենաժային նյութով, 

• Դրենաժային նյութի վերևում գտնվող գեոտեքստիլի շերտ՝ գրունտը դրենաժային 
նյութից առանձնացնելու համար, 

• Հողային հանույթի տեղադրում, 

• Հողի բերրի շերտի տեղադրում հողային հանույթի վրա, 

• Մակերևութային ջրերի հեռացում ջրահեռացման համակարգի միջոցով:  

Ակնկալվում է, որ Կառուցող կապալառուի կողմից կմշակվի հողային հանույթի 
տեղադրման վայրերի համար աշխատանքային նախագիծ, որը կհաստատվի 
պատվիրատուի և համապատասխան մարմինների կողմից: 

2.6 Այլընտրանքներ 

ՇՄՍԱԳ փուլում դիտարկվել են հետևյալ այլընտրանքները՝ 

• Զրոյական տարբերակ, 

• Երկաթուղի, 

• Այլընտրանքային ուղեգծեր։  

2.6.1 Զրոյական տարբերակ 

Զրոյական տարբերակը կենսունակ չի համարվում, քանի որ ընթացիկ 
ճանապարհորդության ժամանակը երկար է և ծախսատար: Սիսիան և Քաջարան 
համայնքներում գործող ճանապարհների վատ որակը տրանսպորտային միջոցների 
արտանետումների ավելացման պատճառներից մեկն է, որը բացասաբար է 
անդրադառնում օդի որակի վրա և անվտանգության ռիսկեր է ստեղծում վարորդների և 
հետիոտների համար: Զրայական այլընտրանքը նաև հակասում է տրանսպորտի 
զարգացման միջանցքների և տարածաշրջանի զարգացման ծրագրերի շրջանակներում 
նախատեսված նպատակներին և նախաձեռնություններին (տես վերը շարադրված 
բաժինները)։  

2.6.2 Երկաթուղի 

Հաշվի առնելով առաջիկա մի քանի տասնամյակների ընթացքում տրանսպորտի 
պահանջարկի կանխատեսվող կրկնապատկումը, հասարակական տրանսպորտը և 
հատկապես երկաթուղին, հնարավորություններ են առաջարկում՝ միաժամանակ 
ստեղծելով բազմաթիվ նոր աշխատատեղեր: Սիսիան-Քաջարան ճանապարհի համար, 
սակայն, տեղագրությունը լեռնային է, ինչը հատկապես թանկ է դարձնում երկաթուղու 
կառուցումը: Մեքենաները շատ ավելի հարմար են զառիթափ լանջերով վարելու համար, 
քան գնացքները: Ընդհանուր առմամբ երկաթուղին չի կարող գերազանցել 3% 
թեքությունը՝ առանց բեռների զգալի կրճատման, մինչդեռ ճանապարհները կարող են 
գերազանցել 20% թեքությունը: Երկաթուղու թեքությունը սահմանափակելու համար 
անհրաժեշտ կլինի կառուցել մի քանի թունելներ և կամուրջներ, ինչը զգալիորեն 
կբարձրացնի տրանսպորտային ուղեգծի արժեքը։  

2.6.3 Այլընտարնքային ուղեգծեր 

Երեք այլընտրանքային ուղեգծեր (Նկար 14) դիտարկվել են 2015թ.-ի 
տեխնիկատնտեսական հիմնավորման և ՇՄԱԳ-ի գործընթացում (ըստ ԱԶԲ-ի և ազգային 
պահանջների, ավարտվել է 2016-2017 թվականներին): Այլընտրանքները համեմատելու 
հիմնական չափանիշները ներառում էին՝ 

• Արժեքը, 

• Երթևեկության հոսքի կանխատեսումը, 

• Երկրաբանությունը, երկրատեխնիկական խնդիրները և ջրագրությունը, 

• Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունները (ներառյալ պատմամշա-
կութային ժառանգությունը),  
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• Ծախսերի արդյունավետությունը: 

Երեք այլընտրանքային ուղեգծերի հարաչափերը ամփոփված են Աղյուսակ 8-ում։ 
Աղյուսակից երևում է, որ C1 ուղեգիծն ունի ամենակարճ երթուղին է՝ 60.1 կմ, ունի 42.5 կմ 
ամբարտակներ և նույնքան երկաստիճան հանգույցներ, որքան C2 և C2 տարբերակները: 
C1 ուղեգիծը ունի ավելի շատ թունելներ և կամուրջներ, քան C3-ը և ավելի քիչ, քան C2-ը, 
սակայն դրանց ընդհանուր երկարությունը ամենափոքրն է: Թունելները էապես 
նվազեցնում են ճանապարհի ազդեցությունը գետնի մակերեսին և հետևաբար նաև 
բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների չափերը ու մաղմացման ծախսերը: 
Համապատասխանաբար, C1 ուղեգիծը ամենաէժան տարբերակն է՝ մոտ 0,8 միլիարդ ԱՄՆ 
դոլար, C2-ը՝ ավելի քան մեկ միլիարդ դոլար, իսկ C3-ը՝ ավելի քան 1.6 միլիարդ ԱՄՆ դոլար 
արժեքներով: 

Աղյուսակ 8. Սիսիան-Քաջարան ճանապարհի երեք այլընտրանքային ուղեգծերի 
տեխնիկական հարաչափերի համեմատումը 

Կետ  Հարաչափեր Միավոր C1 C2 C3 

A Երկարություն կմ 60.1 62.2 76.7 

B Վերականգնում/ընդլայնում կմ  0.0 0.0 0.0 

C Առանց թունելի տարբերակ բացակայում է 13 19 12 

D Թունելների ընդհանուր երկարություն կմ 14.1 22.7 26.2 

E Թունելների երկարություն > 250մ կմ  13.8 22 26.2 

F Թունելների երկարություն < 250m կմ 0.3 0.7 0 

F Թունելի առավելագույն երկարություն կմ  8.0 9.7 5.4 

G Առանց կամուրջի տարբերակ բացակայում է 7 22 6 

I Կամուրջների երկարություն կմ 3.5 6.8 4.6 

J Կամուրջի առավելագույն երկարություն կմ  1.2 0.9 2.1 

K Ամբարտակների երկարություն կմ  42.5 32.7 45.9 

L Երկաստիճան հանգույցներ բացակայում է 3 3 3 

 

Բոլոր տվյալները մշակվել են բազմաչափանիշ վերլուծության մոդելի միջոցով, որը պարու-
նակում է տրանսպորտային ենթակառուցվածքների գնահատման կայունության 75 
ցուցիչներ (UNEP և GRI): Գործիքը հիմնված է տնտեսական, սոցիալական, բնական 
ռեսուրսների և բնապահպանական համակարգերի միջև կապերի ճանաչման վրա և թույլ 
է տալիս Ծրագրի կայունությունը չափել և գրաֆիկորեն պատկերել: 

Սիսիան-Քաջարան ճանապարհահատվածի նախընտրելի ուղեգծի ընտրությունը առա-
ջարկում է առավելագույն առավելություններ, մասնավորապես՝ բարելավելով կապը երկրի 
շատ կարևոր հատվածի հետ և փոխարինելով գործող վատ ճանապարհը և կտրուկ 
կրճատելով ճանապարհորդության ժամանակը, հատկապես Իրանից բեռնափոխադրում-
ների համար: Այս այլընտրանքը նախընտրելի է հողերի օտարման և վերաբնակեցման հա-
մեմատաբար ավելի փոքր չափերի և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության առումով: 
Երկար թունելը (Բարգուշատ) ենթադրում է, որ ճանապարհի մակերեսը և դրա հետ կապ-
ված հողի օտարման բաղադրիչը համեմատաբար ավելի փոքր է, թեև դա նվազագույն 
ծախսատար տարբերակը չէ: 

2016թ.-ի խորհրդակցությունների ընթացքում համայնքների, տեղական ՀԿ-ների, քաղա-
քացիական հասարակությանը և այլ շահագրգիռ կողմերի ներկայացուցիչներին ներկա-
յացվել են տեխնիկատնտեսական հիմնավորման շրջանակներում առաջարկված ճանա-
պարհի ուղեգծի այլընտրանքները և յուրաքանչյուր տարբերակի բնապահպանական և 
սոցիալական/տարաբնակեցման հնարավոր ազդեցությունները: Շահագրգիռ կողմերը 
բացառել են C3 տարբերակը և կենտրոնացել են C1 և C2 տարբերակների մանրամասն 
քննարկման վրա: 2021 թվականին ՇՄՍԱԳ-ի մեկնարկային հանդիպումների ժամանակ 
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վարչական միավորները և համայնքային իշխանությունները հաստատել են, որ նրանք մի 
քանի հնարավորություններ են ունեցել դիտարկելու այլընտրանքային տարբերակները և 
նախընտրել են C1-ը: Այնուամենայնիվ, այլընտրանքների վերաբերյալ հետագա քննար-
կումներ տեղի կունենան նախնական գնահատման խորհրդակցությունների ընթացքում՝ 
ստուգելու այս ընտրության հիմքում ընկած հիմնավորումը։  

Առաջարկվող ճանապարհահատվածը 2018թ.-ին ենթարկվել է շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության փորձաքննության և ստացել է դրական փորձաքննական եզրակացություն: 
Դա C1 ուղեգիծն է, որը հիմք է հանդիսացել տեխնիկատնտեսական հիմնավորման և 
աշխատանքային նախագծման համար և որը թարմացվել է 2019թ.-ին և նկարագրված է 
սույն Նախնական գնահատման հաշվետվությունում: 

Առաջարկվող Ծրագիրն ուղղակի ազդեցություն չի ունենա Զանգեզուր պետական արգե-
լավայրի վրա (տես Բաժին 5.1.8-ը)՝ պայմանավորված Բարգուշատի թունելով 
ճանապարհը կառուցելու որոշմամբ: 
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Աղբյուր՝ Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի, Տրանշ 4. Սիսիան-Քաջարան 
հատված, Աշխատանքային նախագիծ, Գլխավոր հաշվետվության, 2019թ. Ապրիլ 

Նկար 14. Սիսիան-Քաջարան ճանապարհի համար առաջարկվող 
այլընտրանքային ուղեգծերը 

  

Զանգեզուր  
պետական  

արգելավայր 
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2.7 Հարակից օբյեկտներ 

2.7.1 Թունելի էլեկտրամատակարարում 

Թունելներ էլեկտրաէներգիայի հուսալի մատակարարոմը օդափոխության, 
լուսավորության և այլ տեսանկյուններից դրանց շահագործման համար կարևոր պահանջ 
է: Այս պահին պարզ չէ, թե արդյոք դա ենթադրում է դեպի թունելային պորտալներ 
էլեկտրահաղորդման գծերի կառուցում, և եթե այո, այդպիսի հաղորդման գծերի երթուղին: 
Էլեկտրահաղորդման գծերը ընթացիկ Ծրագրի շրջանակի մաս չի կազմում: 

2.7.2 Գումարային ազդեցությունների ներուժը՝ զուգահեռ ընթացող ճանապարհային 
ծրագրեր 

Տրանշ 4 (ենթածրագիր 4.3) Քաջարան-Ագարակ 32 կմ ընդհանուր երկարությամբ 
հատվածը նախատեսվում է կառուցել Եվրասիական զարգացման բանկի, Եվրասիական 
զարգացման հիմնադրամի և ՀՀ կառավարության համատեղ ֆինանսավորմամբ 5 ։ 
Ընտրվել է նախագծող կազմակերպություն և ներկայումս նախագծման աշխատանքներ են 
ընթանում։ Պետք է պարզվի, թե արդյոք այս ճանապարհային ծրագիրը ժամանակային 
առումով կիրականացվի Սիսիան-Քաջարան ճանապարհահատվածին զուգահեռ: 

Այլ ուղեկից կամ զուգահեռ ծրագրեր և/կամ գործողություններ, որոնք Ծրագրի հետ 
համատեղ կարող են գումարային ազդեցությունների ներուժ ունենալ, հետագայում 
կսահմանվեն ՇՄՍԱԳ գործընթացի ընթացքում՝ համաձայն Բաժին 4.5.5-ում 
նկարագրված մեթոդների: 

  

 
 

 

5RD. 2021. https://armroad.am/en/projects/north-south-road-corridor-investment-program/Artashat-Qajaran-
Sisian-Qajaran-Qajaran-Agarak.  

https://armroad.am/en/projects/north-south-road-corridor-investment-program/Artashat-Qajaran-Sisian-Qajaran-Qajaran-Agarak
https://armroad.am/en/projects/north-south-road-corridor-investment-program/Artashat-Qajaran-Sisian-Qajaran-Qajaran-Agarak
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3 ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՇՐՋԱՆԱԿԸ 

Ի լրումն ՎԶԵԲ-ի պահանջներին, ՇՄՍԱԳ-ը պետք է նաև համապատասխանի ՀՀ 
օրենսդրությանը, որի իրավական պահանջները մանրամասնված են ստորև։  

3.1 Ազգային իրավական պահանջներ 

"Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության 
մասին" ՀՀ օրենքի (2014թ.) 6  համաձայն կան երկու տեսակի փաստաթղթեր, որոնք 
ենթակա են շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ) և 
փորձաքննության։ Դրանք են՝ (i) հիմնադրութային փաստաթուղթը, որը ներառում է 
շրջակա միջավայրի վրա ազդող բնական ռեսուրսների օգտագործման 
քաղաքականությունը, ռազմավարությունը, հայեցակարգը, ծրագիրը, գլխավոր 
հատակագիծը, քաղաքաշինական փաստաթուղթը և (ii) նախագծային փաստաթուղթը, 
որը ներառում է տեխնիկական հաշվետվությունը, տեխնիկատնտեսական հիմնավորումը 
և նախատեսվող գործունեության շինարարական-ինժեներական նախագիծը: Օրենքի 14-
րդ հոդվածի համաձայն՝ գործունեության տեսակները, որոնք պետք է ենթարկվեն ՇՄԱԳ, 
բաժանվում են Ա, Բ և Գ կատեգորիաների՝ կախված շրջակա միջավայրի վրա դրանց 
ակնկալվող ազդեցությունից: Օրենքի 14-րդ հոդվածի 4-րդ կետի 10)-րդ ենթակետի 
համաձայն՝ չորս և ավելի երթևեկելի գոտի ունեցող նոր ճանապարհների կառուցում կամ 
վերակառուցում կամ երկուսից ոչ ավելի երթևեկելի գոտի ունեցող ճանապարհների 
ընդլայնում չորս և ավելի երթևեկելի գոտի ստանալու նպատակով, եթե համապատասխան 
հատվածն ունի 10 կմ և ավելի անընդհատ երկարություն գործունեույունը դասակարգվում 
է "Ա" կատեգորիայի և ենթակա է  երկփուլ (նախնական և հիմնական)  ՇՄԱԳ-ի և 
փորձաքննության։ Հանրային ծանուցման և քննարկումների իրականացման կարգը 
սահմանված է ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. №1325-Ն որոշմամբ։  

ՀՀ Ջրային օրենսգրքի (2002թ.) 7  հիմնական նպատակն է սահմանել երկրի ջրային 
ռեսուրսների պաշտպանության իրավական հիմքերը, ջրային ռեսուրսների արդյունավետ 
կառավարման միջոցով բավարարել քաղաքացիների և տնտեսական ոլորտների ջրային 
կարիքները և պահպանել ջրային ռեսուրսները ապագա սերունդների համար: Ջրային 
օրենսգիրքն անդրադառնում է հետևյալ առանցքային հարցերին. պետական մարմինների 
և հասարակության պարտականություններ, ջրի ազգային քաղաքականության մշակում, 
ջրի ազգային ծրագրի մշակում, ջրային կադաստրի և մոնիտորինգի համակարգ, 
համապատասխան տեղեկատվության հանրային հասանելիություն, ջրօգտագործում և 
ջրի համակարգի օգտագործման թույլտվության համակարգեր, սահմանային ջրային 
ռեսուրսների օգտագործում, ջրերի որակի ստանդարտներ, հիդրոտեխնիկական 
կառույցների շահագործման անվտանգության հարցեր, ջրային ռեսուրսների պետական 
պաշտպանություն և պետական վերահսկողություն: Հայաստանում մակերևութային 
ջրերի որակը մշտադիտարկվում է ԵՄ ջրի շրջանակային շրջաբերականի սկզբունքների 
համաձայն, որոնք սահմանվել են ՀՀ կառավարության 27.01.2011թ.-ի 75-Ն որոշմամբ։  

ՀՀ Հողային օրենսգիրքը (2001թ.) 8  սահմանում է հողային հարաբերությունների 
պետական կարգավորման կատարելագործման, հողի տնտեսավարման տարբեր 
կազմակերպական-իրավական ձևերի զարգացման, հողերի բերրիության, 
հողօգտագործման արդյունավետության բարձրացման, մարդկանց կյանքի ու 
առողջության համար բարենպաստ շրջակա միջավայրի պահպանման և բարելավման, 
հողի նկատմամբ իրավունքների պաշտպանության իրավական հիմքերը: Համաձայն 
Օրենսգրքի ՀՀ հողային ֆոնդը դասակարգվում է ըստ հետևյալ կատեգորիաների. 1) 
գյուղատնտե-սական նշանակության, 2) բնակավայրերի, 3) արդյունաբերության, 
ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության, 4) էներգետիկայի, 

 
 

 

6https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=140512  
7https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=148955  
8https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=150513 

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=140512
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=148955
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=150513
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տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների, 5) հատուկ 
պահպանվող տարածքների, 6) հատուկ նշանակության, 7) անտառային, 8) ջրային և 9) 
պահուստային հողերի: Հողային օրենսգիրքը նաև սահմանում է հողի պահպանման 
սկզբունքները, խնդիրները և կանոնակարգերը ՀՀ կառավարության հետևյալ 
որոշումներով՝ 

• Հողի բերրի շերտի օգտագործման կարգը սահմանվում է ՀՀ կառավորության 
08.09.2011թ.-ի թիվ 1396-Ն որոշմամբ9, 

• Հողի բերրի շերտի հանման նորմերի որոշմանը և հանված բերրի շերտի 
պահպանմանն ու օգտագործմանը ներկայացվող պահանջները սահմանվում են 
ՀՀ կառավորության 02.11.2017թ.-ի թիվ 1404-Ն որոշմամբ10, 

• Հողագրունտի հանույթի կարգը սահմանվում է ՀՀ կառավարության 10.05.2019թ.-
ի թիվ 572-Ն որոշմամբ11։  

Հողի օգտագործման և պահպանման նկատմամբ վերահսկողության մասին ՀՀ 
օրենքով (2008)12 սահմանվում են հողերի արդյունավետ օգտագործման և պահպանման, 
հողային օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողության 
իրականացման խնդիրները, ձևերը, վերահսկողություն իրականացնող մարմինները, 
ստուգող և ստուգվող անձանց իրավունքներն ու պարտականությունները, ստուգումների 
իրականացման կարգերը։ Օրենքը տարածվում է ՀՀ հողային ֆոնդի բոլոր հողերի վրա՝ 
անկախ նպատակից, սեփականությունից և/կամ օգտագործման իրավունքից։ 

Թափոնների մասին ՀՀ օրենքը (2004թ.) 13  սահմանում է թափոնների հավաքման, 
փոխադրման, պահման, մշակման, օգտահանման, ինչպես նաև բնական ռեսուրսների, 
մարդու կյանքի և առողջության վրա թափոններից առաջացող բացասական 
ազդեցությունների կանխարգելման համար իրավական և տնտեսական հիմքերը։ Այն 
սահմանում է պետական մարմինների, ինչպես նաև թափոնագոյացնող 
կազմակերպությունների պարտականությունները և պատասխանատվությունը 
թափոնների կառավարման ոլորտում։ 

Հանրության գերակա շահի ապահովման նպատակով սեփականության օտարման 
մասին ՀՀ օրենքի (2006թ.) 14  գործողությունը տարածվում է ֆիզիկական և 
իրավաբանական անձանց, ինչպես նաև համայնքներին (այսուհետ՝ սեփականատերեր) 
սեփականության իրավունքով պատկանող և ՀՀ-ում գտնվող կամ օրենքով սահմանված 
կարգով պետական գրանցում ստացած կամ հաշվառված սեփականության իրավունքի 
բոլոր օբյեկտների (անշարժ կամ շարժական գույք, գույքային իրավունքներ, արժեթղթեր և 
այլն) վրա։ Հանրության գերակա շահերի ապահովման նպատակով սեփականության 
օտարման սահմանադրական պայմաններն են՝ i) օտարումը պետք է իրականացվի 
օրենքով սահմանված բացառիկ դեպքերում և կարգով, ii) օտարվող սեփականության 
դիմաց պետք է տրվի նախնական և համարժեք փոխհատուցում: 

Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին օրենքը (1994թ.) 15  կարգավորում է 
մթնոլորտային օդի մաքրության ապահովման, մթնոլորտային օդի վրա վնասակար 
ներգործությունների նվազեցման ու կանխման բնագավառում հասարակական 
հարաբերությունների հարցերը: Օրենքը նաև կարգավորում է արտանետումների 
թույլտվությունները և սահմանում է մթնոլորտային օդի արտանետումների թույլատրելի 
խտությունները/կոնցենտրացիաները: ՀՀ կառավարության №160-Ն որոշմամբ 
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հաստատված են Բնակավայրերում մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային 
թույլատրելի խտությունների/կոնցենտրացիաների նորմատիվները։ 

Բուսական աշխարհի մասին (1999թ.) 16  և Կենդանական աշխարհի մասին 
(2000թ.)17ՀՀ օրենքները սահմանում են ՀՀ բույսերի և կենդանիների պահպանության, 
պաշտպանության, օգտագործման, վերարտադրության ու կառավարման, ինչպես նաև 
կենսաբազմազանության վրա մարդկանց գործունեության ազդեցությունը կարգավորելու 
քաղաքականությունը: Այս օրենքների հիմնանպատակը բուսական/կենդանական 
աշխարհի և կենսաբազմազանության պահպանության ապահովումն է: Այն նաև 
սահմանում է տեսակների` մասնավորապես էնդեմիկ և վտանգված, մոնիտորինգի և 
գնահատման ընթացակարգերը: Ըստ ՀՀ կառավարության թիվ 71-Ն և թիվ 72-Ն 
որոշումներով հաստատված ՀՀ Կենդանիների Կարմիր Գրքի18 և Բույսերի Կարմիր 
Գրքի19 սահմանված են բուսական և կենդանական աշխարհի վտանգված (հազվագյուտ, 
վտանգված, անհետացման եզրին գտնվող, խոցելի) տեսակների կենսաբանությունը, 
ինչպես նաև դրանց քանակը, աճելավայրերը և բազմազանությունը։  

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին ՀՀ օրենքը (2006թ.)20 կարգա-
վորում է ՀՀ բնության հատուկ պահպանվող տարածքների` որպես բնապահպանական, 
տնտեսական, սոցիալական, գիտական, կրթական, պատմամշակութային, գեղագիտա-
կան, առողջապահական, ռեկրեացիոն արժեք ներկայացնող էկոհամակարգերի, բնության 
համալիրների ու առանձին օբյեկտների բնականոն զարգացման, վերականգնման, 
պահպանության, վերարտադրության և օգտագործման պետական քաղաքականության 
իրավական հիմունքները: Օրենքը սահմանում է ՀՀ-ում պահպանվող տարածքների չորս 
կատեգորիա. (i) Պետական արգելոցներ, (ii) Ազգային պարկեր, (iii) Արգելավայրեր և (iv) 
Բնության հուշարձաններ: Բնության հուշարձանների ցանկը հաստատված է ՀՀ 
կառավարության 14.08.2008թ. №967-Ն որոշմամբ21:  

Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի 
պահպանության և օգտագործման մասին ՀՀ օրենքը (1998թ.) 22  ապահովում է 
Հայաստանում հուշարձանների պահպանության և օգտագործման իրավական և 
քաղաքական հիմքերը: Օրենքի 15-րդ հոդվածը նկարագրում է հուշարձանների 
հայտնաբերման և գրանցման, դրանց շուրջ պահպանական գոտիներ ստեղծելու և 
պատմամշակութային արգելոցներ ստեղծելու ընթացակարգերը։ Հոդված 22-ը սահմանում 
է, որ հուշարձաններ ներառող հողատարածքները կարող են տրամադրվել շինարարական, 
գյուղատնտեսական և այլ գործունեության համար միայն լիազորված պետական մարմնի 
(Պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության վարչություն) 
թույլտվությամբ։ Պատմամշակութային հուշարձանների կառավարմամբ զբաղվող 
պետական մարմինների դերերն ու պարտականությունները սահմանված են ՀՀ 
կառավարության 20.04.2002թ.-ի №438-Ն 23  որոշմամբ հաստատված պատմության և 
մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական հաշվառման, ուսումնասիրման, 
պահպանության, ամրակայման, նորոգման, վերականգնման և օգտագործման կարգով։ 
ՀՀ կառավարության 29.12.2005թ. №2322-Ն24 որոշմամբ սահմանվել է ՀՀ Սյունիքի մարզի 
պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակը, իսկ ՀՀ 
կառավարության 15.03.2007թ. №385-Ն 25  որոշմամբ հաստատվել է պետական 
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սեփականություն հանդիսացող պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների 
պետական ցուցակը։  

Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության մասին ՀՀ օրենքը (2009թ․) 26 
կարգավորում է ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանության 
գործընթացների ընթացքում ծագող իրավահարաբերությունները` ներառյալ ոչ նյութական 
մշակութային արժեքների գույքագրման, ցանկերի պատրաստման, նույնականացման, 
փաստաթղթավորման, հետազոտման, կիրառման, վերականգնման գործընթացները, այդ 
արժեքների նկատմամբ սեփականության իրավունքի պաշտպանությունը, ՀՀ 
մշակութային ժառանգության պահպանման, միջազգային մշակութային 
համագործակցության, ՀՀ և այլ պետությունների ժողովուրդների մշակութային 
հաղորդակցման խնդիրները, սահմանում է այդ ոլորտում ֆիզիկական ու իրավաբանական 
անձանց իրավունքներն ու պարտականությունները, ինչպես նաև պետական մարմինների 
իրավասությունները։ Ոլորտի իրավական դաշտի կարգավորման ուղղությամբ ընդունվել 
են նաև մի շարք օրենսդրական ակտեր, որոնց միջոցով հնարավորություն է ընձեռնվում 
կարգավորելու ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանության, 
պաշտպանության և զարգացման գործընթացներում ծագող իրավահարաբերությունները, 
ոչ նյութական մշակութային արժեքներ ստեղծող, պահպանող և փոխանցող համայնքների 
գործունեությունը, միջազգային մշակութային համագործակցությունը և այլն, ներառյալ՝ (i) 
Հայաստանի Հանրապետության ոչ նյութական մշակութային արժեքների ցանկերի 
կազմման չափորոշիչները և ոչ նյութական մշակութային ժառանգության արժեքների 
ցանկը հաստատելու մասին №310-Ա կառավարության որոշումը 27 , (ii) Անհապաղ 
պաշտպանության կարիք ունեցող ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցանկերի 
կազմման չափորոշիչները և դրանց հիման վրա կազմված ոչ նյութական մշակութային 
ժառանգության արժեքների ցանկը հաստատելու մասին №36-Ն կառավարության 
որոշումը28, (iii) Հայաստանի Հանրապետության մշակութային տարածքների ճանաչման 
չափորոշիչները և մշակութային տարածքների ցանկը հաստատելու մասին №241-Ն 
կառավարության որոշումը29։ 

Ընդերքի մասին օրենսգիրքը (2011թ.) 30  սահմանում է հանքային ռեսուրսների և 
ստորգետնյա ջրերի, ներառյալ ստորգետնյա ջրային ռեսուրսների սանիտարական 
պահպանության գոտիների հիմնական դրույթները: 

Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին ՀՀ օրենքը 
(2005թ.) 31  կարգավորում է ՀՀ ճանապարհային երթևեկության անվտանգության 
ապահովման բնագավառում առաջացող հարաբերությունները, սահմանում է 
ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման բնագավառի պետական 
քաղաքականության սկզբունքները և ուղղությունները, ճանապարհային երթևեկության 
կազմակերպման և անվտանգության ապահովման իրավական հիմքերը, ճանապարհային 
երթևեկության կազմակերպման և անվտանգության ապահովման բնագավառի 
պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների 
լիազորությունները, ինչպես նաև ճանապարհային երթևեկության մասնակիցների 
իրավունքները և պարտականությունները։ 

ՀՀ անտառային օրենսգիրգը (2005թ.) 32  կարգավորում է Հայաստանի 
Հանրապետության անտառների և անտառային հողերի կայուն կառավարման` 
պահպանության, պաշտպանության, վերականգնման, անտառապատման և 

 
 

 

26https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=121003  
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29https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=134827  
30https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=146898  
31https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=140522  
32https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=121312  
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արդյունավետ օգտագործման, ինչպես նաև անտառների հաշվառման, մոնիթորինգի, 
վերահսկողության և անտառային հողերի հետ կապված հարաբերությունները:  

Բնապահպանական վերահսկողության մասին ՀՀ օրենքը (2005թ.)33 կարգավորում է 
ազգային բնապահպանական օրենսդրության վերահսկման կազմակերպումն ու 
կիրարկումը և սահմանում է իրավական և տնտեսական հիմքերը, որոնց հիմքում ընկած 
են բնապահպանական պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողության 
առանձնահատկությունները և կողմերի միջև հարաբերությունները: Բնական 
ռեսուրսների և շրջակա միջավայրի հետ կապված գործող իրավական դաշտը ներառում է 
մի շարք իրավական գործիքներ: Կառավարության որոշումները բնապահպանական 
օրենքների կիրարկման հիմնական իրավական գործիքներն են:  

Բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման 
մասին ՀՀ օրենքը (1992թ.)34 սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության բնակչության 
սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման իրավական, տնտեսական և 
կազմակերպական հիմքերը, ինչպես նաև պետության կողմից նախատեսվող այն 
երաշխիքները, որոնք բացառում են մարդու օրգանիզմի վրա շրջակա միջավայրի 
վնասակար և վտանգավոր գործոնների ազդեցությունը և բարենպաստ պայմաններ 
ապահովում նրա և ապագա սերունդների կենսունակության համար: Բացի այդ, կան ՀՀ 
առողջապահության նախարարի կողմից հաստատված են սանիտարահիգիենիկ նորմեր և 
չափորոշիչներ, որոնք կարգավորում են հասարակական և բնակելի տարածքների 
սանիտարահիգիենիկ պայմանները՝ 

• Սանիտարական նորմեր (ՍՆ) N2-III-11.3 "Աղմուկն աշխատատեղերում, բնակելի 
և հասարակական շենքերում և բնակելի կառուցապատման տարածքներում", 

• Հիգիենիկ նորմեր (ՀՆ) N2.2.4-009-06 "Աշխատատեղերում, բնակելի և 
հասարակական շենքերում թրթռման (վիբրացիայի)": 

Աշխատանքային օրենսգիրքը (2004թ.)35  կարգավորում է կոլեկտիվ և անհատական 
աշխատանքային հարաբերությունները, սահմանում է այդ հարաբերությունների ծագման, 
փոփոխման և դադարման հիմքերն ու իրականացման կարգը, աշխատանքային 
հարաբերությունների կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները, 
պատասխանատվությունը, ինչպես նաև աշխատողների անվտանգության ապահովման 
ու առողջության պահպանման պայմանները։  

"Հրդեհային անվտանգության մասին" օրենքը (2001թ.) 36  կարգավորում է 
Հայաստանի պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, 
կազմակերպությունների/ընկերությունների և մարդկանց հարաբերությունները 
հրդեհային անվտանգության ապահովման ոլորտում։ Այն սահմանում է պետական 
հրդեհային անվտանգության քաղաքականության ձևավորման հիմնական ուղիները, 
ինչպես նաև դրանց իրականացման իրավական մեխանիզմները, ինչպիսիք են 
բնակչությանը արդյունավետ և հուսալի հակահրդեհային համակարգերով ապահովելը։ 
Օրենքը լրացվում է ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների 
նախարարի 2015թ.-ի №595-Ն հրամանով հաստատված կանոններով:  

Հայաստանը ստորագրել/վավերացրել է մի շարք միջազգային համաձայնագրեր, որոնք 
ուղղված են բնական միջավայրի, համայնքների և աշխատանքային հարաբերությունների 
պաշտպանությանն ու կառավարմանը (Ծրագրին առնչվող համաձայնագրերը բերված են  
Հավելված 1-ում)։  
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3.2 Միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կիրառելի պահանջներ 

3.2.1 Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկ (ՎԶԵԲ) 

ՎԶԵԲ-ի գործունեության հիմնական պահանջները ձևակերպված են Բանկի ԲՍՔ մեջ, իսկ 
Հաճախորդ-Վարկառուի գործունեության ԲևՍ ասպեկտների պահանջները նկարագրված 
են Իրագործման Պահանջներում ("ԻՊ"): ԲՍՔ-ն սահմանում է ՎԶԵԲ-ի հաճախորդների 
գործունեությունների համար պահանջներ, որոնց կատարումը ապահովում է ԲևՍ արդյու-
նավետություն: Ստորև ներկայացված է սույն Ծրագրի համար կիրառելի պահանջների 
ամփոփագիրը. 

• ԻՊ 1. Բնապահպանական և սոցիալական ռիսկերի և ազդեցությունների 
գնահատումը և կառավարումը պահանջում է ՎԶԵԲ-ի հաճախորդից 
(վարկառուից) իրականացնել ԲևՍ գնահատում և/կամ աուդիտ: Գնահատումն 
իրականացվում է ծրագրի բոլոր փուլերի համար (կառուցում, շահագործում, 
շահագործումից դուրս հանում): Գնահատման և աուդիտի հիման վրա մշակվում 
են ԲՍՄՊ, ԲՍԿՊ և այլ կառավարման պլաններ: ՎԶԵԲ-ի պահանջների կարևոր 
առանձնահատկություններից է որ այն չի ֆինանսավորում ծրագրում չընդգրկված 
հարակից օբյեկտները, որոնք սակայն նշանակալի ազդեցություն են թողնում 
վերջինիս հաջող իրագործման վրա 37 ։ Այս հարակից օբյեկտները կարող են 
իրագործվել ինչպես Բանկի հաճախորդի, այնպես էլ այլ անձանց կողմից: 
Այնուամենայնիվ, դրանք պետք է լինեն ԲևՍ գնահատման մաս: ԻՊ 1-ը կիրառելի 
է նաև Ծրագրի իրականացման մեջ ներգրավված կապալառուների համար: 
ՎԶԵԲ-ը պահանջում է վարկառուներից ներդնել Ծրագրի բնույթին համապա-
տասխան ԲևՍ Կառավարման Համակարգ (ԲՍԿՀ), ինչպես նաև ՎԶԵԲ-ին 
զեկուցել Ծրագրի ԲևՍ արդյունավետության վերաբերյալ, ներառյալ 
համապատասխանումը սույն ԻՊ-ին և հաստատված ԲՍԿՀ, ԲՍՄՊ, ԲՍԳՊ, ՇՆՊ 
և այլ փաստաթղթերին կամ պարտավորություններին։  

• ԻՊ 2․ Աշխատանք և աշխատանքային պայմանները սահմանում են 
պահանջներ աշխատանքի և աշխատանքային պայմանների համար, ներառյալ 
ծրագրում հարկադիր և երեխաների աշխատանքի արգելումը: ԻՊ 2-ի 
պահանջները հիմնված են Աշխատանքի Միջազգային Կազմակերպության 
("ԱՄԿ") կոնվենցիաների վրա:  

• ԻՊ 3․ Ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումը, աղտոտման 
կանխարգելումը և վերահսկումը պահանջում է՝ էներգիայի, ջրի և 
ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում, նվազագույն թափոնագոյացում, 
ինչպես նաև համապատասխանություն Միջազգային Լավագույն 
Գործելակերպերին ("ՄԼԳ") և մեղմացման հիերարխիայի կիրառում: Այս ԻՊ 
հիմնված է ԵՄ Արդյունաբերական արտանետումների շրջաբերականի 
սկզբունքների վրա (համապարփակ աղտոտման կանխարգելում և 
հսկողություն)38 և կոչ է անում կիրառել ԵՄ պահանջները՝ Լավագույն Հասանելի 
Տեխնոլոգիաների ("ԼՀՏ") և արտանետումների ու արտահոսքերի 
համապատասխան ստանդարտներ ներդրման միջոցով։  

• ԻՊ 4․ Առողջություն և աշխատանքի անվտանգություն պահանջում է 
հաճախորդից (վարկառուից) բացահայտել և գնահատել համայնքային և 
աշխատանքի անվտանգության ռիսկերը և իրականացնել կանխարգելիչ 

 
 

 

37Սրանք նոր օբյեկտներ կամ գործողություններ են. i) առանց որոնց Ծրագիրը կենսունակ չէր լինի և ii) չէր 
կառուցվի, ընդլայնվի, ավարտվի կամ չէր նախատեսվի կառուցել կամ ավարտին հասցնել (ՎԶԵԲ-ի ԲՍՔ. 
2019. Բաժին II. Սահմանումներ) 
38Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on Industrial 
Emissions (Integrated Pollution Prevention and Control). https://eur-
lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0075, 

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0075
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0075
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միջոցառումներ: Կենտրոնացած է ռիսկերի կանխարգելման ու վերացման, այլ ոչ 
թե դրանց նվազեցման վրա։  

• ԻՊ 5․ Հողի օտարումը, հողօգտագործման սահմանափակումները և 
հարկադիր տարաբնակեցումը սահմանում են պահանջներ՝ կապված Ծրագրով  
պայմանավորված հողի օտարման հետ, ինչպես նաև հողօգտագործման 
սահմանափակումների, գույքի և բնական ռեսուրսների հասանելիության հետ, 
որոնք կարող են առաջացնել ֆիզիկական տեղաշարժ (տեղափոխում, հողի կամ 
ապաստանի կորուստ) և/կամ տնտեսական տեղաշարժ (հողերի, գույքի կորուստ 
կամ հողօգտագործման, գույքի և բնական ռեսուրսների սահմանափակում, որոնք 
հանգեցնում են եկամտի աղբյուրների կամ ապրուստի այլ միջոցների կորստի): 
ԻՊ5-ի հիմնական պահանջն է խուսափել կամ, երբ դա անհնար է, նվազագույնի 
հասցնել հարկադիր տարաբնակեցումը հնարավոր այլընտրանքային 
նախագծերի/վայրերի միջոցով: Տարաբնակեցման շրջանակը, ներառյալ 
կենսամիջոցների վերականգնումը՝ որտեղ անհրաժեշտ է, մշակվում է ծրագրի 
վաղ փուլում՝ մանրամասնելուտարաբնակեցման սկզբունքները և կազմակերպ-
չական կարգավորումները: 

• ԻՊ 6. Կենսաբազմազանության պահպանումը և կենդանի բնական 
ռեսուրսների կայուն կառավարումը որոշում է նախատեսվող գործունեության 
տարածքում կենսաբանական և լանդշաֆտային բազմազանության պահպանման 
պահանջները: ԻՊ 6-ը պահանջում է, որ վարկառուն բնութագրի կենսաբազմա-
զանության վիճակը, բացահայտի զգայուն տեսակներն ու կենսամիջավայրը և 
միջոցներ ձեռնարկի դրանց վրա բացասական ազդեցություններից խուսափելու/-
նվազեցնելու համար: ԻՊ 6-ը սահմանում է կրիտիկական կենսամիջավայրի 
նախնական գնահատման չափանիշները և պահանջում է մշակել 
Կենսաբազմազանության Միջոցառումների Պլան ("ԿՄՊ"), եթե ակնկալվում է 
կենսաբազմազանության վրա նշանակալի բացասական ազդեցություններ։  

• ԻՊ 8. Մշակութային ժառանգությունը սահմանում է ինչպես նյութական, 
այնպես էլ ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանման 
պահանջները: ԻՊ 8-ը պահանջում է ուսումնասիրել ծրագրի ազդեցության գոտում 
մշակութային ժառանգության օբյեկտների առկայությունը/հնարավոր 
առկայությունը: Եթե գնահատումը բացահայտում է, որ ծրագիրը կարող է ունենալ 
նյութական ռիսկեր և ազդեցություն մշակութային ժառանգության վրա, ապա 
պատվիրատուից պահանջվում է մշակել մշակութային ժառանգության 
կառավարման պլան: 

• ԻՊ 10․ Տեղեկատվության հրապարակում և շահագրգիռ կողմերի 
ներգրավում: ՎԶԵԲ-ը պահանջում է շահագրգիռ կողմերի համակարգված 
նույնականացում, ներառյալ համայնքները, որոնց կարող են ազդվել ծրագրից 
(ազդակիր խմբեր) և այն խմբերը, որոնց կենսական շահերը կարող են տուժել 
ծրագրի իրագործումից (խոցելի խմբեր): ՎԶԵԲ-ի պահանջները շահագրգիռ 
կողմերի ներգրավվածության կազմակերպման համար սահմանված են նաև 
Տեղեկատվության հասանելիության մասին շրջաբերականում39։ ՎԶԵԲ-ի կողմից 
շահագրգիռ կողմերի հետ իրականացվող բովանդակալից խորհրդակցութ-
յունները դիտվում են որպես շարունակական գործընթաց ծրագրի ողջ կենսափուլի 
ընթացքում: ՎԶԵԲ-ի շահագրգիռ կողմերի ներգրավման պահանջները 
մանրամասն ներկայացվում են ծրագրի մշակվող Շահառուների Ներգրավ-
վածության Պլանում ("ՇՆՊ"): 

 
 

 

39EBRD. 2019. Access to Information Directive. www.ebrd.com/documents/strategy-and-policy-
coordination/access-to-information-policy-directive.pdf?blobnocache=true. 

http://www.ebrd.com/documents/strategy-and-policy-coordination/access-to-information-policy-directive.pdf?blobnocache=true
http://www.ebrd.com/documents/strategy-and-policy-coordination/access-to-information-policy-directive.pdf?blobnocache=true
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3.2.2 Եվրոպական Ներդրումային Բանկ (ԵՆԲ) 

Բնապահպանական և սոցիալական սկզբունքների և ստանդարտների մասին ԵՆԲ-ի 
2009թ.-ի փաստաթուղթը40 սահմանում է շրջակա միջավայրի և մարդու բարեկեցության 
պաշտպանության քաղաքականության համատեքստը։ Փաստաթուղթը գործարկվում է 
ԵՆԲ-ի 10 բնապահպանական և սոցիալական ստանդարտների ("ԲՍՍ") միջոցով, որոնց 
պետք է համապատասխանեն ԵՆԲ-ի հաճախորդները/ծրագրերը։ Դրանք են՝   

1. Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների և ռիսկերի գնահատում և 
կառավարում, 

2. Աղտոտման կանխարգելում և նվազեցում, 

3. Կենսաբազմազանություն և էկոհամակարգեր, 

4. Կլիմային առնչվող ստանդարտներ, 

5. Մշակութային ժառանգություն, 

6. Հարկադիր վերաբնակեցում, 

7. Խոցելի խմբերի իրավունքներն ու շահերը, 

8. Աշխատանքի ստանդարտներ, 

9. Աշխատանքային և հանրային առողջություն, անվտանգություն և 
պաշտպանություն, 

10. Շահառուների ներգրավվածություն։ 

ԵՆԲ-ի պահանջները հիմնականում համահունչ են ՎԶԵԲ-ի պահանջներին։ 

3.3 Լավագույն միջազգային գործելակերպեր և Եվրոպական Միության 
շրջաբերականներ 

Ծրագրի համար կիրառելի ԲևՍ հատուկ պահանջները սահմանված են ՎԶԵԲ-ի 
"Կառուցման և շինարարական գործունեություններ (2010թ.)"41 ենթաոլորտային բնապահ-
պանական և սոցիալական ուղեցույցներում։ Դրանք մանրամասնում են ընդհանուր ԲևՍ 
ռիսկերը՝ կապված օբյեկտների կառուցման, շահագործման, պահպանման և 
շահագործումից դուրս հանելու հետ։   

Մեկ այլ օգտակար հղում է Միջազգային Ֆինանսական Կորպորացիայի ("ՄՖԿ") Շրջակա 
միջավայրի, առողջության և անվտանգության ուղեցույցները (2007թ.) 42  որոնք 
պարունակում է ՄԼԳ-ի ընդհանուր և առանձնահատուկ օրինակներ: ՎԶԵԲ-ի այլ 
ուղեցույցային փաստաթղթերը վերաբերվում են տարաբնակեցմանը, հարկադիր 
աշխատանքին, գենդերային խնդիրներին, խտրականության վերացմանը և հավասար 
հնարավորություններին, աշխատողներին կացարանով ապահովմանը և ԲևՍ այլ 
հարցերին։  

"Արդյունաբերական արտանետումների մասին" (համապարփակ աղտոտման 
կանխարգելում և հսկողություն) 2010/75/ԵՄ, "Ճանապարհային ենթակառուցվածքների 
անվտանգության կառավարման մասին" 2008/96/ԵՀ և "Անդրեվրոպական 
ճանապարհային ցանցի թունելների անվտանգության պահանջներ" 2004/54/ԵՀ 
շրջաբերականների դրույթները նույնպես կարող են օգտագործվել ուսումնասիրման 
ժամանակ։ Բացի այդ, ՇՄՍԱԳ ուսումնասիրության ընթացքում կարող են կիրառվել նաև 
շրջակա միջավայրի վրա որոշ պետական և մասնավոր նախագծերի ազդեցության 
գնահատման 85/337/ԵՏՀ և վայրի թռչունների պահպանման 2009/147/ԵՀ 
շրջաբերականների դրույթները: 

 
 

 

40https://www.eib.org/en/publications/environmental-and-social-principles-and-standards.  
41https://www.ebrd.com/downloads/policies/environmental/construction/buidling.pdf  
42https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/29f5137d-6e17-4660-b1f9-02bf561935e5/Final%2B-
%2BGeneral%2BEHS%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jOWim3p  

https://www.eib.org/en/publications/environmental-and-social-principles-and-standards
https://www.ebrd.com/downloads/policies/environmental/construction/buidling.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/29f5137d-6e17-4660-b1f9-02bf561935e5/Final%2B-%2BGeneral%2BEHS%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jOWim3p
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/29f5137d-6e17-4660-b1f9-02bf561935e5/Final%2B-%2BGeneral%2BEHS%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jOWim3p
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4 ՇՄՍԱԳ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

4.1 ՇՄՍԱԳ գործընթաց 

ՇՄՍԱԳ գործընթացի հիմնական փուլերն են՝ սքրինինգը, նախնական գնահատումը, 
ելակետային տվյալների հավաքագրումը և վերլուծությունը, այլընտրանքների 
վերլուծությունը, ազդեցության գնահատումը, մեղմացման և բարելավման պլանավորումը, 
կառավարումը և մշտադիտարկումը, շահագրգիռ կողմերի հետ խորհրդակցությունը: 
ՇՄՍԱԳ գործընթացն իրականացվում է ՎԶԵԲ-ի ու ԵՆԲ-ի քաղաքականությունների և 
ազգային օրենսդրության համաձայն: 

Սիսիան-Քաջարան ճանապարհահատվածի ծրագրի համար կազմված ազգային ՇՄԱԳ 
հաշվետվությունը 2018թ.-ի մարտին ստացել է շրջակա միջավայրի ազդեցության 
պետական փորձաքննության դրական եզրակացություն: Նշված եզրակացության 
վավերականության ժամկետը լրացել է 2019թ. մարտին: ՎԶԵԲ-ի Տեխնիկական 
խորհրդատուի կողմից Ծրագրի աշխատանքային նախագծի վերանայումից հետո 
ազգային ՇՄԱԳ գործընթացը կվերսկսվի՝ հիմնվելով սույն ՇՄՍԱԳ արդյունքերի վրա: 
Հարկ է նշել նաև, որ չնայած ՎԶԵԲ-ի և Հայաստանի օրենսդրության պահանջները 
տարբերվում են, սակայն գնահատման հիմնական սկզբունքները նույնն են: Այս Ծրագրի 
շրջանակներում սկզբից կիրականացվի ՎԶԵԲ-ի պահանջներին համապատասխան 
գնահատումը, այնուհետև այն գնահատման արդյունքները կվերաձևակերպվեն ՀՀ 
օրենսդրության պահանջներին համապատասխան և կներկայացվեն հայերեն կեզվով։  

4.2 Սքրինինգ 

Սքրինինգի նպատակն է բացահայտել Ծրագրի բարդությունների և/կամ ռիսկերի 
աստիճանը, որի հիման վրա որոշվում է ՇՄՍԱԳ-ի անհրաժեշտությունը։ ՎԶԵԲ-ը, ըստ իր 
ԲՍՔ (2019թ.), Ծրագիրը դասակարգել է որպես "Ա" կատեգորիայի։ Դա նշանակում է, որ 
պետք է մշակվի համապարփակ ՇՄՍԱԳ՝ հարակից ԲևՍ փաստաթղթերի և կառավարման 
պլանների հետ միասին, որին կհաջորդի դրանց հրապարակումը 120 օրվա ընթացքում։  

4.3 Նախնական գնահատում 

Նախնական գնահատումը (մանրամասնված է սույն փաստաթղթում) ՇՄՍԱԳ | 
գործընթացի հիմնական փուլերից մեկն է: Այն ներառում է Ծրագրի ասպեկտների և դրան 
առնչվող ԲևՍ ազդեցությունների/ռիսկերի նույնականացումը 43 : Բնական կամ 
սոցիալական միջավայրերի հատուկ բաղադրիչները, որոնք կարող են ազդվել Ծրագրի 
իրականացումից, կոչվում են բնապահպանական կամ սոցիալական կլանիչներ44։  

Հնարավոր փոխազդեցությունները նույնականացվում են համեմատելով Ծրագիրը 
(այսինքն՝ կառուցումը, շահագործումը, շահագործումից դուրս հանումը) ելակետային 
ԲևՍ պայմանների հետ: Փոխազդեցությունները և հնարավոր ազդեցությունները 
որոշվում են նախնական գնահատման մատրիցի և "ազդեցության ծառեր"-ի օգնությամբ, 
ինչպես նաև փորձագիտական եզրակացությունների ու խորհրդակցությունների միջոցով 
և համապատասխանաբար ներառվում կամ հանվում են ՇՄՍԱԳ-ի հետագա 
գործընթացից հետևյալ եղանակով՝ 

• Փոխազդեցութուն (նշանակալի կարևոր) չի հայտնաբերվել, հետևաբար չկա 
(նշանակալի) ազդեցություն՝ հանվում է ՇՄՍԱԳ-ի գործընթացից, 

 
 

 

43"Ազդեցություն" տերմինը վերաբերում է Ծրագրին վերագրվող բնական կամ սոցիալական միջավայրերի 
վիճակի ցանկացած փոփոխությանը: 
44Բնապահպանական կլանիչների օրինակներ են հողային/շինարարական աշխատանքների արդյունքում 
խախտված կենսամիջավայրերը. Օրինակ՝ սոցիալական կլանիչները այն տների բնակիչներն են, որոնք 
գտնվում են վերակառուցվող կամ կառուցվող ճանապարհների կողքին: 
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• Բացահայտված փոխազդեցություն և չափավորից նշանակալի բացասական կամ 
դրական ազդեցություն՝ ներառվում է ՇՄՍԱԳ հետագա գործըթացում։  

Նույնականացման ընթացքում դիտարկվում են հետևյալ տեսակի հնարավոր 
ազդեցությունները/ռիսկերը՝ 

• Ուղիղ ազդեցություններ. Ծրագրի այն ազդեցությունները, որոնք տեղի են 
ունենում նույն տարածության և ժամանակի մեջ: Նաև հայտնի են որպես 
առաջնային ազդեցություններ։ Դրանք ունենում են ուղիղ հետևանքներ շրջակա 
միջավայրի կամ սոցիալական միջավայրերի վրա։  

• Անուղղակի ազդեցություններ. Գործունեությունների հաջորդականության 
ազդեցություններ, որոնք կապված են Ծրագրի հետ և որոնք հաճախ տեղի են 
ունենում ավելի ուշ ժամանակային տիրույթում, ազդելով ավելի մեծ տարածքների 
վրա, բայց որոնք, այնուամենայնիվ, ողջամտորեն կանխատեսելի են։ 

• Գումարային ազդեցություններ. Կարող են առաջանալ Ծրագրի տարբեր 
ազդեցությունների փոխազդեցությունից կամ միևնույն տարածքում մի քանի 
ծրագրերի ազդեցությունների փոխազդեցությունից: Դրանք կարող են նաև 
առաջանալ գործողության աճող հետևանքներից, երբ գումարվում են անցյալի, 
ներկայի և ողջամտորեն կանխատեսելի ապագա գործողություններին: 

• Մնացորդային ազդեցություններ. Ազդեցություններ, որոնք մնում են Ծրագրի 
շրջանակներում մեղմացման/բարելավման և ԲևՍ այլ միջոցառումների 
իրականացումից հետո: 

4.4 Ելակետային ուսումնասիրության տարածքներ և ելակետային 
վերլուծություն 

Ծրագրի բնապահպանական ելակետային ուսումնասիրության տարածքը ներառում 
է՝ 

• Սիսիան-Շենաթաղ և Քիրս-Քաջարան ճանապարհահատվածների միջանցքները, 
Բարգուշատի թունելը և հարակից ուղիղ և անուղղակի ազդեցության 
տարածքները, ներառյալ սպասարկող ճանապարհները, 

• Հողային հանույթի տեղադրման վայրերի տեղադիրքերը (ենթակա են 
հաստատման), 

• Բարգուշատի թունելի հարավային պորտալը և ճանապարհի հարակից հատվածը, 
որը հիմնականում գտնվում է լեռնային գոտում, բարձր կենսաբազմազանությամբ 
և լանդշաֆտային արժեքով, 

• 1 կմ բուֆերային միջանցք հաշվարկված առաջարկվող ճանապարհի կենտրոնից՝ 
որպես կենսաբազմազանության հետազոտությունների առաջնահերթություն, 
ինչպես նաև Էկոլոգիապես Ընդունելի Վերլուծության Գոտիներ ("ԷԸՎԳ") կենսա-
բազմազանության առաջնահերթ հնարավոր հատկանիշների համար (Նկար 
15)45, 

• Նոր կառուցվող և գործող ճանապարհների հարակից հատվածում ֆիզիկական 
հարաչափերի որոշման տարածքները (տես  Հավելված 2-ի քարտեզները), այդ 
թվում՝ 

 
 

 

45Սա առանձնահատուկ լանդշաֆտային մոտեցում է Բնակելի միջավայրի կրիտիկական գնահատման 
շրջանակներում: Ծրագրի լեռնային համատեքստում ուղենիշները, որոնք կօգնեն սահմանել ազդեցության 
ավելի մեծ տարածքը և ԷԸՎԳ-ները, կլինեն լեռնաշղթաները, ջրհավաք ավազանները, պահպանվող 
տարածքները և հիմնական բուսականության միավորները (օրինակ՝ անտառները): Հետագայում ավելի մեծ 
ազդեցության տարածք կսահմանվի ավելի քան 1 կմ բուֆերի համար՝ հիմնված գրականության 
ուսումնասիրության, շահագրգիռ կողմերի հետ խորհրդակցությունների և կենտրոնացված հարցումների 
վրա, որտեղ անհրաժեշտ է: 
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o Ջրի որակը ջրային մարմիններում/ջրային հոսքերում, որոնք հոսում են 
զուգահեռ և/կամ հատում են առաջարկվող ճանապարհը կամ գտնվում են 
դրա մոտակայքում, և որոնց վրա կարող է ազդել շինարարական կամ 
շահագործման գործունեությունը, 

o Գերակայող աղմուկը (առաջարկվող ճանապարհի երկու կողմերում՝ 250 մ 
հատվածում ընտրված կետերում), 

o Գերակայող թրթռումը (առաջարկվող ճանապարհի երկու կողմերում՝ 100 մ 
հատվածում ընտրված կետերում), 

o Օդի օդակը (առաջարկվող ճանապարհի երկու կողմերում՝ 250 մ 
հատվածում ընտրված կետերում), 

o Հողի որակը (ընտրված կետերում)։  

• Պատմամշակութային օբյեկտները Ծրագրի բաղադրիչների ազդեցության գոտում 
(տեղադիրքերը հայտնի են) (200 մ առաջարկվող ճանապարհի երկու կողմերից), 

• Բնակավայրեր, որոնք կարող են ազդվել շինարարական տեխնիկայի հոսքերից և 
ակնադիտական ազդեցությունը։  

• Հանրային ճանապարհները, որոնց կարող են օգտագործվել շինարարական 
նյութերի փոխադրման ընթացքում։  

Նշում՝ Ծրագրի որոշ օբյեկտներ, ինչպիսիք են՝ շինարարական ճամբարը, քարի և այլ 
հանքերը, ժամանակավոր պահման վայրերը, հողային հանույթի տեղադրման վայրերը, 
ասֆալտի գործարանը, հողի բերրի շերտի ժամանակավոր պահման վայրերը, թունելի 
հրդեհաշիջման համակարգի ջրի տարողությունների տեղակայման վայրերը և այլն, որոնք 
ներկայումս սահմանված չեն և կորոշվեն Կառուցող կապալառուի կողմից։  
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Նկար 15. Կենսաբազմազանության ուսումնասիրման առաջարկվող տարածքը 

Ծրագրի սոցիալական ելակետային վիճակի ուսումնասիրման տարածքը 
(համընկնում է Ծրագրի սոցիալ-տնտեսական ազդեցության գոտիների հետ)46 ներառում է 
(Նկար 16): 

 
 

 

46Սոցիալ-տնտեսական ուսումնասիրման տարածքը համընկնում է սոցիալ-տնտեսական ազդեցության 
գոտու հետ՝ 

• Հիմնական սոցիալ-տնտեսական ազդեցության գոտի (ուսումնասիրության տարածք)։ Այս տարածքը 
ներառում է գյուղական բնակավայրերի (վարչական միավորներ) տարածքները, որոնք հարում են կամ 
հատվում են առաջարկվող երթուղու հետ, գոյություն ունեցող ճանապարհները, որոնք կօգտագործվեն 
շինարարական տրանսպորտով և պոտենցիալ կապող ճանապարհները և որտեղ սոցիալ-տնտեսական 
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• Անձինք և օբյեկտներ, որոնց վրա կարող են ազդել հողի օտարման և 
հողօգտագործման սահմանափակումները և որոնք առնչվում են Ծրագրի 
բաղադրիչների (ճանապարհ, թունելներ, կամուրջներ և այլն) և հարակից 
ենթակառուցվածքների (օրինակ՝ հաղորդման գծերի) կարգավորումների հետ, 

• Գոյություն ունեցող և սպասարկող ճանապարհների երկայնքով գտնվող գյուղեր 
(բոլոր սոցիալական հարաչափերի համար),  

• Սյունիքի մարզի Սիսիան և Քաջարան համայնքների այն բնակավայրերը, որոնք 
գտնվում են Ծրագրի ազդեցության տարածքում (ժողովրդագրություն, էթնիկ 
պատկանելիություն, կրոն, լեզուներ, զբաղվածություն, եկամուտներ և ծախսեր, 
սոցիալապես ավելի քիչ պաշտպանված և խոցելի խմբեր, գենդերային հարցեր, 
հանրային ենթակառուցվածքներ, տնային տնտեսությունների ներգրավ-
վածություն զբոսաշրջության ոլորտում),  

• Սյունիքի մարզ (ժողովրդագրություն, էթնիկ պատկանելիություն, կրոն, լեզուներ, 
տեղական տնտեսության կառուցվածք, զբաղվածություն, եկամուտներ և 
ծախսեր, գենդերային հարցեր, առկա տրանպորտային ենթակառուցվածքներ և 
զբոսաշրջություն), 

• Հայաստան (ժողովրդագրություն, էթնիկ պատկանելիություն, կրոն, լեզուների 
օգտագործում, զբաղվածություն, եկամուտներ և ծախսեր, գենդերային հարցեր): 

Ուսումնասիրվող տարածքները կարող են փոխվել, եթե ՇՄՍԱԳ գործընթացի ընթացքում 
փոփոխություններ կատարվեն 2019թ.-ի աշխատանքային նախագծում։  

 
 

 

կլանիչները ենթարկվում են հողի օտարմանը, սահմանափակ հասանելիության և այլ տեղական 
ազդեցությունների: 

• Սոցիալ-տնտեսական ազդեցության գոտի (ուսումնասիրության տարածք)։ Ներառում է Սիսիան և 
Քաջարան համայնքների տարածքները, ինչպես նաև Սյունիքի մարզը, որտեղ սոցիալ-տնտեսական 
կլանիչները ենթարկվում են համայնքային մակարդակի ուղիղ ազդեցություններին, ներառյալ 
զբաղվածության հնարավորությունները և հարակից ազդեցությունները, հարկային եկամուտները և 
հարակից ծրագրերի և տրանսպորտային գործառնությունների ազդեցությունները: 
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Նկար 16. Սոցիալ-տնտեսական ուսումնասիրության առաջարկվող տարածքը 
(ազդեցության գոտիներ) 

Ծրագրին առնչվող ազդեցությունները գնահատելու համար պետք է ներկայացնել 
տարածաշրջանի ֆիզիկական, կենսաբանական, սոցիալական, տնտեսական, 
առողջական և անվտանգության պայմանների նկարագիրը: Այս առումով անհրաժեշտ է 
ունենալ ելակետային ԲևՍ պայմաններին վերաբերող համապարփակ տվյալներ։  

Սույն Հաշվետվության Գլուխ 5-ը ներկայացնում է տարածաշրջանի ելակետային 
պայմանների նկարագիրը: Լրացուցիչ տեղեկություններ կհավաքագրվեն երկրորդային և 
առաջնային աղբյուրներից (դաշտային ուսումնասիրությունների և Ծրագրի շահագրգիռ 
կողմերի հետ փոխգործակցության միջոցով): Երկրորդային տվյալները ստացվել են ԱԶԲ-ի 
տեխնիկատնտեսական հիմնավորման և ազգային ՇՄԱԳ գործընթացի համար 
իրականացված ուսումնասիրություններից (ազգային ՇՄԱԳ հաշվետվություն, շրջակա 
միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական եզրակացություն, նախագծային 
տվյալներ), որոնք տրամադրվել են Ճանապարհների դեպարտամենտի և ՎԶԵԲ-ի կողմից, 
ինչպես նաև հանրությանը հասանելի աղբյուրներից (պաշտոնական վիճակագրություն, 
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ազգային բնապահպանական հաշվետվություններ, առցանց տվյալների բազաներ, 
համայնքների կայքեր և այլն)։  

Նախատեսված դաշտային ուսումնասիրությունների վերաբերյալ տեղեկատվությունը 
բերված է Գլուխ 6-ի թեմատիկ բաժիններում և ամփոփված է ԲՍԱՄԳ ժամանակացույցում 
(Գլուխ 9)։  

4.5 Ազդեցությունների/ռիսկերի գնահատում 

Ազդեցության նշանակությունը որոշվում է որպես կլանիչի զգայունության 
(բնապահպանական կամ սոցիալական արժեք) և մեծության (բնական կամ սոցիալական 
միջավայրի փոփոխության աստիճանը) ֆունկցիա: Այս բաժինը նկարագրում է 
ազդեցության նշանակելիության որոշման մոտեցումը, հաշվի առնելով՝ 

• Հատկորոշված կլանիչների զգայությունը (բնապահպանական կամ սոցիալական 
արժեք), 

• Հատկորոշված ազդեցությունների մեծությունը, 

• Հատկորոշված ազդեցությունների նշանակելիությունը,  

• Մնացորդային ազդեցությունների գնահատումը, 

• Գումարային ազդեցությունների գնահատումը։ 

4.5.1 Հատկորոշված կլանիչների զգայությունը  

Կլանիչների զգայունությունը բնորոշող չափանիշները բերված են ստորև․  

Աղյուսակ 9. Կլանիչների զգայության սահմանումներ 

Զգայունություն Չափանիշի ընդունված նկարագիր 

Բարձր Բարձր կամ շատ բարձր կարևորություն և հազվադեպություն, միջազգային 
կամ ազգային մասշտաբ և շատ սահմանափակ՝ փոխարինման 
հնարավորության բացակայություն 

Միջին Միջին կարևորություն և հազվադեպություն, տարածաշրջանային 
մասշտաբով ազդվող, փոխարինման սահմանափակ հնարավորություն 

Ցածր Քիչ կարևորություն և հազվադեպություն, տեղային մասշտաբ 

Չնչին  Շատ ցածր կարևորություն և հազվադեպություն, տեղային մասշտաբ 

4.5.2 Հատկորոշված ազդեցությունների մեծությունը 

Մեծությունը վերաբերում է ազդեցության "չափին" կամ "քանակին": Այն տարբեր 
մեծության չափանիշների ֆունկցիա է, ներառյալ ազդեցության ընդգրկույթը (այսինքն՝ 
ազդեցության տարածական չափը), տևողությունը (այսինքն՝ ազդեցության ժամանակային 
տիրույթը) և անդառնալիությունը (այսինքն՝ արդյոք ազդեցությունը ժամանակավոր է 
(սահմանափակված խելամիտ ժամկետների մեջ), թե մշտական): Ազդեցության 
մեծությունների շրջանակը որոշելու համար կիրառվում են ստորև բերված 
սահմանումները։  

Աղյուսակ 10. Ազդեցությունների մեծության սահմանումներ 

Մեծության 
կարգ 

Չափանիշի ընդունված նկարագիր 

Բարձր Ռեսուրսի* և/կամ ռեսուրսի որակի և ամբողջականության կորուստ, 
հիմնական բնութագրերի մեծ վնաս, հատկանիշների կամ տարրերի 
մշտական / անդառնալի փոփոխություն (անբարենպաստ) 

Ռեսուրսի լայնածավալ կամ լուրջ բարելավում, լայնածավալ վերականգնում 
կամ բարելավում, որակական մշտական բարելավում (բարենպաստ) 

Միջին  Ռեսուրսի կորուստ, որը սակայն չի ազդում դրա ամբողջականության վրա, 
հիմնական բնութագրերի, հատկանիշների կամ տարրերի մասնակի 
կորուստ/վնաս (անբարենպաստ) 

Հիմնական բնութագրերի, հատկանիշների կամ տարրերի 
առավելությունների ավելացում, որակական բարելավումներ 
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Մեծության 
կարգ 

Չափանիշի ընդունված նկարագիր 

(բարենպաստ) 

Ցածր Հատկանիշների, որակի կամ խոցելիության որոշ չափելի փոփոխություն, 
հատկանիշների կամ տարրերի փոքր կորուստ կամ փոփոխություն 
(անբարենպաստ) 

Հիմնական բնութագրերի, հատկանիշների կամ տարրերի փոքր 
բարելավումներ կամ բացասական ազդեցության առաջացման ռիսկի 
նվազեցում (բարենպաստ) 

Անտեսվող Բնութագրերի, հատկանիշների կամ տարրերի շատ փոքր կուրուստներ 
կամ ձևափոխում (անբարենպաստ) 

Բնութագրերի, հատկանիշների կամ տարրերի շատ փոքր բարելավումներ 
(բարենպաստ) 

Անփոփոխ Բնութագրերի, հատկանիշների կամ տարրերի կորստի բացակայություն 

*միջավայրի 

4.5.3 Հատկորոշված ազդեցությունների նշանակելիությունը 

Ազդեցության նշանակելիությունը հիմնված է հիմնավորված փաստարկների, 
մասնագիտական դատողությունների և շահագրգիռ կողմերի տեսակետների և 
առաջարկների վրա: Որոշ ասպեկտների կանխատեսվող ազդեցությունները կարող են 
գնահատվել՝ օգտագործելով դրանց սահմանաքանակները և նորմաները, որոնց միջոցով 
կարելի է որոշել դրանց նշանակելությունը: Յուրաքանչյուր ազդեցության վերագրումը 4 
նշանակելիության կատեգորիաներից որևէ մեկին հնարավորություն է տալիս տարբեր 
ասպեկտները դնել միևնույն սանդղակի վրա՝ ուղղակի համեմատություն կատարելու 
համար: Նշանակելիության չորս կատեգորիաները բերված են Աղյուսակ 11-ում։  

Աղյուսակ 11. Ազդեցությունների նշանակելիության սահմանումներ 

Նշանակելությու
ն կարգ 

Չափանիշի ընդունված նկարագիր 

Մեծ Բնապահպանական կամ սոցիալ-տնտեսական պայմանների մեծ կամ շատ 

մեծ չափի փոփոխություններ։ Ազդեցություններ՝ ինչպես բացասական, 

այնպես էլ դրական, որոնք, ամենայն հավանականությամբ, կարևոր 

նկատառումներ կլինեն ազգային և տարածաշրջանային մակարդակներում 

կամ կարող են հանգեցնել շրջակա միջավայրի պաշտպանության 

իրավական կիրառվող մեխանիզմների խախտման: 

Չափավոր Բնապահպանական կամ սոցիալ-տնտեսական պայմանների 

փոփոխության միջին մեծության փոփոխություն: Ազդեցություններ, որոնք 

հավանաբար կարևոր նկատառումներ կունենան տարածաշրջանային և 

տեղական մակարդակում: 

Ցածր Բնապահպանական կամ սոցիալ-տնտեսական պայմանների փոքր չափի 

փոփոխություններ: Ազդեցությունները կարող են արծարծվել որպես 

տեղական խնդիրներ, սակայն դժվար թե կարևոր նշանակություն 

ունենան Ծրագրի իրագործման գործընթացում: 

Անտեսվող Բնապահպանական կամ սոցիալ-տնտեսական պայմանների նկատելի 

փոփոխության բացակայություն: Ազդեցություններ, որոնք կարող են 

ունենալ չնչին կամ չեզոք ազդեցություն՝ անկախ այլ ազդեցություններից: 

Կարևոր է նշել, որ նշանակալի կատեգորիաները պետք է որոշվեն ինչպես դրական 
(բարենպաստ), այնպես էլ բացասական (անբարենպաստ) ազդեցությունների / ռիսկերի 
համար:  

Որքան մեծ է կլանիչի զգայունությունը և որքան մեծ է ազդեցության մեծությունը, 
այնքան ավելի նշանակալի է ազդեցությունը: Խիստ զգայուն կլանիչի վնասակար 
մեծածավալ ազդեցության հետևանքը կհանգեցնի շատ նշանակալի անբարենպաստ 
ազդեցություն: Ազդեցության նշանակելիության որոշումը իրականացվում է 
ազդեցությունների նշանակելիության մատրիցի համաձայն (Աղյուսակ 12)։  
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Աղյուսակ 12. Ազդեցությունների նշանակելիության մատրից 

Ազդեցության 

մեծությունը 

Կլանիչի զգայունություն / Արժեք 

Բարձր  Միջին Ցածր Շատ ցածր 

Բարձր Մեծ Մեծ Միջին Փոքր 

Միջին Մեծ Միջին Փոքր Փոքր 

Ցածր Միջին Միջին Փոքր Աննշան 

Աննշան Միջին Փոքր Աննշան Աննշան 

4.5.4 Մնացորդային ազդեցությունների գնահատումը 

Մնացորդային ազդեցությունների նշանակելիությունը գնահատվում է վերը 
նկարագրված նույն մոտեցմամբ: Մնացորդային ազդեցությունները բնապահպանական և 
սոցիալական տեսանկյունից պետք է լինեն ընդունելի: Սովորաբար, բացասական 
մնացորդային ազդեցությունները, որոնք գնահատվում են որպես ցածր (կամ աննշան), 
համարվում են ԲևՍ առումով ընդունելի: Բացասական մնացորդային ազդեցությունները, 
որոնք գնահատվում են որպես բարձր կամ միջին մեծության, ԲևՍ առումով անընդունելի 
են, եթե դրանք չեն կարող փոխհատուցվել Ծրագրի այլ դրական ազդեցություններով կամ 
վերահսկվել ծրագրի ԲևՍ կառավարման և մշտադիտարկման պլաների,  թույլտվության 
պայմանների և/կամ հատուկ գործողությունների միջոցով:  

4.5.5 Գումարային ազդեցությունների գնահատումը 

Գումարային ազդեցությունները կգնահատվեն այնտեղ, որտեղ դրանք կանխատեսելի են 
ինչպես Ծրագրի շրջանակներում, այնպես էլ առկա և ողջամտորեն կանխատեսելի 
ապագա ծրագրերի հետ համատեղ: Գումարային էֆեկտները կդիտարկվեն որպես 
հավելյալ կամ ինտերակտիվ ազդեցություն: Լրացուցիչ էֆեկտները կլինեն այն 
ազդեցությունները, որոնց համար կլանիիչի փոփոխությունը կարող է ավելացվել (կամ 
հանվել) նույն կլանլիչի համանման փոփոխությանը (օրինակ՝ մի կլանիչի վրա մի քանի 
նմանատիպ ազդեցությունների համակցությունը): Ինտերակտիվ էֆեկտները կլինեն այն 
ազդեցությունները, որոնց համար կլանիչի փոփոխությունը կարող է ավելացվել (կամ 
հանվել) միևնույն կլանիչի տարբերվող փոփոխություն (օրինակ՝ մեկ կլանիչի վրա տարբեր 
ազդեցությունների համակցություն): 

Ազդեցության գումարային գնահատումը հիմնված է ՄՖԿ-ի Լավագույն Գործելակերպերի 
Ձռնարկում47 նկարագրված փուլային գործընթացի վրա: Կուտակային ազդեցությունների 
համար պահանջվող մեղմացման և/կամ կառավարման ցանկացած լրացուցիչ միջոցառում 
կներառվի Ծրագրի ԲՍԿՊ-ում: 

4.6 ԲևՍ կառավարում և մշտադիտարկում 

Գնահատման հիման վրա կմշակվեն մեղմացումներ՝ հնարավոր բացասական 
ազդեցություններից խուսափելու, նվազեցնելու կամ կառավարելու և դրական 
ազդեցությունները ուժեղացնելու համար: Մեղմացնող միջոցառումները կվերածվեն 
հստակ, գործնական գործողությունների, որոնք կիրառելի են տեղական պայմանների 
համար և հիմնված կլինեն ԼՄԳ-ի վրա: 

Ազդեցության գնահատման գործընթացում բացահայտված մեղմացման, 
մշտադիտարկման և կառավարման տարբեր միջոցառումները կներառվեն ԲՍԿՊ-ում: 
ԲՍԿՊ-ը բաղկացած էլինելու կառուցման և շահագործման բաժիններից: ԲՍԿՊ-ը նաև 
կպարունակի կառավարման շրջանակ, որը կծառայի ապահովելու, որ ԲևՍ ռիսկերը 
ներառված են որոշումների կայացման և առօրյա գործունեության մեջ: Այն կստեղծի ԲևՍ 

 
 

 

47IFC. Good Practice Handbook - Cumulative Impact Assessment and Management: Guidance for the Private 
Sector in Emerging Markets” (2013). 
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-
ifc/publications/publications_handbook_cumulativeimpactassessment. 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_handbook_cumulativeimpactassessment
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_handbook_cumulativeimpactassessment
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արդյունավետությանը հետևելու, գնահատելու և միջամտելու շրջանակ և կօգնի 
ապահովել, որ ԲևՍ ռիսկերն ու պարտավորությունները նույնականացված են, հասցված 
են նվազագույնի և կառավարելի են: ԲՍԿՊ-ը կներառի ուղեցույց Կառուցող կապալառուի 
համար՝ մշակելու հետագա հատուկ ԲՍԿՊ-ներ, ինչպիսիք են Թափոնների կառավարման 
պլանը, հողային հանույթի կառավարման պլանը, Շինարարական ճամբարի կառավարման 
պլանը, Առողջության և անվտանգության կառավարման պլանը և/կամ ՇՄՍԱԳ 
գործընթացի ընթացքում որոշված այլ պլաններ։  

4.7 Շահառուների ներգրավածություն և հանրային քննարկումներ 

ԲՍՄԱԳ շրջանակներում կմծակվի Շահառուների Ներգրավվածության Պլան ("ՇՆՊ"), 
ներառյալ բողոքարկման մեխանիզմը։ ՇՄՊ կմանրամասնի Ծրագրի պլանավորման և 
իրականացման փուլերում շահագրգիռ կողմերի ներգրավման համակարգված և 
կառուցվածքային մոտեցումը։ Այլ մանրամասները բերված են Գլուխ 7։ 

4.8 Տվյալների առկայություն, ենթադրումներ և սահմանափակումներ 

Քանի որ ՇՄՍԱԳ-ները կանխատեսող գործընթացներ են, որոնք իրականացվում են 
նախքան աշխատանքային նախագծի մշակումը, միշտ առկա է տվյալների անորոշություն: 
Ավելին, ԲևՍ տեղեկատվության լիարժեք ամբողջական փաթեթը հազվադեպ է հասանելի 
լինում: Այնտեղ, որտեղ տվյալներ կան, դրանք երբեմն հնացած են: Այն դեպքերում, երբ 
տեղեկատվությունը հասանելի չէ կամ չափազանց հնացած է՝ վստահորեն օգտագործելու 
համար, անհրաժեշտ է կատարել ենթադրություններ և գնահատումներ, և դա հստակորեն 
նշել ՇՄՍԱԳ-ում: 
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5 ՇՐՋԱԿԱ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԵՐԻ ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԸ 

5.1 Շրջակա միջավայրի ելակետային վիճակը 

5.1.1 Կլիմա 

Ծրագիրը գտնվում է Սյունիքի մարզում՝ Սիսիան և Քաջարան համայնքների վարչական 
սահմաններում (Նկար 1): Սյունիքի մարզի կլիման կրում է Կասպից ծովի և չոր Իրանական 
բարձրավանդակի արևելյան օդային հոսանքների ազդեցությունը և 
համապատասխանաբար սահմանվում է մայրցամաքային: Խոնավ օդային հոսանքները 
Զանգեզուրի լեռնաշղթան հաղթահարելիս ձևափոխվում և չորանում են։ Այնուամենայնիվ, 
ռելիեֆի ծայրահեղ բազմազանությունը նաև ստեղծում է կլիմայական բազմազանություն: 
Ընդհանուր առմամբ, ջերմաստիճանը նվազում է բարձրության հետ, իսկ տեղումները՝ 
աճում: Սյունիքի մարզի կլիմայական քարտեզը, ներառյալ Ծրագրի տարածքը, 
ներկայացված է Նկար 17-ում: 

Սիսիանի և Քաջարանի տարածաշրջաններում տարեկան միջին ջերմաստիճանը 8.5°C և 
6.9°C է, իսկ տեղումների միջին տարեկան քանակը՝ համապատասխանաբար 532 մմ և 
686 մմ 48 : Տեղումների տարեկան բաշխումը խիստ փոփոխական է։ Սիսիանի 
տարածաշրջանում ամենաշատ տեղումները լինում են մարտ-հունիս ամիսներին: 
Հիմնականում եղանակը պարզ է` ճառագայթային բարձր բալանսով` 60-62 կկալ/սմ2: 
Սիսիանում դիտված ամենաերկար բազմամյա միջին տարեկան արևային շրջանը կազմել 
է 2660 ժամ։  

 

 

Նկար 17. Սյունիքի մարզի կլիմայական քարտեզը 

Ձյան ծածկույթը սկսվում է ծովի մակերևույթից 1200 մ բարձրությունից և տևում է 
տարեկան 35-ից 165 օր։ Ձյան ծածկույթի խորությունը 15-180 սմ է և մինչև 1500 մ 
բարձրությունների վրա պահպանվում է 1-1.5 ամիս, իսկ 3000 մ և ավելի բարձրության 
վրա՝ 6.5-7 ամիս։ Ձյան ծածկույթի խորությունը 1300-1500 մ-ի վրա 15-20 սմ է, 3000 մ և 
բարձր՝ 120-180 սմ: Սիսիանի միջին տարեկան հարաբերական խոնավությունը 60% է, իսկ 
Քաջարանում՝ 70%, ցածր բարձրություններում (մինչև 1000 մ)  30%-ից պակաս և 60-80%՝ 
2600 մ-ից ավել բարձրություններում49: 

 
 

 

48Հյուսիս-հարավ միջանցք ճանապարհահատվածի ծրագիր, Տրանշ 4: Սիսիան-Քաջարան հատված, 
Աշխատանքային նախագիծ, Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման վերջնական 
հաշվետվություն և շրջակա միջավայրի կառավարման պլան, նոյեմբեր 2019 
49ՀՀՇՆ II-7.01-2011 "Շինարարական կլիմայաբանություն" շինարարական նորմեր 
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5.1.2 Մթնոլորտային օդի որակ 

Քաջարանում ծծմբական անհիդրիդի (SO2) և ազոտի երկօքսիդի (NO2) 
կոնցենտրացիաները մշտադիտարկվում են "Հիդրոօդևութաբանության և մոնիթորինգի 
կենտրոն" ՊՈԱԿ-ի կողմից 50 ։ Քաջարանում 2020թ.-ի ընթացքում չափված 
կոնցենտրացիաները ցածր են եղել ՀՀ կառավարության №160-Ն որոշմամբ սահմանված 
0.04 մգ/մ3 և 0.05 մգ/մ3 միջին օրական Սահմանային Թույլատրելի Կոնցենտրացիաներից 
("ՍԹԿ")։ 

2016 թվականին Ծրագրի ՇՄԱԳ շրջանակներում51 շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 
մոնիթորինգի կենտրոնը Սիսիանում, Շամբի հիդրոէլեկտրակայանի ("ՀԷԿ") տարածքում, 
Լոր, Գեղավանք և Բարիկավան բնակավայրերում իրականացրել է մթնոլորտային օդի 
որակի՝ մասնավորապես SO2-ի և NO2-ի կոնցենտրացիաների չափումներ: Չափման 
արդյունքները ներկայացված են Աղյուսակ 13-ում: 

Աղյուսակ 13. Գետնամերձ շերտում SO2 և NO2 կոնցենտրացիաները (2016) 

Նմուշառման 
№ 

Բնակավայր 
Միջին օրական ՍԹԿ52, մգ/մ3 

SO2 - 0.05 NO2 - 0.04 

1 Քաղաք Սիսիան 0.054 0.002 

2 Շամբ ՀԷԿ 0.072 0.003 

3 Լոր բնակավայր 0.036 0.003 

4 Գեղավանք բնակավայր 0.01 0.004 

5 Բարիկավան բնակավայր 0.02 0.004 

Սիսիան և Քաջարան համայնքներում, ինչպես նաև կառուցվող ճանապարհի մոտ գտնվող 
բնակավայրերի գետնամերձ շերտում փոշու (PM2.5 և PM10) և CO-ի կոնցենտրացիաների 
մասին տվյալներ չկան։ 

Սկզբնական գնահատման այցելությունների ընթացքում Խորհրդատուն նույնականացրել 
է օդի որակի գործիքային չափումների վայրերը, որոնցում ՇՄՍԱԳ ուսումնասիրության 
ընթացքում որոշվելու են փոշու և CO-ի կոնցենտրացիաները (տես Հավելված 2-ը և 
Բաժին 6.1-ը): 

5.1.3 Տեղագրություն, լանդշաֆտ և երկրաբանություն 

 Տեղագրություն 

Սիսիան-Քաջարան ճանապարհի հատվածն ամբողջությամբ գտնվում է Սյունիքի 
մարզում։ Տեղանքը բավականին բարդ է և ունի բազմազան տեղագրություն: Այն 
միավորում է ծալքավոր, էշելոնաձև և գծային երկարաձգված լեռնաշղթաները, հրաբխային 
զանգվածները, բարձրադիր սարահարթերը, միջլեռնային իջվածքները և 
գետահովիտները։ Լեռների լանջերը ինտենսիվորեն քայքայված են (էռոզիայի ենթարկված) 
զառիթափ լանջերով (35° և ավելի) և մասնատված են Որոտան, Ողջի և Գեղի գետերի 
հովիտներով։ Բարգուշատի լեռնաշղթան (որով անցնելու է ճանապարհահատվածը) 
գտնվում է Զանգեզուրի լեռնաշղթայի լանջերին և ձգվում է 42 կմ Որոտան և Ողջի գետերի 
ավազանների միջև։ Գագաթները հասնում են ավելի քան 3000 մ, մասնավորապես՝ 
Արամազդը՝ 3392 մ, Գեղաքարը՝ 3343 մ, Թարկատարը՝ 3277 մ։ Լեռնաշղթան իջնում է 
դեպի հարավ-արևելք (Կապանի մոտ)։ 

 
 

 

50Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանական պայմանների մասին տարեկան տեղեկատվական 
տեղեկագիր  
51Հյուսիս-հարավ միջանցք ճանապարհահատվածի ծրագիր, Տրանշ 4: Սիսիան-Քաջարան հատված, 
Աշխատանքային նախագիծ, Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման վերջնական 
հաշվետվություն և շրջակա միջավայրի կառավարման պլան, նոյեմբեր 2019 
52ՀՀ կառավարության №160-Ն որոշում, 2006. 
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Մեծ Իշխանասարը, որը գտնվում է Նորավան գյուղից 9 կմ հյուսիս-արևելք, Ծրագրի 
տարածաշրջանի ամենաբարձր կետն է (3549 մ): Այս լեռան լանջերից հոսում են Նորավան 
գետը, Որոտան և Շամբ գետերի Մեծձոր և Վաղատին վտակները։ Լեռը հրաբխային 
ծագում ունի, իսկ զառիթափ լանջերը մասնատված են խորը կիրճերով ու ճեղքերով։ 
Ծրագրի տարածաշրջանի ռելիեֆը հետևյալն է՝ 

a) լանջեր և սարահարթեր (1500-2800 մ)՝ ծածկված լավային վահաններով, ծալքավոր՝ 
մակերևույթում թեթևակի կտրված և խորդուբորդ խանգարումներով (Իշխանասար 
լեռան հարավային ստորոտի հատված), 

b) եզրային լավային սարահարթեր (1100-2200 մ) թեթևակի թեք, ծալքավոր կառույցների 
վրա (M2-Մեղրի մայրուղուց մինչև Որոտան գետի կիրճ), 

c) լայն հովիտներ՝ ձորերով և տեռասներով (Որոտան գետի լայն հովիտ, Շամբի 
ջրամբարին հարող տարածք), 

d) V-աձև նեղ հովիտներ (Շենաթաղ և Գեղի գետերի հովիտներ և վտակներ), 

e) լայնակի և թեք լեռնաշղթաներ և նստվածքային-հրաբխածին սարահարթեր՝ 
կարբոնատային ինտենսիվ ծալքավոր հիմքով (Բարգուշատի լեռնաշղթայի 
հյուսիսային լեռնալանջը՝ սկսած Արամազդ լեռան գագաթից), 

f) կառուցվածքային էրոզիվ ռելիեֆ, բարձր լեռներ (ավելի քան 2800 մ)՝ ներկայացված 
ձյունասառցադաշտային ռելիեֆով, խիստ կտրտված, սուր և քարքարոտ 
գագաթներով, թեքված կողմերով մինչև 350 մ (Բարգուշատի լեռնաշղթայի 
հարավային լանջը՝ սկսած Արամազդի լեռան գագաթից), 

g) զառիթափ լանջեր (մինչև 250-350 մ), թեթևակի ալիքաձև ջրբաժան, Զանգեզուրի 
լեռնաշղթայի արևելյան լեռնաթևի հյուսիսային, արևելյան և հարավային 
լեռնալանջեր (Քաջարանից հյուսիս)։ 

 Լանդշաֆտ 

Կառուցվող ճանապարհն անցնում է վեց ուղղահայաց լանդշաֆտային գոտիներով՝ ցածր 
և միջին լեռներ՝ անտառի մակարդակից ցածր, ցածր և միջին լեռնային անտառ, միջին 
լեռնային տափաստան, միջին լեռնային մարգագետնային տափաստան, բարձր լեռնային 
ենթալպյան, բարձր լեռնային ալպյան և այն ուղղակի և անուղղակի ազդեցություն կունենա 
շրջակա միջավայրի ֆիզիկական և կենսաբանական ռեսուրսների, 
հնագիտական/պատմական տեղանքների և մշակութային հուշարձանների վրա։  

 Երկրաբանություն  

Կառուցվող ճանապարհի մեկնարկային հատվածը բնութագրվում է Մեծ Իշխանասար 
հրաբխային զանգվածի հրաբխային ապարներով. Վերին Պլիոցեն-Էոպլեիստոցեն 
ժամանակաշրջան՝ ներկայացված բազալտով, անդեզիտով, դացիտով, ռիոլիթով, 
օբսիդիանով, պեռլիտով, տուֆ-բրեկչայով, տրավերտինով (3.3-0.85 թթ. բացարձակ 
տարիքը միլիոն տարիներով): Կան բազմաթիվ հրաբխային կենտրոններ: Վերոնշյալ 
ապարները հիմնականում ծածկված են չորրորդական չամրացված նստվածքներով՝ 
դելյուվիալ, պրոլյուվիալ, ալյուվիալ, էլյուվիալ կոլյուվիալ և այլն։ Որոտան գետի հունը, 
ինչպես նաև տեռասները վերին պլիոցեն-պլեյստոցեն դարաշրջանի լճային, գետային 
պրոլյուվիալ և լանջային հանքավայրեր են (3.3-0.01 բացարձակ տարիքը միլիոն 
տարիներով): Որոտան գետի հովտի և Բարգուշատ լեռան լանջի միջև ընկած հատվածում 
առաջանում են հրաբխային նստվածքային ապարներ՝ անդեզիտներ, տուֆ-բրեկչաներ, 
տուֆի ավազաքարեր, մարմարաքարեր, կրաքարեր, կավեր, արգիլային ավազաքարեր, 
ալևրոլիտներ և օլիվին բազալտներ։ Բարգուշատի լեռնաշղթան ունի համեմատաբար մեծ 
և փոքր գրանիտոիդ մարմիններ, որոնք գտնվում են Ողջի և Որոտան գետերի միջև՝ 
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լեռնաշղթայի կենտրոնական և արևմտյան սահմաններում: Տեսականու մասին տեղեկատ-
վությունը մակերեսային է53: Ճանապարհահատվածն անցնում է Շենաթաղի (լեռնաշղթայի 
հյուսիսային լանջ) և Քարուտի (լեռնաշղթայի հարավային լանջ) մագմային ապարների կամ 
դրանց միջին մասով (թունելի հատված): Շենաթաղի մագմային ապարն ավելի մեծ 
տարածք է զբաղեցնում (100-120 կմ2), քան Քիրս-Քարուտինը (մոտ 50 կմ2)։  

Այս երկու մագմային ապարները պարունակում են նմանատիպ ապարներ՝ գաբրո, 
պիրոքսենիտ, գաբբրոդիորիտ, մոնցոնիտ, գրանոդիորիտ և վարդագույն սիենիտներ։ 
Բարգուշատի լեռնաշղթայի հարավային լանջին աչքի են ընկնում ևս երկու մագմային 
ապարներով (50-60 կմ2)՝ Կազանգելը և Գեղին։ Դրանք պարունակում են ստորին Յուրայի 
դարաշրջանի պորֆիրիտներ և կրաքարեր, որոնք տեղակայված են հզոր նորմալ գրանիտի 
և գրանոդիորիտ զանգվածի շփման մասում։ Կազանգելի մագմային ապարը պարունակում 
է նաև ստորին Յուրայի պորֆիրիտներ և վարդագույն պորֆիրիտ գրանոդիորիտներ։ Գեղի 
գետի հովիտը պարունակում է բազալտներ, անդեզիտներ, տուֆային ավազաքարեր, 
տուֆ-ալևրոլիտներ, կրաքարեր և վերին յուրա-ստորին կավճի դարաշրջանի ալյուվիալ 
(գետային) հանքավայրեր։ Գեղի գետի աջափնյա լանջին և Ողջի գետի ձախափնյա լանջին 
մինչև Քաջարանի մուտքը կան ստորին կավճի կրաքարեր, ալևրոլիտներ, մետամորֆ 
լամինացված կրաքարեր, տուֆի ավազաքարեր, բազալտներ, անդեզիտային բազալտներ 
(135-96 մլն. տարի) , ինչպես նաև կրաքարեր, ավազաքարեր, քվարցային ավազաքարեր, 
Դևոնյան - Ստորին Ածխածնային դարաշրջանի (385-315 մլն. տարի) կավե թերթաքարեր։ 
Քաջարանի մուտքի մոտ հանդիպում են նաև վերին էոցենի դարաշրջանի գաբրոներ, 
գրանոդիորիտներ, քվարց դիորիտներ, մոնցոնիտներ, նեֆելինային սիենիտներ, 
լեյկոգրանիտներ (42-38 մլն. տարի):  

5.1.4 Հողի կառուցվածքը և կազմը 

Ծրագրի տարածաշրջանն ունի հետևյալ հողատեսակները (տես նաև Նկար 18): 

a) Լեռնային գորշ դեղնավուն հողեր չոր տափաստաններով, 

b) Շագանակագույն լեռնաանտառային հողեր չոր անտառներով և թփուտներով, 

c) Ենթալպյան լեռնամարգագետնային շագանակագույն հողեր, 

d) Լեռնանտառային տափաստանային հողեր,  

e) Ալպյան լեռնամարգագետնային տորֆային հողեր։ 

Ուսումնասիրվող տարածքում հողի որակի և կազմի վերաբերյալ տվյալներ չկան: Հողի 
նմուշառման վայրերը ՇՄՍԱԳ գործընթացի շրջանակներում ներկայացված են Հավելված 
2-ում:  

 
 

 

53Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր, Տրանշ 4: Սիսիան-Քաջարան հատված, 
Աշխատանքային նախագիծ, Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման վերջնական 
հաշվետվություն և շրջակա միջավայրի կառավարման պլան, նոյեմբեր 2019 
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Աղբյուր՝ Հայաստանի ջրային ռեսուրսների ատլաս, Երևան, 2008 

Նկար 18. Հողի տեսակների քարտեզը Սյունիքի մարզում և ծրագրի տարածքում 

5.1.5 Վտանգավոր երևույթներ, գործընթացներ և սեյսմիկ կայունություն 

Ծրագիրը գտնվում է ՀՀ-ում բնական վտանգի միջին և ցածր ռիսկի գոտիներում54 (Նկար 
19): Սիսիան-Շենաթաղ ճանապարհահատվածի մի մասն անցնում է միջին սելավային 
ռիսկի գոտիներով: 

Ըստ ՀՀ սեյսմիկ գոտիավորման քարտեզի (ազգային ատլաս) (հատոր Ա. Երևան 2007)՝ 
ճանապարհը անցնում է տարբեր ինտենսիվության երկու սեյսմիկ գոտիներով՝ 

1) Ճանապարհի սկիզբ - Շենաթաղ համայնք (Շենաթաղ գետի վերին հոսանք): 
Հորիզոնական արագացումը g=0․3-0․4 մ/վրկ2 է (500 տարում չգերազանցելու 
հավանականությունը՝ 90%), Y (երկրաշարժի հնարավոր ուժգնությունը) = 9 բալ, 

2) Շենաթաղ գետի վերին հոսանք` Քաջարան: Հորիզոնական արագացումը g=0․3 
մ/վրկ2 է, Y (երկրաշարժի հնարավոր ուժգնությունը) = 8-9 բալ։ Մայրուղու 
հատվածն անցնում է ինտենսիվ սեյսմիկ օջախի միջին հատվածով։ Կան լայնակի 
կտրվածքներ և անսարքություններ: 

Էրոզիան հիմնականում մարդածին է Գեղի գետի, ինչպես նաև Լորաձոր գետի 
ավազաններում Քաջարանի և Աջաբաջ գյուղի շրջակայքում հանքերի շահագործման 
հետևանքով: Շենաթաղ գյուղը շրջապատող լանջերը հողային ճանապարհների խտության 
պատճառով ենթարկվում են էրոզիայի: Անասնաբուծության հետևանքով առաջացած 
էրոզիա, հողային ճանապարհների անվերահսկելի հիմնում և անկախ գյուղատնտեսական 
նշանակության հողատարածքների օգտագործում նկատվում են Ծրագրի 
տարածաշրջանի գրեթե բոլոր բնակավայրերի մոտ գտնվող լանջերին: 

Ողջի և Գեղի գետերի վերին հոսանքներում՝ 1400-3400 մ բարձրությունների վրա 
ձնահոսքեր են դիտվում: Ամենավնասաբեր ձնահյուսը տեղի է ունեցել Որոտան գետի 
ավազանում 1988 թվականին՝ 96000 մ3 ծավալով։ 

 

 
 

 

54Հայաստանի ջրային ռեսուրսների ատլաս, Երևան, 2008 
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Նկար 19. Սյունիքի մարզում սեյսմիկ և սելավային ռիսկերի գոտիների քարտեզ 

5.1.6 Աղմուկ 

Կառուցվող ճանապարհի և գործող ճանապարհների երկայնքով բեռնատար մեքենաներից 
արձակվող աղմուկի և թրթռումների մասին տեղեկություններ չկան: Աղմուկը և թրթռումը 
չափվելու են տարբեր վայրերում՝ ՇՄՍԱԳ գործընթացում, իսկ չափման վայրերը ցույց են 
տրված Հավելված 2-ում։  

5.1.7 Ջրային ռեսուրսներ (մակերևութային և ստորերկրյա ջրեր) 

 Գետերի ցանց 

Առաջարկվող ճանապարհն անցնում է Որոտան, Լորաձոր (Շենաթաղ) 55 , Քարուտ, 
Գեղի և Ողջի գետերի հովիտներով և հատում գետերից մի քանիսը (Որոտան, Շենաթաղ, 
Քարուտ, Գեղի) և դրանց բազմաթիվ վտակները (Նորավան, Վաղատին, Աղբաշգետ և 
այլն): Գետերը հիմնականում լեռնային են՝ ջրհավաք ավազանում ճեղքված ռելիեֆով և 
ջրագրական ցանցերով: Գետերը զառիթափ են և արագահոս (Նկար 20): 

 
 

 

55Լորաձոր գետը կոչվում է նաև Շենաթաղ։  
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Նկար 20. Սյունիքի մարզի ջրագրական քարտեզը56 

Որոտան գետը Զանգեզուրի տարածքում Արաքս գետի ամենամեծ վտակն է։ Գետը սկիզբ 
է առնում Հյուսիս-արևելյան Սյունիքի սարահարթի և Զանգեզուրի լեռնաշղթայի արևելյան 
լանջերի փոքր լճերից ու աղբյուրներից և Հայաստանի սահմանից այն կողմ թափվում 
Արաքս գետը։ Գետի ընդհանուր երկարությունը 178 կմ է (111 կմ ՀՀ տարածքում)՝ 5650 կմ2 
ջրհավաք ավազանով, այդ թվում՝ 2597 կմ2 ՀՀ տարածքում։ Որոտան գետի հիմնական 
վտակներն են Սիսիան, Լորաձոր և Գորիս գետերը։ Ծրագրի Սիսիան-Շենաթաղ 
հատվածն անցնում է Որոտան գետի աջափնյա լեռնալանջով մոտ 10 կմ գետից 100-1000մ 
հեռավորության վրա և այնուհետև հատում Որոտան գետը Շամբի ջրամբարի հյուսիսային 
մասում՝ Որոտան գյուղի մոտ։ 

23 կմ երկրաությամբ Լորաձոր գետը (կոչվում է նաև Լորագետ կամ Լեռնաշեն) սկիզբ է 
առնում Բարգուշատի լեռնաշղթայի հարավ-արևմտյան լանջերից, հոսում դեպի Շենաթաղ, 
Լոր, Գետաթաղ, Դարբաս և Լծեն գյուղերով և 2 կմ երկարությամբ թունելով թափվում է 
Շամբի ջրամբար։ Լորաձոր գետը հատելուց հետո Սիսիան-Շենաթաղ գործող 
ճանապարհահատվածը գետի երկայնքով անցնում է մոտ 8 կմ։ 

Բարգուշատի լեռնաշղթան հատելուց հետո Քիրս-Քաջարան հատվածը Գեղի գետի 
Քարուտ վտակով անցնում է ևս մոտ 8 կմ՝ հատելով վտակի վերին հատվածը։ Գեղի գետը 
(30 կմ) սկիզբ է առնում Զանգեզուր լեռների արևելյան լանջերից 3130 մ բարձրության վրա 
և ձախից միանում Ողջի գետին։ 1․8 հա Գազանա լիճը գտնվում է Գեղի գետի 
ակունքներում՝ 3150 մ բարձրության վրա։ Լիճը 2008 թվականին ընդգրկվել է ՀՀ բնության 
հուշարձանների ցանկում և ունի 308․3 կմ2 ջրհավաք ավազան։ 

Ողջի գետը Զանգեզուրի տարածքում երկրորդ ամենամեծ գետն է։ Կապուտջուղ գետը 
սկիզբ է առնում Կապուտջուղ լեռան հալոցքներից (3905 մ), միանում է Քաջարան գետին 
և կազմում Արաքս գետի վտակ Ողջի գետը։ Ողջի գետի ընդհանուր երկարությունը 82 կմ 
է (52 կմ ՀՀ տարածքում), իսկ ջրհավաք ավազանը` 2337 կմ2 (1240.47 կմ2 ՀՀ տարածքում): 
Ամենամեծ վտակը Գեղի գետն է։ Այս ավազանի մեկ այլ կարևոր գետ է Ծավ գետը։ 
Ավազանի ռելիեֆը կազմում է անհավասար բլուրների ցանց, իսկ ավազանի մակերեսը 
կտրված է ձորերով, հովիտներով և մարգագետիններով: Ողջի գետի ավազանը 
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բնութագրվում է ուժեղ մասնատվածությամբ և համեմատաբար չափավոր 
ջրաթափանցելիությամբ։ 

Աղյուսակ 14. Ծրագրի տարածքի հիմնական գետերը57 

№ 
Գետի 

անվանում 
Երկարություն, 

կմ 

Ջրհավաք 
ավավազան 
ՀՀ-ում, կմ2 

Հոսքի 
արագություն, 
մլն. մ3/տարի  

Անցնում է 
կառուցվող 

ճանապարհով 

1 Որոտան 178 2597 716 Այո 

2 Լորաձոր 23 118 13 Այո 

3 Ողջի 82 1241 366 Ոչ 

4 Գեղի 30 308 145 Այո 

Ամփոփելով նշենք, որ կառուցվող ճանապարհը տասը անգամ հատում է մակերևութային 
ջրային հոսքերը, որից վեցը գտնվում են Սիսիան-Շենաթաղ հատվածում, իսկ չորսը՝ Քիրս-
Քաջարան հատվածում: Կառուցվող ճանապարհով հատվող գետերի/վտակների մասին 
տեղեկատվությունը, ինչպես նաև համապատասխան կամուրջների թվերն ու 
տեղանքները բերված են Աղյուսակ 15-ում: 

Աղյուսակ 15. Ծրագրի ճանապարհով հատվող ջրային հոսանքները 

№ Գետի/վտակի անվանումը 
Երկարությունը, 

կմ 

Գետի վրա 
գտնվող 

կամրջի թիվը 

Կամուրջների 
գտնվելու վայրը 

1 Նորավան (Որոտանի վտակ) 20 BR002 կմ10+250 - 
կմ10+500 

2 Վաղատին (Որոտանի վտակ) 12 BR004 կմ11+580 - 
կմ11+750 

3 Որոտան 178 BR005 կմ12+650 - 
կմ13+150 

4 Անհայտ (Որոտանի վտակ) - BR007 կմ15+750 - 
կմ16+000 

5 Լորաձոր 23 BR008 կմ18+200 - 
կմ18+450 

6 Աղբաշգետ (Լորաձորի վտակ) 10 BR016 կմ26+250 - 
կմ26+500 

7 Քարուտ (Գեղիի վտակ) ~20 BR017 կմ36+280 - 
կմ36+500 

8 Քարուտ (Գեղիի վտակ) ~20 BR018 կմ37+430 - 
կմ37+540 

9 Կիլադարա/Կարախան 
(Գեղիի վտակ) 

- BR020 կմ45+310 - 
կմ45+750 

10 Գեղի (Ողջիի վտակ) 30 BR021 կմ49+350 - 
կմ49+570 

Գետերի հոսքերը փոփոխական են տարվա ընթացքում՝ կախված ձնհալից և տեղումների 
ինտենսիվությունից: Հոսքի կեսից ավելին տեղի է ունենում գարնանը (մարտ-հունիս), 
մինչդեռ ամենացածր հոսքերը դիտվում են ձմռանը (8-17%): Գետերի տարեկան 
ընդհանուր հոսքերի մոտ 30%-ը տեղի են ունենում ամառ-աշուն եղանակներին։  

 Լճեր և ջրամբարներ  

Կառուցվող ճանապարհի, թունելի, կամուրջների և/կամ կապող ճանապարհների մոտ 
բնական լճեր չկան: Որոշ փոքր լեռնային լճեր, 2300-3500 մ ծովի մակերևույթից բարձր, 
գտնվում են ճանապարհի հատվածներից հեռու: 

Գործող ճանապարհահատվածների մոտ գտնվում են երկու ջրամբարներ՝ Շամբի և 
Գեղիի ջրամբարները: Շամբի ջրամբարը սնվում է Որոտան գետից և ունի 13.6 մլն.մ3 
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ընդհանուր տարողություն, իսկ օգտակարը՝ 11.8 մլն.մ3: Ջրամբարի մակերեսը 11 հա է։ 
Ջրամբարն օգտագործվում է հիդրոէներգիայի արտադրության և ձկնարտադրության 
համար։ Գործող ճանապարհից գտնվում է մոտ 200 մ հեռավորության վրա։ 

Գեղի ջրամբարը գտնվում է Գեղի գետի վրա՝ 15 մլն.մ3 ծավալով, որից օգտակարը՝ 12 
մլն.մ3, 35 հա ջրային մակերեսով: Պատնեշի պատը վերականգնման փուլում է: Ջրամբարն 
օգտագործվում է հիդրոէներգիայի արտադրության, ձկնաբուծության և ոռոգման համար։ 
Բացի այդ, "Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ" ՓԲԸ-ն ջրառ է իրականացնում 
ցածր հոսքի ժամանակահատվածում: Ջրամբարը գործող ճանապարհից մոտ 40 մ 
հեռավորության վրա է։  

 Ջրային ռեժիմ և ջրի հոսք 

Իրավասու պետական մարմիններն ունեն ջրի մակարդակի վերաբերյալ բազմամյա 
մշտադիտարկման տվյալներ, սակայն Ծրագրի ազդեցության գոտում գտնվող գետերի 
ջրային ռեժիմի և ջրի հոսքերի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվություն չկա: ՇՄՍԱԳ-
ի ընթացքում կիրականացվի ջրագրական ուսումնասիրություն՝ օգտագործելով պետական 
մարմիններից ձեռք բերված բազմամյա մշտադիտարկման տվյալները և հավաքագրված 
արդյունքները: Ջրհեղեղի ռիսկի գնահատումը կներառվի ի լրումն հեղեղաջրերի 
կառավարման պահանջների, որոնք սահմանված են որպես տեխնիկական վերանայման 
մաս։  

 Մակերևութային ջրի որակը 

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունվարին ընդունված №75 որոշմամբ սահմանվել են 
գետերի ջրի որակի կառավարման պահանջները։ Որոշումը սահմանում է մակերևութային 
ջրերի որակի հատուկ չափանիշներ Հայաստանի գետավազանների համար հինգ 
կատեգորիաներով։ "Հիդրոօդևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն" ՊՈԱԿ-ը 
պարբերաբար իրականացնում է Որոտան, Լորաձոր և Գեղի գետերի ջրի որակի 
վերլուծություն: Արդյունքները ցույց են տալիս, որ Սիսիան քաղաքից 3 կմ ներքև գտնվող 
Որոտան գետում ջրի որակը բավարար է (3-րդ կարգ), Լորաձոր գետում՝ լավ (2-րդ կարգ) 
և Գեղի գետի միախառնման վայրում՝ բավարար (3-րդ կարգ): 

Ջրի որակի նմուշառում և մշտադիտարկում կիրականացվի այն գետերում, որոնք կարող 
են Ծրագրի կողմից լինել ազդակիր՝ սույն ՇՄՍԱԳ գործընթացում: Հավելված 2-ում 
ներկայացված են ՇՄՍԱԳ-ի համար առաջարկվող ջրի նմուշառման կետերի գտնվելու 
վայրերը։  

 Հիդրոերկրաբանություն 

Ստորերկրյա ջրերը առաջանում են տարբեր ապարների քայքայված կեղևում և խորը 
ճեղքերում, ինչպես նաև գետերի հուների երկայնքով ալյուվիալ-պրոլյուվիալ 
գոյացությունների ծակոտիներում։ Ստորերկրյա ջրերի պաշարը կազմում է 429 
մլն.մ3/տարի Որոտան գետի համար և 185․1 մլն.մ3/տարի Ողջի գետի ավազանում՝ ըստ 
բազմամյա միջին արժեքների (Աղյուսակ 16): Խոշոր աղբյուրները տարածված են Որոտան 
գետի հովտում և Սյունիքի հրաբխային բարձրավանդակի լանջերին, Ողջի և Գեղի գետերի 
վերին և միջին հոսանքներում։ 

Աղյուսակ 16. Ստորերկրյա ջրերի ռեսուրսներ58 

№ 
Գետի 

ավազան 

Ստորերկրյա ջրային ռեսուրսներն ըստ հոսքի 
բաղադրիչների, մլն.մ3/տարի 

Ստորերկրյա 
ջրերի 

բարձրությունը Ընդամենը Աղբյուր Դրենաժային հոսք 

1 Որոտան 429 118 208 107 

 
 

 

58Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր, Տրանշ 4: Սիսիան-Քաջարան 
հատված, Աշխատանքային նախագիծ, Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման վերջնական 
հաշվետվություն և շրջակա միջավայրի կառավարման պլան, նոյեմբեր 2019 
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2 Ողջի 185.1 72.2 26.5 86.4 

5.1.8 Կենսաբազմազանություն 

 Պահպանվող տարածքներ 

Ծրագրի ճանապարհը անցնելու է մի քանի պահպանվող տարածքներով: Այս պահպանվող 
տարածքները մանրամասն ներկայացված են ստորև նկարներով և մանրամասնված են 
ելնելով իրենց ազգային և միջազգային կարգավիճակներից։  

Ազգային պահպանվող տարածքներ 

Ծրագրի տարածաշրջանը հարուստ է բնության հատուկ պահպանվող տարածքներով 
("ԲՀՊՏ"): Դրանք են՝ "Արևիկ" ազգային պարկը, "Շիկահող" պետական արգելոցը, 
Զանգեզուր, Խուստուփ, Սոսի պուրակ, Բողաքար և Սև լիճ արգելավայրերը (Նկար 21): 
ՀՀ կառավարության 19.12.2013թ.-ի №1465-Ն որոշման համաձայն՝ այս բոլոր ԲՀՊՏ-ները 
միավորվել են Զանգեզուրի կենսոլորտային համալիրին և կառավարվում են ՀՀ շրջակա 
միջավայրի նախարարությանն առընթեր "Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր" ՊՈԱԿ-ի 
կողմից, որի կենտրոնական գրասենյակը գտնվում է Կապանում։ Զանգեզուրի 
կենսոլորտային համալիրում ընդգրկված ԲՀՊՏ-ների վերաբերյալ ամփոփ 
տեղեկատվությունը տրված է Աղյուսակ 17-ում։  

 

Նկար 21. Ծրագրի ճանապարհի հետ կապված մոտակա ԲՀՊՏ գտնվելու վայրը 
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Աղյուսակ 17. Բնության Պահպանության Միջազգային Միության ("ԲՊՄՄ") 
կառավարման կատեգորիաները, պահպանության առարկան և Զանգեզուրի 
կենսոլորտային համալիրում ընդգրկված ԲՀՊՏ-րը 

№ ԲՀՊՏ 

ԲՊՄՄ 
կառավարմա

ն 
կատեգորիա 

Մակերես, 
հա 

Պահպանման առարկա 

1 "Արևիկ" 
ազգային 
պարկ 

II 31,211.2 Մեղրու և Զանգեզուր լեռնաշղթաների լայնատերև 
անտառների և գիհու բաց անտառների պահպանում: 
Պուրակում աճում են բարձրակարգ բույսերի ավելի քան 
1500 տեսակ: Այն նաև բնակավայր է հանդիսանում 
ողնաշարավոր կենդանիների ավելի քան 245 տեսակների 
համար: Պուրակի տարածքը նաև հանդիսանում է 
Հայաստանում կովկասյան ընձառյուծի հիմնական 
ապրելավայրերից մեկը: Տարածքում հանդիպում են նաև 
բուսական և կենդանական աշխարհի բազմաթիվ էնդեմիկ 
տեսակների և Հայաստանի Կարմիր գրքում գրանցված 
ներկայացուցիչներ:  
Հայկական մուֆլոնի տեսակների ապելավայրերի 
պահպանում: 

2 "Շիկահող" 
պետական 
արգելոց 

Ia 12,137.1 Կաղնու, բոխիի և կաղնու-բոխու անտառների, արևելյան 
հաճարենիի, կենու, արևելյան սոսիի և կենդանիների 
պահպանում։ 
 
 

3 Զանգեզուր 
արգելավայր 

IV 25,711.6 Տարածքի ալպյան, ենթալպյան և ալպյան-
տափաստանային էկոհամակարգերի պաշտպանություն։ 
Հայկական մուֆլոնի տեսակների աճելավայրերի 
պահպանում. 

4 Խուստուփ 
արգելավայր 

 6,946.74 Խուստուփ անտառային գոտու վերին հատվածում 
էկոհամակարգերի բնական զարգացման,  
մարգագետնատափաստանային և մարգագետնային 
էկոհամակարգերի պահպանում: 
Լանդշաֆտի և կենսաբազմազանության, բնության 
հուշարձանների պահպանում, բնական ժառանգության 
պահպանում, վերականգնում և վերարտադրում, ինչպես 
նաև բնական ռեսուրսների կայուն օգտագործում։ 

5 Սոսի պուրակ 
արգելավայր 

IV 64.2 Կովկասում միակ արևելյան պուրակի պահպանում: 

6 Բողաքար 
արգելավայր 

IV 2,728.0 Էնդեմիկ բուսական և կենդանական աշխարհի (Sosnovsky 
rosacea, Takhtajyan ryegrass և այլն) և հազվագյուտ 
(խոլորձներ, Արաքսի կաղնի, սագա) տեսակների 
պահպանում։ 

7 Սև լիճ 
արգելավայր 

IV 240.0 Սև լճի բնական էկոհամակարգի պահպանում. 
Արգելավայրը գտնվում է Իշխանասար լեռան արևելյան 
լանջին: 

Ընդամենը (Զանգեզուրի 
կենսոլորտային համալիր) 

79,038.87  

Աղբյուրներ՝ https://www.wwf.am/en/our_work/wildlife/development_of_the_protected_area_system/ և 
http://mnp.am/shrjaka-mijavayr/yndhanur-teghekutyuner  

Ակնկալվում է, որ Բարգուշատի լեռնաշղթայով անցնող թունելը կանցնի Զանգեզուրի 
արգելավայրի տակով, իսկ թունելի մուտքերը կգտնվեն արգելավայրից դուրս59 
(Նկար 21): 

 
 

 

592021 թվականի դեկտեմբերին և 2022 թվականի հունվարին Զանգեզուրի կենսոլորտային համալիրի 
ղեկավարի հետ անցկացված խորհրդակցությունների համաձայն՝ Զանգեզուրի արգելավայրի ճշգրիտ 
ուրվագծերը ստուգվում են պետական հողային կադաստրի մարմինների և շրջակա միջավայրի 

https://www.wwf.am/en/our_work/wildlife/development_of_the_protected_area_system/
http://mnp.am/shrjaka-mijavayr/yndhanur-teghekutyuner
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Գործող և կառուցվող ճանապարհների միջև կապող (երկրորդային) ճանապարհներ չեն 
նախատեսվում կառուցել ԲՀՊՏ-ներում: Կապալառուներին նաև ընդհանրապես չի 
թույլատրվի մուտք գործել արգելավայրի տարածք և, բնականաբար շինարարության հետ 
կապված ենթակառուցվածքներ ստեղծել այնտեղ, ինչպիսիք են պահման տեղամասերը, 
շինարարական ճամբարները և այլն։  

Էմերալդ ցանցի տարածքներ60 

Հայաստանը ստորագրել է Բեռնի կոնվենցիան 2006թ.-ին և վավերացրել 2008 թ.-ին: Այդ 
ժամանակվանից երկիրը մշակել է Էմերալդ ցանցը և համաձայն Բեռնի կոնվենցիայի №4 
(1994թ.) և №6 (1998թ.) բանաձևերի ցուցակագրել է ավելի քան 110 տեսակներ, որոնք 
պահանջում են պահպանություն և ապրելավայրերի պաշտպանություն: Այս տեսակներից 
առավել խորհրդանշական են պարսկական ընձառյուծը /Panthera pardus/, մեծ պայտաքիթ 
չղջիկը /Rhinolophus ferrumequinum/, և տերևավոր պիոնը /Paeonia tenuifolia/: 
Հայաստանում հանդիպում են եվրոպական նշանակության չորս տարբեր 
կենսամիջավայրեր, ինչպիսին է օրինակ "continental glasswort swards"-ը։  

2020թ.-ի դեկտեմբերի դրությամբ Հայաստանում չկային պաշտոնապես ընդունված 
Էմերալդ ցանցի տարածքներ։ Այնուամենայնիվ, ՀՀ տարածքում գտնվող 23 տեղամասեր 
պաշտոնապես առաջադրվել են որպես Էմերալդ տարածքներ։ Դրանցից վեցը գտնվում են 
Սյունիքի մարզում՝ 

• "Շիբլյակ Կապանի մոտակայքում" (Տեղամասի կոդ AM0000008) - 274․4 հա, 

• "Գորհայք" (Տեղամասի կոդ AM0000013) - 274,4 հա, 

• "Արևիկ" ազգային պարկ (Տեղամասի կոդ AM0000014) - 60,804․7 հա, 

• "Զանգեզուր» (Տեղամասի կոդ AM0000015) - 49,066․6 հա, 

• "Տաթև" (Տեղամասի կոդ AM0000016) - 14,873․1 հա, 

• "Խնձորեսկ" (Տեղամասի կոդ AM0000018) - 3,425.7 հա: 

"Շիբլյակ Կապանի մոտակայքում"-ը և "Գորհայք"-ը գտնվում են Ծրագրի տարածքից 
բավականին մեծ հեռավորության վրա։ Առաջարկվող Բարգուշատի թունելն անցնում է 
Բարգուշատի լեռնաշղթայի տակով, որը մասամբ ներառված է առաջադրված Զանգեզուրի 
Էմերալդ ցանցի տարածքով: Թունելն անցնելու է Զանգեզուրի Էմերալդ ցանցի 
տարածքի տակով, նախատեսվող ճանապարհի ամենամոտ մակերեսային 
հատվածներով տեղանքի սահմաններից մոտ 1200 մ հեռավորության վրա: 
Սիսիան-Շենաթաղ ճանապարհահատվածը (008 կամուրջ) Դարպաս գյուղից 
հյուսիս անցնելու է "Տաթև" տեղամասից մոտ 20-30 մ հեռավորության վրա: 

 
 

 

նախարարության հետ համատեղ (և քարտեզներն ու կառավարման պլանը՝ նույնպես մշակվում է): Արդի 
տեղեկատվությունը կներառվի ՇՄՍԱԳ փաստաթղթերում: 
60https://www.coe.int/en/web/bern-convention/emerald-network.  

https://www.coe.int/en/web/bern-convention/emerald-network
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Նկար 22. The Location of the Nearest Nominated Emerald Network Sites Relative to 
the Project Road 

Սահմանված Զանգեզուր Էմերալդ ցանցի տարածքը զբաղեցնում է 49,066.6 հա և 
բաղկացած է Սոսի պուրակից, Շիկահողի և Խուստուփի, ինչպես նաև Զանգեզուրի 
արգելավայրերից: Տարածքը գտնվում է ալպյան աշխարհագրական տարածաշրջանում: 
Տարածքը էապես նպաստում է Հայաստանի Կարմիր գրքում ընդգրկված ավելի քան 150 
վտանգված տեսակների և 50 էնդեմիկ տեսակների գոյատևմանը: Այն նաև պահպանում է 
ավելի քան 1200 բուսատեսակ և պարունակում է տեղային վտանգված որոշ 
կենսամիջավայրերի կարևոր ներկայացուցիչներ: Կոնվենցիայի61  №6 բանաձևից կան 52 
տեսակներ, որոնք պահանջում են ապրելավայրերի պահպանման հատուկ 
միջոցառումներ: 

Բույսեր Echium russicum, Steveniella satyrioides 

Անողնաշարավորնե
ր 

Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria, Cerambyx cerdo 

Սողուններ Mauremys caspica 

Թռչուններ Accipiter brevipes, Aegypius monachus, Alcedo atthis, Anthus campestris, Aquila 
chrysaetos, Aquila pomarina, Bubo bubo, Buteo rufinus, Caprimulgus europaeus, Ciconia 
nigra, Circaetus gallicus, Coracias garrulus, Dendrocopos medius, Dendrocopus syriacus, 
Dryocopus martius, Emberiza hortulana, Falco naumanni, Falco peregrinus, Ficedula parva, 
Ficedula semitorquata, Gypaetus barbatus, Gyps fulvus, Hieraaetus pennatus, Lanius 

 
 

 

61Եվրոպայի վայրի բնության և բնական միջավայրի պահպանության մասին կոնվենցիա, Բեռն (1979) 
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collurio, Lanius minor, Lullula arborea, Luscinia svecica, Milvus migrans, Neophron 
percnopterus, Pernis apivorus, Pyrrhocorax pyrrhocorax, Sylvia nisoria 

Կաթնասուններ Canis lupus, Capra aegagrus, Lutra lutra, Lynx lynx, Miniopterus schreibersii, Myotis blythii, 
Myotis emarginatus, Panthera pardus, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, 
Rhinolophus hipposideros, Ursus arctos 

Թռչնաբանական Կարևոր Տարածքներ (ԹԲԿՏ)62 

Հայաստանում կան 18 թռչնաբանական (և կենսաբազմազանության) կարևոր 
տարածքներ ("ԹԲԿՏ"), որոնք զբաղեցնում են 415132 հա։ ԹԲԿՏ-երի հիմնական 
հատկանիշները թվարկված են Աղյուսակ 18-ում։  

Աղյուսակ 18. ԹԲԿՏ-երի անվանումը, գտնվելու վայրը և չափանիշները 
Հայաստանում 

Տարածաշրջան Տարածքի անվանում ԿԹՏ  չափանիշներ Կոդ 

Շիրակ Ամասիա A1, A4i, B1i, B1iv, B2 AM006 

Արարատ Արմաշի ձկնաբուծարան A1, A4i, B1i, B2 AM004 

Լոռի Դսեղ A1, A2, B2 AM008 

Հայաստան Գնդասար B1iv, B2 AM013 

Սյունիք Գորայք A1, B2 AM016 

Տավուշ Հաղարծին A1, A2, A3, B2 AM009 

Վայոց ձոր Ջերմուկ A1, B2, B3 AM015 

Արարատ Խոսրովի արգելոց A1, A3, B2 AM003 

Շիրակ Արփի լիճ A4i, B1i AM001 

Գեղարքունիք Սևանա լիճը և շրջակայքը A1, A4i, B1i AM005 

Սյունիք Մեղրի A1, A2, A3, B2, B3 AM018 

Արմավիր Մեծամոր A1, B1iv, B2 AM012 

Արագածոտն Արա լեռ A1, A2, B2, B3 AM010 

Վայոց ձոր Նորավանք A1, B2 AM014 

Կոտայք-Լոռի Փամբակի լեռնաշղթա A1, A3, B2 AM002 

Արմավիր Սարդարապատ A1, B1iv, B2 AM011 

Լոռի Տաշիր A1, B1iv, B2 AM007 

Սյունիք Զանգեզուր A1, A2, A3, B2 AM017 
 

Կառուցվող ճանապարհի Քիրս-Գեղի հատվածն անցնում է Զանգեզուր ԹԲԿՏ-ով (Նկար 
23): Զանգեզուր ԹԿԲՏ-ն զբաղեցնում է 23․236 հա և պարունակում է ցամաքային, 
անտառային, խոտածածկ և քարքարոտ (օրինակ՝ ներքին ժայռեր, լեռնագագաթներ) 
կենսամիջավայրեր: "Արևիկ" ազգային պարկի և Բողաքարի և Զանգեզուրի 
արգելավայրերի տարածքները մասամբ հատվում են Զանգեզուր ԹԲԿՏ-ի հետ։  

 
 

 

62http://www.birdlife.org/ 
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Նկար 23. Ծրագրի ճանապարհին ամենամոտ Կանսաբազմազանության Կարևոր 
Տարածքների ("ԿԿՏ")63 և ԹԲԿՏ-ի գտնվելու վայրը  

Զանգեզուր ԹԲԿՏ-ի վտանգված տեսակների պոպուլյացիաները 64  ներկայացված են 
Աղյուսակ 19-ում։  

Աղյուսակ 19. Զանգեզուր ԹԲԿՏ-ի վտանգված տեսակների պոպուլյացիաները65 

Տեսակ 
ԲՊՄՄ կարմիր 

ցանկի 
կատեգրիա  

Սեզոն 
Պոպուլյացիայի 

գնահատում 
ԿԹՏ 

չափանիշներ  

Caspian Snowcock Tetraogallus 
caspius 

Քիչ մտահոգող բազմացում 
200-300 

առանձնյակներ 
A3, B2 

Caucasian Grouse  Lyrurus 
mlokosiewiczi 

Գրեթե 
վտանգված 

բազմացում 20-40 
առանձնյակներ 

A2, A3, B2 

Bearded Vulture  Gypaetus barbatus Գրեթե 
վտանգված 

բազմացում 
1-2 զույգեր B2 

Եգիպտական անգղ Egyptian 
Vulture  Neophron percnopterus 

Վտանգված 
բազմացում 

3-5 զույգեր A1, B2 

Golden Eagle  Aquila chrysaetos Քիչ մտահոգող բազմացում 2-4 զույգեր B2 

 
 

 

63Կիրառվել է նաև 
https://maps.birdlife.org/portal/apps/opsdashboard/index.html#/754b32566bfa4f23ba7fa67942684553.  
64Վտանգված տեսակները դրանք են, որոնց համար տեղանքի մասշտաբով պահպանումը տեղին է 
65BirdLife International. 2022. Important Bird Areas factsheet: Zangezoor. Բեռնված է http://www.birdlife.org on 
06.01.2022 

https://maps.birdlife.org/portal/apps/opsdashboard/index.html#/754b32566bfa4f23ba7fa67942684553
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Վտանգված տեսակների և հարակից ԹԲԿՏ-րի չափանիշները ներկայումս վերանայվում 
են՝ համապատասխանելու Birdlife International-ի վերջին տարբերակին (2022թ.)։ 

Կանսաբազմազանության Կարևոր Տարածքներ ("ԿԿՏ") 

Զանգեզուր ԿԿՏ-ն-ի 66  համընկնում է Զանգեզուր ԹԲԿՏ-ի հետ (ունի նույն տարածքը` 
23268 հա (Նկար 23): Կենսաբազմազանության տարրերը, որոնք բնութագրում են 
Զանգեզուր ԿԿՏ-ի չափանիշները, նույն հինգ թռչունների տեսակներն են, որոնք 
թվարկված են Աղյուսակ 19-ում: 

Քիրսը Գեղիին կապող ճանապարհահատվածը ընկնում է Զանգեզուր ԿԿՏ/ԹԲԿՏ և 
Մեղրի ԿԿՏ, իսկ Քիրս-Քաջարան հատվածը՝ Մեղրի ԿԿՏ տարածքում, ուստի 
ակնկալվում է, որ այս ճանապարհահատվածները պոտենցիալ վտանգ կներկայացնեն 
կենսաբազմազանության առաջնահերթ առանձնահատկություններին, որոնք 
բնութագրում են ԿԿՏ-ն (հատկապես կովկասյան ագռավը, եգիպտական անգղը, 
բեզոարյան այծը, ջրասամույրը, հայկական մուֆլոնը և հունական կրիան): Միևնույն 
ժամանակ, հարկ է նշել, որ այս հատվածներում նախատեսվող ճանապարհը կանցնի 
գործող ճանապարհին զուգահեռ՝ դրանից 100-200 մ հեռավորության վրա, իսկ երթուղու 
վերջում կհավասարեցվի Մ-2 ճանապարհին՝ այդպիսով սահմանափակելով ընդհանուր 
ճանապարհը։  

Ծրագրի երթուղին գտնվում է Մեղրի ԹԲԿՏ-ից մոտ 4․5 կմ հյուսիս-արևմուտք, որը նաև 
ԿԿՏ է (Մեղրիի երկու ԿՏՏ-ներից ավելի փոքրը67): Այս ԿԿՏ-ի տարածքը կազմում է 33378 
հա, և այնտեղ կան 17 թռչունների տեսակներ, որոնք բնութագրում են ԹԲԿՏ և ԿԿՏ 
չափանիշները: Մեղրու ավելի մեծ ԿԿՏ-ն 68 ՝ 123647 հա, ընդգրկում է Զանգեզուրի 
ԹԲԿՏ/ԿԿՏ-ն գրեթե ամբողջությամբ՝ Մեղրի ԹԲԿՏ տարածքի մոտ կեսը և Սյունիքի 
մարզի մեծ մասը, ներառյալ Ծրագրի տարածքը (Նկար 23): Մեղրիի ավելի մեծ ԿԿՏ-ի 
չափորոշիչները բնութագրող տեսակներն են՝ Capra aegagrus, Lutra lutra, Ovis orientalis, 
Testudo graeca, Neophron percnopterus, Gypaetus barbatus և Lyrurus mlokosiewiczi: Մեղրի 
ավելի մեծ ԿԿՏ-ն նկարագրված է Կովկասի կենսաբազմազանության թեժ կետի 
Կրիտիկական Էկոհամակարգերի Գործընկերության Հիմնադրամի ("ԿԷԳՀ") բնութագրում 
(East lesser Caucasus Hotspot) 69 : Ե՛վ Մեղրի ԿԿՏ-ն, և՛ Զանգեզուրի ԿԿՏ-ն պետք է 
վերագնահատվեն համաձայն համաշխարհային ԿԿՏ-ի ստանդարտի: 

Կենսաբազմազանության պահպանման հետաքրքրություն ներկայացնող այլ 
բացահայտված տարածքներ 

Կովկասի առաջնահերթ պահպանության տարածքները և էկոմիջանցքները (WWF 
Caucasus) 70 մոտ են Ծրագրի տարածքին: Էմպիրիկ հետազոտությունները ցույց են տալիս, 
որ, որ Ծրագիրը գտնվում է երկու կովկասյան էկոմիջանցքների միջև՝ 1) Բիչենեկ-
Զանգեզուր էկոմիջանցքի արևմուտքում և 2) Գյամիշ լեռ - Մեղրի - Մարական-Քիամակի 
միջանցքում: Այնուհետև Ծրագիրը հատում է Զանգեզուրի անդրսահմանային 
առաջնահերթ պահպանության տարածքը և գտնվում է Մեղրիի առաջնահերթ 
պահպանության տարածքի շրջակայքում։  

Դաշինք հանուն զրոյական անհետացման 

 
 

 

66http://www.keybiodiversityareas.org/site/factsheet/19768. Year of assessment 2002. 
67http://www.keybiodiversityareas.org/site/factsheet/19761. Year of assessment 2002. 
68http://www.keybiodiversityareas.org/site/factsheet/46744. Year of assessment 2004.  
69https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjgktCwkL_wAhWSmRQ
KHTCYBpwQFjABegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.cepf.net%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffinal.cauc
asus.ep_.pdf&usg=AOvVaw3RxW3qMFqtsiqpWnX-VHJa  
70WWF Caucasus. https://sustainable-caucasus.unepgrid.ch/maps/1042 և 
https://drive.google.com/file/d/1Jazc5DKPYTj5hbdJkfqGQ0iKZFMHC32p/view. WWF. 2020. Edited by 
Zazanashvili et al. https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/ecp_2020_part_1_1.pdf.  

http://www.keybiodiversityareas.org/site/factsheet/19761
http://www.keybiodiversityareas.org/site/factsheet/46744
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjgktCwkL_wAhWSmRQKHTCYBpwQFjABegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.cepf.net%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffinal.caucasus.ep_.pdf&usg=AOvVaw3RxW3qMFqtsiqpWnX-VHJa
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjgktCwkL_wAhWSmRQKHTCYBpwQFjABegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.cepf.net%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffinal.caucasus.ep_.pdf&usg=AOvVaw3RxW3qMFqtsiqpWnX-VHJa
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjgktCwkL_wAhWSmRQKHTCYBpwQFjABegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.cepf.net%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffinal.caucasus.ep_.pdf&usg=AOvVaw3RxW3qMFqtsiqpWnX-VHJa
https://sustainable-caucasus.unepgrid.ch/maps/1042
https://drive.google.com/file/d/1Jazc5DKPYTj5hbdJkfqGQ0iKZFMHC32p/view
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/ecp_2020_part_1_1.pdf
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Մեկ "Դաշինք հանուն զրոյական անհետացման" տարածք է սահմանազատված 
Հայաստանում, այն է՝ Սևանա լիճը, որը գտնվում է Երևանից արևելք, մոտ է Ադրբեջանի 
սահմանին և բավարար հեռավորության վրա Ծրագրի տարածքից: Սա հաստատվում է 
նաև Ծրագրի վայրի համար ստեղծված IBAT զեկույցով71։  

Ծրագրի հետ կապված պահպանվող տարածքների և կենսաբազմազանության 
տարածքների սինթեզ 

Կառուցվող ճանապարհը կհամընկնի հետևյալ պահպանվող տարածքների հետ 
(մանրամասների համար տես Աղյուսակ 20)՝ 

• Զանգեզուր արգելավայր (ճանապարհը անցնելու է թունելով արգելավայրի 
ստորգետնյա մասով), 

• Զանգեզուր ԹԲԿՏև ԿԿՏ, 

• Մեղրի ԿԿՏ (2004): 

Այսպիսով, Ծրագիրը անցնելու է ազգային և գլոբալ նշանակության պահպանության 
կարևոր տարածքներով: Ամենամեծ տեսակը ԿԿՏ-ն է, և այստեղ ամենախոցելի ֆաունայի 
ներկայացուցիչներն են խոշոր կաթնասունները՝ Բեզոարյան այծ /Capra aegagrus/, 
Մուֆլոն /Ovis orientalis/, գործ արջ /Ursus arctos/, ընձառյուծ /Panthera pardus/, cocks 
աքլորներ և գիշատիչներ - Lyrurus mlokosiewiczi, Tetraogallus caspius, Gypaetus barbatus, 
Neophron percnopterus, Aquila chrysaetos, սողուններ՝ միջերկրածովային կրիա /Testudo 
graeca/, ինչպես նաև որոշ անողնաշարավորներ - Parnassius apollo, Agrodiaetus aserbeids: 

Թռչունները և կաթնասունները կարող են զգայուն լինել պայթեցման նկատմամբ, 
հատկապես բազմացման, ձմեռման և միգրացիայի սեզոններին: Սողունները կարող են 
խոցելի լինել կենսամիջավայրի մասնատման պատճառով, մինչդեռ անողնաշարավորները 
խոցելի են կենսամիջավայրերի ոչնչացման դեպքում: Որպես այդպիսին, 
կենսաբազմազանության հետազոտությունները պետք է որոշեն տարեկան կյանքի ցիկլի 
փուլերի կոնկրետ վայրերը և ժամկետները, մինչդեռ անողնաշարավորների համար պետք 
է սահմանվեն հիմնական կենսամիջավայրերը: 

Աղյուսակ 20. Ծրագրի տարածքին առնչող պահպանվող տարածքների և 
կենսաբազմազանության կարևոր նշանակություն տարածքների սինթեզ 

№ 
Տարածքի 

անվանումը 
ԲՊՄՄ PA 

կատեգորիա 
Տեսակ 

Համընկնումը ծրագրի մակերեսի կամ 
տարածքի հետ 

1 Արևիկ II Ազգային պարկ Ոչ 

2 Շիկահող  Ia Պետական 
արգելոց 

Ոչ 

3 Զանգեզուր 
արգելավայր 

IV Արգելավայր Բարգուշատի թունելն անցնում է Զանգեզուրի 
արգելավայրի տակով Բարգուշատի 
լեռնաշղթայով  (Նկար 21) 

4 Խուստուփ  - Արգելավայր Ոչ 

5 Սոսի 
պուրակ  

IV Արգելավայր Ոչ 

6 Բողաքար  IV Արգելավայր Ոչ 

7 Սև լիճ  IV Արգելավայր Ոչ 

8 Զանգեզուր - ԿԹՏ / ԿԿՏ Բարգուշատի թունելն անցնում է Զանգեզուր 
ԹԲԿՏ/ԿԿՏ-ի տակով Բարգուշատի 
լեռնաշղթայով (Նկար 23) 

9 Մեղրի (2002) - ԿԹՏ / ԿԿՏ Ոչ 

10 Մեղրի (2004) - ԿԿՏ Այո (Նկար 23) 

11 Զանգեզուր - Էմերալդ տարածք Այո (Նկար 23) 

 
 

 

71 IBAT PS6 & ESS6 Report. Generated under licence 7790-17641 from the Integrated Biodiversity Assessment 
Tool on 24 June 2021 (GMT).  

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B2%D5%A5%D5%A6%D5%B8%D5%A1%D6%80%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%A1%D5%B5%D5%AE
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%B8%D6%82%D6%86%D5%AC%D5%B8%D5%B6
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 Կենսամիջավայրեր և բուսական աշխարհ 

Կենսամիջավայրեր 

Նախնական կամերալ հետազոտությունները ներառում են հետևյալ կենսամիջավայրերը՝ 
ներքին մակերևութային ջրեր, խոտածածկ տարածքներ և հողատարածքներ, որտեղ 
գերակշռում են խոտաբույսերը, մամուռները կամ քարաքոսերը, անտառային տարածքներ, 
անտառները և այլ անտառածածկ տարածքներ, կանոնավոր կամ վերջերս մշակված 
գյուղատնտեսական, այգեգործական և կենցաղային կենսամիջավայրեր և ցամաքային 
անբուսածածկ կամ նոսր բուսականությամբ կենսամիջավայրեր: Մանրամասն 
տեղեկություններ այս կենսամիջավայրերի մասին և թե ինչպես են դրանք ազդվում 
ճանապարհից մասամբ հասանելի են: ՇՄՍԱԳ-ի հետագա հետազոտությունները 
ներառում են կենսամիջավայրերի տեսակների (բնական/ ձևափոխված) մանրամասները, 
ճանապարհների հատվածներում դրանց տեղորոշումը և կախված տեղեկատվության 
առկայությունից, հողօգտագործման քարտեզի ստեղծումը՝ կենտրոնանալով ԷԸՎԳ-ների և 
1 կմ բուֆերային տարածքի վրա, որը ձգվում է Ծրագրի տարածքի ամբողջ երկայնքով։  

Բուսական աշխարհ 

Ծրագրի տարածքը գտնվում է Զանգեզուրի ֆլորիստիկական շրջանում (Կովկասյան 
ենթաշրջան, Ծիրկումբորեալ շրջան, Բորեալ ֆլորիստական ենթաթագավորություն և 
Հոլարկտիկական թագավորություն): Ուսումնասիրվող տարածքի բուսականությունն ունի 
մեզո-քսերոֆիլ և մեզոֆիլ բնույթ՝ հատուկ տափաստաններով, տափաստանային-մարգա-
գետիններով և անտառներով, ներառյալ ափամերձ անտառները: Որոշ հատվածներում 
տարածքն ունի թփուտային և քարքարոտ բուսականություն, սակայն ուսումնասիրվող 
տարածքի հարավային մասում բուսական աշխարհը հիմնականում փայտային է: Վերին 
հատվածներում տարածքը ունի բազմամյա բույսեր, բայց հյուսիսային և միջին 
բարձրությունների բուսական աշխարհը հիմնականում բաց անտառներ են՝ գիհի տարբեր 
տեսակներով, Jerusalem thorn-ի թփուտներով, վայրի արմավենիներով և այլն: 

2016-2017 թվականներին անցկացված բուսական և կենդանական աշխարհի 
հետազոտության ընթացքում ("ԲևԿԱՀ") կառուցվող ճանապարհային երթուղու երկայնքով 
և մոտակայքում գրանցվել է 363 տեսակ, 240 ցեղ և 85 ընտանիք բարձրակարգ բույսերի 5 
դասիերց։ Այստեղ գերակշռում են երկշաքիլավորները՝ 299 տեսակ, 194 ցեղ, 63 ընտանիք։ 
Միաշաքիլավորները ներառում են 51 տեսակ, 15 ընտանիքի 37 տեսակ։ Gymnospermae-ը, 
Pteridales-ը, Equisetales-ը և Mosses-ը միասին կազմում են ուսումնասիրվող տարածքի 
տեսակների կազմի 3.6%-ը և ներառում են 13 տեսակներ (տես Աղյուսակ 21): 

Աղյուսակ 21. Հիմնական կարգաբանական միավորները ուսումնասիրված 
տարածքներում, 2017 և 2021 թվականներին 

Հիմնական կարգաբանական միավորները 
Ընտանիքներ

ի քանակը 
Ցեղերի 
քանակը 

Տեսակներ
ի քանակը 

Թագավորությու
ն 

Բաժին Դաս    

Բույսեր Mosses  1 1 1 

Equisetales  1 1 2 

Pteridales  2 4 4 

Gymnosperma
e 

 3 3 6 

Angiospermae Երկշաքիլավորնե
ր 

63 194 299 

Միաշաքիլավորնե
ր 

15 37 51 

Ընդամենը 85 240 363 

Կամերալ ուսումնասիրությունների արդյունքում Զանգեզուրի ֆլորիստիկական շրջանում 
և Որոտան, Գեղի և Ողջի գետերի ավազաններում բացահայտվել են ՀՀ բույսերի Կարմիր 
գրքում գրանցված 119 բուսատեսակներ: Բուսական աշխարհի այդ 119 տեսակներից 
հետևյալ յոթը ներառված են Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու 
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բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առևտրի մասին 72  և Բեռնի 
կոնվենցիաների հավելվածներում՝ 

• Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի 
տեսակների միջազգային առեվտրի մասին կոնվենցիա: Galanthus artjuschenkoae, 
Ophrys apifera, Orchis tridentate, Orchis punctulate, Sternbergia fischeriana and 
Steveniella satyrioides, 

• Բեռնի կոնվենցիա: Paeonia tenuifolia: 

2016 թվականի հոկտեմբերին անցկացված ԲևԿԱՀ-ի ընթացքում ուսումնասիրության 
տարածքում հայտնաբերվել են Կարմիր գրքում գրանցված բույսերի 10 տեսակ, որոնք 
հիմնականում հայտնաբերվել են Դարբասի մոտ գտնվող Շենաթախ գետի կիրճում և 
Քաջարանի շրջակայքում, որոնցից ութը սահմանափակ տեսակներ են: ՀՀ Բուսական 
աշխարհի Կարմիր գրքում և ԲՊՄՄ Կարմիր ցանկում գրանցված բույսերի ցանկը բերված 
է Աղյուսակ 22-ում։  

2021 թվականի ամռանը և աշնանը անցկացված բուսական աշխարհի հետագա հետազո-
տությունները բացահայտել են ՀՀ Բուսական աշխարհի Կարմիր գրքում (2010թ.) 
գրանցված 288 տեսակ, այդ թվում՝ 37 առաջնահերթ տեսակների առկայություն: Այդ 
տեսակները բերված են Աղյուսակ 22-ում։  

 Կենդանական աշխարհ 

Թռչուններ 

2016-2017 թվականների ՇՄԱԳ-ի համար անցկացված ԲևԿԱՀ-ն ներառել էր մեկ 
սեզոնային հետազոտություն (2016թ. հոկտեմբեր): Դիտարկվել են թռչունների մոտ 68 
տեսակ, որոնցից 40-ը պատկանում է 10 կարգերի և 28 ընտանիքների։ Յոթ տեսակ 
գրանցված է Հայաստանի Կարմիր գրքում (Ոսկե արծիվ /Aquila chrysaetos/- (խոցելի), 
Մորուքավոր անգղ /Gypaetus barbatus/- (խոցելի), Հյուսիսային Գոշավք /Accipiter gentilis/- 
(խոցելի), կարճ մատներով օձ-արծիվ /Circaetus gallicus/- (խոցելի),  Հայկական ճայ /Larus 
armenicus/- (վտանգված), Roller /Coracias garrulus/ (խոցելի), Եգիպտական անգղ 
/Neophron percnopterus/- (վտանգված) և մեկ թռչուն Եգիպտական անգղ /Neophron 
percnopterus/- (վտանգված)) գրանցված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցանկում որպես վտանգված:  

Հետագա կամերալ ուսումնաիրությունները հայտնաբերել են 17 լրացուցիչ տեսակների 
առկայությունը, որոնք չեն հայտնաբերվել նախորդ ԲևԿԱՀ-ի ժամանակ, բայց որոնք 
կարող են հայտնվել ուսումնասիրության տարածքում (Հավելված 3): Այս տեսակներից 
երկուսը դասակարգված են որպես խոցելի՝ համաձայն ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի, դրանք են՝ 
1) A076, մորուքավոր անգղ /Gypaetus barbatus/ (խոցելի) և 2) A229, Kingfisher՝ Alcedo atthis 
(խոցելի): 

2021 թվականի ձմռանը, գարնանը, ամռանը և աշնանը իրականացված հետագա հետա-
զոտությունները ցույց են տվել, որ գրանցված թռչունների ցանկը հետագայում ընդլայնվել 
է մինչև 87 տեսակ, այդ թվում՝ 14 առաջնահերթ տեսակներով: Դրանց թվում են 
Հայաստանի Կարմիր գրքում ընդգրկված տեսակները՝ սև արագիլ /Ciconia nigra/ (խոցելի), 
Եվրոպական ճնճղաճուռակ /Accipiter brevipes/ (խոցելի), Փոքր ենթարծիվ /Clanga 
pomarine/ (խոցելի), ինչպես նաև սահմանափակ տեսակներ՝ Կանաչ ճնճղուկ /Phylloscopus 
nitidus/, Կովկասյան գեղգեղիկ  /Phylloscopus sindianus/: ԲՊՄՄ-ի ցուցակում ընդգրկված 
մորուքավոր անգղի և եգիպտական անգղի բուծվող պոպուլյացիաներ դեռ չեն 
հայտնաբերվել, ընդ որում տեղանքները օգտագործվում են միայն երբեմն-երբեմն կեր 

փնտրելու համար: 

Կաթնասուններ 

 
 

 

72 Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային 
առեվտրի մասին կոնվենցիա 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8%D5%BA%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%B3%D5%B6%D5%B3%D5%B2%D5%A1%D5%B3%D5%B8%D6%82%D5%BC%D5%A1%D5%AF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%B8%D5%BE%D5%AF%D5%A1%D5%BD%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%A3%D5%A5%D5%B2%D5%A3%D5%A5%D5%B2%D5%AB%D5%AF
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Հայաստանը և հատկապես Սյունիքի մարզը լանդշաֆտային բազմազանության շնորհիվ 
շատ հարուստ է կաթնասունների տեսակներով: Տարածաշրջանում հանդիպում են 
էնդեմիկ և անհետացող տեսակներ, որոնք ունեն պատմական և տնտեսական 
նշանակություն: 2016-2017 թվականներին անցկացված ԲևԿԱՀ-ում թվարկված են 94 
տեսակներ և առնվազն 50 կաթնասուններ, որոնք դիտարկվել են դաշտային 
ուսումնասիրության ընթացքում (2016թ. հոկտեմբեր): Այս կաթնասուններից 11-ը 
գրանցված են Հայաստանի Կարմիր գրքում, իսկ մեկ տեսակ (Խայտաքիս /Marbled polecat/ 
(խոցելի)) ընդգրկված է ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում: 

Համաձայն ԲևԿԱՀ-ի, ուսումնասիրվող տարածքը պարունակում է մի քանի տեսակի 
չղջիկների կենսամիջավայրեր՝ Փոքր պայտաքիթ /Rh. Hipposideros/, M. blithy, 
Անապատային չղջիկ /Eptesicus bottae/, Epresicus serotinus, Rhiniolophus ferrumequimun, 
Հարավային պայտաքիթ /Rh. Euryale/, Սրականջ գիշերաչղջիկ /Myotis blythi/, Եռագույն 
գիշերաչղջիկ /Myotis emarginatus/, Թզուկ փոքրաչղջիկ /Pipistrellus pipistrellus/ և 
Ալպիական ականջեղ չղջիկ /Plecotus macrobularis/, որոնք բնակվում են Քիրսից մինչև 
Գեղի հատված կիրճում: 

Բեզոարյան այծերը ֆիքսվել են WWF-Հայաստանի տեսախցիկներով Քարուտի մերձակա 
լեռների լանջերին (2012-2015թթ.): Հայկական մուֆլոնն օգտագործում է Քիրս-Գեղի կիրճը՝ 
ամառային նստավայրից ձմեռելու վայրեր գաղթելու համար։ Տարածքում ապրում են նաև 
գիշատիչներ, որոնց թվում են աղվեսները, ոսկե շնագայլերը, վայրի կատուները և գորշ 
արջերը: Կավճուտին հարակից անտառների մոտ նկատվել են այծյամներ։ Լեռնային 
մարգագետիններում բնակվում էին մի քանի փոքր կաթնասուններ՝ կովկասյան գորշատամ 
/Sorex satunini/, կովկասյան փոքր գորշատամ /Sorex volnuchini/, Բրանդտի համստեր 
/Mesocricetus brandti/, Եվրոպական ձյան դաշտամուկ /Chionomys nivalis/ և Լեռնային 
կուրամկնիկ /Ellobius lutescens/: 

2016 թվականի դաշտային ուսումնասիրության ընթացքում կառուցվող ճանապարհի 
երկայնքով նկատվել են կրծողների մի քանի տեսակների և միջատակերների բներ: 
Կրծողների և միջատակերների բարձր խտությունը գրավում է գիշատիչներին։ 
Սմբակավոր կենդանիները հիմնականում տեղայնացվել են Քիրս-Գեղի հատվածում և 
կարող են հանդիպել նաև գիշատիչ կենդանիներ, ինչպիսիք են լուսանը, գայլը, արջը և 
ընձառյուծը: 

2021 թվականի ձմեռ, գարուն, ամառ և աշնան սեզոններին իրականացված հետագա 
հետա-զոտությունները հայտնաբերել են կաթնասունների 29 տեսակ, այդ թվում՝ 13 
առաջնահերթ տեսակներ: Այս տեսակներից որոշներն ընդգրկված են ԲՊՄՄ Կարմիր 
ցուցակում և Հայաստանի Կարմիր գրքում, օրինակ՝ Հարավային պայտաքիթը 
/Rhinolophus Euryale/ (ԲՊՄՄ կարգավիճակ - գրեթե վտանգված, Հայկական Կարմիր գրքի 
կարգավիճակ - խոցելի): 

Երկկենցաղներ, սողուններ և ձկներ  

Համաձայն 2016-2017թթ. ԲևԿԱՀ-ի, հետազոտվող տարածքում երկկենցաղների կազմը 
համեմատաբար միատարր է Սիսիան-Քաջարան ուսումնասիրության ողջ տարածքում: 
Կազմը բաղկացած է երեք տարածված տեսակից՝ կանաչ դոդոշ /Bufotus variabilis/, 
լճագորտ /Pelophylax ridibundus/ և փոքրասիական գորտ /Rana macrocnemis/։ Գեղի-
Քաջարան հատվածում կարելի է հանդիպել նաև փոքրասիական ծառագորտ /Hyla 
savignyi/: Այս տեսակները լայն տարածում ունեն Հայաստանում՝ ապրելավայրերի լայն 
շրջանակով։ Ուսումնասիրվող տարածքը հարուստ է ջրակալներ/ջրամբարներով, որոնք 
այս տեսակների համար ծառայում են որպես ձվադրման և աճման միջավայր: 
Ուսումնասիրվող տարածքի գետերում և դրանց տարբեր վտակներում հանդիպում են վեց 
տեսակի ձկներ, որոնցից գետի կարմրախայտը /Salmo trutta fario/ ամենաարժեքավորն է 
ձկնորսական զբոսաշրջության տեսանկյունից (պոպուլյացիան երկրի շատ այլ 
տարածքներում նվազել է որսագողության պատճառով): 

Սողունների տեսակների կազմն ավելի բազմազան է և ներառում է ինչպես տարածված, 
այնպես էլ հազվագյուտ և պաշտպանված տեսակներ: Սողուններն ավելի շատ տեսակներ 
են, որոնք հարուստ են կմ388+00 - կմ492+00, կմ494+00 - կմ545+00, կմ545+00 - կմ610+00 
և կմ612+00 - կմ652+00 շղթաներով, որոնց մեծ մասը պարունակում է հազվագյուտ 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BD%D5%A1%D5%B5%D5%BF%D5%A1%D6%84%D5%AB%D5%BD
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%93%D5%B8%D6%84%D6%80_%D5%BA%D5%A1%D5%B5%D5%BF%D5%A1%D6%84%D5%AB%D5%A9
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D4%B1%D5%B6%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%B9%D5%B2%D5%BB%D5%AB%D5%AF&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%BA%D5%A1%D5%B5%D5%BF%D5%A1%D6%84%D5%AB%D5%A9
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%BB_%D5%A3%D5%AB%D5%B7%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%B9%D5%B2%D5%BB%D5%AB%D5%AF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D5%BC%D5%A1%D5%A3%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%B6_%D5%A3%D5%AB%D5%B7%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%B9%D5%B2%D5%BB%D5%AB%D5%AF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D5%BC%D5%A1%D5%A3%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%B6_%D5%A3%D5%AB%D5%B7%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%B9%D5%B2%D5%BB%D5%AB%D5%AF
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B9%D5%A6%D5%B8%D6%82%D5%AF_%D6%83%D5%B8%D6%84%D6%80%D5%A1%D5%B9%D5%B2%D5%BB%D5%AB%D5%AF
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D4%B2%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%BF%D5%AB_%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%BD%D5%BF%D5%A5%D6%80&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8%D5%BA%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%B1%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%A4%D5%A1%D5%B7%D5%BF%D5%A1%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%AF&action=edit&redlink=1
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տեսակներ: ԲևԿԱՀ-ի ընթացքում (2016-2017 թթ.) հայտնաբերվել է 25 սողուն, որոնցից 4 
տեսակ՝ կովկասյան կատվաօձ /Telescopus fallax/, Ադրկովկասյան սահնօձ /Zamenis 
hohenackeri/, Հայկական իժ /Montivipera raddei/ and հայկական լեռնատափաստանային իժ 
/Vipera eriwanensis/ գրանցված են Հայաստանի Կարմիր գրքում՝ որպես խոցելի: 
Հայկական լեռնատափաստանային իժը /Vipera eriwanensis/ նաև ներառված է ԲՊՄՄ 
Կարմիր ցուցակում որպես խոցելի: Հայտնաբերվել են նաև սողունների և երեք ձկների 
տեսակներ, որոնք կարող են պոտենցիալ բնակվել Ծրագրի տարածքում, որոնցից Barbus 
capito - Bulat-mai barbel-ը դասակարգվում է որպես խոցելի (Հավելված 4): 

2021 թվականի հետագա ուսումասիրությունների արդյունքում հայտնաբերվել են 
սողունների 19 տեսակ, այդ թվում՝ 6 առաջնահերթ և 3 տեսակ երկկենցաղներ։ Դրանց 
թվում են ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում և Հայաստանի Կարմիր գրքում ընդգրկված 
տեսակները՝ միջերկրածովյան կրիա /Testudo greaca/ (ԲՊՄՄ կարգավիճակ - խոցելի, 
Հայաստանի կարմիր Գրքի կարգավիճակ - խոցելի)։  

Անողնաշարավորներ 

Սյունիքի մարզում դաշտային հետազոտության ընթացքում գրանցվել են 
անողնաշարավորների մոտ 70 կարգ և միջատների և փափկամարմինների 1735 տեսակ: 
Հաշվի առնելով, որ Սյունիքի մարզում անողնաշարավորների բաշխվածությունը խիստ 
փոփոխական է, դաշտային ուսումնասիրություններ են կատարվել Սիսիանի 
տարածաշրջանում և Ողջի գետի ավազանում (Քաջարանի տարածաշրջան): Ընդհանուր 
առմամբ, Հայաստանի Կարմիր գրքում ընդգրկված է 153 հազվագյուտ և անհետացող 
անողնաշարավոր տեսակ, որից Սյունիքի մարզում հանդիպում է 55 տեսակ (5 
փափկամարմին և 50 միջատ): 

Ծրագրի ուսումնասիրության տարածքում կամ մերձակայքում կարող են հայտնվել 
անողնաշարավորների 13 տեսակ, թեև ոչ մեկը չունի խոցելի կամ անհետացող ԲՊՄՄ 
դասակարգում: ՀՀ Կենդանիների Կարմիր գրքում գրանցված անողնաշարավորները, 
ինչպես նաև նրանց կարգավիճակը ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում ներկայացված են 
Հավելված 5-ում: 

2021 թվականի ամառային և աշնանային սեզոններին իրականացված թիթեռների 
հետագա ուսումնասիրության արդյունքում հայտնաբերվել է թիթեռների 90 տեսակ, այդ 
թվում՝ երեք առաջնահերթ տեսակներ: Դրանք ներառում են Հայաստանի Կարմիր գրքում 
ընդգրկված տեսակները՝ Ապոլոն /Parnassius apollo kashtshenkoi/ (խոցելի), Բրենթիս ինո 
/Brenthis ino Schmitzi/ (խոցելի), Agrodiaetus aserbeidschanus (խոցելի): 

 Էկոհամակարգերի ծառայություններ 

Ծրագրի տարածքում էկոհամակարգի ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն 
չկա: Որպես այդպիսին, ՎԶԵԲ-ի ԻՊ6-ը և դրա հետ կապված 2020թ. ուղեցույցը 
կօգտագործվեն ՇՄՍԱԳ-ում՝ էկոհամակարգի ծառայությունները սահմանելու համար: 
Ազդակիր համայնքների հետ խորհրդակցություն կանցկացվի՝ պարզելու էկոհամակարգի 
ծառայությունները և դրանց կախվածության աստիճանը (տես Բաժին 7.4-ում և 
Հավելված 6-ում առաջարկված շահագրգիռ կողմերի ներգրավումը)։  

 Ծրագրի ընթացքում էկոլոգիական զգայունության սինթեզ 

2017 թվականի ՇՄԱԳ հաշվետվության, ԷԸՎԳ-ի և 2021 թվականի հետազոտությունների 
նախնական արդյունքները ցույց են տալիս, որ Ծրագրի առավել զգայուն հատվածներն են՝ 

• Աղիտուի և Շամբի միջև ընկած հատվածը՝ բուսական աշխարհի տեսակների, 
թռչունների որոշ տեսակների (մորուքավոր անգղ /Gypaetus barbatus/, փոքր 
ենթարծիվ /Clanga pomarine/, կովկասյան գեղգեղիկ /Phylloscopus lorenzii/, կանաչ 
ճնճղուկ /Phylloscopus nitidus/, հայկական ճայ /Larus armenicus/) և 
կաթնասունների (հնդկական վայրենակերպ /Hystrix indica/) տեսակների 
տեսանկյունից. մի շարք կենսամիջավայրեր (ներառյալ խոնավ տարածքների) և 
գիշատիչների համար որսի վայրեր, 
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• Շենաթաղի և Քիրսի միջև ընկած հատված՝ թռչունների լեկինգ տեսակների 
համար, ինչպիսիք են վայրի հնդկահավը /Tetraogallus caspius/ և կովկասյան 
մարեհավը /Tetrao mlokosiewiczi/, սմբակավորները, ինչպիսիք են Բեզոարյան այծը 
/Capra aegagrus/ և մուֆլոնը /Ovis orientalis gmelina/, գիշատիչները, ինչպիսիք են 
պարսկական ընձառյուծը /Panthera pardus/, գործ արջը /Ursus arctos/, գորշ գայլը 
/Canis lupus/, չղջիկները, որոնք բազմանում են քարքարոտ միջավայրերում (այս 
տարածքը համընկնում է Զանգեզուրի պահպանվող տարածքի հետ, թեև այս 
փուլում ճանապարհն անցնելու է արգելավայրի տակով` թունելով), հատկապես 
թունելների պայթեցման հետ կապված, 

• Քիրսի և Գեղավանքի միջև ընկած հատվածը խոշոր կաթնասունների 
ենթատեքստով:    

Քաջարանի տարածքում գտնվող ճանապարհահատվածը պարունակում է նաև որոշակի 
զգայունություն բույսերի և թռչունների նկատմամբ (օրինակ՝ Tulipa sosnowskyi, Aquila 
chrysaetos և Accipiter gentilis): Ծրագրի տարածքում նախատեսված դաշտային 
աշխատանքները կորոշեն նման զգայունությունը և կրկնակի կստուգեն կապող և գործող 
ճանապարհների մյուս հատվածների էկոլոգիական զգայունությունը: 

Աղյուսակ 22-ը սինթեզում է Ծրագրի և հարակից օբյեկտների գնահատված էկոլոգիական 
զգայունությունը՝ հիմնված գրականության ուսումնասիրության, 2016 թվականի 
ուսումնասիրությունների և 2021 թվականի ձմեռային, գարնանային, ամառային և 
աշնանային հետազոտությունների վրա (Biogeotech (Հայաստան) կողմից 
իրականացրած)): 

Աղյուսակ 22. Ծրագրի ճանապարհի երկայնքով կենսաբազմազանության 
հիմնական արժեքների սինթեզ 

Կենսամիջավայրեր և տեսակներ 
Հատված 

0-x73 
Հատվա

ծ x-y 

ԲՊՄՄ 
կարմիր 

ցանկ 

Հայաստանի 
Կարմիր 

գիրք 

ԵՄ թռչունների և 
կենսամիջավայրերի 

դիրեկտիվ 

Կենսամիջավայրեր74 

Ներքին մակերևույթային ջրեր      

խոտածածկ տարածքներ և 
հողատարածքներ, որտեղ գերակշռում են 
խոտաբույսերը, մամուռները կամ 
քարաքոսերը  

     

անտառային տարածքներ, անտառները և 
այլ անտառածածկ տարածքներ  

     

կանոնավոր կամ վերջերս մշակված 
գյուղատնտեսական, այգեգործական և 
կենցաղային կենսամիջավայրեր  

     

ցամաքային անբուսածածկ կամ նոսր 
բուսականությամբ կենսամիջավայրեր 

     

Բուսական աշխարհ 

Hypericum armenum     Կրիտիկական 
վիճակում 
գտնվող 

 

Polystichum lonchitis - Common Holly     Վտանգված  

Psephellus zangezuri     Վտանգված  

Tanacetum zangezuricum    Վտանգված  

Campanula zangezura     Վտանգված  

Astragalus xiphidium      Վտանգված  

Gladiolus hajastanicus     Վտանգված  

Iris lineolata (Trautv.)    Վտանգված  

Tulipa sosnovskyi     Վտանգված  

 
 

 

73Գործող ճանապարհահատվածի վերաբերյալ տեղեկատվությունը կհավաքվի և կսինթեզվի դաշտային 
հետազոտություններից հետո: 
74Համաձայն Բեռնի կոնվենցիայի  
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Pyrus voronovii     Վտանգված  

Botrychium lunaria    Խոցելի  

Allium derderanum    Վտանգված  

Bupleurum pauciradiatum    Խոցելի  

Arum conophalloides    Վտանգված  

Centaurea elbrusensis    Վտանգված  

Centaurea rhizocalathium    Վտանգված  

Cousinia gabrielianae    Վտանգված  

Tragopogon tuberosus    Խոցելի  

Physoptychis caspica    Վտանգված  

Thlaspi zangezuricum    Վտանգված  

Gypsophila aretioides    Վտանգված  

Astragalus agasii    Կրիտիկական 
վիճակում 
գտնվող 

 

Astragalus humilis    Կրիտիկական 
վիճակում 
գտնվող 

 

Astragalus kirpicznikovii    Վտանգված  

Astragalus prilipkoanus    Վտանգված  

Onobrychis meschetica    Կրիտիկական 
վիճակում 
գտնվող 

 

Lomatogonium carinthiacum    Խոցելի  

Dracocephalum botryoides    Վտանգված  

Teucrium hyrcanicum    Խոցելի  

Ophrys apifera    Կրիտիկական 
վիճակում 
գտնվող 

 

Steveniella satyroides    Վտանգված  

Paeonia tenuifolia    Վտանգված  

Bromopsis zangezura    Վտանգված  

Sclerochloa woronowii    Վտանգված  

Ranunculus cicutarius    Վտանգված  

Crataegus zangezura    Վտանգված  

Potentilla cryptophila    Վտանգված  

Pyrus grossheimii    Վտանգված  

Rubus zangezurus    Վտանգված  

Երկկենցաղներ 

Syrian spadefoot - Pelobates syriacus   Քիչ 
մտահոգող 

Խոցելի - 

Սողուններ 

Cat snake  - Telescopus fallax   Քիչ 
մտահոգող 

Խոցելի - 

Transcaucasian rat snake - Zamenis 
hohenackeri 

  Քիչ 
մտահոգող 

Խոցելի - 

Armenian Viper - Vipera (Montivipera) raddei   Գրեթե 
վտանգված 

Խոցելի - 

Armenian steppe viper - Vipera (Pelias) 
eriwanensis 

  Խոցելի Խոցելի - 

Schneider's skink - Eumeces schneiderii   - Խոցելի - 

Mediterranean turtle - Testudo greaca   Խոցելի Խոցելի Խոցելի 

Անողնաշարավորներ 

Columella columella   Քիչ 
մտահոգող 

Կրիտիկական 
վիճակում 
գտնվող 

- 

Ornate Bluet - Coenagrion ornatum   Քիչ 
մտահոգող 

Խոցելի - 

Onychogomphus assimilis fulvipennis   - Խոցելի - 

Phytodrymadusa armeniaca   - Խոցելի - 

Procerus scabrosus fallettianus    - Խոցելի - 

Cortodera kaphanica    - Վտանգված - 
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Cerambyx cerdo acuminatus (Synonym: 
Cerambyx cerdo cerdo) 

  Խոցելի Խոցելի Գրեթե վտանգված 

Parnassius apollo kashtshenkoi    Քիչ 
մտահոգող 

Խոցելի Գրեթե վտանգված 

Brenthis ino schmitzi    - Խոցելի - 

Maculinea arion zara    - Խոցելի - 

Maculinea alcon monticola   - Խոցելի - 

Agrodiaetus huberti    - Վտանգված - 

Agrodiaetus aserbeidschanus   - Խոցելի - 

Proserpinus proserpina   Տվյալների 
անբավարա

րություն 

Խոցելի Գնահատված չէ 

Կաթնասուններ 

Long eared hedgehog – Hemiechinus 
auritus 

  Քիչ 
մտահոգող 

Վտանգված - 

Mehely’s horseshoe bat - Rhinolophus 
mehelyi  

  Խոցելի Խոցելի Խոցելի 

Mediterranean horseshoe bat - Rhinolophus 
euryale 

  Գրեթե 
վտանգված 

Խոցելի Խոցելի 

Blasius’ horseshoe bat - Rhinolophus blasii   Քիչ 
մտահոգող 

Վտանգված Խոցելի 

Eastern Barbastelle –  
Barbastella caspica (Synonym of Barbastella 
leucomelas) 

  Քիչ 
մտահոգող 

Խոցելի Գնահատված չէ 

Marbled polecat -Vormela peregusna   Խոցելի Խոցելի Խոցելի 

Wild goat (Bezoar goat) – Capra aegagrus   Գրեթե 
վտանգված 

Խոցելի Գնահատված չէ 

Armenian mouflon – Ovis orientalis gmelinii   Գրեթե 
վտանգված 

Վտանգված Գնահատված չէ 

Transcaucasian Water Shrew – Neomys 
teres 

  Քիչ 
մտահոգող 

Խոցելի - 

Schreiber’s Bat – Miniopterus schreibersii   Խոցելի Խոցելի Գրեթե վտանգված 

Indian Crested Porcupine – Hystrix indica   Քիչ 
մտահոգող 

Խոցելի - 

Brown bear – Ursus arctos   Քիչ 
մտահոգող 

Խոցելի Քիչ մտահոգող 

Wildcat – Felis silvestris   Քիչ 
մտահոգող 

Խոցելի Քիչ մտահոգող 

Panthera pardus saxicolor   - Կրիտիկական 
վիճակում 
գտնվող 

- 

Թռչուններ 

Caspian Snowcock – Tetraogallus caspius   Քիչ 
մտահոգող 

Խոցելի - 

Caucasian Black Grouse – Tetrao 
mlokosiewiczi 

  Գրեթե 
վտանգված 

Խոցելի - 

Black Stork – Ciconia nigra   Քիչ 
մտահոգող 

Վտանգված Քիչ մտահոգող 

Bearded Vulture - Gypaetus barbatus   Գրեթե 
վտանգված 

Խոցելի Խոցելի 

Egyptian Vulture - Neophron percnopterus   Վտանգված Վտանգված Վտանգված 

Black Vulture - Aegypius monachus   Գրեթե 
վտանգված 

Վտանգված Քիչ մտահոգող 

Griffon Vulture - Gyps fulvus   Քիչ 
մտահոգող 

Խոցելի Քիչ մտահոգող 

Northern Goshawk – Accipiter gentilis   Քիչ 
մտահոգող 

Խոցելի Քիչ մտահոգող 

Levant Sparrowhawk – Accipiter brevipes   Քիչ 
մտահոգող 

Խոցելի Քիչ մտահոգող 

Golden Eagle - Aquila chrysaetos   Քիչ 
մտահոգող 

Խոցելի Քիչ մտահոգող 

Lesser Spotted Eagle – Clanga pomarina   Քիչ 
մտահոգող 

Խոցելի Քիչ մտահոգող 
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Kingfisher - Alcedo atthis   Քիչ 
մտահոգող 

- Խոցելի 

Green Warbler – Phylloscopus nitidus   Քիչ 
մտահոգող 

Քիչ մտահոգող Քիչ մտահոգող 

Mountain Chiffchaff – Phylloscopus 
sindianus 

  Քիչ 
մտահոգող 

Քիչ մտահոգող Քիչ մտահոգող 

Ձկներ 

Aral asp - Aspius aspius   Քիչ 
մտահոգող 

Խոցելի Քիչ մտահոգող 

Bulat-mai barbel - Barbus capito   - - Խոցելի 

5.2 Սոցիալ-տնտեսական ելակետային պատկերը 

5.2.1 Վարչական կառուցվածք 

Ծրագիրը իրականացվելու է ՀՀ հարավում՝ Սյունիքի մարզի Սիսիսան և Քաջարան 
համայնքներում: Հյուսիսում մարզը սահմանակից է Վայոց ձորի մարզին, հարավում՝ 
Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը (սահմանի երկարությունը 42 կմ է), արևմուտքից՝ 
Ադրբեջանի Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետությանը և արևելքից՝ Ադրբեջանին։ 

Սյունիքի մարզի տարածքի մակերեսը կազմում է 4506 կմ2 (Հայաստանի 15․1%-ը), 
վարչական կենտրոնը՝ Կապան քաղաքն է։ Մարզը ներառում է ութ համայնք 
(ինքնակառավարվող վարչական միավորներ), որոնք հետագայում ներառում են յոթ 
քաղաք և 131 գյուղական բնակավայրեր75։ 

5.2.2 Ժողովրդագրություն 

Սյունիքի մարզի բնակչությունը 2011 թվականի հունվարին կազմել է 137.3 հազար մարդ 
(Հայաստանի բնակչության մոտ 4.6%-ը): Մարզի բնակչության խտությունը 30 բնակիչ/կմ2 
է, որը ՀՀ մարզերից ամենացածրն է (երկրի բնակչության միջին խտությունը մոտ 100 է 
բնակիչներ/կմ2): Մարզն ունի քաղաքային բնակչության ամենաբարձր տեսակարար կշիռը 
ՀՀ մարզերից՝ 67.9%՝ հանրապետության միջինի 43.1%-ի դիմաց։ Մարզի բնակչության մեծ 
մասը բնակվում է քաղաքներում (Կապան՝ 42.2, Սիսիան՝ 14.8, Գորիս՝ 20.4, Քաջարան՝ 
6.9, Մեղրի՝ 4.5, Ագարակ՝ 4.1 հազ. բնակիչ)։ Սյունիքի մարզի բնակչության շուրջ 26%-ը 65 
և բարձր տարիքի են, իսկ շուրջ 47%-ը՝ 0-19 տարեկան: 

Բնակչության աճը 2016-2020 թվականներին եղել է բացասական (-1.5%)։ Սյունիքի մարզի 
քաղաքային (-0.9%) և գյուղական (-2.9%) բնակչության աճի միջև էական տարբերություն 
կա: Մարզի բնակչության նվազման ցուցանիշը երկրի ամենացածրերից է, բնակչության 
նվազման տեմպերը գրանցվել են միայն Արարատյան դաշտի մարզերում (Արարատ, 
Արմավիր) և Կոտայքի մարզում։ Տարածաշրջանի բնակչության սեռային 
բաշխվածությունն է՝ արական՝ 48.5%, իգական՝ 51.5%, ինչը համապատասխանում է 
հանրապետական ցուցանիշներին (արական` 47.5% իգական` 52.5%)։ 

Սյունիքի մարզը բնութագրվում է Հայաստանում ամենացածր ծնելիությամբ (այլ մարզերի 
համեմատությամբ) (9.8‰ 12.2‰ հանրապետական միջինի դիմաց): Տարածաշրջանի 
մահացության մակարդակը համընկնում է հանրապետական միջին ցուցանիշի հետ (8.7‰ 
8.8‰-ի դիմաց) 76 : Ժողովրդագրական և միգրացիոն միտումների, ինչպես նաև 
բնակչության տարիքային կառուցվածքի և ժողովրդագրական այլ բնութագրերի մասին 
տեղեկատվությունը որոշ գյուղերի համար, որոնք հատվում են կամ գտնվում են Ծրագրի 
օբյեկտների և գործող ճանապարհի մոտ, մասնատված է և մասամբ հնացած:   

 
 

 

75ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, ՀՀ մարզեր և Երևան քաղաք՝ թվերով, 2020 
https://www.armstat.am/en/?nid=81&id=2324   
76նույնը 

https://www.armstat.am/en/?nid=81&id=2324
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5.2.3 Էթնիկ փոքրամասնություններ 

Սյունիքի մարզում կան բնակավայրեր, որտեղ ապրում են ազգային 
փոքրամասնություններ։ 2011 թվականի վերջին մարդահամարի տվյալներով77՝ մարզում 
ապրում է ընդամենը 414 էթնիկ փոքրամասնությունների բնակիչ, որոնցից 259-ը ռուսներ 
են։ 1987-1989 թվականներին Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ընթացող հակամարտության 
ընթացքում ադրբեջանցի բնակիչները լքել են տարածաշրջանը։ Էթնիկ 
փոքրամասնությունների լեզուներից տարածաշրջանում օգտագործվում է միայն 
ռուսերենը։ Էթնիկ փոքրամասնությունները կարող են ռուսերենով հաղորդակցվել 
պետական և տեղական իշխանությունների հետ: Ծրագրի տարածքում գտնվող գյուղերի 
վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ պետք է հավաքագրվեն, և դա կարվի ՇՄՍԱԳ-ի 
շրջանակներում։  

5.2.4 Տնտեսություն 

Արդյունաբերությունը տարածաշրջանի տնտեսության առաջատար ոլորտն է (73.1%), 
որին հաջորդում են գյուղատնտեսությունը (12.4%) և ծառայությունները (5.4%) (Նկար 24): 
Մարզի ընդհանուր տարածքի շուրջ 68%-ը գյուղատնտեսական նշանակության հողեր են78: 
Գյուղի բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ, այսինքն՝ 
բուսաբուծությամբ և խոշոր և մանր անասնապահությամբ։ Հիմնական մշակաբույսերն 
ենч հացահատիկը, չոր հացահատիկը, կարտոֆիլը և բանջարեղենը։ Այգեգործությամբ 
զբաղվում են շրջանի հարավային մասում (Մեղրիի համայնք): 

Սյունիքի մարզը հարուստ է օգտակար հանածոներով։ Առավել արժեքավոր են գունավոր 
մետաղները (պղինձ, մոլիբդեն, ցինկ և այլն), թանկարժեք մետաղները (ոսկի և արծաթ) և 
ոչ մետաղական օգտակար հանածոները (շինարարական և դեկորատիվ քարեր, բազալտի 
հումք, կրաքար և գրանիտե պաշարներ)։ Հիմնական արդյունաբերական ճյուղերը՝ 
հանքարդյունաբերությունը, վերամշակող արդյունաբերությունը և գազի/էներգիայի 
արտադրությունը, կազմում են մոտ 81%, 9.7% և 8.4% համապատասխանաբար: Մարզում 
արտադրվող էլեկտրաէներգիայի մեծ մասն արտադրվում է Որոտան կասկադի 
հիդրոէլեկտրակայանների միջոցով։  

 

Նկար 24. Սյունիքի մարզի տնտեսության կառուցվածքը (2019) 

Տարածաշրջանային արդյունաբերական և գյուղատնտեսական արտադրանքի մասնաբա-
ժինները ոլորտային հանրապետական արտադրանքներում կազմում են 
համապատասխանաբար 16.6% և 6.9%: Տարածաշրջանային հանքարդյունաբերության 
արտադրանքի տեսակարար կշիռը Հայաստանի ընդհանուր ծավալում կազմում է 79.4%, 
ուստի տարածաշրջանը ռազմավարական նշանակություն ունի երկրի տնտեսության 

 
 

 

772011 թվականի մարդահամարի արդյունքները, Սյունիքի մարզի էթնիկ կազմը 
https://armstat.am/file/doc/99483408.pdf 
78https://www.armstat.am/file/article/marzer_2020_33.pdf. 
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Մանրածախ առևտուր 

Ծառայություններ 

https://armstat.am/file/doc/99483408.pdf
https://www.armstat.am/file/article/marzer_2020_33.pdf
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համար։ Տարածաշրջանը, այնուամենայնիվ, մնում է թերբնակեցված և տնտեսապես ավելի 
քիչ զարգացած՝ իր հեռավորության/ մայրաքաղաքից մեծ հեռավորության և 
տրանսպորտային հաղորդակցության այլընտրանքային եղանակների բացակայության 
պատճառով79: 

5.2.5 Աղքատություն և գործազրկություն, եկամուտներ և ծախսեր 

Սյունիքի մարզում միջին ամսական անվանական աշխատավարձը 2019 թվականին 
կազմել է 266832 դրամ (մոտ 505 եվրո), որն ամենաբարձրն է ՀՀ մարզերից (ներառյալ 
Երևանը)։ Տարածաշրջանի միջին աշխատավարձը 32%-ով բարձր է միջին 
հանրապետականից։ Նման բարձր միջին աշխատավարձը պայմանավորված է 
հանքարդյունաբերության ոլորտում բարձր վարձատրվող աշխատատեղերով։ Միևնույն 
ժամանակ, մասնավոր (հիմնականում տղամարդկանց զբաղվածություն) և պետական 
(հիմնականում կանանց զբաղվածություն) հատվածներում առկա է աշխատավարձերի 
տարբերություն: 

Նմանապես, Սյունիքի մարզն ունի մեկ շնչի հաշվով ամսական ամենաբարձր եկամուտը 
ՀՀ մարզերից (ներառյալ Երևանը): Մեկ շնչին բաժին ընկնող եկամուտը 2018 թվականին 
կազմել է 97146 ՀՀ դրամ (մոտ 185 եվրո), ինչը 59%-ով բարձր է երկրի միջին ցուցանիշից։ 
Սյունիքի մարզում աղքատությունը ամենացածրերից մեկն է: 2018թ.-ին մարզի 
աղքատության մակարդակը կազմել է 16.7%, իսկ հանրապետական միջին ցուցանիշը 
կազմել է 23.5%: 

Տարածաշրջանում գործազրկության մակարդակը կազմում է 15.0%, ինչը շատ ավելի քիչ 
է, քան երկրի միջին ցուցանիշը (18.3%): Կարևոր է նշել տղամարդկանց (10.4%, երկրի 
ամենացածրներից մեկը) և կանանց (21.1%, երկրի ամենաբարձրներից մեկը) 
գործազրկության մակարդակը, որը պայմանավորված է հանքարդյունաբերության 
ոլորտում զբաղվածության գերակշռությամբ, որտեղ կանանց համար զբաղվածության 
հնարավորությունները սահմանափակ են80:  

5.2.6 Գենդերային հարցեր 

Երկրի Սահմանադրությունը երաշխավորում է բոլոր քաղաքացիների հավասար 
իրավունքները։ Հայաստանում տղամարդկանց և կանանց հավասար իրավունքների և 
հավասար հնարավորությունների մասին օրենքը դրեց գենդերային քաղաքականության և 
օրենսդրության հիմքերը: Հայաստանը վավերացրել է Կանանց նկատմամբ 
խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիան, ինչպես նաև ԱՄԿ 
մի քանի կոնվենցիաներ, այդ թվում՝ 100-րդ Կոնվենցիան՝ կին և տղամարդ աշխատողների 
նույնարժեք աշխատանքի համար հավասար վարձատրության  մասին: Հայաստանի 
կառավարությունն ընդունել է գենդերային հավասարության 2019-2023 թվականների 
ռազմավարությունը81, որը սահմանում է տարբեր ոլորտներում գենդերային ինտեգրման 
առաջնահերթությունները: 

Հայաստանի Մարդկային Ներուժի Զարգացման Ինդեքսը ("ՄՆԶԻ") 2019 թվականին 
կազմել է 0.776՝ մարդկային ներուժի զարգացման բարձր կատեգորիա՝ 189 երկրներից և 
տարածքներից զբաղեցնում է 81-րդ տեղը (2020 թվականի Մարդկային ներուժի 
զարգացման զեկույց82): 2019թ.-ի կանանց ՄՆԶԻ-ի արժեքը Հայաստանի համար կազմում 
է 0.766, ի տարբերություն տղամարդկանց՝ 0.780-ի, ինչի արդյունքում Գենդերային 
Զարգացման Ինդեքսը ("ԳԶԻ") կազմում է 0.982՝ այն դասելով 1-ին խմբին 83  (ԳԶԻ-ն 

 
 

 

79նույնը 
80նույնը 
81ՀՀ կառավարության 19.09.2019թ N 1334-Լ որոշումը, http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=151906  
82ՄԱԶԾ Մարդկային զարգացման զեկույց 2020 թ, Հայաստան. http://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-
Profiles/ARM.pdf.  
83Երկրները բաժանվում են հինգ խմբի՝ ՄԶԻ արժեքներում գենդերային հավասարությունից բացարձակ 
շեղումներով: 1-ին խումբը ներառում է կանանց և տղամարդկանց ՄԶԻ նվաճումների բարձր 
հավասարություն ունեցող երկրները (բացարձակ շեղում 2,5%-ից պակաս), իսկ 5-րդ խումբը ներառում է 

http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=151906
http://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/ARM.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/ARM.pdf


Սիսիան-Քաջարան ճանապարհահատվածի ծրագիր․ ՇՄՍԱԳ․ Նախնական գնահատման հաշվետվություն․ Ref.No.46.002 

  76 

հաշվարկված է 167 երկրների համար): Ի տարբերություն, Ադրբեջանի և Վրաստանի ԳԶԻ 
արժեքներն ավելի ցածր են՝ համապատասխանաբար 0.943 և 0,98084: 

Մինչդեռ երկիրը դեռևս բախվում է գենդերային անհավասարության հետևյալ մարտահրա-
վերներին (2019)85` 

• Գենդերային նորմեր և վերաբերմունք. Գենդերային իրավահավասարությունը 
ոչ միայն ամրագրված է օրենքով, այլև ավելի շատ ընդունվում է որպես 
սոցիալական նորմ: Այնուամենայնիվ, գերակշռող գենդերային կարծրատիպերը 
սահմանափակում են կանանց և տղամարդկանց որոշակի սոցիալական, 
կենցաղային և տնտեսական դերերը: Տղամարդիկ խստորեն ընկալվում են որպես 
կերակրող և ավելի լավ քաղաքական գործիչներ: Կանանց դերերն ավելի շատ 
կապված են կենցաղային և երեխաների խնամքի խնդիրների հետ: 

• Կանանց մասնակցությունը որոշումների կայացմանը. ՀՀ Ընտրական 
օրենսգրքում կատարված փոփոխությամբ կանանց նվազագույն քվոտան 
հասցվել է 25%-ի։ Արդյունքում, կանայք պահպանում են ազգային ժողովի տեղերի 
այդ հարաբերակցությունը: Չնայած այս դրական առաջընթացին՝ նրանց 
քաղաքական ներկայացվածությունը մեծացնելու համար անհրաժեշտ է հետագա 
առաջընթաց: Նախարարական 14 պաշտոններից միայն 1-ն է զբաղեցնում կին։ 
Համայնքային մակարդակում կանայք համայնքների ավագանիների անդամների 
միայն 11%-ն են, փոխմարզպետների 8%-ը և ոչ մի մարզպետ։ 

• Տնտեսական հզորացում. Կանանց աշխատուժի ներկայացվածությունն ավելի 
ցածր է, քան տղամարդկանցը, և աշխատուժի տարիքի կանանց կեսից մի փոքր 
ավելին է (51.4%) աշխատում՝ տղամարդկանց 70.6%-ի համեմատ: Կանայք ավելի 
հաճախ են աշխատում կես դրույքով, քան տղամարդիկ (34% ընդդեմ 18%): 
Գործազրկությունը բարձր է երիտասարդ կանանց շրջանում (15-24 տարեկան)՝ 
45%, համեմատած նույն տարիքային խմբի տղամարդկանց 33.3%-ի հետ: 

• Ժամանակի սղության նվազեցում. Կանայք ունենում են ժամանակի սղություն՝ 
չվճարվող տնային աշխատանքների համար պատասխանատվության 
պատճառով: Կանանց ժամանակի սղությունն ավելի է սրվում, երբ նրանք սկսում 
են աշխատել, և նրանց տնային ծանրաբեռնվածությունը չի նվազում։ Գյուղական 
վայրերում տղամարդիկ ավելի հավանական է, որ ստանձնեն 
մեխանիկական/տեխնոլոգիական առաջադրանքները՝ թողնելով կանանց ավելի 
շատ ժամանակատար ձեռքի աշխատանք, օրինակ՝ ջուր բերելը: 

Սյունիքի մարզում գենդերային զբաղվածության և աշխատավարձերի բացերի վերաբերյալ 
լրացուցիչ տեղեկություններ պետք է հավաքագրվեն ՇՄՍԱԳ-ի ընթացքում գյուղերի 
մակարդակով:  

5.2.7 Ազդակիր համայնքների համառոտ ակնարկ 

Քաջարան համայնքը ներառում է Քաջարան քաղաքը և 20 գյուղական բնակավայր։ 
Համայնքի բնակչությունը կազմում է շուրջ 8300 մարդ, որից 6940-ը ապրում է 
Քաջարանում: Տնտեսության հիմնական ներդրումը հանքարդյունաբերությունն է։ 
Համայնքի տնտեսությունն իր բաժինն ունի վերամշակող արդյունաբերության մեջ, որտեղ 
գերակշռում է սննդամթերքի և պատրաստի մետաղական արտադրանքի 
արտադրությունը։ Գյուղատնտեսությունը հիմնականում անասնապահությունն է։ 

Սիսիան համայնքը ներառում է Սիսիանը և Դաստակերտը, ինչպես նաև 30 գյուղական 
բնակավայրեր: Համայնքի բնակչությունը կազմում է շուրջ 30600 մարդ, որից 14800-ը 

 
 

 

կանանց և տղամարդկանց ՄԶԻ նվաճումների ցածր հավասարություն ունեցող երկրները (գենդերային 
հավասարությունից 10%-ից ավելի բացարձակ շեղում): 
84նույնը 
85 ԱԶԲ, Հայաստան. Երկրի գենդերային գնահատում, https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-
document/546716/armenia-country-gender-assessment-2019.pdf  

https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/546716/armenia-country-gender-assessment-2019.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/546716/armenia-country-gender-assessment-2019.pdf
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ապրում է Սիսիանում։ Էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը հիմնական տնտեսական 
գործունեությունն է, որին հաջորդում են սննդի վերամշակումը և ոչ մետաղների 
արդյունահանումը: Գյուղատնտեսությունը հիմնականում ներառում է հացահատիկի և 
կարտոֆիլի արտադրություն, ինչպես նաև անասնապահություն։  

5.2.8 Հողօգտագործում և հողի իրավունքներ 

Կառուցվող ճանապարհը հատելու է 13 վարչական միավորներին պատկանող 22 գյուղերի 
հողատարածքներ. 

• Սիսիան համայնք՝ Իշխանասար, Սիսիան, Ույծ, Աղիտու, Նորավան, Վաղատին, 
Որոտնավան, Դարբաս, Շամբ, Գետաթաղ, Լոր և Շենաթաղ: 

• Քաջարան համայնք՝ Քիրս, Քարուտ, Գեղի, Վերին Գեղավանք, Գեղավանք, 
Գետիշեն, Ոչեթի, Նոր Աստղաբերդ, Կավճուտ և Ձագիկավան: 

Աղյուսակ 23-ում ստորև թվարկված են այն բնակավայրերը, որոնք գտնվում են կառուցվող 
ճանապարհի մերձակայքում և ցույց են տալիս հեռավորությունները ճանապարհից: 
Նրանք բոլորը տարբեր չափերով ազդեցության կենթարկվեն։ 

Աղյուսակ 23. Կառուցվող ճանապարհի շրջակայքում գտնվող բնակավայրեր 

№  
Վարչական 

շրջան/տարածք 
Բնակավայր 

(Գյուղ/քաղաք) 
Գտնվելու վայրը՝ կապված կառուցվող ճանապարհի 

հետ 

Սիսիան համայնք 

1 Իշխանասար Իշխանասար Մ-2 մայրուղու հետ կառուցվող ճանապարհի խաչմերուկից 
մոտ 820 մ հյուսիս 

2 Սիսիան Սիսիան TU001 թունելից 650 մ դեպի արևմուտք (կառուցվող 
ճանապարհի կմ 4+750 - կմ 5+250 հատված) 

3 Ույծ Ույծ TU001 թունելից մոտ 1300 մ դեպի հարավ (կառուցվող 
ճանապարհի կմ 4+750 - կմ 5+250 հատված) 

4 Աղիտու Աղիտու Մոտակա բնակելի տունը գտնվում է կառուցվող 
ճանապարհի 7+400 կմ հյուսիս 50 մ հեռավորության վրա։ 

5 Նորավան Նորավան TU002 թունելից մոտ 1000 մ դեպի հյուսիս (կառուցվող 
ճանապարհի կմ 8+100 - կմ 8+800 հատված) 

6 Վաղատին Վաղատին Մոտակա բնակելի տունը գտնվում է կառուցվող 
ճանապարհից կմ 11+500 կմ հյուսիս 250 մ հեռավորության 
վրա։  

7 Որոտնավան Որոտնավան Որոտան գետի BR005 կամրջից մոտ 650 մ դեպի արևելք 
(կառուցվող ճանապարհի կմ 12+650 - կմ 13+200 հատված) 

8 Դարբաս Շամբ Կառուցվող ճանապարհից մոտ 1300մ դեպի արևմուտք, 
հատված կմ 15+600 - կմ 16+200 

Դարբաս Կառուցվող ճանապարհից մոտ 200 մ դեպի արևելք, 
հատված կմ 18+700 - կմ 19+300 

9 Գետաթաղ Գետաթաղ Կառոցվող ճանապարհից մոտ 200 մ դեպի արևմուտք, 
հատված կմ 20+000 - կմ 20+750 

10 Լոր Լոր Կառուցվող ճանապարհից մոտ 170 մ դեպի արևմուտք, 
հատված կմ 22+050 - կմ 20+350 

11 Շենաթաղ Շենաթաղ Կառուցվող ճանապարհն անցնում է Շենաթաղ բնակավայրի 
արևելյան սահմանի մոտով, կարող է տուժել 1-2 տուն (կմ 
26+200 - կմ 26+500 հատված) 

Քաջարան համայնք 

12 Գեղի Քիրս Գտնվում է կամրջի տակ կմ 36+300 - կմ 36+550 հատվածում 

Քարուտ Գտնվում է ճանապարհահատվածից մոտ 50 մ դեպի 
արևմուտք, կմ 38+700 - կմ 39+000 հատված 

Գեղի Կառուցվող ճանապարհահատվածից մոտ 180-200 մ դեպի 
հարավ, կմ 45+000 - կմ 45+600 հատված 

Վերին 
Գեղավանք  

Կառուցվող ճանապարհահատվածից մոտ 90-100 մ դեպի 
հարավ, կմ 47+700 - կմ 48+000 հատված 

Գեղավանք Կառուցվող ճանապարհահատվածից մոտ 350 մ դեպի 
հյուսիս, կմ 50+900 - կմ 51+000 հատված 
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№  
Վարչական 

շրջան/տարածք 
Բնակավայր 

(Գյուղ/քաղաք) 
Գտնվելու վայրը՝ կապված կառուցվող ճանապարհի 

հետ 

Գետիշեն (հին 
անվանումը՝ 
Չայքենդ) 

Գտնվում է TU007 թունելից ավելի քան 400 մ դեպի 
արևմուտք հեռավորության վրա (հատված կմ 43+900 - կմ 
44+400) 

Ոչեթի (հին 
անվանումը՝ 
Հաջաթին) 

Գտնվում է TU007 թունելից ավելի քան 500 մ դեպի 
արևմուտք հեռավորության վրա (կմ 43+900 - կմ 44+400 
հատված) 

Նոր Աստղաբերդ 
(հին 
անվանումը՝ 
Փայահան) 

Գտնվում է TU007 թունելից ավելի քան 1000 մ դեպի 
արևմուտք հեռավորության վրա (հատված կմ 43+900 - կմ 
44+400) 

13 Լեռնաձոր Կավճուտ Կառուցվող ճանապարհից մոտ 65-70 մ դեպի հյուսիս-
արևելք՝ TU009 թունելի մոտ (կմ 54+300 - կմ 54+900 
հատված)  

Ձագիկավան 
(հին 
անվանումը՝ 
Մուսալլամ) 

Կառուցվող ճանապարհահատվածից մոտ 200 մ դեպի 
արևելք, կմ 55+500 - կմ 55+800 հատված 

Նախնական ՀՕՏՊ86-ի համաձայն՝ կադաստրային քարտեզների հիման վրա ազդեցության 
ենթակա են հողերի հետևյալ իրավական կատեգորիաները՝  

1. Սեփականաշնորհված հողատարածքներ: 245 հողամաս (209 
գյուղատնտեսական, 33 բնակելի, 1 արտադրական, 2 հատուկ նշանակության) 
276855.87մ2 մակերեսով։ ՇՄՍԱԳ-ի Խորհրդատուի կողմից ազդակիր 
բնակավայրերում անցկացված խորհրդակցությունների ընթացքում պարզվել է, որ 
միայն 1-2 դեպքերում (Շենաթաղ գյուղում) կան առանձնատներ, որոնք կարող են 
տուժել կամրջի հենասյուների տեղադրումից, շատ դեպքերում՝ բնակելի 
կատեգորիայի հողերն օգտագործվում են գյուղատնտեսական նպատակներով՝ 
որպես վարելահողեր կամ արոտավայրեր, ինչպես նաև այգիներ։ 

2. Համայնքային հողատարածքներ՝ 236 հողամաս (191 գյուղատնտեսական, 26 ոչ 
գյուղատնտեսական, 19 հատուկ նշանակության) 1955421.61 մ2 մակերեսով։ Այս 
հողերն ուղղակիորեն կառավարվում են տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների կողմից և սովորաբար օգտագործվում են համայնքի անդամների 
կողմից որպես արոտավայրեր և նշանակված են որպես հանրային 
հարմարությունների, գյուղական ճանապարհների կամ ապագա օգտագործման 
համար նախատեսված վայրեր: Այդ հողերից մի քանիսը կարող են պաշտոնապես 
վարձակալվել մասնավոր անձանց կողմից կամ ոչ պաշտոնապես տրամադրվել 
անվճար կարճաժամկետ օգտագործման մասնավոր անձանց (համայնքի հողի վրա 
ոչ ֆորմալ վարձակալներ): Վարձակալված կամ ոչ պաշտոնապես օգտագործվող 
համայնքային հողերի վերաբերյալ տվյալները կբացահայտվեն ՀՕՏՊ-ի մշակման 
ընթացքում: 

3. Պետական հողատարածքներ՝ 36 հողամաս 611729.27 մ2 մակերեսով։ Դրանցից 
1 հողամասը գյուղատնտեսական է, մնացածը (35) հատուկ նշանակության հողեր։ 

4. Խառը հողատարածքներ՝ 425242.25 մ2 մակերեսով 9 հողամաս ունեն խառը 
սեփականության կարգավիճակ, որոնցից 2-ը գյուղատնտեսական են, 7-ը` ոչ 
գյուղատնտեսական: 

5. Չնույնականացված հողատարածքներ՝ 21 հողամասերի հողի տեսակը և 
սեփականության կարգավիճակն անհայտ են դրանց վերաբերյալ կադաստրում 
տեղեկատվության բացակայության պատճառով: Այս գույքերի սեփականության 

 
 

 

86J/V SPEA Engineering-IRD Engineering. Nov. 2016. նախնական LARP. Նախնական նախագծում. ՏՐԱՆՇ 4. Բաժին 
Սիսիան - Քաջարան հատված, Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր. 
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կարգավիճակը կորոշվի հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի մշակման 
ընթացքում: 

Ծրագրի այլ բաղադրիչների համար հողի կարիքները ներկայումս անհայտ են, հատկապես՝ 
կապված ժամանակավոր օտարման հետ, ինչպիսիք են պահման տեղամասերը, 
շինարարական ճամբարները և հանքերը: Այս օբյեկտները կորոշվեն Կառուցող 
Կապալառուի կողմից՝ օգտագործելով Ծրագրի ՀՕՏՊ-ի հողերի օտարման սկզբունքները: 

Ենթադրվում է, որ գործող ճանապարհները՝ Սիսիան-Շենաթաղ (կամ Սիսիանով կամ 
Նորովանով) և Տաթև-Կապան (Հ-45) ճանապարհները) կօգտագործվեն շինանյութն ու 
անձնակազմը շինհրապարակներ տեղափոխելու համար։ Գործող Սիսիան-Շենաթաղ 
ճանապարհն անցնում է Ծրագրի ազդակիր համայնքներով՝ կառուցվող ուղղուն զուգահեռ: 
Գործող Տաթև-Կապան Հ-45 ճանապարհն անցնում է տասը բնակավայրերով (Շինուհայր, 
Հալիձոր, Տաթև, Աղվանի, Տանձավեր, Վերին Խոտանան, Շրվենանց, Նորաշենիկ, 
Աճանան և Կապան): Որոշ բնակելի շենքեր և սոցիալական կառույցներ (օրինակ՝ դպրոց, 
հիվանդանոց, մանկապարտեզ, գյուղապետարաններ և եկեղեցիներ) գտնվում են գործող 
ճանապարհներին շատ մոտ (Նկար 25), և դա պետք է ճանաչվի, գնահատվի և 
կառավարվի Ծրագրի իրականացման ընթացքում։  

  

Շենքեր Որոտանավան գյուղում և Քաջարան համայնքում  

 
 

Սուրբ Գևորգ եկեղեցի, Սիսիան համայնքի Լոր 
գյուղ 

Սիսիան համայնքի Շենաթաղ բնակավայրի 
Ռ.Վասիրյանի հուշահամալիրի մոտ 

Նկար 25. Ծրագրի ճանապարհին կից բնակելի կամ սոցիալական կառույցներ 

5.3 Պատմամշակութային ժառանգություն 

Սյունիքի մարզը և, մասնավորապես, Ծրագրով առաջարկվող ճանապարհի շրջակայքը 
հարուստ են պատմամշակութային հուշարձաններով։ Տարածաշրջանը Հայաստանի 
ամենագեղեցիկներից մեկն է և պարունակում է պատմամշակութային ժառանգության 
նշանակալի վայրեր: Տարածքը լեռնային է, լեռնային գետերի մեծ, խորը կիրճերով և վատ 
ուսումնասիրված հնէաբանությամբ: Տարածաշրջանի կարևոր պատմական 
հուշարձաններից են` Տաթևի վանքը (Նկար 26, a)), Հարավային Հայաստանի գեղատեսիլ 
հոգևոր մայրաքաղաք Որոտնավանքը (Նկար 26, b)), Վահանավանքը (Նկար 26, c)), 
"Զորաց քարերը" Սիսիանի մոտ (Նկար 26, d)), Խնձորեսկի միջնադարյան քարանձավները 
(Նկար 26, e)), ինչպես նաև բնական ժառանգություն, ինչպիսիք են Սև լիճը (Նկար 26, f)) 
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և Շիկահողը։ Սյունիքի մարզի գրեթե բոլոր ճանապարհները շրջապատված են գեղեցիկ 
հուշարձաններով և/կամ սրբավայրերով:  

  

a) Տաթևի վանք b) Որոտնավանք 

  

c) Վահանավանք d) Զորաց քարեր 

  

e) Խնձորեսկի միջնադարյան քարանձավներ f) "Սև լիճ" բնական հուշարձան 

Նկար 26. Սյունիքի մարզի հայտնի պատմամշակույթյաին և բնական 
հուշարձանները 

Պատմամշակութային հուշարձանների/օբյեկտները սույն ՇՄՍԱԳ շրջանակներում 
նույնականացվել են, կիրառելով՝ 

1. ՀՀ կառավարության 29.12.2005թ.-ի "Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի 
մարզի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակը 
հաստատելու մասին" №2322-Ն որոշումը, 

2. ՀՀ կառավարության 14.08.2008թ.-ի "Հայաստանի Հանրապետության բնության 
հուշարձանների ցանկը հաստատելու մասին" №967-Ն որոշումը, 
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3. ՀՀ կառավարության 15.03.2007թ.-ի "Հայաստանի Հանրապետության պետական 
սեփականություն համարվող և օտարման ոչ ենթակա պատմության և մշակույթի 
անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակը հաստատելու մասին" №385-Ն 
որոշումը, 

4. Հնագիտական ուսումնասիրությունները, որոնք իրականացվել են 2016-2017 
թվականներին Տրանշ 4 - Սիսիան-Քաջարան ճանապարհահատվածի 
աշխատանքային նախագծի՝ ՇՄԱԳ շրջանակներում87, 

5. 2021 թվականի ապրիլին և դեկտեմբերին Խորհրդատուի Ծրագրի տարածաշրջան 
այցելությունների արդյունքները։  

2016-2017 թվականների ՇՄԱԳ-ի համար անցկացված հնագիտական հետազոտությունը 
ներառել է մշակութային, պատմական, հնագիտական, հնէաբանական և հոգևոր 
նշանակության 81 միավոր, որոնք կարող են ազդվել առաջարկվող ճանապարհից, 
ներառյալ քարանձավները, դամբարանադաշտերը, գերեզմանոցները, սրբավայրերը, 
եկեղեցիներն ու վանքերը, բերդերը, հնագիտական, պատմամշակութային և հոգևոր 
նշանակություն միավորները, բրածոները, դիատոմիտների ծագման լճային նստվածքի 
հատվածները, բնական հուշարձանները։ Մշակութային ժառանգության 81 միավորները 
կենտրոնացված են 59 վայրերում (Աղյուսակ 24), որոնցից 11-ը ՀՀ Սյունիքի մարզի 
պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակի մաս են կազմում 
(տես ՀՀ կառավարության №2322-Ն որոշումը) և 48-ը` հայտնաբերվել է հնագիտական 
ուսումնասիրության ժամանակ։ Միավորները բաժանված են երկու խմբի՝ 

1) Օբյեկտներ, որոնք գտնվում են Ծրագրի ուղիղ ազդեցության գոտում  
Խորհրդատուի նշումը՝ այս գոտին սահմանված է որպես "օտարման գոտի" ՇՄԱԳ-ի 
անգլալեզու տարբերակում և որպես "ճանապարհի ուղեգիծ"՝ հայալեզու 
տարբերակում։ 

2) Օբյեկտներ, որոնք անուղղակիորեն ազդվում են ճանապարհի կառուցման կամ 
շահագործման փուլերում 
Խորհրդատուի նշումը՝ այս գոտին գտնվում է առաջարկվող ճանապարհի ուղեգծից 
դուրս։  

Ակնկալվում է, որ մոտ 38 մշակութային ժառանգության վայրեր ուղղակիորեն (Աղյուսակ 
24, կարմիր տողեր), իսկ 21  վայրեր անուղղակիորեն (Աղյուսակ 24, կապույտ տողեր) 
կազդվեն Ծրագրի իրականացման ընթացքում։ Մշակութային ժառանգության 59 
միավորներից են՝ i) "Արզումանի կամուրջը" և միջնադարյան ճանապարհը (Աղյուսակ 24, 
միավոր 54-ը), ii) փակ խաչքարը կամ "Լորիկի խաչը" (Աղյուսակ 24, միավոր 55-ը), 
աղբյուրը-հուշարձանը (Աղյուսակ 24, միավոր 60-ը) համապատասխանաբար Դարբաս, 
Լոր և Շենաթաղ բնակավայրերում, որոնք կարևոր են համարվում զբոսաշրջիկներին դեպի 
տարածք գրավելու համար։ 

Աղյուսակ 24. Պատմամշակութային ժառանգության միավորներ և վայրեր, որոնք 
նույնականացված են Ծրագրի ճանապարհահատվածի երկայնքով 

Վայր 
Մշակութային 

օբյեկտը 
(հուշարձանը) 

Մշակութային օբյեկտի 
տեսակը 

GPS կոորդինատները 
Մշակութային 

օբյեկտի 
կարգավիճակը 

Դիրքը 
ծրագծի 

նկատմամբ X Y 

Սիսիան համայնք 

Սիսիան բնակավայր (վայր-5 / միավոր-17) 

1 1 Բնական հուշարձան 589637.11 4378309.15 նորահայտ կմ 1+450 

2 2 Մատուռ-սրբատեղի 

«Ստեփան ուխտ» 

589742.85 4377476.55 նորահայտ կմ 2+320 

 
 

 

87North-South Road Corridor Investment Program, Tranche 4: Section Sisian-Kajaran, Detail Design, Final Environmental 
Impact Assessment Report and Environmental Management Plan, November 2019. 
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Վայր 
Մշակութային 

օբյեկտը 
(հուշարձանը) 

Մշակութային օբյեկտի 
տեսակը 

GPS կոորդինատները 
Մշակութային 

օբյեկտի 
կարգավիճակը 

Դիրքը 
ծրագծի 

նկատմամբ X Y 

3 3-15 Բնակատեղի և 

դամբարանադաշտ 

589941.37 4377328.34 8.6.4.1* կմ 2+550 -  

կմ 3+750 

4 16 Դիատոմիտային ծագմամբ 

լճային նստվածքների 

կտրվածք 1 

590622.36 4375555.18 նորահայտ կմ 4+600 

5 17 Դիատոմիտային ծագմամբ 

լճային նստվածքների 

կտրվածք 2 

590755.48 4375228.52 նորահայտ կմ 4+950 

Ույծ բնակավայր (վայր-1 / միավոր-3) 

6 18-20 Դամբարանադաշտ 590882.84 4375188.72 նորահայտ կմ 5+100 -կմ 
5+550 

Աղիտու բնակավայր (վայր-10 / միավոր-12) 

7 21 Անորոշ կառույցի 

մնացորդներ 1 

591739.53 4375149.88 նորահայտ կմ 6+000 

8 22 Բնական հուշարձան 1 591791.68  4375166.81  նորահայտ կմ 6+040 

9 23 Անորոշ կառույցի 

մնացորդներ 2 

592164.03 4374775.3 նորահայտ կմ 6+550 

10 24 Կառույցների մնացորդներ 

կամ բնակատեղի 1 

592429.32 4374625.95 նորահայտ կմ 6+850 

11 25 Դամբարանադաշտ կամ 

գերեզմանոց 

592573.23  4374540.64 նորահայտ կմ 7+020 

12 26 Կառույցների մնացորդներ 

կամ բնակատեղի 2 

593025.74 4374152.79 նորահայտ կմ 7+630 

13 27-29 Կառույցների մնացորդներ 

պատաշարերի և 

դամբարանների տեսքով 1 

594129.25 4373887.3 նորահայտ կմ 8+790 -  
կմ 8+830 

14 30 Բնական հուշարձան 2 594383.92 4373824.69 նորահայտ կմ 9+030 

15 31 Կառույցների մնացորդներ 

պատաշարերի և 

դամբարանների տեսքով 2 

594435.65 4373827.65 նորահայտ կմ 9+090 

16 37 Բնական հուշարձան 3 594813.28 4373323.1 նորահայտ կմ 9+700 

Նորավան բնակավայր (վայր-5 / միավոր-5) 

17 32 Բնական հուշարձան 1 594560.26 4373734.38 նորահայտ կմ 9+220 

18 33 Բնական հուշարձան 2 594583.13 4373677.82 նորահայտ կմ 9+250 

19 34 Պատաշարի մնացորդներ 

բնական հուշարձան 2-ի 

հարևանությամբ 

594582.88  4373719.89  նորահայտ կմ 9+250 

20 35 Բնական հուշարձան 2 594722.14 4373624.47 նորահայտ կմ 9+400 

21 36 Ավերված բնակատեղիի 

մնացորդներ 

594711.82  4373483.48 նորահայտ կմ 9+500 

Վաղատին բնակավայր (վայր-5 / միավոր-8) 

22 38 Դիատոմիտային ծագմամբ 

լճային նստվածքների 

կտրվածք 

595603.62 4372883.26 նորահայտ կմ 10+600 

23 39 Հնագիտական նյութերի 

հավաք պատաշարերի 

մնացորդներ հիշեցնող 

տեղամասից 

595807.70 4372771.01 նորահայտ կմ 10+890 



Սիսիան-Քաջարան ճանապարհահատվածի ծրագիր․ ՇՄՍԱԳ․ Նախնական գնահատման հաշվետվություն․ Ref.No.46.002 

  83 

Վայր 
Մշակութային 

օբյեկտը 
(հուշարձանը) 

Մշակութային օբյեկտի 
տեսակը 

GPS կոորդինատները 
Մշակութային 

օբյեկտի 
կարգավիճակը 

Դիրքը 
ծրագծի 

նկատմամբ X Y 

24 40 Պատաշարերի 

մնացորդներ 

596196.00 4372761.73 նորահայտ կմ 11+230 

25 41 Գյուղատեղի և 

հուշաղբյուր-կոթող 

596715.64 4372393.01 նորահայտ կմ 11+900 

26 42-45 Հին այգիների տարածքում 

պահպանված 

պատաշարերի 

մնացորդներ 

596856.03 4372211.17 նորահայտ կմ 12+100 - 
կմ 12+590 

Որոտան բնակավայր (վայր-2 / միավոր-4) 

27 46 Դիատոմիտային ծագմամբ 

լճային նստվածքների 

կտրվածք 

597138.84  4371825.09 նորահայտ կմ 12+590 

28 47-49 Որոտան (Որոտն) 

միջնադարյան գյուղատեղի 

և գերեզմանոց, բրոնզ- 

երկաթեդարյան 

դամբարանադաշտ 

597371.12 4371210.73 8.78.2 և 
8.78.2.1* 

կմ 13+240 - 
կմ 12+550 

Դարբաս բնակավայր (վայր-4 / միավոր-5) 

29 50 Կայծքարային հումքի 

աղբյուր` քարե գործիքներ 

պատրաստելու համար 

597376.53 4369479.94 նորահայտ կմ 15+200 

30 51 Դամբարաններ հիշեցնող 

կառուցվածքների 

մնացորդներ 

597366.60 4369017.05 նորահայտ կմ 15+660 

31 52-53 Մատուռի (եկեղեցու) 

ավերակներ, գերեզմանոց 
և 

խաչքարեր (Փարվանց) 

598052.12 4367209.37 8.31.3* կմ 17+690 

32 54 «Արզումանի կամուրջ»-ը և 

միջնադարյան 

ճանապարհը 

597362.24 4366594.72  8.31.10* կմ 18+600 

Լոր բնակավայր (վայր-5 / միավոր-5) 

33 55 Որմնափակ խաչքար կամ 

«Լորիկի խաչ» 

597025.94  4363619.91 8.41.2.1* կմ 22+200 

34 56 Դիատոմիային ծագմամբ 

լճային նստվածների մեջ 

փորված քարայրների 

համալիր 

597679.78 4362642.3 նորահայտ կմ 22+750 

35 57 Մարդակայր գյուղատեղի 

և Ծառու ս. Հովհաննես 

եկեղեցի, 

դամբարանադաշտ 

597692.66 4362200.24 8.41.6. և 8.41.4* կմ 23+160 

36 58 Միջնադարյան 

գյուղատեղիի մնացորդներ 

597842.15 4362030.18 նորահայտ կմ 23+390 

37 59 Դիատոմիտային ծագմամբ 

լճային նստվածքների 

կտրվածք 

597902.61  4361461.73 նորահայտ կմ 23+950 

Շենաթաղ բնակավայր (վայր-6 / միավոր-6) 

38 60 Հուշաղբյուր 597545.44 4359705.99  - կմ 25+700 
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Վայր 
Մշակութային 

օբյեկտը 
(հուշարձանը) 

Մշակութային օբյեկտի 
տեսակը 

GPS կոորդինատները 
Մշակութային 

օբյեկտի 
կարգավիճակը 

Դիրքը 
ծրագծի 

նկատմամբ X Y 

39 61 Վերգետնյա հնագիտական 

գտածոների հավաք 

երկաթեդարյան ամրոցի 

բլրի ստորոտից 

597753.35 4359756.66 նորահայտ կմ 25+660 

40 62 Դիատոմիային ծագմամբ 

լճային նստվածների մեջ 

փորված քարայրների 

համալիր 

597749.93 4359700.23 նորահայտ կմ 25+700 

41 63 Ամրոց «Սագու ղալա» 597645.02 4358944.11 8.71.1* կմ 26+920 

42 64 Բնական հուշարձանների 

համալիր 1 

597596.56 4358515.16 նորահայտ կմ 26+920 

43 65 Բնական հուշարձանների 

համալիր 2 

597591.84 4358452.27 նորահայտ կմ 26+990 

Քաջարան համայնք 

Գեղի (Քիրս, Կարուտ) բնակավայր (վայր-5 / միավոր-5) 

44 66 Միջնադարյան 

գյուղատեղիի մնացորդներ 

1 

595660.36 4349504.58  նորահայտ կմ 36+140 

45 67 Եկեղեցի 595627.95  4349362.21 8.112.1.2* կմ 36+300 

46 68 Միջնադարյան 

գյուղատեղիի մնացորդներ 

2 

595661.18  4349001.66 8.112.1.1* կմ 36+650 

47 69 Միջնադարյան և 

ժամանակակից 

գերեզմանոց 

595647.02 4348925.67 8.112.1.1.1* կմ 36+720 

48 70 Կվարցածված 

կրաքարային հումքի 

աղբյուր 1 

598417.98 4344488.79 նորահայտ կմ 42+300 

Նոր Աստղաբերդ բնակավայր (վայր-2 / միավոր-2) 

49 71 Բնական հուշարձան 1 598682.12 4344327.34 նորահայտ կմ 42+510 

50 72 Բնական հուշարձան 2 598733.25 4344258.56 նորահայտ կմ 42+580 

Գեղի բնակավայր (վայր-1 / միավոր-1) 

51 73 Կվարցածված 

կրաքարային հումքի 

աղբյուր 2 

601429.88 4342042.15 նորահայտ կմ 47+000 

Գեղի (Վերին Գեղավանք) բնակավայր (վայր-1 / միավոր-1) 

52 74 Շինությունների 

մնացորդներ (գյուղատեղի) 

602987.61  4342238.88 նորահայտ կմ 48+600 

Լեռնաձոր (Կավճուտ) բնակավայր (վայր-2 / միավոր-2) 

53 75 Քարայր-կացարան 

Լեռնաձոր-1 

607138.97 4340774.49 նորահայտ կմ 53+180 

54 76 Դամբարանադաշտ 607268.98 4340683.48 նորահայտ կմ 53+300 

Լեռնաձոր բնակավայր (վայր-4 / միավոր-4) 

55 77 Էնեոլիթյան բնակատեղի 604397.66 4335594.95 նորահայտ կմ 60+270 

56 78 Հնագիտական համալիր - 

վերին պալեոլիթյան 

բացօթյա կայան, 

604171.22 4335110.31 նորահայտ կմ 60+900 
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Վայր 
Մշակութային 

օբյեկտը 
(հուշարձանը) 

Մշակութային օբյեկտի 
տեսակը 

GPS կոորդինատները 
Մշակութային 

օբյեկտի 
կարգավիճակը 

Դիրքը 
ծրագծի 

նկատմամբ X Y 

էնեոլիթյան բնակատեղի և 

վաղ միջնադարյան 

դամբարանադաշտ 

57 79 Քոլագեղ գյուղատեղի և ս. 

Գևորգ եկեղեցի 

604113.11 4334917.95  8.38.6. և 
8.38.6.1* 

կմ 61+100 

58 80 Հնակենդանաբանական 

տեղավայր 

604112.06 4334945.02 նորահայտ կմ 61+100 

Քաջարան քաղաք (վայր-1 / միավոր-1) 

59 81 Գերեզմանոց 601520.01  4333973.43  գրանցված է 

քաղաքի 

հողաշինական 

քարտեզում 

կմ 64+000 

*Համարը ըստ ՀՀ կառավարության 29.12.2005թ.-ի №2322-Ն որոշման  

2016-2017 թթ. հնագիտական հետազոտության ընթացքում առաջարկվող ճանապարհի 
երկայնքով հայտնաբերված մշակութային ժառանգության հիմնական վայրերի 
բաշխվածությունը ներկայացված է ստորև ներկայացված նկարներում.  

    
a) Սիսիան-Շենաթաղ հատված 
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b) Քիրս-Քաջարան հատված 

Նկար 27. Հիմնական պատմամշակութային ժառանգության բաշխվածությունը 
Ծրագրի ճանապարհահատվածի Սիսիան-Քաջարան (a)) և Քիրս-Քաջարան (b)) 

հատվածներում  

Հնագիտական հետազոտության համապարփակությունը պարզ չէ՝ 

• Հնագիտական ուսումնասիրության տարածքը սահմանված չէ, ուստի անորոշ է՝ 
այն ծածկում է առաջարկվող ճանապարհն իր օտարման գոտիով թե ավելի մեծ 
ընդգրկույթ ունի։ 

• Անհայտ է, թե արդյոք այս ուսումնասիրությունն ընդգրկել է Ծրագրի բոլոր 
բաղադրիչները, ինչպիսիք են մուտքի ճանապարհները, շինարարական 
ճամբարները, հողային հանույթի տեղադրման վայրերը և այլն։ Ամեն դեպքում քիչ 
հավանական է թվում, քանի որ այդ տարրերը նաև սահմանված չեն 
աշխատանքային նախագծում: 

Մշակութային ժառանգության լրացուցիչ ուսումնասիրությունը, ներառյալ հնագիտական 
հետազոտությունը, կիրականացվի որպես այս ՇՄՍԱԳ-ի մաս, սակայն պետք է նշել, որ 
որոշ բաղադրիչներ տեղակայվելու են միայն Կառուցող կապալառուի նշանակվելուց հետո: 
Եթե Ծրագրի բաղադրիչների առաջարկվող տեղակայումը դուրս է ՇՄՍԱԳ 
շրջանակներում ներառված ընդգրկույթից, ապա անհրաժեշտ կլինի լրացուցիչ 
ուսումնասիրություններ կատարել ավելի ուշ՝ ապահովելու մշակութային ժառանգության 
առանձնահատկությունները նույնականացումը: Անհրաժեշտ կլինի նաև մշակել և 
իրականացնել պատահական գտածոների ընթացակարգ։  

5.4 Ոչ նյութական մշակութային ժառանգություն (ՈՆՄԺ) 

Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանությունը Հայաստանի մշակութային 
պետական քաղաքականության հիմնական ուղղություններից է։ 2006թ.-ի ՀՀ-ն 
վավերացրել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի "Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության 
պաշտպանության մասին" կոնվենցիան և դրա կիրարկման շրջանակում ոչ նյութական 
մշակութային ժառանգության պահպանության, պաշտպանության և հանրահռչակման 
ուղղությամբ բազմաբնույթ տեղական և միջազգային ծրագրեր են իրականացվում։ 2009 
թվականին ՀՀ մշակույթի նախարարին կից ստեղծվել է ոչ նյութական մշակութային 
ժառանգության պահպանության հարցերով մասնագիտական խորհուրդ, որը 
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համագործակցելով ոլորտում գիտական, կրթական գործունեություն իրականացնող 
կազմակերպությունների հետ՝ մշակել է և ՀՀ կառավարության հաստատմանը 
ներկայացրել ՀՀ ոչ նյութական մշակութային ժառանգության գույքագրման համար 
համապատասխան չափորոշիչներ և իրավական ակտեր։ Այդ իրավական ակտերը 
ներառում են ՀՀ կառավարության №310-Ա, №36-Ն և №241-Ն որոշումները (տես Բաժին 
3.1-ը) և այլն և սահմանում են ՀՀ տարածքում ոչ նյութական ժառանգության գրանցման 
գործընթացի հիմքը։ Ներկայումս ՀՀ ոչ նյութական մշակութային ժառանգության 
արժեքների ցանկը կազմված է և ներառում է 33 արժեք, որոնք ներկայացված են ազգային 
երգերով և երաժշտական գործիքներով, պարերով, էթնիկական խոհանոցով, արհեստների 
տեսակներով, ուխտագնացությամբ և այլն։ 

Հայկական ոչ նյութական մշակութային ժառանգության արժեքների պահպանության 
գործընթացի շրջանակում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդկության ոչ նյութական մշակութային 
ժառանգության ներկայացուցչական ցանկում գրանցվել են Հայաստանի 
Հանրապետության հետևյալ հայտերը` "Դուդուկ և իր երաժշտությունը" (2008թ.), 
"Խաչքարերի արվեստ. խաչքարի խորհուրդն ու խաչքարագործությունը" (2010թ.), 
"Սասնա ծռեր կամ Սասունցի Դավիթ էպոսի կատարողական դրսևորումները" (2012թ.), 
"Լավաշ. ավանդական հացի պատրաստումը, նշանակությունը և մշակութային 
դրսևորումները Հայաստանում" (2014թ.), "Քոչարի. ավանդական խմբապար" 
(2017թ.), "Հայկական տառարվեստը և դրա մշակութային դրսևորումները" (2019թ․)։ 

Մշակութային ժառանգության և պատմական հուշարձանների պահպանության ոլորտում 
ազգային օրենսդրությունն ընդհանուր առմամբ համահունչ է ՎԶԵԲ-ի ԻՊ8-ին: 
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության մասին 
կոնվենցիայի դրույթները կատարվում են։  
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6 ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

Նախնական գնահատումը նույնականացնում է պոտենցիալ/հնարավոր նշանակալի 
խնդիրները, որոնք պետք է գնահատվեն և արդյունքները ներկայացվեն ՇՄՍԱԳ 
հաշվատվության մեջ: Յուրաքանչյուր ԲևՍ գործոն քննարկվում է առանձին բաժնում, իսկ 
յուրաքանչյուր բաժին բաղկացած է 2 ենթաբաժիններից՝ 

• Պոտենցիալ/հնարավոր ազդեցություններ. նկարագրում և ամփոփում է 
հնարավոր ազդեցությունները, որոնք կարող են ի հայտ գալ կառուցման և/կամ 
շահագործման փուլերում, 

• ՇՄՍԱԳ-ի աշխատանքների շրջանակը. աղյուսակի տեսքով ներկայացնում է 
ելակետային վիճակի ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների 
արդյունքների ամփոփումը, որն անհրաժեշտ է հետագա ազդեցությունների 
գնահատման համար։   

6.1 Հնարավոր ազդեցություն օդի որակի վրա 

6.1.1 Կառուցման փուլ 

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում հնարավոր ազդեցությունները կապված են՝ 

• Փոշու և կախված մասնիկների առաջացման հետ (օրինակ՝ քարհանքի, հողի կամ 
չոր նյութերի տեղափոխումից), որոնք կարող են բացասական ազդեցություն 
ունենալ մոտակա զգայուն կլանիչների վրա, 

• Շին․ տեխնիկայի արտանետումները կարող են հանգեցնել մթնոլորտային օդի 
աղտոտմանը NO2-ով, ցնդող օրգանական միացություններով, SO2-ով և կախված 
մասնիկներով (PM2.5 և PM10): 

Շինարարական աշխատանքների արդյունքում արտանետվող փոշին կարող է 
ազդեցություն ունենալ մոտակա կլանիչների վրա, ինչպիսիք են բնակավայրերը, 
գյուղատնտեսությունը և անցորդները՝ 

• Մակերեսների, մշակաբույսերի, ջրային ռեսուրսների և այլնի 
փոշոտման/աղտոտման հետևանքով, 

• Մարդու առողջությանը օդում տարածվող դիսպերս կախված մասնիկների 
միջոցով: 

6.1.2 Շահագործման փուլ 

Շարժիչային տրանսպորտային միջոցների հիմնական արտանետումները ջերմոցային 
գազերն են, ներառյալ ածխածնի երկօքսիդը (CO2), ազոտի օքսիդը (N2O) և մեթանը (CH4): 
Տրանսպորտային միջոցների հետ կապված այլ մթնոլորտային արտանետումները 
ներառում են ածխածնի օքսիդը (CO), ազոտի օքսիդները (NOx), կախված մասնիկները 
(PM), ցնդող օրգանական միացությունները և բենզոլը: Նման արտանետումները կարող են 
բացասաբար ազդել տեղական օդի որակի վրա և հանգեցնել երկրորդային աղտոտիչների, 
ինչպիսիք են ֆոտոքիմիական մառախուղը և տրոպոսֆերային օզոնը: Վերջիններս 
բացասական ազդեցություն կարող են ունենալ մարդու առողջության, և բիոտայի վրա, 
ինչպես նաև կարող են հանգեցնել այլ վնասների։  

6.1.3 ՇՄՍԱԳ աշխատանքների շրջանակը 

Հետագա աշխատանքները անհրաժեշտ են սույն գործոնի տեսանկյունից ելակետային 
վիճակը հասկանալու համար։ Հիմնական խնդիրները բերված են Աղյուսակ 25-ում։  

Աղյուսակ 25. Օդի որակ՝ ՇՄՍԱԳ հետագա աշխատանքները 

Պահանջվող տվյալներ  

Կամերալ ուսումնասիրություն 

Օդերևութաբանական տվյալների ստացում, որոնք կարող են օգտագործվել մթնոլորտային օդի որակի 

դիսպերսիոն մոդելավորման համար։  
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Տարածքի ուսումնասիրություն 

Կառուցվող ճանապարհահատվածի երկայնքով ընտրված կլանիչների մոտ կիրականացվի օդի որակի 
ելակետային մշտադիտարկում: NO2-ը և SO2-ը կչափվեն պասիվ նմուշառիչների միջոցով, իսկ CO, 
PM2.5 և PM10 կչափվեն ձեռքի չափիչ սարքերով մեկ ժամ, օրը երեք անգամ Սիսիան-Շենաթաղ 
հատվածի յոթ կետերում և Քիրս-Քաջարան հատվածի յոթ կետերում: Կմոդելավորվի նաև օդի որակը: 
Առաջարկվող նմուշառման կետերը ներկայացված են Հավելված 2-ում: Լրացուցիչ փոշու (PM2.5 և 
PM10) վեց չափումներ կիրականացվեն գործող Սիսիան-Շենաթաղ ճանապարհի մոտ և երկու 
չափումներ գործող Քիրս-Քաջարան ճանապարհի մոտ։ 

Մթնոլորտային օդի մոդելավորման համար կիրառվում է AERMOD ծրագիրը։  

6.2 Հնարավոր ազդեցություն երկրաբանության, հողի և երկրաբանական 
ռիսկի գործոնների վրա 

6.2.1 Կառուցման փուլ 

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում իրականացվող հողային աշխատանքները 
ազդեցություն կունենան երկրաբանության և հողի ծածկույթի վրա: Քարհանքները կարող 
են հիմնվել ճանապարհաշինության համար խիճ և կոպիճ մատակարարելու համար։ 
Թունելների կառուցումը կարող է առաջացնել կառուցվածքային ձախողման և փլուզման 
բազմաթիվ ռիսկեր, ինչպես նաև զառիթափ լանջերի վրա աշխատանք: Սեյսմիկ ռիսկը 
նույնպես կարևոր նկատառում է: 

Բացի այդ, թունելի լիթոլոգիայում ծծմբի օքսիդների առկայությունը ենթադրում է գրունտի 
կույտերից թթվային ապարների արտահոսքի վտանգ։  

6.2.2 Շահագործման փուլ 

Հնարավոր ազդեցությունները երկրաբանության և երկրաբանական հատկությունների 
վրա շահագործման ընթացքում սահմանափակ են։ Տրանսպորտային վթարները կարող են 
հանգեցնել վտանգավոր նյութերի լայնածավալ արտահոսքերի, որոնք, եթե արդյունավետ 
չվերահսկվեն, կարող են հանգեցնել հողի աղտոտումների: ճամփեզրում հողերը կարող են 
ենթարկվել նաև մթնոլորտային աղտոտիչների ազդեցությանը։  

6.2.3 ՇՄՍԱԳ աշխատանքների շրջանակը 

Լրացուցիչ աշխատանքներ են պահանջվում ՇՄՍԱԳ շրջանակներում սույն գործոնի 
ելակետային վիճակը բացահայտելու համար(Աղյուսակ 25): 

Աղյուսակ 26. Երկրաբանության, հողի և երկրակբանական ռիսկի գործոններ.  
ՇՄՍԱԳ հետագա աշխատանքներ 

Պահանջվող տվյալներ  

Կամերալ ուսումնասիրություն 

Վերանայել առկա ՇՄԱԳ փաստաթղթի և տեխնիկատնտեսական հիմնավորման փուլի հողի 

ուսումնասիրությունները և սեյսմիկ ռիսկի գնահատումը: 

Թունելի գրունտի երկրաքիմիական հետևանքների գնահատում` հաշվի առնելով, որ թունելի 
հատվածի երկրաբանությունը լիովին հասկանալի կլինի միայն թունելի կառուցումից հետո: Չկան 
ապարների նմուշներ, որոնք կարող են օգտագործվել այս փուլում ստատիկ կամ կինետիկ 
փորձարկումների համար: 

Տարածքի ուսումնասիրություն 

Հողօգտագործման և հողի որակի վերաբերյալ արդի ակնադիտական տեղեկատվություն 

հավաքագրելու նպատակով կիրականացվի տարածքի ուսումնասիրություն: Հողի նմուշառում 

կկատարվի Քիրս-Քաջարան ճանապարհային հատվածի չորս վայրերում և Սիսիան-Շենաթաղ 

հատվածի երեք վայրերում ինչպես նարկայացված է Հավելված 2-ում։  
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6.3 Ջրային ռեսուրսների վրա հնարավոր ազդեցություն 

6.3.1 Կառուցման փուլ 

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում ջրային ռեսուրսների վրա կարող է 
բացասաբար ազդել վտանգավոր նյութերի, հատկապես ածխաջրածինների արտահոսքը, 
որոնք լցվում են մակերևութային ջրային ռեսուրսներ և կարող են նաև ներթափանցել 
ստորերկրյա ջրեր: Հողային աշխատանքները ևս կարող են հանգեցնել մակերևութային 
ջրային ռեսուրսների էրոզիայի և նստվածքի: Ի լրումն, կարևոր կլինի հասկանալ թունելի 
կառուցման հնարավոր ազդեցությունը ստորերկրյա ջրերի մակարդակի վրա 
շինարարության ընթացքում (թունելները կերեսպատվեն ստորերկրյա ջրերի 
ներթափանցումը կանխելու համար): Վերջինը, բայց ոչ պակաս կարևոր, անհրաժեշտ 
կլինի բնութագրել թունելի ներսում ստորերկրյա ջրերի աղտոտման վտանգը ցողված 
բետոնի և պայթեցման համար պայթուցիկ նյութերի օգտագործման պատճառով։  

6.3.2 Շահագործման փուլ 

Ճանապարհային ցանցի շահագործման ընթացքում ճանապարհի մակերեսի 
աղտոտիչները, ինչպիսիք են թափված վառելիքը կամ քսանյութերը, կարող են մաքրվել 
հարակից մակերևութային ջրերով՝ տեղումների ժամանակ: Տրանսպորտային միջոցներից 
թափված նյութերը նույնպես կարող է մաքրվել մակերևութային ջրերով: Վերջապես 
տրասնպորտային վթարները, բեռնափոխադրող տրանսպորտային միջոցների հետ 
կապված, կարող են հանգեցնել մի շարք պոտենցիալ վտանգավոր նյութերի 
արտանետման, որոնք կարող են հայտնվել մակերևույթային և նույնիսկ հնարավոր է 
ստորերկրյա ջրերում: 

6.3.3 ՇՄՍԱԳ աշխատանքների շրջանակը 

Լրացուցիչ աշխատանքներ են պահանջվում ՇՄՍԱԳ շրջանակներում սույն գործոնի 
ելակետային վիճակը բացահայտելու համար (Աղյուսակ 27): 

Աղյուսակ 27. Ջրային ռեսուրսներ՝ ՇՄՍԱԳ հետագա աշխատանքներ 

Պահանջվող տվյալներ  

Կամերալ ուսումնասիրություն 

Տեխնիկատնտեսական հիմնավորման ընթացքում իրականացված գեոտեխնիկական 
հետազոտությունների ընթացքում խոցելի ստորերկրյա ջրերը (ինչպիսիք կարող են լինել) 
նույնականացնելու և երկորդային աղբյուրներից ստորերկրյա ջրերը (օրինակ` հարակից գյուղերի, 
տնտեսությունների ջրհորներ և այլն) բնութագրելու համար: Նախատեսվող շինարարական 
աշխատանքների և թունելային ջրերի աղտոտման ռիսկերի վերանայում։  

Տարածքի ուսումնասիրություն 

Տարածքում կան գետեր, ջրամբար և ոռոգման համակարգեր, որոնք կհատվեն կառուցվող 
ճանապարհի հետ կամ առնվազն կլինեն պոտենցիալ ազդակիրներ շինարարության կամ 
շահագործման արդյունքում: Մակերևութային ջրերի պայմանները բնութագրելու և քարտեզագրելու 
համար կվերլուծվեն ջրի որակի ընտրված նմուշները:   
Մակերևութային ջրերի նմուշառում կիրականացվի Քիրս-Քաջարան ճանապարհահատվածի 
երկայնքով յոթ և Սիսիան-Շենաթաղ ճանապարհահատվածի չորս կետերում՝ հետևելով նմուշառման 
անհրաժեշտ արձանագրություններին: Ուսումնասիրության վայրերը ներկայացված են 0. 

6.4 Հնարավոր աղմուկի և թրթռման ազդեցություն 

6.4.1 Կառուցման փուլ 

Շինարարական աշխատանքների աղմուկի և թրթռման հնարավոր ազդեցությունները 
կարող են առաջանալ՝ 

• Ծրագրի ենթակառուցվածքի համար իրականացվող աշխատանքների 
հետևանքով (հողային աշխատանքներ, կառուցապատում, և այլն), 

• Շինարարական տեխնիկայի՝ խոշոր բեռնատարների, էքսկավատորների, 
թրթռման գլդոնների և այլնի երթևեկությունից, որոնք մատակարարում և 
հեռացնում են նյութերը (ներառյալ հանույթը և գրունտը), 



Սիսիան-Քաջարան ճանապարհահատվածի ծրագիր․ ՇՄՍԱԳ․ Նախնական գնահատման հաշվետվություն․ Ref.No.46.002 

  91 

• Թունելի պայթեցման հետևանքով։ 

6.4.2 Շահագործման փուլ 

Ճանապարհի շահագործման ընթացքում տրանսպորտային միջոցները աղմուկ և թրթռում 
են առաջացնում։  

6.4.3 ՇՄՍԱԳ աշխատանքների շրջանակը 

Լրացուցիչ աշխատանքներ են պահանջվում ՇՄՍԱԳ շրջանակներում սույն գործոնի 
ելակետային վիճակը բացահայտելու համար (Աղյուսակ 28). 

Աղյուսակ 28. Աղմուկ և թրթռում՝ ՇՄՍԱԳ հետագա աշխատանքներ 

Պահանջվող տվյալներ  

Կամերալ ուսումնասիրություն 

Ուսումնասիրել առաջարկվող շինարարական մեթոդները, հատկապես փորման և պայթացման 
եղանակները։ 

Տարածքի ուսումնասիրություն 

Կիրականացվի աղմուկի ելակետային վիճակի ուսումնասիրություն, որը ներառում է աղմուկի 24 ժամյա 
անընդհատ չափումներ։ 
Քիրս-Քաջարան ճանապարհի երկայնքով աղմուկի և թրթռման մշտադիտարկումը կիրականացվի յոթ 
վայրերում։ Սիսիան-Շենաթաղ հատվածում մշտադիտարկումը կիրականացվի ութ աղմուկի և 
տասներկու թրթռման չափման վայրերում։ Ընտրված վայրերը մարդկանց վրա ազդեցության 
տեասնկյունից ամենամոտ կետերն են։  

Աղմուկի 3D մոդելավորումը կիրականացվի երկու տարբեր երթևեկության սցենարների 
համար, որոնք դեռ պետք է ընտրվեն: Թրթռումը կմոդելավորվի JKSimblast ծրագրի 
միջոցով: 

6.5 Կենսավազմազանության վրա հնարավոր ազդեցությունը 

6.5.1 Կառուցման փուլ 

Շինարարական աշխատանքները կարող են ազդեցություն ունենալ 
կենսաբազմազանության վրա՝ բուսականության հեռացման և դրա հետևանքով 
կենսամիջավայրերի կորստի և/կամ մասնատման միջոցով: Բացի այդ, կենդանական 
աշխարհը կարող է տեղահանվել աղմուկի պատճառով, որը առաջանում է շինարարական 
աշխատանքների, ինչպես նաև լուսավորության արդյունքում և պայթեցման հետևանքով: 
Կենդանական աշխարհի միգրացիոն ուղիները կարող են ազդեցության ենթարկվել նաև 
ճանապարհի անմիջական կառուցումից: Կա նաև օտար ինվազիվ տեսակների 
բազմացման և տարածման վտանգ: 

Հատկապես կարևոր կլինի բնութագրել կենսաբազմազանությունը թունելի հարավային 
կողմում հողային հանույթի տեղադրման համար նախատեսված վայրում, ինչպես նաև 
որոշել այն տարածքը, որը կօգտագործվի թունելի հյուսիսային կողմից հանույթի միջանկյալ 
պահման համար մինչև թունելի կառուցման ավարտը: Այդ միջանկյալ պահման վայրը դեռ 
չի նույնականացվել: 

6.5.2 Շահագործման փուլ 

Շահագործման փուլում կենսաբազմազանությունը կարող է ազդվել հիմնականում կենդա-
նական աշխարհի վրա ազդեցությունների, աղմուկի, լուսավորության և թրթռման, 
մեքենաների շարժման և միգրացիոն ուղիների արգելափակման արդյունքում: 
Շարժիչային տրանսպորտային միջոցների արտանետումները կարող են բացասական 
ազդեցություն ունենալ բուսական աշխարհի վրա: Վտանգավոր նյութերի արտահոսքը 
կարող է հանգեցնել բույսերի ոչնչացմանը: Կառուցվող ճանապարհը կարող է հանգեցնել 
պահպանվող տարածքների հասանելիության և այդպիսով ավելացնել բնական 
ռեսուրսների օգտագործումը և որսագողությունը։  
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6.5.3 ՇՄՍԱԳ աշխատանքների շրջանակը 

Լրացուցիչ աշխատանքներ են պահանջվում ՇՄՍԱԳ շրջանակներում սույն գործոնի 
ելակետային վիճակը բացահայտելու համար (Աղյուսակ 29): 

Աղյուսակ 29. Կանսաբազմազանություն՝ ՇՄՍԱԳ հետագա աշխատանքներ 

Պահանջվող տվյալներ  

Կամերալ ուսումնասիրություն 

Առկա գրականության և կենսաբանական տեղեկատվության ուսումնասիրում: 
Ճանապարհների երթուղիների հետ կապված կարևոր կենսաբազմազանության տարածքների զննում: 
Կրիտիկական միջավայրի ուսումնասիրություն։ 
Ծրագրի թարմացված նախագծի ուսումնասիրում, որպեսզի հաշվի առնվեն Ծրագրի 
նախաշինարարության, շինարարության և պահպանման հետ կապված բոլոր տարրերը, քանի որ 
դրանք կանխորոշում են կենսաբազմազանության դաշտային աշխատանքների ընդգրկույթը: 

Տարածքի ուսումնասիրություն 

Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգի միջոցով կմշակվեն հիդրոգրաֆիայի (ջրբաժաններ, 
որոնք հատվում են Ծրագրին և ներառված են ԷԸՎԳ-ում), տեղագրության, ճանապարհային միջանցքի, 
կապող ճանապարհներով ազդակիր տարածքների, կամուրջների, նոր ճանապարհի և հողային 
հանույթի տեղադրման վայրերի քարտեզները, ներառյալ՝ 

• Գործառնական գոտիները (լանդշաֆտային բաժանումը), 

• Ծրագրի տարածքի շուրջ պահպանվող տարածքները, 

• Դաշտային աշխատանքի (հատվածներ, ուսումնասիրվող տարածքներ, GPS դիտակետեր, 
բնակավայրեր և այլն) ընդգրկույթը, 

• Վերլուծության արդյունքները (օրինակ՝ տեսակների բաշխում, կենսամիջավայրերի 
քարտեզներ)։ 

Մանրամասն աղյուսակները կներառեն՝ 

• Կենսամիջավայրերի ցանկը, 

• Տեսակների ցանկ (կենդանական և բուսական աշխարհ) կարգավիճակով և այլն, 

• Էկոհամակարգի ծառայություններ (շահագրգիռ կողմերի ցանկ, որոնց հետ պետք է 
խորհրդակցեն և հարակից թեմաներ): 

Կենսամիջավայրերը (բնական և փոփոխված կենսամիջավայրերի ցանկը) կբացահայտվեն որպես՝ 

• Կենսաբազմազանության առաջնահերթ առանձնահատկություններ․ տեսակներ/գործարկող 
տեսակներ՝ կենսամիջավայրի կրիտիկական գնահատման համար, 

• Կենսաբազմազանության առաջնահերթ առանձնահատկությունների ամփոփում, 

• Նախնական հնարավոր զգայուն տարածքներ. Թունելի գոտի (անցնում է Զանգեզուրի 
արգելավայրի ստորին հատվածով), Շենաթաղի տարածք և այլն: 

Կենսաբազմազանությունը բնութագրվելու և գնահատվելու է՝ 

• Տեսակների կազմը ուսումնասիրվող տարածքներում, 

• Կենդանիների ընդհանուր թիվը, կենսամիջավայրերը ըստ տեսակների և ընտանիքների, սննդի 
պաշարները, 

• Կենդանիների ամենօրյա և սեզոնային վարքագիծը, անցումային և միգրացիոն ուղիները և 
դրանց պատճառները, 

• Բազմացման և ձմեռման վայրերը, 

• Հայաստանի Կարմիր գրքում գրանցված էնդեմիկ, հազվագյուտ և վտանգված տեսակների 
առկայությունը: 

Չորս սեզոնային հետազոտություններն ավարտվել են 2021 թվականին և ևս երկուսը (ձմեռ և գարուն) 
նախատեսվում է 2022 թվականին։ 

Ցամաքային կաթնասուններ 
Կառուցվող ճանապարհի երկայնքով միջին և մեծ կաթնասունների մշտադիտարկման համար 
ընտրված հատվածներում տեղադրվել են տեսակցիկ թակարդներ (հիմնվելով WWF-ի, Կապանի 
անտառտնտեսության և Զանգեզուր արգելավայրի ղեկավարության հետ խորհրդակցությունների 
հիման վրա)՝ դրանց հիմնական տեղաշարժերն ուսումնասիրելու համար: Փոքր չափերի 
կաթնասունների առկայությունը որոշելու համար կօգտագործվեն կենդանի թակարդներ:  

Թռչուններ 
Թռչունների տեսակների բազմազանությունը և հարաբերական առատությունը կորոշվի երկու տարբեր 
դիտարկումների արդյունքում. (i)  ոչ ստանդարտ դիտարկումներ (օպորտունիստական/պատահական 
դիտարկման  տվյալներ) և (ii) ստանդարտ հաշվարկներ (տվյալներ՝ հավաքագրված ստանդարտ 
մեթոդաբանությամբ):Երկուսն էլ կօգտագործվեն տեսակների բաշխման քարտեզներ ստեղծելու և 
տեսակների պոպուլյացիաների գնահատման համար։  
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Թիթեռներ 
Թիթեռների տեսակների բազմազանության վերաբերյալ տվյալները հավաքագրվել են թռչունների 
հատկորոշված տարածքի երկայնքով թռչող տեսակների անմիջական դիտարկման միջոցով, իսկ վաղ 
առավոտյան՝ նրանց գիշերելու վայրերում: 

Ձկներ 
Ձկների տեսակների բազմազանության, հարաբերական առատության և կարևոր կենսաբանական 
առանձնահատկությունների վերաբերյալ տվյալները կորոշվեն երկու տարբեր տեսակի 
դիտարկումներից՝ 

• Ուսումնասիրվող տարածքներում ձկնատեսակների կազմի և դրանց հարաբերական 
առատության բացահայտում, 

• Ձկների սեզոնային միգրացիայի հիմնական ուղիների և բազմացման պայմանների 
բացահայտում: 

Վերոնշյալ հետազոտություններն իրականացնելու համար սահմանվում են հետազոտվող տարածքի 
գետերի և ջրամբարների հատվածների նմուշառման վայրեր: Նմուշառման վայրերում սահմանված 
արձանագրությունների համաձայն՝ կլինեն խեցգետնորսիչներ, ձկնորսական զամբյուղներ, ցանցեր և 
այլն։ Ձկան տեսակը կորոշվի արտաքին բնութագրերով: 

Հերպետոֆաունա (Սողուններ և երկկենցաղներ) 
Հերպետոֆաունայի ուսումնասիրությունները կիրականացվեն հերպետոլոգիայի ընդհանուր 
ընդունված մեթոդներին համապատասխան: Սողունների դիտարկումը կիրականացվի երթուղային 
հետազոտության միջոցով: Հանդիպած կենդանիները և նրանց մշտական կացարանների գտնվելու 
վայրը կգրանցվեն GPS սարքերով: Երկկենցաղները կգրանցվեն ոչ միայն տեսողական, այլև ակուստիկ 
(արձակվող ձայներով) եղանակով: 
Ծրագրի տարածքում երկկենցաղների տեսակները որոշելու համար կիրականացվեն ցերեկային և 
գիշերային դիտարկումներ: Բացի այդ, ձկնորսական ցանցերը կօգտագործվեն ջրային տեսակների որսի 
համար: 
Գնահատումների համար կօգտագործվի հետևյալ սեզոնայնությունը՝ 

▪ Ձմեռային հաշվետվություն 
▪ Բազմացման սեզոնի ավարտ 
▪ Աշնանը 
▪ Ձմռանը: 

6.6 Լանդշաֆտի վրա հնարավոր ազդեցություն 

6.6.1 Կառուցման փուլ 

Շինարարական աշխատանքները զգալի ազդեցություն կունենան լանդշաֆտի բնույթի 
վրա՝ կապված լայնածավալ հողային աշխատանքների, բուսական շերտի հեռացման, 
հողային հանույթի տեղադրման, խոշոր շինարարական տեխնիկայի տեղաշարժի, 
շինարարական ճամբարի տեղադրման և այլնի հետ։  

6.6.2 Շահագործման փուլ 

Շինարարական աշխատաքների ընթացքում և ավարտից հետո լանդշաֆտի Ծրագրի 
ճանապարհի երկայնքով կենթարկվի մշտական փոփոխություն: Փոփոխությունը 
կմեղմացվի խախտված տարածքներում բուսականության վերականգնմամբ և 
շինարարական տեխնիկայի և ժամանակավոր օբյեկտների հեռացմամբ։  

6.6.3 ՇՄՍԱԳ աշխատանքների շրջանակը 

Լրացուցիչ աշխատանքներ են պահանջվում ՇՄՍԱԳ շրջանակներում սույն գործոնի 
ելակետային վիճակը բացահայտելու համար (Աղյուսակ 30): 

Աղյուսակ 30. Լանդշաֆտ՝ ՇՄՍԱԳ հետագա աշխատանքներ 

Պահանջվող տվյալներ  

Կամերալ ուսումնասիրություն 

ՇՄԱԳ-ի առկա փաստաթղթերի և տեխնիկատնտեսական հիմնավորման փուլից ստացված տեղեկատ-

վության վերանայում: 

Տարածքի ուսումնասիրություն 
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Տարածքի լուսանկարչական/տեսագրական ուսումնասիրություն կիրականացվի՝ հեշտացնելու 

լանդշաֆտի գնահատումը` հատկապես հաշվի առնելով զգայուն կլանիչները, ինչպիսիք են նշված 

լանդշաֆտները, բնակիչները, տարածքի զբոսաշրջիկները և ճանապարհներից օգտվողները: 

6.7 Հնարավոր ազդեցություններ տնտեսության վրա 

6.7.1 Կառուցման փուլ 

Ծրագրով պայմանավորված տնտեսության վրա հնարավոր ազդեցություններն են՝  

• Տարածաշրջանային և տեղական մակարդակով ապրանքների և 
ծառայությունների արագ մատակարարումները հարակից հարկային 
վճարումները, 

• Տեղական զբաղվածության նոր հնարավորություններ և դրա հետ կապված 
սոցիալական հարկերի վճարումներ (տես նաև աշխատատեղերի ստեղծման այլ 
ազդեցությունների մասին առանձին բաժինը): 

6.7.2 Շահագործման փուլ 

Ճանապարհի շահագործման փուլում տնտեսության վրա հնարավոր ազդեցությունները 
բխում են՝  

• Ապրանքների և մարդկանց փոխադրման ավելացված և արագ 
հնարավորություններից՝ հանգեցնելով նաև ժամանակի խնայողության 
(ներկայումս՝ 2-3 ժամ, ապագայում՝ 1 ժամից պակաս): 

• Հայաստանի տնտեսական աճի խթանումից` ավելի լավ հասանելիության և 
առևտրի հնարավորությունների շնորհիվ հարևան երկրների հետ, ինչպիսիք են 
Իրանը հարավում և Վրաստանը հյուսիսում: 

• Ճանապարհների որակի բարելավման շնորհիվ տրանսպորտի անվտանգության 
բարձրացումից: 

• Տրանսպորտային միջոցների պահպանման վրա ավելի քիչ ծախսերից, քանի որ 
կբարելավվի ճանապարհածածկը: 

• Տարածաշրջանում զբոսաշրջության և հանգստի զարգացման ներուժից և այս 
ոլորտում աշխատատեղերի թվի ավելացումից: 

• Կապալառուների կողմից ճանապարհի սպասարկման շրջանում 
տարածաշրջանային և տեղական մատակարարումների հնարավորություններից։  

6.7.3 ՇՄՍԱԳ աշխատանքների շրջանակը 

Լրացուցիչ աշխատանքներ են պահանջվում ՇՄՍԱԳ շրջանակներում սույն գործոնի 
ելակետային վիճակը բացահայտելու համար (Աղյուսակ 31): 

Աղյուսակ 31. Տնտեսություն՝ ՇՄՍԱԳ հետագա աշխատանքներ 

Պահանջվող տվյալներ  

Կամերալ ուսումնասիրություն 

Նախատեսվող տարածաշրջանային/տեղական ձեռքբերումների և մատակարարների մասին 

տեղեկատվության ուսումնասիրություն: 

Զբաղվածության հնարավորությունների և ակնկալվող երթևեկության ինտենսիվության վերաբերյալ 

տվյալների վերանայում: 

Տարածքի ուսումնասիրություն 

Տեղական տնտեսության և ոլորտային զարգացման, Սիսիան և Քաջարան համայնքների տարեկան 

բյուջեների մասին տեղեկատվության հավաքագրումև խորհրդակցություններ նրանց (և նրանց 

համապատասխան ստորաբաժանումների) հետ ակնկալվող տնտեսական շահերի՝ ներառյալ 

հարկերը, տեղական փոքր և միջին բիզնեսի զարգացման՝ ներառյալ զբոսաշրջությունը, ապրանքների 

և ծառայությունների տեղական գնումների ներուժի, ինչպես նաև ընդլայնման միջոցառումների և 

Ծրագրի հետ կապված օգուտների ավելի լայն բաշխման մասին: 
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6.8 Աշխատատեղերի ստեղծման հետ կապված ազդեցություններ 

6.8.1 Կառուցման փուլ 

Ծրագրի կարիքները շինարարական տեղական աշխատուժի առումով դեռ հայտնի չեն 
(2019թ.-ի աշխատանքային նախագծում և Ծրագրի ՇՄԱԳ-ում տվյալներ ներկայացված 
չեն): Ենթադրելով, որ աշխատուժը կարող է կազմված լինել արտերկրից և տեղային 
աշխատողներից, շինարարական աշխատանքների ընթացքում աշխատատեղերի 
ստեղծման հնարավոր ազդեցությունները, որքան էլ սահմանափակ լինեն, կարող են 
սահմանվել հետևյալ կերպ՝ 

• Ազդեցություն տեղական զբաղվածության մակարդակի վրա, 

• Ազդեցություն տեղական եկամուտների վրա, 

• Ազդեցություն տեղական ծախսերի վրա, 

• Սոցիալական լարվածություն համայնքի անդամների և ոչ տեղացի աշխատողների 
միջև, 

• Աշխատանքի համար մրցակցության արդյունքում առաջացած սոցիալական 
լարվածություն, 

• Միգրանտ աշխատողներին բնակարանների տրամադրում՝ որպես եկամտի 
լրացուցիչ աղբյուր տեղի բնակիչների համար, 

• Սոցիալական հիվանդություններ, 

• Աշխատանքի հնարավոր ժամանակավոր կորուստ սեզոնային կամ մշտական 
աշխատողների համար, հատկապես գյուղատնտեսական գործունեությամբ 
զբաղվողների համար։ 

6.8.2 Շահագործման փուլ 

Ճանապարհի շահագործման ընթացքում աշխատատեղերի ստեղծման հետ կապված 
հնարավոր ազդեցություններ չեն ակնկալվում կամ սահմանափակ են, քանի որ 
ենթադրվում է, որ Ծրագրի թունելի և կամուրջների սպասարկումը կիրականացվի ՃԴ 
կառույցները/ կապլառուների աշխատողների կողմից։  

6.8.3 ՇՄՍԱԳ աշխատանքների շրջանակը 

Լրացուցիչ աշխատանքներ են պահանջվում ՇՄՍԱԳ շրջանակներում սույն գործոնի 
ելակետային վիճակը բացահայտելու համար (Աղյուսակ 32): 

Աղյուսակ 32. Աշխատատեղերի ստեղծման հետ կապված ազդեցություններ՝  
ՇՄՍԱԳ հետագա աշխատանքներ 

Պահանջվող տվյալներ  

Կամերալ ուսումնասիրություն 

Ծրագրի աշխատանքային նախագծի ուսունասիրում, հենց որ կմշակվի, ներառյալ կառուցման և 
շահագործման փուլերում նախատեսված աշխատուժի հոսքերը, դասակարգումն ըստ որակավորման 
և աղբյուրի (տեղական, տարածաշրջանային, ազգային կամ արտասահմանյան)։ 

Տարածքի ուսումնասիրություն 

Տեղեկությունների հավաքագրում, ներառյալ՝ 

• Ազդակիր գյուղերի և համայքնների կրոնը, էթնիկական կազմը և լեզուն, 

• Բնակչության ժողովրդագրական և (սեզոնային) միգրացիայի միտումները, տնային 
տնտեսությունների թիվը, չափը և կազմը, տարիքային կառուցվածքը և բնակչության 
խտությունը, ինչպես նաև մահացության և ծնելիության վիճակագրությունը, խոցելիությունը և 
գենդերային խնդիրները համայնքների և գյուղերի մակարդակներում: 

• Զբաղվածության, եկամուտների և ծախսերի կառուցվածքը գյուղի/բնակավայրի և համայնքի 
մակարդակներում` ըստ սեռի։  
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6.9 Հնարավոր ազդեցություններ հողօգտագործման, հողը մշակող և հողը 
չմշակող անձանց ապրելակերպի վրա 

6.9.1 Կառուցման փուլ 

Ծրագրի օբյեկտների և կապող ճանապարհների կառուցումը կպահանջի հողերի 
մշտական և ժամանակավոր օտարում: 

Տեղական գյուղերի հողօգտագործման և հողերի մշակման հետ կապված ապրելակերպի 
վրա հնարավոր ազդեցությունները մինչև շինարարական աշխատանքները կարող են 
բացահայտվել հետևյալ կերպ՝ 

• Մասնավոր անձանց սեփականություն հանդիսացող կամ օգտագործվող հողերի 
ժամանակավոր և մշտական օտարում (խոտածածկ տարածքների, 
մշակաբույսերի, բույսերի, հողամասերի կորուստ, այլ կառույցներ), 

• Ժամանակով սահմանափակ հասանելիություն գյուղերի և տեղային կարևոր 
վայրերի (օրինակ՝ գերեզմանոցներ, եկեղեցիներ) և սոցիալական 
հաստատությունների (դպրոցներ, խանութներ և այլն) միջև, 

• Փոշու արտանետումների պատճառով երկրորդային ազդեցություն խոտի, 
մեղվաբուծության և մշակաբույսերի վրա, ինչպես նշված է Բաժին 6.1-ում։  

Խորհրդատուն կթարմացնի և կվերանայի Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի 
ներդրումային ծրագրի 2015թ. գործող ՀՕՏՇ-ն՝ այն համապատասխանեցնելու Ծրագրին՝ 
ՎԶԵԲ ԻՊ5-ի պահանջներին համապատասխան: 

Նախնական ՀՕՏԾ-ի համաձայն88՝ կառուցվող ճանապարհը ազդեցություն կունենա 547 
գույքի վրա՝ 3,269,249 մ2 մակերեսով89: Ընդհանուր ազդակիր հողերից 33%-ը մասնավոր 
սեփականություն է, 48%-ը՝ համայնքային, 11%-ը՝ պետական, իսկ 7%-ը՝ անհայտ 
կարգավիճակով: Ազդակիր հողերի մնացած 1%-ն ուներ խառը սեփականության 
կարգավիճակ՝ ըստ կադաստրի: Այս հողի սեփականության ստույգ կարգավիճակը 
կպարզվի հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի մշակման ժամանակ: 

Ծրագրի այլ բաղադրիչների համար հողի կարիքները ներկայումս անհայտ են, հատկապես 
ժամանակավոր հողերի մասով, ինչպիսիք են պահման տարածքները, շինարարական 
ճամբարները և քարհանքերը: Ակնկալվում է, որ այս օբյեկտները կտեղակայվեն Կառուցող  
կապալառուի կողմից՝ օգտագործելով Ծրագրի ՀՕՏՇ-ում նշված հողերի օտարման 
սկզբունքները: Հողի հստակ կարիքները կորոշվեն մինչ Ծրագրի հողերի օտարման և 
տարաբնակեցման պլանի նախապատրաստումը կամ իրականացումը ու նախքան 
շինարարական աշխատանքները։  

6.9.2 Շահագործման փուլ 

Շահագործման ընթացքում հողերի յուրացում չի նախատեսվում, հետևաբար տարաբնա-
կեցման վրա ազդեցություններ չեն սպասվում: Ժամանակավոր օգտագործվող 
հողատարածքը կվերադարձվի նախածրագրային վիճակի (օրինակ՝ շինարարական 
ճամբարները, հողային հանույթի տեղադրման վայրերը): 

Տնտեսության հետ կապված այլ ազդեցությունները ներառված են Բաժին 6.7-ում։  

 
 

 

88J/V SPEA Engineering-IRD Engineering. Nov. 2016. Նախնական ՀՕՏԾ, նախնական նախագիծ, Տրնաշ 4: Սիսիան-
Քաջարան հատված, Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր: 
89Ենթադրվում է, որ այս հաշվարկը հիմնված է ճանապարհի 16.5մ լայնության վրա (2016թ. Նախնական ՀՕՏԾ-ի 
համաձայն), որը ներառում է երեք երթևեկելի գոտի և երկու ճամփեզր, որոնցից յուրաքանչյուրը 3.3 մ է (2019թ. 
Աշխատանքային նախագծի համաձայն): Նախնական ՀՕՏԾ-ում անվտանգության գիծ չի դիտարկվում, սակայն 
Աշխատանքային նախագծում այն նախատեսված է երկու կողմերից 0․7 մ երկու ճամփեզր: Նշենք, որ ավտոմոբիլային 
ճանապարհի CHPA IV-11.05.02-99 նախագծային ստանդարտներով անհրաժեշտ է ստեղծել 1 մ երկարությամբ 
անվտանգության գոտի: 
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6.9.3 ՇՄՍԱԳ աշխատանքների շրջանակը 

Լրացուցիչ աշխատանքներ են պահանջվում ՇՄՍԱԳ շրջանակներում սույն գործոնի 
ելակետային վիճակը բացահայտելու համար (Աղյուսակ 33): 

Աղյուսակ 33. Հողօգտագործման, հողը մշակող և հողը չմշակող անձանց 
ապրելակերպ՝ ՇՄՍԱԳ հետագա աշխատանքներ  

Պահանջվող տվյալներ  

Կամերալ ուսումնասիրություն 

Ծրագրի մանրամասների ուսումնասիրում, հենց որ հասանելի կլինի, այդ թվում օբյեկտների ճշգրիտ 

տեղանքները և չափերը/տարածքները, մոտեցման ճանապարհները և այլն: 

Տարածքի ուսումնասիրություն 

• Հնարավոր ազդակիր գյուղերի տեղային հողագործունեությամբ զբաղվող բնակչության 
վերլուծություն, ներառյալ տեղական անասնագլխաքանակի միգրացիոն ուղիները, 
գյուղատնտեսության տեսակները և հողատարածքների հարակից օգտագործումը, որոնք 
կարող են ենթարկվել Ծրագրի ազդեցությանը, էկոհամակարգային ծառայությունների 
օգտագործումը և դրանցից կախվածությունը (հարցազրույցների և խորհրդակցությունների 
միջոցով, այդ թվում՝ առանձին տղամարդկանց և կանանց հետ): 

• Փախստականների, թոշակառուների և սոցիալապես անպաշտպան այլ խմբերի առկայություն 
և ապրուստի վերլուծություն համայնքի և գյուղի մակարդակներում՝ պարզելու նրանց 
խոցելիության հավանականությունը Ծրագրի համատեքստում: 

• Հարցազրույցներ և խորհրդակցություններ՝ ուսումնասիրելու գենդերային խնդիրները և դրա 
հետ կապված հնարավոր զգայունությունը Ծրագրի համատեքստում ազդակիր գյուղերում: 

Տվյալների հավաքագրման նախընտրելի մեթոդները ներառում են հարցազրույցներ և 
խորհրդակցություններ (հիմնականում երես առ երես, բայց նաև ֆոկուս խմբեր), հաշվի առնելով 
COVID-19 սահմանափակումները։  

6.10 Հանրային կոմունալ ծառայություններ և տրանսպորտային 
ենթակառուցվածքների վրա հնարավոր ազդեցություններ 

6.10.1 Կառուցման փուլ 

Էլեկտրաէներգիայի և ջրամատակարարման, կեղտաջրերի և պինդ թափոնների 
հեռացման լուծումները շինարարության փուլի համար ներկայումս անհայտ են և կորոշվեն 
Կառուցող կապալառուի կողմից: Ակնկալվում է կոմունալ ծառայությունների և 
ենթակառուցվածքների վրա լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն: 

Սիսիան-Շենաթաղ (Սիսիանով կամ Նորովանով) և Տաթև-Կապան (Հ-45) 
ճանապարհներին, ինչպես նաև տեղական նշանակության ավտոճանապարհներին 
երթևեկությունը կարող է ինտենսիվանալ, և այդպիսով ճանապարհային ցանցի վրա 
լրացուցիչ ճնշում կառաջանա։ Ակնկալվում է, որ Կառուցվող կապալառուի կողմից 
կմշակվի Շինարարության ընթացքում Երթևեկության Կառավարման Պլան՝ այս 
ճնշումից խուսափելու կամ մեղմելու համար: 

Կրթական, մշակութային և սպորտային հաստատությունների վրա ազդեցություններ չեն 
ակնկալվում կամ սահմանափակ են: 

Բժշկական հաստատությունների վրա ճնշումը կարող է մեծանալ COVID-19-ի կամ այլ 
հիվանդությունների բռնկման և շինարարության հետ կապված վթարների և 
վնասվածքների դեպքում։ Նախատեսվում է, որ կառուցման փուլի համար կմշակվի COVID-
19-ի շրջանակներում պատշաճ գործողությունների պլան։ 

Պահանջարկի աճ հնարավոր է նաև տեղի խանութներում, սրճարաններում և 
շինարարական աշխատուժի կողմից մատուցվող ծառայություններում, ինչը կարող է 
հանգեցնել դրական տնտեսական հետևանքների (տես նաև Բաժիններ 6.7 և 6.8)։  

6.10.2 Շահագործման փուլ 

Ջրամատակարարման ցանցի և թափոնների հեռացման օբյեկտների վրա ազդեցություն 
չի ակնկալվում: 
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Ճանապարհներից կեղտաջրերի հավաքումը կներառվի Ծրագրի լուծումների մեջ և չի 
ազդի հանրային կոյուղու ցանցի վրա: 

Հանրային էլեկտրամատակարարման վրա սահմանափակ ազդեցություններ կարող են 
սպասվել, քանի որ թունելը, կամուրջները և հարակից ճանապարհային լուսավորությունը 
լրացուցիչ էլեկտրաէներգիա կպահանջեն: 

Ծրագրի ճանապարհով տրանսպորտային միջոցների հոսքը (սպասարկման աշխատուժ) 
կլինի նվազագույնը: 

6.10.3 ՇՄՍԱԳ աշխատանքների շրջանակը 

Լրացուցիչ աշխատանքներ են պահանջվում ՇՄՍԱԳ շրջանակներում սույն գործոնի 
ելակետային վիճակը բացահայտելու համար (Աղյուսակ 34)։ 

Աղյուսակ 34. Հանրային կոմունալ ծառայություններ և տրանսպորտային 
ենթակառուցվածքներ՝ ՇՄՍԱԳ հետագա աշխատանքներ 

Պահանջվող տվյալներ  

Կամերալ ուսումնասիրություն 

Ջրի, էլեկտրաէներգիայի, ջեռուցման, գազի, կոյուղու/կեղտաջրերի, կոշտ թափոնների հեռացման, 

տեղական ճանապարհների օգտագործման, մուտքի ճանապարհների անհրաժեշտության և այլնի 

հետ կապված տեխնիկական պատշաճ ուսումնասիրության մանրամասների ուսումնասիրում, հենց 

որ հասանելի լինի: 

Տարածքի ուսումնասիրություն 

• Ազդակիր բնակավայրերի կողմից օգտագործվող կոմունալ ծառայությունների կամ ոչ կենտրոնացված 
տարբերակների վերլուծություն, ինչպիսիք են տեղական ջեռուցման/կենցաղային էներգիայի 
աղբյուրները, խմելու ջրի աղբյուրները, թափոնների հեռացումը, կոյուղու/կեղտաջրերի հեռացումը, 
տեղական ճանապարհների և ուղիների օգտագործումը և վիճակը: 
Փողոցային լուսավորության, տեղական մշակութային, սպորտային և սոցիալական, հատկապես 
բժշկական հաստատությունների և տեղական ենթակառուցվածքների հետ կապված ցանկացած 
խնդիրների վերաբերյալ տեղեկատվության վերլուծություն: Խորհրդակցություններ համայնքային 
իշխանությունների և նրանց համայնքային ծառայությունների, տեղական իշխանությունների և տեղի 
բնակիչների հետ (տղամարդ և կին առանձին-առանձին): 

6.11 Հանրային առողջության և անվտանգության հնարավոր ռիսկեր 

6.11.1 Կառուցման փուլ 

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում համայնքի առողջության, ապահովության և 
անվտանգության վրա հնարավոր ազդեցությունները կարող են լինել հետևյալը՝ 

• Ծրագրի շինարարական մեքենաների մասնակցությամբ վթարները և 
պատահարները (ներառյալ հետիոտների անվտանգության խնդիրները), 

• Օդային արտանետումների/փոշու հետ կապված հնարավոր ազդեցություններ, 

• Բաց խրամուղիների, շինարարական մեքենաների տեղաշարժի հետևանքով 
վթարների ռիսկեր և Ծրագրի հետ կապված այլ վտանգներ համայնքի բնակիչների 
համար, 

• Աշխատանքային (ներ)միգրացիայի հետ կապված վարակիչ հիվանդությունների 
աճի հավանականություն, 

• Հնարավոր անհանգստություն՝ կապված աղմուկի և թրթռումների բարձր 
մակարդակների հետ, ինչպես նաև լուսավորության հետ, 

• Ջրի և հողի աղտոտվածության հետ կապված հնարավոր ազդեցություններ։ 

Ակնկալվում է, որ շինհրապարակներն ու ճամբարները կապահովվեն ցանկապատերով և 
պահակներով՝ անցանկալի մարդկանց մուտքը կանխելու համար: ՃԴ-ն հայտնում է 
անվտանգության անձնակազմի հետ հնարավոր սոցիալական կոնֆլիկտների շատ ցածր 
ռիսկի մասին՝ հիմնվելով երկրում այլ նախագծերի փորձի վրա: 
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Ակնկալվում է, որ կառուցման փուլի համար ռիսկերի գնահատումը, համապատասխան 
վերահսկման միջոցառումների և կանխարգելման/նվազեցման գործողությունների հետ 
մեկտեղ, ներառված կլինեն Ծրագրի նախագծում և կընդգրկեն հանրության և 
աշխատողների համար սպառնացող ռիսկերը: Կառուցող կապալառուից ակնկալվում է, որ 
կմշակի Շինարարության Բնապահպանական Կառավարման Պլան և 
Շինարարության ընթացքում Երթևեկության Կառավարման Պլան ։ 

6.11.2 Շահագործման փուլ 

Արտակարգ իրավիճակների հետ կապված հնարավոր ռիսկեր են՝ Ծրագրի օբյեկտների 
կառուցվածքային խափանումները, դրանց հետ կապված գազի արտահոսքերը, 
հրդեհները և պայթյունները, վտանգավոր քիմիական նյութերի տեղափոխման հետ 
կապված ռիսկերը։   

6.11.3 ՇՄՍԱԳ աշխատանքների շրջանակը 

Լրացուցիչ աշխատանքներ են պահանջվում ՇՄՍԱԳ շրջանակներում սույն գործոնի 
ելակետային վիճակը բացահայտելու համար (Աղյուսակ 35). 

Աղյուսակ 35. Հանրային առողջություն և անվտանգություն. ՇՄՍԱԳ հետագա 
աշխատանքներ 

Պահանջվող տվյալներ  

Կամերալ ուսումնասիրություն 

Տեխնիկական ռիսկերի գնահատման ուսումնասիրություն, ներառյալ պայթեցման, հրդեհի և 

պայթյունի վտանգները, հենց որ այդ տեղեկատվությունը հասանելի է կդառնա Ծրագրի 

աշխատանքային նախագծի տեխնիկական աուդիտի ընթացքում: 

Որպես ԲՍԿՊ-ի մաս, Ծրագրի Առողջության և Անվտանգության Կառավարման Պլանի մշակմանը 

միտված ուղեցույցի տրամադրում (Կառուցող կապալառուի համար): 

Ծրագրի աշխատանքային նախագծի Ճանապարհային անվտանգության անկախ աուդիտի ուսումնա-

սիրում, հենց որ այն հասանելի է կդառնա ՇՄՍԱԳ-ի ընթացքում, կամ առաջարկել այդ պահանջը 

ներառել ԲՍԿՊ-ում: 

Տարածքի ուսումնասիրություն 

Առողջապահության և անվտանգության հաստատությունների առկայության վերաբերյալ տվյալների 
հավաքագրում: 
Վերլուծության անցկացում՝ 

• Արտակարգ իրավիճակների ոլորտի մարմինների (պետական հրշեջ ծառայություն, շտապ. 
օգնության մարմիններ և փրկարարական խմբեր) առկայություն և տեղական բնակչության 
շրջանում դրանց կոնտակտային տվյալների մասին իրազեկվածություն, 

• Հանցագործության և կարգուկանոնի պայմաններն ու պատկերացումները պոտենցիալ 
ազդակիր համայնքներում և գյուղերում: 

6.12 Աշխատանքի անվտանգության հնարավոր ռիսկեր 

6.12.1 Կառուցման փուլ 

Ծրագրի շինարարական աշխատանքների ընթացքում կարող են ի հայտ գալ հետևյալ  ԱԱ-
ռիսկերը՝ 

• Ծրագրի տրանսպորտային միջոցների մասնակցությամբ ճանապարհային 
պատահարներ, 

• Հատուկ շինարարական աշխատանքների հետ կապված ռիսկեր, ինչպիսիք են 
ապամոնտաժման աշխատանքները, պայթեցումները և ասֆալտապատումը (երբ 
կարող են արտանետվել պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածիններ) և այլն, 

• Մթնոլորտային արտանետումների/փոշու կամ ջերմային և սառը հարվածի հետ 
կապված հնարավոր ազդեցություն, 

• Բարձր աղմուկի և թրթռման, ինչպես նաև լուսավորության հետ կապված 
հնարավոր ազդեցություններ, 

• Ջրի և հողի աղտոտվածության հետ կապված հնարավոր ազդեցություններ, 
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• Արտակարգ իրավիճակների հետ կապված հնարավոր ռիսկեր՝ Ծրագրի 
ժամանակավոր օբյեկտների կառուցվածքային խափանում, հրդեհներ և 
պայթյուններ, վտանգավոր քիմիական նյութերի/նյութերի տեղափոխում և 
հարակից վթարի ռիսկեր, 

• Վտանգավոր նյութերի/քիմիկատների հետ գործածության ռիսկեր, 

• Թույնակիր կենդանիների հետ շփման վտանգ՝ պետք է ստուգվի կենսաբազմազա-
նության և սոցիալական ուսումնասիրությունների ընթացքում: 

Ակնկալվում է, որ շինարարության ռիսկերի գնահատումը, համապատասխան 
հսկողության միջոցառումների և կանխարգելման/նվազեցման գործողությունների հետ 
մեկտեղ, ներառված կլինեն Ծրագրի աշխատանքային նախագծում և կծածկեն 
հանրության և աշխատողներին սպառնացող ռիսկերը: Կառուցող կապալառուից 
ակնկալվում է, որ կմշակի Ծրագրի աշխատանքի անվտանգության և առողջության 
պաշտպանության պլան, ինչպես նաև և առանձին աշխատանքի անվտանգության 
պլաններ և ընթացակարգեր՝ Ծրագրի յուրաքանչյուր տեղանքի/բաղադրիչի 
համար։ Կմշակվեն նաև Արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման և 
Թափոնների կառավարման պլաններ: 

6.12.2 Շահագործման փուլ 

Ակնկալվում է, որ ՃԴ անձնակազմը (կամ իր կապալառուները) կսպասարկի Ծրագրի 
օբյեկտները: Ծրագրի գործունեության ընթացքում ԱԱ-ի համար հնարավոր ռիսկերը 
կարող են ներառել՝ 

• Ծրագրի տրանսպորտային միջոցների մասնակցությամբ տրանսպորտային 
վթարները,  

• Օդային արտանետումների/փոշու հետ կապված ազդեցություններ, 

• Բարձր աղմուկի և թրթռումների հնարավոր ազդեցություն, 

• Արտակարգ իրավիճակների հետ կապված հնարավոր ռիսկեր՝ Ծրագրի 
օբյեկտների կառուցվածքային խափանում (թունել կամ կամուրջներ), հրդեհներ և 
պայթյուններ: 

ՃԴ-ն հիմնվելու է գործող ԱԱ ընթացակարգերի և անվտանգության կանոնակարգերի վրա, 
որոնք պետք է պահպանվեն: Տեխնիկական սպասարկման անձնակազմը կմասնակցի 
պարտադիր վերապատրաստման դասընթացներին, որոնք ընդգրկում են սովորական 
գործողությունները և վթարների դեպքում անվտանգության միջոցառումները: 

6.12.3 ՇՄՍԱԳ աշխատանքների շրջանակը 

Լրացուցիչ աշխատանքներ են պահանջվում ՇՄՍԱԳ շրջանակներում սույն գործոնի 
ելակետային վիճակը բացահայտելու համար (Աղյուսակ 36)։ 

Աղյուսակ 36. Աշխատանքի անվտանգության ռիսկեր՝ ՇՄՍԱԳ հետագա 
աշխատանքներ 

Պահանջվող տվյալներ  

Կամերալ ուսումնասիրություն 

Ծրագրի նախագծման ընթացքում իրականացվելիք տեխնիկական ռիսկերի, ներառյալ 

պայթեցումները, հրդեհները և այլնը, գնահատման արդյունքների ուսումնասիրություն: 

Որպես ԲՍԿՊ-ի մաս, Ծրագրի Առողջության և Անվտանգության Կառավարման Պլանի մշակմանը 

միտված ուղեցույցի տրամադրում (Կառուցող կապալառուի համար): 

Տարածքի ուսումնասիրություն 

Կիրառելի չէ 
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6.13 Պատմամշակութային և հնեաբանական ժառանգության վրա հնարավոր 
ազդեցություններ 

6.13.1 Կառուցման փուլ 

Ծրագրի շինարարական փուլը ներառում է հողային աշխատանքներ և պայթեցումներ, 
որոնք կարող են վնասել հայտնաբերված/հայտնաբերվող պատմամշակութային 
ժառանգության գտածոները: Հայտնաբերված կամ մշակութային ժառանգության 
հետազոտության ընթացքում հայտնաբերվող միավորների/վայրերի վնասվելու վտանգը 
անխուսափելի է և նշանակալի (տես Բաժին 5.3): 

Անհայտ մշակութային, հնագիտական և պատմական օբյեկտների վրա հնարավոր ազդե-
ցության ռիսկը համարվում է չափավոր՝ հաշվի առնելով Ծրագրի տարածքում 
հայտնաբերված համեմատաբար շատ վայրերը: 

Ընդհանուր առմամբ, կպահանջվեն պատշաճ մեղմացնող միջոցառումներ, ինչպես նաև 
Մշակութային ժառանգության կառավարման պլանի պատրաստում, որը կներառի 
նաև պատահական գտածոների ընթացակարգ: 

6.13.2 Շահագործման փուլ 

Հաշվի առնելով, որ անհրաժեշտ մեղմացնող միջոցառումները կիրականացվեն մինչև 
շինարարությունը և մշակութային ժառանգության կառավարման պլանը 
կիրագործվի, Ծրագրի շահագործման ընթացքում մշակութային ժառանգության վրա 
հնարավոր ազդեցություններ չեն սպասվում: 

Նախնական գնահատումների համաձայն, թե ազգային արժեքների և թե ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 
ներկայացուցչական ցուցակում գրանցված ոչ նյութական մշակութային ժառանգության 
վրա, էական ազդեցություններ չեն ակնկալվում։ Այնուամենայնիվ, որոշ ոչ նյութական 
մշակութային ժառանգության արժեքներ, ինչպիսիք են Լավաշի պատրաստումը, դուդուկը 
և նրա երաշտությունը, հայկական խաչքարերը բնորոշ են Ծրագրի երկայնքով գտնվող 
գյուղերին, որոնք կարող են լրացուցիչ խթան հանդիսանալ զբոսաշրջության և առևտրի 
զարգացման համար: 

6.13.3 ՇՄՍԱԳ աշխատանքների շրջանակը 

Լրացուցիչ աշխատանքներ են պահանջվում ՇՄՍԱԳ շրջանակներում սույն գործոնի 
ելակետային վիճակը բացահայտելու համար (Աղյուսակ 37)։ 

Աղյուսակ 37. Պատմամշակութային և հնեաբանական ժառանգություն՝ ՇՄՍԱԳ 
հետագա աշխատանքներ 

Պահանջվող տվյալներ  

Կամերալ ուսումնասիրություն 

• Ծրագրի բաղադրիչների և կապող/մոտեցման ճանապարհների պարզաբանում 
հնարավորության սահմաններում և «բարձր ռիսկային» մշակութային ժառանգության վայրերի 
հայտնաբերում, 

• Մշակութային ժառանգության օբյեկտների/միավորների վրա ազդեցություններից խուսափելու 
վերաբերյալ տեղեկություններ և խորհրդատվություն նախագծողի հետ։ 

Տարածքի ուսումնասիրություն 

• Բաժին 5.3-ում թվարկված օբյեկտների կրկնակի ուսումսնասիրություն (ներկայիս 
կարգավիճակ վերանայում), որոնք կարող են ուղղակիորեն ենթարկվել Ծրագրի ազդեցությանը՝ 
"բարձր ռիսկային" օբյեկտներ: 

• Լրացուցիչ հնագիտական և մշակութային ժառանգության ուսումնասիրություն այն 
տարածքներում /եթե հայտնի լինեն/, որտեղ կառաջարկվի տեղակայել Ծրագրի բաղադրիչները 
(շինարարական ճամբարներ, քարհանքեր, հողային հանույթի տողադրման վայրեր, թունելի 
ջրերի տարողություններ և այլն): 

• Ծառայության/կապող ճանապարհները սահմանվելուց իրենց մոտակայքում (մոտ 100 մ երկու 
կողմերից) լրացուցիչ հնագիտական և մշակութային ժառանգության ուսումնասիրություն, եթե 
նախորդ հետազոտությունների ժամանակ չի հետազոտվել: 

• Խորհրդակցություններ Սիսիան և Քաջարան համայնքների իշխանությունների, 
բնակավայրերի և տեղի բնակիչների հետ՝ բացահայտելու համայնքների համար մշակութային, 
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կրոնական, պատմական կամ "ընդհանուր" նշանակություն ունեցող տեղական արժեքավոր 
վայրերը, սրբազան վայրերը կամ տարածքները և օգտագործման չափը։  

Ծանուցում. հետազոտությունների մեկնարկը պայմանավորված է նախագծային մուտքային 
տվյալների տրամադրմամբ։  

6.14 Հնարավոր գումարային ազդեցություններ 

Տարածաշրջանում իրականացվող ճանապարհների վերականգնման այլ ծրագրերի 
շնորհիվ կուտակային ազդեցությունների ներուժ կա: Կապակցված և/կամ 
միաժամանակյա գործողությունների ցանկը, որոնք կարող են ավելացվել Ծրագրին, 
կորոշվի ՇՄՍԱԳ-ի հաջորդ փուլերում՝ արժեքավոր ԲևՍ բաղադրիչների բացահայտման 
հետ մեկտեղ:  

6.15 Հնարավոր անդրսահմանային ազդեցություններ 

Այս փուլում նշանակալի անդրսահմանային ազդեցություններ, որոնք կարող են հանգեցնել 
անդրսահմանային համատեքստում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ՄԱԿ-ի 
կոնվենցիայի (1991թ.) կիրառմանը, չեն նույնականացվել: 

6.16 Փարիզի համաձայնագիր 

Փարիզի համաձայնագիրը նպատակ ունի սահմանափակել գլոբալ միջին ջերմաստիճանը 
2°C-ից ցածր և նույնիսկ մինչև 1.5°C-ով, նախաարդյունաբերական մակարդակից բարձր: 
ՎԶԵԲ-ի Կանաչ տնտեսության անցումային մոտեցումը ("GET") 2021-2025 թվականների 
համար, որը հրապարակվել է 2020 թվականին, պարտավորեցնում է Բանկին 
համապատասխանեցնել իր գործունեությունը կլիմայի միջազգային համաձայնագրերի 
սկզբունքներին, ներառյալ Փարիզի համաձայնագրին: Դա կենթադրի ֆինանսական 
հոսքեր, որոնք համահունչ են Փարիզի համաձայնագրի թե մեղմացման, թե ադապտացման 
նպատակներին: Հետևաբար, պետք է գնահատվի Ծրագրի համապատասխանությունը 
Փարիզի համաձայնագրին, մասնավորապես՝   

a. Կլիմայի փոփոխության մեղմացման համար՝  

i. երկարաժամկետ ցածր ածխածնային զարգացում, 
ii. ածխածնի պարփակման ցածր հավանականություն: 

b. Կլիմայի փոփոխությանը հարմարվելու համար՝  

i. որ ֆիզիկական կլիմայական ռիսկերը բացահայտված և հասցեագրված են, 
ii. որ իր գործունեությունը չի խաթարում կլիմայի դիմացկունությունը Ծրագրի 

համատեքստում: 

ՎԶԵԲ-ի ֆինանսավորում ակնկալող ցանկացած ծրագիր, պետք է համապատասխանի այս 
չորս պայմաններից յուրաքանչյուրին՝ "Փարիզի համաձայնագրին համահունչ" համարվելու 
համար: Խնդիրը կպահանջի լրացուցիչ ուսումնասիրություն և գնահատում ՇՄՍԱԳ-ի 
ընթացքում, սակայն այս վաղ փուլում հավանական է, որ Ծրագիրն ավելի տրամաբանական 
կերպով կհամապատասխանի կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության 
պահանջներին: Ծրագիրն ինքնին դժվար թե հանգեցնի կլիմայի փոփոխության զգալի 
մեղմացման, թեև կառուցվող ճանապարհն օգտագործող մեքենաները կլինեն ջերմոցային 
գազերի արտանետումների կարևոր և պոտենցիալ նշանակալի աղբյուրներ։  
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7 ՇԱՀԱԳՐԳԻՌ ԿՈՂՄԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

7.1 2016-2018 թթ. Ծրագրի շահագրգիռ կողմերի ներգրավման ամփոփագիր 

Շահագրգիռ կողմերի ներգրավման առաջին հանդիպումները կազմակերպվել են Ծրագրի 
տեխնիկատնտեսական հիմնավորման ընթացքում 2016թ. մարտ-ապրիլ և նոյեմբեր 
ամիսներին: Հանդիպումներին մասնկացել են հետևյալ շահագրգիռ կողմերը՝ ՏԿևԵՆ, 
Տրանսպորտային Ծրագրերի Իրագործման Կազմակերպությունը ("ՏԾԻԿ"), Շրջակա 
միջավայրի նախարարությունը ("ՇՄՆ"), Էկոնոմիկայի նախարարությունը, կրթության, 
գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, ՀՀ բնապահպանության և ընդերքի 
տեսչական մարմինը, առողջապահության նախարարությունը, անշարժ գույքի կադաստրի 
պետական կոմիտեն և հասարակական կազմակերպություններ (ՀԿ): 

Հանրային խորհրդակցությունների հաջորդ փուլի նպատակն էր ներկայացնել Ծրագրի 
ուղեգիծը և ՇՄԱԳ-ը: Այն ներառում էր հանդիպումներ Կապան համայնքում 2017 
թվականի նոյեմբերի 10-ին (117 մասնակիցներով, որոնցից չորսը՝ կանայք), իսկ Սիսիան և 
Քաջարան համայնքներում՝ 2018 թվականի հունվարի 17-18-ը, համապատասխանաբար, 
26 մասնակիցներով (որոնցից վեցը՝ կանայք): 

Խորհրդակցությունների և մասնակցության հայտերի մասին տեղեկատվությունը 
տարածվել է "Հայաստանի Հանրապետություն" օրաթերթի միջոցով և ՏԾԻԿ կայքէջում։ 
Բացի այդ, Երևանի Օրհուս կենտրոնի ցանցի միջոցով հրավերներ են ուղարկվել 
անմիջապես հիմնական շահագրգիռ կողմերին: Խորհրդակցությանը մասնակցում էին 
հանրության լայն շրջանակները և տեղական համայնքները, ինչպես նաև պետական 
կառույցներն ու հասարակական կազմակերպությունները: 

Ծագել են մի քանի հիմնական խնդիրներ, որոնցից մեկը գյուղատնտեսական 
նշանակության համայնքային հողերի օտարումն էր, որոնք չունեին սեփականության 
վկայականներ։ Մասնակիցները տեղեկացվել են հողերի կադաստրի չափագրման և 
գրանցման գործընթացի, ինչպես նաև հողերի պետական գրանցումից հետո 
հողօգտագործման գյուղատնտեսականից արդյունաբերականի փոխելու կարգի մասին: 
Քանի որ խորհրդակցությունը տեղի է ունեցել ծրագրի նախագծման վաղ փուլում, 
պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ հողային հանույթի տեղադրման վայրերի, 
Կապանի անտառտնտեսության գոտու ազդեցության չափի, ջրամատակարարման վրա 
հնարավոր բացասական հետևանքների և ճանապարհների երկայնքով համայնքային 
հողերի հատկացման իրավական արգելքի հետ կապված հարցերը կկարգավորվեն ծրագրի  
վերջնական հաստատումից հետո։ Ի պատասխան հնագիտական պահպանության 
գոտիների վերաբերյալ մտահոգությունների՝ ծրագրի բնապահպանական կառավարման 
և հնագիտության մասնագետը վստահեցրել է, որ համապատասխան միջոցառումներ 
կիրականացվեն հուշարձանների պահպանման համար։  

7.2 Շահագրգիռ կողմերի ներգրավման սկզբնական փուլի արդյունքները 
(2021թ.) 

Սույն ՇՄՍԱԳ խորհրդատվական գործընթացը սկսվել է մեկնարկային հանդիպումներով ՝ 
ՃԴ-ի աջակցությամբ՝ 

• 2021 թվականի ապրիլի 8-10-ը տեղի են ունեցել խորհրդակցություններ Սյունիքի 
մարզպետարանի, Քաջարանի համայնքապետարանի և Գեղիի վարչական 
տարածքի և Զանգեզուրի պետական արգելավայրի ներկայացուցիչների հետ 
(մասնակցել են նաև ՃԴ ներկայացուցիչները): 

• 2021 թվականի ապրիլի 20-ին տեղի են ունեցել խորհրդակցություններ Սիսիանի 
համայնքապետարանի և Դարբաս վարչական տարածքի ներկայացուցիչների 
հետ։ 

Սյունիքի մարզի և Քաջարանի ու Սիսիան համայնքապետարանները Ծրագրի համար 
նշանակել են կոնտակտային անձանց ՝ Ծրագրին աջակցելու և իշխանությունների և 
տեղական բնակչության, ինչպես նաև տեղական ՀԿ-ների հետ ՇՄՍԱԳ ներգրավման 
հետագա գործողությունները հեշտացնելու համար: 
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Սյունիքի մարզպետարանի հետ հանդիպման ժամանակ ներկայացվել է Ծրագրի 
ընդհանուր նպատակը։ Սյունիքի մարզպետարանի ներկայացուցիչները կարևորել են 
ճանապարհաշինության պոտենցիալ դրական ազդեցությունը ենթակառուցվածքների, 
զբոսաշրջության ոլորտի և ճանապարհային ծառայությունների (հյուրանոցներ կամ 
սննդի) զարգացման վրա, ճանապարհների օգտագործման ժամանակի խնայողությունը, 
ինչպես նաև տրանսպորտային ծախսերի կրճատումը և շուկաների ավելի մեծ 
հասանելիությունը տեղական անասնաբույծների համար, որոնք կկարողանան վաճառել 
իրենց արտադրանքը:  

Նշվեց, որ ճանապարհաշինությունը կարող է հանգեցնել տնտեսության 
դիվերսիֆիկացմանը (այսինքն՝ տարածաշրջանի ներքին արտադրանքի կառուցվածքում 
հանքարդյունաբերության գերակայության նվազեցում): 

Ընդհանուր առմամբ դրական վերաբերմունք է արտահայտվել Ծրագրի Սիսիան-
Քաջարան ճանապարհի վերաբերյալ նաև Քաջարանի համայնքապետարանի հետ 
խորհրդակցությունների ընթացքում՝ կարևորելով բնակիչների շահերը ժամանակավոր 
աշխատանքային հնարավորությունների առումով (ներկայումս, Քաջարանում 
բնակչության մեծամասնությունը աշխատում է Քաջարանի պղնձամոլիբդենային 
կոմբինատում): Քաղաքային իշխանությունները պահանջել են շինարարության 
ընթացքում առաջացող հոնային հանույթի տեղադրման վայրերը քննարկել իրենց հետ: 

Սիսիանի համայնքապետարանում տեղի ունեցած հանդիպումները ցույց տվեցին, որ 
ակնկալվում է մեծածավալ ակտիվներ ձեռք բերել՝ հաշվի առնելով տարածքում գտնվող մի 
քանի փոքր ֆերմերային տնտեսությունները և ավելի մեծ բիզնեսները: Հետևաբար, 
մասնավոր հատվածի շահառուները կպահանջեն հատուկ ուշադրություն Ծրագրի 
ներգրավման ընթացքում՝ կախված կապող ճանապարհների ուղիներից: 

Ան բանից հետո, երբ ՃԴ-ի և ՎԶԵԲ-ի կողմից հաստատվեց Սիսիան-Քաջարան նոր 
ճանապարհահատվածի ուղեգիծը (և համապատասխանաբար Խորհրդատուի 
աշխատանքի շրջանակը) (տես Բաժին 2.4) Խորհրդատուն շարունակել է մեկնարկային 
խորհրդակցությունները: 

2021 թվականի դեկտեմբերի 8-ին տեղի ունեցավ հանդիպում Սյունիքի փոխմարզպետի 
հետ՝ ներկայացնելու և քննարկելու Խորհրդատուի աշխատանքների շրջանակը, 

ճանապարհահատվածը, ինչպես նաև հնարավոր ԲևՍ 
ազդեցությունները/հնարավորությունները: Փոխմարզպետը պարտավորվել է աջակցել 

Խորհրդատուին ԲևՍ ուսումնասիրություններում: 

2021 թվականի դեկտեմբերի 9-ին Քաջարանի և Սիսիանի համայնքապետարաններում 
տեղի են ունեցել հանդիպումներ, որոնց ընթացքում քննարկվել են հետևյալ թեմաները՝ 

• Ծրագրի իրականացման ներկա կարգավիճակը և հետագա քայլերը, 

• Սիսիան-Քաջարան ճանապարհահատվածի ներկայիս նախագիծը, 

• Հիմնական հնարավոր ԲևՍ ռիսկերը/օգուտները, և 

• Հողի օտարման հարցերը: 

Երկու համայնքապետարաններն էլ ծանոթ էին 2016-2018թթ. նախորդ 
խորհրդակցություններում ներկայացված նախագծին: 

Հողերի օտարման ազդեցության մասշտաբներն ու տեսակները պարզելու նպատակով 
Խորհրդատուն 2021թ. դեկտեմբերի 27-28 հանդիպում է անցկացրել Քաջարան և Սիսիան 
համայնքների ազդակիր գյուղական բնակավայրերի ղեկավարների հետ:  

Ստորև ներկայացված են արդյունքները՝  

• Կադաստրային քարտեզները որոշակի անհամապատասխանություններ ունեն 
հողերի փաստացի սահմանների հետ, որոնք պետք է հաշվի առնել ՀՕՏՊ-ի 
նախապատրաստման ժամանակ, 

• Մի շարք մասնավոր հողատարածքներ, օժանդակ շինություններ, ինչպիսիք են 
գոմերը և անասնագոմերը, և մի քանի մասնավոր բնակելի տներ կարող են տուժել 
(ինչպես օգտագործվող, այնպես էլ ավերված/լքված), 
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• Որոշ գյուղերում պոտենցիալ ազդակիր հողատարածքները չոռոգվող 
վարելահողերն են, 

• Որոշ ազդակիր տնային տնտեսություններ հողի նկատմամբ իրենց իրավունքների 
օրինականացման համար աջակցության կարիք կունենան, 

• Առաջարկվող երթուղին գտնվում է Շամբ ՀԷԿ-ից մոտ 90 մ հեռավորության վրա և 
հատում է ՀԷԿ-ի ջրային թունելը, 

• Անասունների անցուղիները պետք է դիտարկվեն նախագծում և համաձայնեցվեն 
Որոտնավանի, Լորի, Շենաթաղի և Դարբասի գյուղերի վարչակազմերի հետ (որոշ 
գյուղերում անցումները պետք է լինեն այնքան մեծ, որ թույլ տան 
գյուղատնտեսական տեխնիկայի անցումը), 

• Դավիթ Բեկ ամրոցը և Որոտնավանքը չեն տուժում կառուցվող ճանապարհից, 

• Կառուցվող երթուղուց 50 մ հեռավորության վրա Որոտնավանում գտնվող հին 
գերեզմանատունը/դամբարանն ու ճանապարհի մոտ գտնվող Դարբասի 
պատմական "խաչքարը" պետք է պաշտպանված լինեն շինարարական 
աշխատանքների ընթացքում, 

• Իրան-Հայաստան գազատարը երթուղիով հատվում է Դարբասի երեք կետերով և 
Գեղիի մի կետով, իսկ Դարբասում մեկ կետով անցնում է ոռոգման ջրի խողովակ, 

• Դարբասի ազդակիր տարածքում հողի էրոզիայի հետ կապված խնդիր կա, որը 
պետք է դիտարկվի աշխատանքային նախագծման ժամանակ, 

• Աղիտուում կառուցվող կամրջի տակ գտնվում է մանրացված քարի հանք կա, իսկ 
նախատեսված երթուղուց 125 մ հեռավորության վրա՝ քարանձավ, 

• Գեղավանքում և Կավճուտում կառույցները տեղակայված են առաջարկվող 
երթուղու ներքևի մասում և պետք է միջոցներ ձեռնարկել քարաթափումներից 
խուսափելու համար: 

7.3 Շահառուների նախնական նույնականացում 

Շահագրգիռ կողմերի նախնական բացահայտումն ու վերլուծությունը հիմնված են եղել 
կամերալ ուսումնասիրությունների և Սյունիքի մարզպետարանի, և Սիսիան ու Քաջարան 
համայնքների ներկայացուցիչների հետ նախնական հանդիպումների ու 
խորհրդակցությունների վրա: Հավաքագրված տեղեկատվությունը ներառվել է 
Շահագրգիռ կողմերի ներգրավման նախնական ծրագրում (Հավելված 6) և կթարմացվի 
և կներառվի Ծրագրի համար մշակվելիք ՇՆՊ-ի մեջ: 

Ծրագրի շահագրգիռ կողմերը կարող են դասակարգվել որպես արտաքին և ներքին (ՃԴ-ի 
անձնակազմ և կապալառուներ): ՇՆՊ-ն կմշակվի արտաքին շահագրգիռ կողմերին 
ներգրավվելու համար: Արդյունավետ և խելամիտ ներգրավվածության նպատակով 
արտաքին շահագրգիռ կողմերը խմբավորվում են հետևյալ կերպ՝ 

• Հնարավոր ազդակիր կողմեր, 

• Հնարավոր խոցելի խմբեր, 

• Ազգային իշխանություններ և կառավարություն, 

• Մարզպետարաններ, 

• Տեղական (համայնքային) իշխանություններ, ներառյալ գյուղական 
բնակավայրերը, 

• Այլ շահագրգիռ կողմեր (ՀԿ-ներ, ԶԼՄ-ներ, ակադեմիա, բիզնես և այլն): 

Արտաքին շահագրգիռ կողմերի խմբերի ցուցակը և Ծրագրի հետ այդ խմբերի 
առնչությունները և/կամ շահերը Ծրագրից ներկայացված է ստորև, իսկ թարմացված 
ցուցակը կներառվի ՇՆՊ-ի մեջ: 

Ցանկացած շահագրգիռ կողմ, որը ներառված չէ ստորև բերված ցանկում, բայց 
ցանկանում է ստանալ կամ տրամադրել տեղեկատվություն Ծրագրի և դրա ԲևՍ 

ասպեկտների վերաբերյալ, կարող է դիմել շահագրգիռ կողմերի 
գրանցամատյանում իր հայցը գրանցելու խնդրանքով 
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• Արտուր Սանոյան, ՀՀՃՄ Տրանշեր 2-ի և 4-ի ծրագրի ղեկավար, "Ճանապարհային 
դեպարտամենտ" հիմնադրամ (Հայաստան, 0010, Երևան, Հանրապետության 
Հրապարակ, Կառավարության տուն 3), հեռ. +37410 511391 (269), բջջ. +37495 
111537, էլ.փոստ. artur.sanoyan@armroad.am ԿԱՄ 

• Սուրեն Գյուրջինյան, "ԷՅ ԹԻ ԷՄ ԷՍ Սոլյուշնս" ՍՊԸ (Հայաստան, Երևան, 0010, 
Երևան, Գրիբոյեդովի 11-1),  տնօրենի տեղակալ,  Հեռ. +37491 434760, +37491 
497128, էլ.փոստ. suren.gyurjinyan@atms.am 

Աղյուսակ 38. Նախնականորեն նույնականացված արտաքին շահագրգիռ 
կողմերը և նրանց առնչությունը/շահերը Ծրագրից 

ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ԽՄԲԵՐ ՇԱՀԵՐԸ/ԱՌՆՉՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱԶԴԱԿԻՐ ԿՈՂՄԵՐ 

Այն բնակավայրերի բնակիչները, որոնք հատվում 
են գործող և կապող ճանապարհներով կամ 
գտնվում են կառուցվող ճանապարհին 
(շինհրապարակներին) մոտ՝ 

Նախնականապես  

• Սիսիան համայնք՝ Իշխանասար, Նորավան, 
Վաղատին, Որոտնավան, Շամբ, Դարբաս, 
Գետաթաղ, Լոր և Շենաթաղ գյուղական 
բնակավայրեր: 

• Քաջարան համայնք՝ Վերին Գեղավանք, 
Գեղավանք, Գեղի, Գետիշեն, Նոր Աստղաբերդ, 
Աջաբաջ, Քիրս, Քարուտ, Կաթնառատ, 
Փուխրուտ, Լեռնաձոր, Կավչուտ, Բաբիկավան, 
Անդոկավան և Ձաղիկավան գյուղական 
բնակավայրեր։  

Կարող են՝  

• Ազդվել շինանյութերի տեղափոխման, աղմուկի, 
թրթռման, օդի աղտոտվածության և 
ճանապարհային անվտանգության խնդիրներից 
կամ շինարարության հետ կապված այլ 
ազդեցություններից, 

• Հետաքրքրված լինել աշխատանքի 
հնարավորություններով, 

• Շահագրգռված լինել օգտվել տնտեսական 
հնարավորություններից, որոնք Ծրագիրը կարող է 
բերել համայնքներին: 

 

Ֆերմերներ, հողատարածքներ և ակտիվներ 
օգտագործողներ կամ սեփականատերեր, որոնց 
հողերը կամ ակտիվները կարող են ընկնել 
կառուցվող ճանապարհի օտարման գոտում 
(ներառյալ հանգույցները) և Ծրագրի այլ 
բաղադրիչներ, որոնց գտնվելու վայրը դեռևս 
անհայտ է (հողային հանույթի տեղադրման 
վայրեր, շինարարական ճամբարներ և այլն): 

Նախնականապես:  

• Սիսիան համայնք՝ Իշխանասար, Սիսիան, 
Նորավան, Վաղատին, Որոտնավան, Շամբ,  
Ույծ, Աղիտու, Դարբաս, Գետաթաղ, Լոր և 
Շենաթաղ; 

• Քաջարան համայնք՝ Քիրս, Քարոտ, Գեղի, 
Վերին Գեղավանք, Գեղավանք, Գետիշեն, 
Ոչեթի, Նոր Աստղաբերդ, Կավճուտ և 
Ձագիկավան: 

Կարող են՝ 

• Ենթարկվել հողօգտագործման/հասանելիության 
սահմանափակումների, հողի ժամանակավոր կամ 
մշտական օտարման/սերվիտուտի հետ կապված 
ազդեցությունների, 

• Հետաքրքրված լինել աշխատանքի 
հնարավորություններով, 

• Շահագրգռված լինել օգտվել տնտեսական 
հնարավորություններից, որոնք Ծրագիրը կարող է 
բերել համայնքներին:  

 

Գործող և կապող ճանապարհների կամ 
շինհրապարակների մոտ/կողքին գտնվող փոքր և 
միջին ձեռնարկություններ և դրանց 
աշխատակիցները։ 

Կարող են՝ 

• Ունենալ մուտքի սահմանափակումներ Ծրագրի 
աշխատանքների պատճառով, 

• Շահագրգիռ լինել եկամուտների և 
մատակարարումների ավելացմամբ Ծրագրի 
գործունեության արդյունքում։  

Հանրային ենթակառուցվածքի օպերատորները և 
նրանց աշխատակիցները (ինչպիսիք են ՀԷԿ-երը և 
ենթակառուցվածքները, որոնք տեղակայված են 
կառուցվող ճանապարհի, գազի և 
էլեկտրաէներգիայի մատակարարման 
ենթակառուցվածքի մոտ)։  

Կարող են ունենալ Ծրագրի իրականացման 
պատճառով հողի օտարման և մուտքի 
սահմանափակումների խնդիր: 

 

Տաթև-Աղվանի-Կապան ճանապարհի երկայնքով 
գտնվող ծառայություններ (զբոսաշրջություն, 

Կարող են՝ 

mailto:%20artur.sanoyan@armroad.am
mailto:suren.gyurjinyan@atms.am
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հյուրատներ, հասարակական սննդի 
կազմակերպություններ և այլն)։  

• Ունենալ ծառայությունների նվազ պահանջարկ 
թունելի շահագործումից հետո երթևեկության 
հոսքի նվազման պատճառով, 

• Հետաքրքրված լինել մատակարարումների 
հնարավորություններով և ծառայությունների 
դիվերսիֆիկացմամբ: 

Եկեղեցիներ, գերեզմանատներ կամ այլ 
սոցիալական կամ կրոնական 
հաստատություններ, որոնք գտնվում են 
կառուցվող ճանապարհին մոտ, գործող և կապող 
ճանապարհների մոտ և դրանցից օգտվողները։  

Կարող են ազդեցության ենթարկվել մուտքի 
սահմանափակման պատճառով: 

Հարակից օբյեկտներ (ենթակա է ճշտումների):  

• Նման օբյեկտների ժամանակավոր և մշտապես 
օտարման/վարձակալության ենթակա 
հողամասերի սեփականատերերն ու 
օգտագործողները։  

Կարող են՝ 

• Ենթարկվել ազդեցության հողի ժամանակավոր 
կամ մշտական օտարման/սերվիտուտի հետ 
կապված, 

• Հետաքրքրված լինել աշխատանքի 
հնարավորություններով: 

ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԽՈՑԵԼԻ ԽՄԲԵՐ 

Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանվածները, ովքեր 
բնակվում են այն բնակավայրերում, որոնք 
հատվում են կամ մոտ են գործող և կապող 
ճանապարհներին։ 

Կարող են՝ 

• Դժվարություններ ունենալ տեղեկատվության 
հասանելիության կամ տեղեկատվությունը 
հասկանալու, Ծրագրի ԲևՍ ասպեկտների 
վերաբերյալ հետադարձ կապ հաստատելու 
հարցերում կամ իրենց իրավունքները 
պաշտպանելու համար հատուկ օգնության կարիք 
ունենալ, 

• Հետաքրքրված լինել ժամանակավոր աշխատանքի 
հնարավորություններով: 

Այն բնակավայրերի ռուսալեզու բնակիչները, 
որոնք հատվում են կամ մոտ են գործող և կապող 
ճանապարհներին: 

Աղքատության մակարդակից ցածր ապրող 
ընտանիքներ, թոշակառուներ, միակողմանի 
ծնողազուրկ ընտանիքներ, կնոջ գլխավորությամբ 
տնային տնտեսություններ, բազմազավակ 
ընտանիքներ, հաշմանդամություն ունեցող 
անձինք։ 

Երեխաներ, ովքեր ապրում են այն 
բնակավայրերում, որոնք հատվում են գործող և 
կապող ճանապարհների հետ, կամ որոնք 
գտնվելու են շինհրապարակներին մոտ: 

Կարող է ենթարկվել ռիսկերի՝ դեպի Ծրագրի 
շինհրապարակ և հակառակը տրանսպորտային 
միջոցների/մեքենաների երթևեկության հետ 
կապված: 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարություն 
(ՏԿևԵՆ): 

• Ճանապարհային դեպարտամենտ (ՃԴ), 

• Շրջակա միջավայրի վրեա ազդեցության 
կառավարման բաժին, 

• Սոցիալական ազդեցությունների և 
տարաբնակեցման բաժին։ 

• Հիմնական գործընկերներից մեկը, որը 
պատասխանատու է տրանսպորտային ոլորտում 
ծրագրերի արդյունավետ իրականացման համար՝ 
ՃԴ-ն է: 

• ՇՄՍԱԳ-ի և այլ գործողությունների համար 
Ծրագիրը նաև սերտորեն կհամագործակցի 
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունների 
կառավարման բաժնի և ՏԿևԵՆ-ի Սոցիալական 
ազդեցությունների և տարաբնակեցման բաժնի 
հետ:  

Շրջակա միջավայրի նախարարություն (ՇՄՆ): 

• Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 
փորձաքննական կենտրոն ՊՈԱԿ  

• Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական 
մարմին, 

• Անտառային կոմիտեն և "Հայանտառ" ՊՈԱԿ-ը, 
"Սիսիանի անտառտնտեսություն" և "Կապանի 
անտառտնտեսություն" մասնաճյուղերը 

• Ապահովում է շրջակա միջավայրի 
պահպանությունը և բնական ռեսուրսների 
ռացիոնալ օգտագործումը: ՇՄՆ-ն իր հիմնական 
ստորաբաժանումների միջոցով կունենա 
վարչական իրավասություն ծրագրի հաստատման 
գործընթացների նկատմամբ՝ շրջակա միջավայրի 
պաշտպանության օրենսդրության համաձայն: 

• Պատասխանատու է պետական ՇՄԱԳ, ինչպես 
նաև Ծրագրի իրականացման շրջանակներում 
բնապահպանական օրենքների կիրառման համար: 

• Պատասխանատու է անտառտնտեսության 
կառավարման համար: 



Սիսիան-Քաջարան ճանապարհահատվածի ծրագիր․ ՇՄՍԱԳ․ Նախնական գնահատման հաշվետվություն․ Ref.No.46.002 

  108 

ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ԽՄԲԵՐ ՇԱՀԵՐԸ/ԱՌՆՉՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Հայաստանի կադաստրի պետական կոմիտե Վարում է անշարժ գույքի պետական ռեգիստրը, 
նպաստում հողային քաղաքականության մշակմանը 
և իրականացմանը։ Կոմիտեի հետ 
համագործակցությունը կարևոր է հողի օտարման 
հետ կապված:  

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 
նախարարություն 

• Հայաստանի պատմամշակութային ժառանգության 
պատասխանատու, 

• Շահագրգռված է խուսափել տեղական 
պատմամշակութային ազդեցություններից (2019թ.-
ի նախագիծը և նախնական 
խորհրդակցությունները բացահայտել են 81 
պատմամշակութային միավոր Ծրագրի 
տարածքում), 

• Ներգրավված կլինի ՇՄԱԳ-ի և շինարարության 
թույլտվության ստացման գործընթացներում, 

• Հետաքրքրված է Ծրագրի շինարարության 
ընթացքում հնարավոր պատահական 
գտածոներով: 

Առողջապահության նախարարություն Հիմնական շահագրգիռ կողմերից է հանրային 
առողջության և անվտանգության վրա Ծրագրի 
հնարավոր ազդեցության ուսումնասիրության 
տեսանկյունից: 

Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր (ներառյալ 
Զանգեզուր պետական արգելավայրը) 

• Տարածաշրջանի ամենամեծ պահպանվող 
տարածքներից մեկն է, 

• Շահագրգռված է խուսափել ազդեցություններից, 

• Եթե Ծրագրի բաղադրիչները կամ մուտքի/կապող 
ճանապարհները անցնեն արգելավայրով, ապա 
աղտոտվածությունը, աղմուկը և թրթռումները 
կխախտեն վերջինիս բնականոն կյանքի ընթացքը: 

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն 
(Փրկարար ծառայություն, Տեխնիկական 
անվտանգության ազգային կենտրոն ՊՈԱԿ) 

Ներգրավված է գործող կանոնակարգերին 
համապատասխան տեխնիկական դրույթների 
հաստատման գործում: 

 ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ  

• Քաղաքաշինության վարչություն 

• Տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժին 

• Տեղական ինքնակառավարման և 
հանրապետական գործադիր մարմինների 
հարցերով վարչություն  

• Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին 

• Հողային պետական տեսչություն  

Հիմնական շահագրգիռ կողմն է տարածաշրջանային 
մակարդակում իրականացվելիք միջոցառումների 
վերաբերյալ խորհրդակցությունների առումով: 
Մարզպետարանն իրականացնում է տեսչություն, 
գույքագրում և գնահատում, ինչպես նաև Ծրագրի 
առաջընթացի և տարածաշրջանի տարբեր շերտերի 
վրա դրա ազդեցության վերահսկում և 
մշտադիտարկում: 

• Ընտանիքի, կանանց և երեխաների 
իրավունքների պաշտպանության բաժին 

• Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն 

Կարևոր է երեխաների իրավունքների 
պաշտպանության տեսանկյունից, եթե ծնողները 
ստիպված լինեն փոխել իրենց երեխաների դպրոցը 
ճանապարհաշինության պատճառով։ 

ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ 

Սիսիան համայնք 

• Քաղաքաշինության վարչություն 

• Բնապահպանության, գյուղատնտեսության և 
զարգացման ծրագրերի բաժին 

• Անմիջականորեն կզբաղվեն ազդակիր 
բնակչության հետ աշխատանքներով, այն է՝ 
բնակիչներին կներկայացնեն Ծրագրի նպատակը, 
կկազմակերպեն հանրային լսումներ և 
տեղեկատվության հրապարակում, կհավաքագրեն 
բնակիչների մտահոգությունները և 
առաջարկությունները, ինչպես նաև կմեղմացնեն 
թյուրիմացությունները, 

• Տիրապետում են բնակչության, հողերի, տնային 
տնտեսության սոցիալ-տնտեսական պայմանների և 
այլնի վերաբերյալ տվյալների, 

• Ակնկալում են համայնքի սոցիալ-տնտեսական 
պայմանների բարելավում, 

Քաջարան համայնք  

• Քաղաքաշինության վարչություն 

• Բնապահպանության, գյուղատնտեսության և 
զարգացման ծրագրերի բաժին 

http://syunik.mtad.am/structure/info/104/
http://syunik.mtad.am/structure/info/104/
http://syunik.mtad.am/structure/info/104/
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ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ԽՄԲԵՐ ՇԱՀԵՐԸ/ԱՌՆՉՈՒԹՅՈՒՆԸ 

• Շահագրգռված է հասկանալ Ծրագրի հնարավոր 
բացասական և դրական ԲևՍ ազդեցությունները:  

Քաջարան համայնքի ներկայացուցիչներ Գեղի և 
Լեռնաձոր վարչական տարածքներում 

Սիսիանի համայնքի ներկայացուցիչներ 
Իշխանասար, Աղիտու, Նորավան, Վաղատին, 
Որոտնավան, Դարբաս (Դարբաս և Շամբ 
բնակավայրեր), Լոր, Շենաթաղ 
բնակավայրեր/վարչական տարածքներում։ 

• Անմիջականորեն կզբաղվեն ազդակիր բնակչության 
հետ աշխատանքներով, այն է՝ բնակիչներին 
կներկայացնեն Ծրագրի նպատակը, կկազմակերպեն 
հանրային լսումներ և տեղեկատվության 
բացահայտում, կհավաքագրեն բնակիչների 
մտահոգությունները և առաջարկությունները, 
ինչպես նաև կմեղմացնեն թյուրիմացությունները, 
կաջակցեն հողերի/ակտիվների ձեռքբերմանը (եթե 
այդպիսիք առկա են), 

• Տիրապետում են բնակչության, հողերի, տնային 
տնտեսության սոցիալ-տնտեսական պայմանների և 
այլնի վերաբերյալ տվյալների, 

• Ակնկալում են, որ տեղական բնակչությունը կշահի 
ծառայությունների զարգացումից (մանրածախ 
առևտուր, հանրային սնունդ և կացարան) և 
ժամանակավոր զբաղվածությունից: 

ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ՇԱՀԱՈՒՆԵՐ 

Ազգային ՀԿ-ներ՝ "Հայ կանայք հանուն 
առողջության և առողջ շրջակա միջավայրի" 
(ՀԿՀԱԱՇՄ ՀԿ), "Հայաստանի թռչուններ" ծրագիր, 
Յակոբեան բնապահպանական կենտրոն,  
"Թռչնադիտարկման հայկական ասոցիացիա", 
(AWP) WWF Armenia, "ԷկոԼուր" տեղեկատվական 
ցանց: 

Տարածաշրջանային և տեղական ՀԿ-ներ և 
քաղաքացիական հասարակության այլ 
կազմակերպություններ՝ Սիսիանի տուրիզմի 
կենտրոն; "Սիսիանի կանանց ռեսուրս 
կենտրոն" հիմնադրամ, "Խուստուփ" 
բնապահպանական ՀԿ, "Էկոլոգիական 
անվտանգության և ժողովրդավարության" ՀԿ, 
"ԷԿՈ-ՍԻՍ" ՀԿ և ուրիշներ: 

Միջազգային ՀԿ-ներ կամ 
կազմակերպություններ: Շրջակա միջավայրի և 
կլիմայի փոփոխության հարցերով ԵՄ հիմնադրամ 

ՀԿ-ների ցանկը կլրացվի և կհստակեցվի ՇՄՍԱԳ-
ի մշակման և Ծրագրի իրականացման 
ընթացքում: 

• Խորհրդակցություններ կոնկրետ թեմաներով, 
ինչպիսիք են կենսաբազմազանությունը կամ 
մշակութային ժառանգությունը, 

• Հետաքրքրված է Ծրագրի պլանավորված 
գործողությունների, մարդկանց և շրջակա 
միջավայրի վրա դրա դրական և բացասական 
ազդեցությունների մասին տեղեկություններով: 

ՀԿ-ների հետ սերտ համագործակցությունը Ծրագրին 
թույլ կտա ապահովել ավելի հարթ 
հաղորդակցություն բնակիչների հետ և 
կազմակերպել ավելի ներառական հանրային 
լսումներ:  

Ազգային, տարածաշրջանային և տեղական 
լրատվամիջոցներ 

Լրատվամիջոցների հետ համակարգված և 
կանոնավոր շփումը անհրաժեշտ կլինի՝ համոզվելու 
համար, որ թարմացումների մասին 
տեղեկատվությունը ժամանակին կհաղորդվի 
տեղական լսարանին և վստահություն ձևավորի՝ 
հեղինակության ճգնաժամերից խուսափելու համար: 

Ակադեմիա (Հայաստանի Ճարտարապետության 
և Շինարարության Ազգային Համալսարան, 
Բնագիտական ինստիտուտներ և այլն): 

Կարող է հետաքրքրված լինել Ծրագրի հետ կապված 
ԲևՍ ազդեցություններով:  

Բիզնես (հանքարդյունաբերական 
ընկերություններ, սննդի վերամշակում և այլն): 

Ակնկալում են օգտվել նոր ճանապարհից և կարող են 
հետաքրքրվել Ծրագրի հետ կապված ԲևՍ 
ազդեցություններով: 

7.4 Շահառուների ներգրավման հետագա փուլեր 

Շահագրգիռ կողմերի ներգրավվածությունը սկսվել է 2021 թվականի ապրիլին՝ 
մեկնարկային հանդիպումներից և շարունակվում է Ծրագրի զարգացման վաղ փուլի 
տեղեկատվության հրապարակմանը զուգահեռ: Շահագրգիռ կողմերի ներգրավման 
գործողությունները կներառեն մի քանի բաղադրիչներ՝ նպատակ ունենալով նպաստել 
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բովանդակալից խորհրդակցություններին և տեղեկատվություն տրամադրել Ծրագրի և 
դրա ԲևՍ հետևանքների վերաբերյալ՝ 

• Ծրագրի ՇՄՍԱԳ-ի հրապարակում և խորհրդակցություններ՝ այս 
բաղադրիչը ղեկավարվելու է Խորհրդատուի կողմից՝ ՃԴ և տեղական 
իշխանությունների աջակցությամբ և կներառի՝ 

o ՇՄՍԱԳ շրջանակների վերաբերյալ խորհրդատվական հանդիպումներ, 
հնարավոր է Սիսիան և Քաջարան քաղաքներում90: Այս հանդիպումների 
ընթացքում կբաժանվի Ծրագրի շրջանակների վերաբերյալ 
տեղեկատվական թերթիկներ 91 , կքննարկվեն Ծրագիրը և հնարավոր 
այլընտրանքները, ինչպես նաև հնարավոր ԲևՍ ազդեցությունները և 
ՇՄՍԱԳ-ի աշխատանքների հետագա շրջանակը: Կներկայացվի նաև 
նախնական ՇՆՊ-ն և կպարզաբանվի Հանրային բողոքարկման 
մեխանիզմը: 

o ՇՄՍԱԳ փաթեթի նախագծի հրապարակումից հետո համապատասխան 
շահագրգիռ կողմերի և հանրության հետ խորհրդակցական 
հանդիպումներ և միջոցառումներ: Ներգրավման վայրերն ու մեթոդները 
կորոշվեն՝ հաշվի առնելով նախնական գնահատման փուլի փորձը և այդ 
պահին COVID-ի հետ կապված իրավիճակը: 

• Կենսաբազմազանության հիմնախնդիրների հետ կապված 
խորհրդակցությունները սկսվել են 2021 թվականի ապրիլին և կանցկացվեն 
"Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր" ՊՈԱԿ-ի հետ (որը պատասխանատու է 
Զանգեզուրի պետական արգելավայրի և այլ վեց ԲՀՊՏ-ների համար), 
Հայաստանում բնապահպանական հասարակական կազմակերպությունների, 
այդ թվում՝ WWF Armenia, "Հայաստանի թռչուններ"-ի, "Հայանտառ" ՊՈԱԿ-ի, 
Սիսիանի և Կապանի անտառտնտեսությունների մասնաճյուղերի, ՇՄՆ-ի և ԵՄ 
Շրջակա միջավայրի և Կլիմայի փոփոխության հիմնադրամի հետ: 
Էկոհամակարգերի օգտագործումը և էկոհամակարգերից կախվածությունը 
կքննարկվեն տեղի գյուղացիների հետ, ներառյալ սոցիալական ելակետային 
ուսումնասիրությունների ընթացքում: 

• Խորհրդակցություններ միտված հողերի օտարման և կենսամիջոցների 
վերականգնման շրջանակի պլանավորմանը։ Այս բաղադրիչը կներառի 
խորհրդակցություններ տեղական իշխանությունների հետ Իրավունակության և 
փոխհատուցման մատրիցի նախագծի և գնահատման մոտեցումների 
վերաբերյալ, որոնք կառաջարկվեն որպես տարաբնակեցման շրջանակների մաս: 

• Պատմամշակութային ժառանգության խնդիրների վերաբերյալ 
խորհրդակցություններ կանցկացվեն մշակութային ժառանգության պետական 
մարմինների և համայնքների հետ, այդ թվում՝ սոցիալական ելակետային 
ուսումնասիրությունների ընթացքում։ 

• Հատուկ նշանակության միջոցառումներ: Այս միջոցառումները 
նպատակաուղղված կլինեն ՇՄՍԱԳ շրջանակներում պարտավորությունների 
ստանձնմանը և կներառեն առնվազն հետևյալ թեմաները՝ 

 
 

 

90Շրջանակային խորհրդակցությունների վայրերը կքննարկվեն Սիսիան և Քաջարան համայնքների 
իշխանությունների և վարչական տարածքների (ազդակիր գյուղերի) ղեկավարների հետ՝ լավագույն 
հասանելիությունն ապահովելու համար: Կդիտարկվի գյուղերի համար տրանսպորտի կազմակերպումը, ինչպես 
նաև հանդիպումներն ինքնին գյուղերում անցկացնելու հնարավորությունը (եթե առկա են Ծրագրի կարիքները 
բավարարող համապատասխան տարածքներ և համապատասխանել COVID-19 սոցիալական հեռավորության 
պահանջներ): 
91Տեղեկատվական թերթիկը կպատրաստվի հայերեն և, հնարավոր է ռուսերեն, եթե նման անհրաժեշտություն 
բացահայտվի համայնքի և գյուղի իշխանությունների հետ շրջանակների պլանավորման խորհրդակցությունների 
ժամանակ: 
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o Հանրային առողջությունը և անվտանգությունը (ներառյալ հետիոտների և 
ճանապարհային անվտանգությունը), 

o Աշխատատեղերի ստեղծման հնարավորությունները և 
մարտահրավերները: 

Միջոցառումների ցանկը կարող է ընդլայնվել հետագա խորհրդակցությունների 
հիման վրա։ 

• Սույն ՇՄՍԱԳ-ի մաս չի հանդիսանում։ ՃԴ-ն կպատրաստի ազգային ՇՄԱԳ-ի 
փաստաթղթերը և կանցկացնի Ծրագրի ազգային ՇՄԱԳ-ի հրապարակումը ու 
խորհրդակցությունները՝ համաձայն Հայաստանի օրենսդրության: Այն 
կներառի երկու հանրային քննարկում՝ գնահատման նախնական փուլում և ևս 
երկու հանրային քննարկում՝ ՇՄԱԳ հիմնական փուլում (դրանցից երկուսը 
իրականացվելու են Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական 
կենտրոնի մասնակցությամբ): ՇՄՆ-ի կողմից հավաքագրված հետադարձ կապի 
փաստաթղթերը/մեկնաբանությունները կվերլուծվեն ՃԴ-ի կողմից և կներառվեն 
ՇՄԱԳ հաշվետվությունների վերջնական տարբերակում: 

ՃԴ-ի, ՎԶԵԲ-ի և Խորհրդատուի միջև կքննարկվի խորհրդատվական 
միջոցառումներից մի քանիսը միավորելու հնարավորությունը, որոնք 
նախատեսված են բանկային ՇՄՍԱԳ-ում և ազգային ՇՄԱԳ գործընթացներում: 

Շահագրգիռ կողմերի ներգրավման նախնական ծրագիրը ՇՄՍԱԳ փուլի համար բերված է 
Հավելված 6-ում և հետագա ներգրավվածությունը կներկայացվի Ծրագրի ՇՆՊ-ի 
նախագծում: Այս ծրագիրը նկարագրելու է ներգրավման գործողությունները, 
պատասխանատու մարմինները և գործունեության ժամկետները, որոնք կմշակվեն վերը 
նշված շահագրգիռ կողմերի ներգրավման բաղադրիչների շուրջ (այսինքն՝ միջազգային 
ՇՄՍԱԳ, ազգային ՇՄԱԳ, հողի օտարում և վերականգնում, հատուկ նշանակության 
միջոցառումներ) և կբաշխվեն նախագծման, կառուցման և շահագործման փուլերի միջև: 
Շահառուների ներգրավվածությունը շահագործումից հանելու փուլի համար կմշակվի 
շահագործումից հանելու պլանավորման փուլի սկզբում: 

7.5 Բողոքարկման մեխանիզմ 

ՎԶԵԲ-ի կողմից պահանջվում է բողոքարկման մեխանիզմ՝ շահառուների կողմից Ծրագրի 
վերաբերյալ մտահոգությունները և/կամ հարցերը արդյունավետ, ժամանակին, 
թափանցիկ և ոչ խտրական եղանակով վերանայելու և լուծելու համար: Դրան համահունչ՝ 
ՃԴ-ն ստեղծում է Ծրագրի բողոքարկման մեխանիզմ արտաքին շահագրգիռ կողմերի 
համար92՝ հիմնվելով ՃԴ-ում առկա հաղորդակցության ուղիների վրա և լրացնելով դրանք 
ՎԶԵԲ-ի պահանջներին համապատասխանող գործողություններով: Ներկայումս ՃԴ-ն 
ունի շահագրգիռ կողմերի հետ հետադարձ կապի, հարցումներ կամ բողոքներ հավաքելու 
մի քանի միջոցներ՝ 

• Ձևաթուղթը ՃԴ-ի կայքէջում հասանելի է հայերենով՝ 
(https://armroad.am/am/contacts), ռուսերենով https://armroad.am/ru/contacts) և 
անգլերենով (https://armroad.am/en/contacts), 

• ՃԴ-ի հեռախոսահամարը և էլեկտրոնային փոստը, որոնք կարող են օգտագործվել 
Ծրագրի շահագրգիռ կողմերի կողմից՝ հեռ.՝ +37410511391; Էլ.հասցե՝ 
info@armroad.am, 

• ՃԴ-ի ֆեյսբուքյան էջը՝ https://www.facebook.com/armroad.am/ և այլ սոցիալական 
հարթակներ (Twitter և YouTube), որոնք վերահսկվում են ՃԴ-ի համապատասխան 
անձնակազմի կողմից։ 

ՃԴ-ն կպահպանի գործող գործելակերպը, սակայն այն կուղեկցվի հետևյալ գործողություն-
ներով՝ ՎԶԵԲ-ի պահանջներին համապատասխան բողոքարկման համապարփակ 
մեխանիզմ ստեղծելու համար՝ 

 
 

 

92Առանձին մեխանիզմ է մշակվել աշխատողների բողոքները լուծելու համար 

https://armroad.am/am/contacts
https://armroad.am/ru/contacts
https://armroad.am/en/contacts
mailto:info@armroad.am
https://www.facebook.com/armroad.am
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• Վերոնշյալ ուղիների հետ մեկտեղ, Ծրագրի պլանավորման և իրականացման 
հետ կապված շահագրգիռ կողմերի բողոքները/առաջարկությունները կարող են 
գրավոր, էլեկտրոնային փոստով կամ հեռախոսով տրամադրվել ՃԴ-ի հետևյալ 
կոնտակտային անձանց՝ 

Կոնտակտ
ային անձ 

Լիլիթ Դիլանյան, "Ճանապարհային 
դեպարտամենտ" հիմնադրամ, 
Սոցիալական ազդեցության 
կառավարման ծառայության պետ  

Արտուր Սանոյան, "Ճանապարհային 
դեպարտամենտ" հիմնադրամ, ՀՀՃՄ 
Տրանշեր 2-ի և 4-ի ծրագրի ղեկավար  

Էլ. հասցե lilit.dilanyan@armroad.am  karen.badalyan@armroad.am 

Հեռախոս +37410 51-13-91 (206), +37495 111 287 +37410 51-13-91 (268) 

Հասցե Հայաստան, Երևան 0010, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3 

• Հարցումները կարող են փոխանցվել նաև համայնքային 
իշխանություններին, մասնավորապես՝ մարզպետարաններում և 
համայնքապետարաններում նշանակված կոնտակտային անձանց, որոնք 
հետագայում դրանք կփոխանցեն ՃԴ-ին՝ 

Սյունիքի մարզպետարան 
Սարիկ Աղաբեկյան, 
Տրանսպորտի և 
ճանապարհաշինության 
վարչության պետ 
Հեռ.՝ +37477 66-99-70 
Էլ.հասցե՝ syunik@mta.gov.am  

Սիսիան համայնք 
Սիմոն Հովհաննիսյան, 
Քաղաքաշինության 
վարչության պետ 
Հեռ.՝: +37493 91-09-97 
Էլ.հասցե՝ qaxshin.sisian@mail.ru  

Քաջարան համայնք 
Զոհրաբ Առաքելյան, 
Համայնքի ղեկավարի 
տեղակալ 
Հեռ.՝ +37498 19-90-13 
Էլ.հասցե՝ qajarancity@mail.ru  

• Ծրագրի և ՇՄՍԱԳ գործընթացի վերաբերյալ հարցումները կարող են 
փոխանցվել Խորհրդատուին, որը հետագայում դրանք կփոխանցի ՃԴ-ին` 

Կոնտակտայի

ն անձ 

Սուրեն Գյուրջինյան, «ԷՅ ԹԻ ԷՄ ԷՍ ՍՈԼՅՈՒՇՆՍ» խորհրդատվական 

ընկերության փոխտնօրեն 

Էլ. հասցե suren.gyurjinyan@atms.am  

Հեռախոս +37491 43-47-60, +37491 49-71-28 

Հասցե Հայաստան, ք.Երևան, 0051, Գրիբոյեդովի փող. 11-1  

ՃԴ-ի ներկայիս գործելակերպը այնպիսին է, որ բոլոր հարցումները, բողոքները և 
խնդրանքները հավաքվում և կենտրոնացվում են ՃԴ-ում, գրանցվում կենտրոնական 
տվյալների բազայում և այնուհետև բաշխվում համապատասխան 
ստորաբաժանումներին/վարչություններին՝ քննարկման և պատասխանի տրամադրման 
համար: Դրանից հետո որոշումը և/կամ պատասխանը դիմումատուին/բողոքողին 
հաղորդվում է նրա կողմից նշված եղանակով` ստանալուց հետո մեկ ամսվա ընթացքում և 
ոչ ուշ, քան 15 օրվա ընթացքում` հետագա վերանայում և ստուգում չպահանջող 
դիմումների և բողոքների համար93: 

Ծրագրի բողոքարկման մեխանիզմը կառավարվելու է ՃԴ-ի կողմից, որը կստանա Ծրագրի 
հետ կապված հարցումները/բողոքները և դրանք մուտքագրելու է Հարցումների և 
բողոքների գրանցամատյանում: Կախված հարցման ձևից՝ ՃԴ-ն կպատասխանի այնքան, 
մինչև դիմողը բավարարվի պատասխանով: Հարցերն ու հարցումները, որոնք երկու 
անգամ չեն ստացել շահագրգիռ կողմի գոհացուցիչ պատասխանը, կվերածվեն բողոքի և 
կքննարկվեն կոմիտեի կողմից, ներառյալ ՃԴ-ի ԲևՍ մենեջերները, ՏԿևԵՆ-ն և 
համապատասխան տեղական իշխանությունը: Բողոքարկման մեխանիզմի վերաբերյալ 
լրացուցիչ մանրամասներ, այդ թվում՝ շինարարական վիճակի մասին, կտրամադրվեն 
Ծրագրի ՇՆՊ-ի նախագծում: 
  

 
 

 

93 https://armroad.am/en/contacts 

mailto:lilit.dilanyan@armroad.am
mailto:karen.badalyan@armroad.am
mailto:syunik@mta.gov.am
mailto:qaxshin.sisian@mail.ru
mailto:qajarancity@mail.ru
mailto:suren.gyurjinyan@atms.am
https://armroad.am/en/contacts


Սիսիան-Քաջարան ճանապարհահատվածի ծրագիր․ ՇՄՍԱԳ․ Նախնական գնահատման հաշվետվություն․ Ref.No.46.002 

  113 

8 ԾՐԱԳՐԻ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ 

8.1 Հողային հանույթի միջանկյալ տեղադրում 

Առանցքային հարցն այն է, թե ինչ անել թունելի հորատումից ստացված հողային հանույթի՝ 
գրունտի հետ։ Գրունտի տեղափոխման արժեքը սովորաբար պահանջում է տեղադրում 
առաջացման աղբյուրի մոտակայքում: Անհրաժեշտ է հատուկ պայմաններ ապահովել 
հողային հանույթի տեղադրման վայրերի և դրան հասնելու երթուղու, տրանսպորտային 
միջոցների տեղաշարժի հաճախականության, ճանապարհների պիտանիության, 
գիշերային ժամերին տեղաշարժվելու և այլ սահմանափակումների վերաբերյալ: 
Հատկանշական է, որ՝ 1) Կլիմայի փոփոխության և ցամաքային էկո-թունավորության վրա 
ազդող ամենակարևոր գործոնը բեռնման և փոխադրման գործընթացներն են, 2) 
Հորատման և պայթեցման գործընթացը գերակշռող ազդող գործոնն է մարդու 
թունավորման, ֆոտոքիմիական օքսիդանտների և կոշտ մասնիկների առաջացման, և 
հողի թթվայնացման վրա, 3) Ազդեցությունների երեք հիմնական աղբյուրներն են 
պայթուցիկները և դիզելային վառելիքը և էլեկտրաէներգիայի օգտագործումը: 
Հետևաբար, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունների զգալի նվազեցման կարելի է 
հասնել՝ օպտիմալացնելով հորատման և պայթեցման աշխատանքները՝ պայթուցիկ 
նյութերի սպառումը և վերականգնվող էներգիայի մասնաբաժինը բարելավելու միջոցով։  

8.2 Թունելի հողային հանույթի բնութագիրը և թթվային դրենաժի 
առաջացման ռիսկ 

Թունելի ուղեգծի խորության և այլ սահմանափակումների հետևանքով ներկայումս 
հնարավոր է միայն նախնական գնահատումներ իրականացնել հորատման 
աշխատանքների արդյունքում ազդվող լիթոլոգիայի վերաբերյալ։ Հետևաբար, ստույգ 
երկրաբանությունը հայտնի կդառնա միայն թունելների հորատման ժամանակ։ Սակայն, 
նախնական երկրաբանական գնահատման արդյունքում այնտեղ նշվում է ապարների 
զանգվածում ծծմբի օքսիդների հնարավոր առկայություն մասին, ինչը ենթադրում է 
թթվային ապարների դրենաժի հնարավորություն: Անհրաժեշտ կլինի բնութագրել հողային 
հանույթի թթվային դրենաժային պոտենցիալը և առկայության դեպքում դրույթներ 
սահմանվեն՝ կանխելու դրանց առաջացումը։  

8.3 Հողային ծածկույթի ընտրություն 

Քանի որ կառուցվող ճանապարհը որոշ հատվածներում մոտ է բնակելի տարածքներին, 
հավանական է, որ ճանապարհի երկայնքով տարբեր կետերում աղմուկի մակարդակը 
մեղմացնող հարմարանքների անհրաժեշտություն առաջանա: Բացի այդ, ճանապարհի 
Քիրս-Քաջարան հատվածն անցնում է կենսաբազմազանության մի շարք պոտենցիալ 
զգայուն տարածքներով, որտեղ լրացուցիչ աղմուկը կարող է վնասակար ազդեցություն 
ունենալ կենսաբազմազանության վրա: Այս տարբեր պատճառներով ճանապարհի 
ծածկույթի ընտրությունը կարող է երաշխավորել այնպիսի մակերես, որը նվազագույնի է 
հասցնում ճանապարհի աղմուկը։ 

8.4 Շինարարության ընթացքում անհրաժեշտ օբյեկտների տեղակայում 

Շինարարության ընթացքում անհրաժեշտ օբյեկտների տեղակայումը, ինչպիսիք են 
պահման վայրերը, շինարարական ճամբարները և քարհանքերը և այլն, պետք է 
մանրակրկիտ պլանավորվեն, որպեսզի ինքնին էական բացասական ազդեցություններ 
չստեղծեն: Որպես ՇՄՍԱԳ-ի մաս՝ նման օբյեկտների տեղակայման չափանիշները 
կսահմանվեն՝ հաշվի առնելով տեղական ինքնակառավարման մարմինների պահանջները։  
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9 ՇՄՍԱԳ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 

Հետագա ՇՄՍԱԳ աշխատանքների շրջանակները և մանրամասները Ծրագրի ԲևՍ 
ազդեցությունների և ռիսկերի վերաբերյալ ներկայացված են վերը նշված բաժիններում։  

ՇՄՍԱԳ-ի և ուղեկից փաստաթղթերի մշակման ժամանակացույցը առաջակվում է ստորև․ 

• Տարաբնակեցման շրջանակների նախագիծ՝ ապրիլ 2022թ. (ենթադրելով, որ ՀՀ 
կառավարության կողմից հաստատումը կլինի 2022թ.-ի հունիս-հուլիս 
ամիսներին), 

• ՇՆՊ նախագիծ՝ մայիս 2022թ., 

• ԿՄՊ նախագիծ՝ հունիս 2022թ., 

o Կենսաբազմազանության հետազոտություններ՝ ապրիլ 2021թ., հունիս-
հուլիս 2021թ., նոյեմբեր-դեկտեմբեր 2021թ., հունվար-մարտ 2022 թ. և 
ապրիլ-մայիս 2022թ., 

o Կրիտիկական կենսամիջավայրերի / Կենսաբազմազանության 
առաջնահերթ հատկանիշների սքրինինգ՝ ապրիլ 2022։  

• ՇՄՍԱԳ հաշվետվության նախագիծ՝ վաղ հունիս 2022թ., 

o Աղմուկի, օդի և ջրի որակի, հողի աղտոտման հետազոտություններ՝ ապրիլ 
2022թ., 

o Սոցիալ-տնտեսական ուսումնասիրություններ, ներառյալ գենդերային 
հարցերը, ապրիլ-մայիս 2022թ., 

o Պատմամշակութային ժառանգության հետազոտումներ՝ ապրիլ-մայիս 
2022թ., 

o Աղմուկի, թրթռման և օդի աղտոտվածության մոդելավորում՝ ապրիլ 
2022թ., 

o Կրիտիկական կենսամիջավայրերի գնահատում՝ մայիս-հունիս 2022թ.։  

• ԲՍԿՊ նախագիծ՝ հուլիս 2022թ., 

• ՈՏԱ նախագիծ: հուլիս 2022թ., 

• ԲՍՄՊ նախագիծ՝ հուլիս 2022թ., 

• ՈՏՀ, ՇՆՊ, ՇՄՍԱԳ, ԲՍՄՊ, ԲՍԿՊ, ԿՄՊ և տարաբնակեցման շրջանակի 
վերջնական նախագծերի հրապարակում՝ վաղ օգոստոս 2022թ.: 

120 հրապարակման օրերի ժամանակահատվածում (վաղ օգոստոս - վաղ դեկտեմբեր 
2022թ.) շահառուներից ստացված և/կամ հավաքագրված մեկնաբանությունները 
կուսումնասիրվեն և կդիտարկվեն, որքան հնարավոր է։ Մինչև 2022թ.-ի դեկտեմբերի վերջ 
- 2023թ. վաղ հունվար համապատասխան փոփոխությունները կներառվեն Ծրագրի ՈՏՀ, 
ՇՆՊ, ՇՄՍԱԳ, ԲՍԿՊ, ԲՍՄՊ, ԿՄՊ և տարաբնակեցման շրջանակի փաստաթղթերի մեջ։ 



Սիսիան-Քաջարան ճանապարհահատվածի ծրագիր․ ՇՄՍԱԳ․ Նախնական գնահատման հաշվետվություն․ Ref.No.46.002 

  115 

Հավելված 1. ԾՐԱԳՐԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՆԵՐԸ ՈՒ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԸ  

Միջազգային կոնվենցիա 
կամ արձանագրություն 

Նկարագրություն 

"Միջազգային 
կարևորության խոնավ 
տարածքների մասին, 
հատկապես որպես 
ջրաթռչունների 
բնակավայր" Ռամսարի 
կոնվենցիա (1971թ.) 

Ռամսարի կոնվենցիան միջկառավարական համաձայնագիր է՝ պահպանելու համար 
էկոլոգիական բնույթը և պլանավորելու միջազգային նշանակության խոնավ 
տարածքների կայուն օգտագործումը: 

Կոնվենցիան Հայաստանում ուժի մեջ է մտել 1993թ-ին։ 

"Մշակութային և 
բնության 
համաշխարհային 
ժառանգության 
պաշտպանության մասին" 
Փարիզի կոնվենցիա 
(1972թ.)  

Կոնվենցիան սահմանում է բնական և մշակութային ժառանգության պահպանման 
անհրաժեշտությունը և դրանց միջև հավասարակշռությունը: 

Հայաստանը կոնվենցիայի մասնակից պետություն է դարձել 1993թ.-ին։ 

"Վայրի կենդանիների 
միգրացիոն տեսակների 
պահպանության մասին" 
Բոննի կոնվենցիա 
(1979թ.) 

1979 թ.-ին ընդունված Բոննի կոնվենցիայի նպատակն է, ապահովել ցամաքային, 
ծովային և օդային միգրացիոն տեսակների պահպանումը իրենց տարածման ողջ 
արեալում: 

Հայաստանը կոնվենցիայի մասնակից պետություն է դարձել 2011թ.-ին։ 

"Եվրոպական վայրի 
բնության և բնական 
միջավայրի 
պահպանության մասին" 
Բեռնի կոնվենցիա 
(1979թ.) 

Բեռնի կոնվենցիան հանդիսանում է պարտադիր միջազգային իրավական 
փաստաթուղթ՝ բնության պահպանության ոլորտում, որն ընդգրկում է եվրոպական 
մայրցամաքի բնական ժառանգության մեծ մասը և տարածվում է նաև Աֆրիկայի 
որոշ պետությունների վրա: 

Հայաստանի կողմից կոնվենցիան վավերացվել է 2008թ.-ին։ 

Կենսաբանական 
բազմազանության մասին 
կոնվենցիան (1992թ.) 

Կոնվենցիայի երեք հիմնական նպատակներն են՝ կենսաբանական 
բազմազանության պահպանումը, կենսաբանական բազմազանության 
բաղադրիչների կայուն օգտագործումը և գենետիկական ռեսուրսների 
օգտագործումից բխող օգուտների արդար բաշխումը:  

Հայաստանի կողմից կոնվենցիան ստորագրվել է 1993թ.-ին։ 

"Լանդշաֆտի 
եվրոպական կոնվենցիա" 
Ֆլորենցիա (2000թ.) 

Լանդշաֆտի եվրոպական կոնվենցիան խթանում է լանդշաֆտների 
պահպանությունը, կառավարումը և պլանավորումը, ինչպես նաև կազմակերպում է 
միջազգային համագործակցություն՝ լանդշաֆտային խնդիրների շուրջ: 

Միավորված ազգերի 
կազմակերպության 
շրջանակային կոնվենցիա 
կլիմայի փոփոխության 
մասին (1992թ.) 

ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիա (ԿՓՇԿ) «Ռիոյի 
կոնվենցիաներից» է, որն ընդունվել է 1992 թվականին Ռիո դե Ժանեյրոյում 
կայացած Երկրի գագաթնաժողովում: Կոնվենցիայի հիմնական նպատակն է կանխել 
մարդու "վտանգավոր" միջամտությունը կլիմայի համակարգում: ՄԱԿԿՓՇԿ-ն ուժի 
մեջ է մտել 1994 թվականի մարտին, իսկ կոնվենցիայի կողմերի առաջին 
համաժողովը տեղի է ունեցել 1995 թվականին Բեռլինում: 

Հայաստանը կոնվենցիայի մասնակից պետություն է դարձել 2002թ.-ին։ 

ՄԱԿ-ի "Կլիմայի 
փոփոխության մասին" 
շրջանակային 
կոնվենցիայի Փարիզյան 
համաձայնագիր 

Համաձայնագրի նպատակն է նվազեցնել գլոբալ տաքացումը հետևյալի միջոցով՝  

ա) գլոբալ միջին ջերմաստիճանի բարձրացումը պահելով նախաարդյունաբերական 
մակարդակները գերազանցող 2°C-ից բավականին ցածր և ջանքեր գործադրելով` 
սահմանափակելու համար ջերմաստիճանի բարձրացումը նախաարդյունաբերական 
մակարդակից 1.5°C-ով` գիտակցելով, որ սա զգալիորեն կկրճատի կլիմայի 
փոփոխության ռիսկերն ու ազդեցությունները, 

բ) բարձրացնելով կլիմայի փոփոխության անբարենպաստ ազդեցություններին 
հարմարվելու կարողությունը և խթանելով կլիմայի փոփոխության նկատմամբ 
դիմացկունությունն ու ջերմոցային գազերի արտանետումների ցածր մակարդակի 
ապահովումը այնպիսի եղանակով, որ չվտանգվի պարենի արտադրությունը, 

գ) ֆինանսական հոսքերը համապատասխանեցնելով ջերմոցային գազերի 
արտանետումների ցածր մակարդակի ապահովման և կլիմայի փոփոխության 
նկատմամբ դիմացկունության զարգացման ուղիներին։ 

Հայաստանի կողմից վավերացվել է 2017թ.-ին։ 

ՄԱԿ-ի "Անապատացման 
դեմ պայքարի մասին" 
կոնվենցիա , Փարիզ 
(1994թ.) 

Սույն Կոնվենցիան միակ իրավաբանորեն պարտադիր միջազգային համաձայնագիրն 
է, որը կապում է շրջակա միջավայրը հողի կայուն կառավարման զարգացման հետ: 
Կոնվենցիան վերաբերում է հատկապես  չորային, կիսաչորային և չոր ենթախոնավ 
շրջաններին, որոնք հայտնի են որպես ցամաքած տարածքներ, որտեղ կարելի է գտնել 
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Միջազգային կոնվենցիա 
կամ արձանագրություն 

Նկարագրություն 

ամենախոցելի էկոհամակարգեր և ժողովուրդներ:  

Հայաստանի կողմից վավերացվել է 1997թ.-ին։ 

UNESCO-ի "Ոչ 
նյութական մշակութային 
ժառանգության 
պաշտպանության մասին" 
կոնվենցիա (2003թ.) 

Կոնվենցիայի նպատակներն են՝ (a) պաշտպանել ոչ նյութական մշակութային 
ժառանգությունը, (b) ապահովել շահագրգիռ համայնքների, խմբերի և անհատների 
հարգանքը ոչ նյութական մշակութային ժառանգության նկատմամբ, (c) տեղական, 
ազգային և միջազգային մակարդակներում բարձրացնել ոչ նյութական մշակութային 
ժառանգության և փոխադարձ ճանաչելիության ապահովման կարևորության 
գիտակցումը, (d) ապահովել միջազգային համագործակցությունը և աջակցությունը։ 

ՀՀ-ի կողմից վավերացվել է 2006թ.-ին։  

"Շրջակա միջավայրի 
առնչությամբ 
տեղեկատվության, 
որոշումներ ընդունելուն 
հասարակության 
մասնակցության և 
արդարադատության 
մատչելիության մասին" 
կոնվենցիա (1998թ.) 

Օրհուսի կոնվենցիան բազմակողմ բնապահպանական համաձայնագիր է, որի 
միջոցով ընդլայնվում է քաղաքացիների համար բնապահպանական 
տեղեկատվության հասանելիության հնարավորությունը և պահովվում է թափանցիկ 
և հուսալի կարգավորման ընթացակարգ։ 

Հայաստանը կոնվենցիայի մասնակից պետություն է դարձել 2001թ.-ին։ 

Աշխատանքի 
միջազգային 
կազմակերպության  
կոնվենցիաներ (ԱՄԿ) 

Հայաստանը վավերացրել է ԱՄԿ-ի 29 կոնվենցիա, ներառյալ հետևյալ հիմնական 
կոնվենցիաները՝ 

• "Հարկադիր աշխատանքի մասին" 1930թ.-ի կոնվենցիա (վավերացվել է 
17.12.2004թ.-ին), 

• "Միավորման ազատության և կազմակերպելու իրավունքի պաշտպանության 
մասին" 1948թ.-ի կոնվենցիա (վավերացվել է 02.01.2006թ.-ին), 

• "Կոլեկտիվ բանակցություններ կազմակերպելու և վարելու իրավունքի 
սկզբունքների կիրառման մասին 1949թ.-ի կոնվենցիա (վավերացվել է 
12.11.2003թ.-ին), 

• "Հավասար վարձատրության մասին" 1951թ.-ի կոնվենցիա (վավերացվել է 
29.07.1994թ.-ին), 

• "Հարկադիր աշխատանքի վերացման մասին" 1957թ.-ի կոնվենցիա (վավերացվել 
է 17.12.2004թ.-ին), 

• "Խտրականության մասին (զբաղվածության և զբաղմունքի)" 1958թ.-ի 
կոնվենցիա  (վավերացվել է 29.07.1994թ.-ին), 

• "Նվազագույն տարիքի մասին” 1973թ.-ի կոնվենցիա  (վավերացվել է 
27.01.2006թ.-ին), 

• "Երեխայի աշխատանքի վատթարագույն ձևերի մասին" 1999թ.-ի կոնվենցիա  
(վավերացվել է 02.01.2006թ.-ին)։ 
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Հավելված 2. ՕԴԻ, ԱՂՄՈՒԿԻ, ԹՐԹՌՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔԱՅԻՆ ՉԱՓՄՈՒՄՆԵՐԻ, ՋՐԻ ԵՎ ՀՈՂԻ ՆՄՈՒՇԱՌՄԱՆ 
ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԿԵՏԵՐ/ՎԱՅՐԵՐ 

Սիսիան-Շենաթաղ հատված 
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Ծրագրի ճանապարհի երկայնքով զգայուն կլանիչների մշտադիտարկման կետերը 

Կետ S1-ANVS Պիկետ՝ ~ կմ 0+420 
GPS կոորդինատները 

39°33'27.30"N 46° 2'20.59"E 

Կետի նկարագրություն 
և զգայունություն 

Մ2 ճանապարհի և նախագծային ճանապարհի Սիսիան-Շենաթաղ 
հատվածի սկզբնակետի հետ հատման կետ՝ "Օջախ" ռեստորանի մոտ։ 
Տարածքը կոմերցիոն է։ 

Մոնիտորինգի ենթակա պարամետրեր 

 CO, SO2, NO2 և PM2.5, 
PM10 

 Աղմուկ  Թրթռում  Հող  Ջուր 

 

Կետ S2-ANVS Պիկետ՝ ~ կմ 7+250 
GPS կոորդինատներ 

39°30'51.67"N 46° 4'46.29"E 

Կետի նկարագրություն 
և զգայունություն 

Աղիտու բնակավայր՝ մոտակա բնակելի տան դիմաց (ձախ կողմում)։ 

Մոնիտորինգի ենթակա պարամետրեր 

 CO, SO2, NO2 և PM2.5, 
PM10 

 Աղմուկ  Թրթռում  Հող  Ջուր 

 

Կետ S3-W Պիկետ՝ ~ կմ 10+400 
GPS կոորդինատներ 

39°30'3.03"N 46° 6'35.11"E 

Կետի նկարագրություն 
և զգայունություն 

Նորավան գետ՝ նախագծված BR002 կամրջի տակ։ 

Մոնիտորինգի ենթակա պարամետրեր 

 CO, SO2, NO2 և PM2.5, 
PM10 

 Աղմուկ  Թրթռում  Հող  Ջուր 

 

Կետ S4-ANVS Պիկետ՝ ~ կմ 10+950 
GPS կոորդինատներ 

39°29'27.56"N 46° 7'33.26"E 

Կետի նկարագրություն 
և զգայունություն 

Վաղատին բնակավայր՝ մոտակա բնակելի տան դիմաց (ձախ կողմում)։ 

Մոնիտորինգի ենթակա պարամետրեր 

 CO, SO2, NO2 և PM2.5, 
PM10 

 Աղմուկ  Թրթռում  Հող  Ջուր 

 

Կետ S5-V Պիկետ՝ ~ կմ 11+500 
GPS կոորդինատներ 

39°29'50.25"N 46° 7'15.97"E 

Կետի նկարագրություն 
և զգայունություն 

Որոտանավանք վանքի դիմաց (աջ կողմում): 

Մոնիտորինգի ենթակա պարամետրեր 

 CO, SO2, NO2 և PM2.5, 
PM10 

 Աղմուկ  Թրթռում  Հող  Ջուր 

 

Կետ S6-W Պիկետ՝ ~ կմ 12+850 
GPS կոորդինատներ 

39°29'17.69"N 46° 7'52.19"E 

Կետի նկարագրություն 
և զգայունություն 

Որոտան գետը՝ նախագծված BR005 կամրջի տակ։ 

Մոնիտորինգի ենթակա պարամետրեր 
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 CO, SO2, NO2 և PM2.5, 
PM10 

 Աղմուկ  Թրթռում  Հող  Ջուր 

 

Կետ S7-ANV Պիկետ՝ ~ կմ 14+800 
GPS կոորդինատներ 

39°28'22.33"N 46° 7'51.01"E 

Կետի նկարագրություն 
և զգայունություն 

Շամբ ՀԷԿ-ի դիմաց (աջ կողմում)։ Տարածքը արդյունաբերական է։ 

Մոնիտորինգի ենթակա պարամետրեր 

 CO, SO2, NO2 և PM2.5, 
PM10 

 Աղմուկ  Թրթռում  Հող  Ջուր 

 

Կետ S8-W Պիկետ՝ ~ կմ 15+000 
GPS կոորդինատներ 

39°28'15.97"N 46° 7'51.99"E 

Կետի նկարագրություն 
և զգայունություն 

Գետ (առանց անվանման)՝ նախագծված BR006 կամրջի տակ 

Մոնիտորինգի ենթակա պարամետրեր 

 CO, SO2, NO2 և PM2.5, 
PM10 

 Աղմուկ  Թրթռում  Հող  Ջուր 

 

Կետ S9-W Պիկետ՝ ~ կմ 18+300 
GPS կոորդինատներ 

39°26'38.56"N 46° 8'8.46"E 

Կետի նկարագրություն 
և զգայունություն 

Շենաթաղ գետ՝ նախագծված BR008 կամրջի տակ 

Մոնիտորինգի ենթակա պարամետրեր 

 CO, SO2, NO2 և PM2.5, 
PM10 

 Աղմուկ  Թրթռում  Հող  Ջուր 

 

Կետ S10-ANVS Պիկետ՝ ~ կմ 18+550 
GPS կոորդինատներ 

39°26'34.00"N 46° 7'51.33"E 

Կետի նկարագրություն 
և զգայունություն 

Դարբաս բնակավայր՝ մոտակա բնակելի տան դիմաց (աջ կողմում) 

Մոնիտորինգի ենթակա պարամետրեր 

 CO, SO2, NO2 և PM2.5, 
PM10 

 Աղմուկ  Թրթռում  Հող  Ջուր 

 

Կետ S11-W Պիկետ՝ ~ կմ 21+050 
GPS կոորդինատներ 

39°25'19.92"N 46° 7'48.37"E 

Կետի նկարագրություն 
և զգայունություն 

Գետ (առանց անվանման)՝ նախագծված BR011 կամրջի տակ 

Մոնիտորինգի ենթակա պարամետրեր 

 CO, SO2, NO2 և PM2.5, 
PM10 

 Աղմուկ  Թրթռում  Հող  Ջուր 

 

Կետ S12-ANVS Պիկետ՝ ~ կմ 22+150 
GPS կոորդինատներ 

39°24'49.07"N 46° 7'50.40"E 

Կետի նկարագրություն 
և զգայունություն 

Լոր բնակավայր՝ մոտակա բնակելի տան դիմաց (աջ կողմում) 

Մոնիտորինգի ենթակա պարամետրեր 
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 CO, SO2, NO2 և PM2.5, 
PM10 

 Աղմուկ  Թրթռում  Հող  Ջուր 

 

Կետ S13-W Պիկետ՝ ~ կմ 22+200 
GPS կոորդինատներ 

39°24'47.70"N 46° 7'54.03"E 

Կետի նկարագրություն 
և զգայունություն 

Շենաթաղ գետ, կմ 22+200 պիկետի մոտ 

Մոնիտորինգի ենթակա պարամետրեր 

 CO, SO2, NO2 և PM2.5, 
PM10 

 Աղմուկ  Թրթռում  Հող  Ջուր 

 

Կետ S14-ANVSW Պիկետ՝ ~ կմ 26+350 
GPS կոորդինատներ 

39°22'32.77"N 46° 8'2.67"E 

Կետի նկարագրություն 
և զգայունություն 

Շենաթաղ բնակավայր՝ նախագծված BR0016 կամրջի տակ 

Մոնիտորինգի ենթակա պարամետրեր 

 CO, SO2, NO2 և PM2.5, 
PM10 

 Աղմուկ  Թրթռում  Հող  Ջուր 
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Քիրս-Քաջարան հատված 
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Կետ K1-ANVS Պիկետ՝ ~ կմ 42+800 
GPS կոորդինատներ 

39°14'25.85"N 46° 8'37.24"E 

Կետի 
նկարագրություն և 
զգայունություն 

Չնբակեցված տարածք, որը գտնվում է դեպի Աստղաբերդ տանող գործող 
ճանապարհի և դեպի Քիրս տանող ճանապարհի խաչման կետից մոտ 1.5 կմ 
դեպի հյուսիս 

Մոնիտորինգի ենթակա պարամետրեր 

 CO, SO2, NO2 և 
PM2.5, PM10 

 Աղմուկ  Թրթռում  Հող  Ջուր 

     

 

Կետ K2-W Պիկետ՝ ~ կմ 44+100 
GPS կոորդինատներ 

39°13'45.48"N 46° 8'28.00"E 

Կետի 
նկարագրություն և 
զգայունություն 

Քարուտ գետ՝ Գեղի գետ թափվելու կետի մոտ: 

Մոնիտորինգի ենթակա պարամետրեր 

 CO, SO2, NO2 և 
PM2.5, PM10 

 Աղմուկ  Թրթռում  Հող  Ջուր 

     

 

Կետ K3-ANVS Պիկետ` ~ կմ 45+300 
GPS կոորդինատներ 

39°13'28.38"N 46° 9'18.30"E 

Կետի 
նկարագրություն և 
զգայունություն 

Գեղի բնակավայր՝ մոտակա բնակելի տան դիմաց (աջ կողմում): 

Մոնիտորինգի ենթակա պարամետրեր 

 CO, SO2, NO2 և 
PM2.5, PM10 

 Աղմուկ  Թրթռում  Հող  Ջուր 

     

 

Կետ K4-V 
Պիկետ` ~ կմ 
46+400 

GPS կոորդինատներ 

39°13'18.10"N 46°10'2.09"E 

Կետի 
նկարագրություն և 
զգայունություն 

Արդյունաբերական օբյեկտ՝ Գեղի բնակավայրի վարչական սահմաններում 
(աջ կողմում) 

Մոնիտորինգի ենթակա պարամետրեր 

 CO, SO2, NO2 և 
PM2.5, PM10 

 Աղմուկ  Թրթռում  Հող  Ջուր 

     

 

Կետ K5-ANV Պիկետ` ~ կմ 48+100 
GPS կոորդինատներ 

39°13'24.71"N 46°11'3.02"E 

Կետի 
նկարագրություն և 
զգայունություն 

Գեղի (Վերին Գեղավանք) բնակավայր՝ մոտակա բնակելի տան դիմաց (աջ 
կողմում) 

Մոնիտորինգի ենթակա պարամետրեր 

 CO, SO2, NO2 և 
PM2.5, PM10 

 Աղմուկ  Թրթռում  Հող  Ջուր 
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Կետ K6-V Պիկետ` ~ կմ 49+200 
GPS կոորդինատներ 

39°13'20.71"N 46°11'52.18"E 

Կետի 
նկարագրություն և 
զգայունություն 

ՀԷԿ՝ Գեղի բնակավայրի վարչական սահմաններում (աջ կողմում) 

Մոնիտորինգի ենթակա պարամետրեր 

 CO, SO2, NO2 և 
PM2.5, PM10 

 Աղմուկ  Թրթռում  Հող  Ջուր 

 

Կետ K7-W Պիկետ՝ ~ կմ 49+400 
GPS կոորդինատներ 

39°13'18.29"N 46°12'4.75"E 

Կետի 
նկարագրություն և 
զգայունություն 

Գեղի գետ՝ մինչև Գեղիի ջրամբար թափվելու կետը 

Մոնիտորինգի ենթակա պարամետրեր 

 CO, SO2, NO2 և 
PM2.5, PM10 

 Աղմուկ  Թրթռում  Հող  Ջուր 

 

Կետ K8-ANV Պիկետ՝ ~ կմ 52+500 
GPS կոորդինատներ 

39°12'53.48"N 46°14'5.71"E 

Կետի 
նկարագրություն և 
զգայունություն 

Գեղի (Գեղավանք) բնակավայր՝ Գեղիի ջրամբարի պատվարից հետո (ձախ 
կողմում) 

Մոնիտորինգի ենթակա պարամետրեր 

 CO, SO2, NO2 և 
PM2.5, PM10 

 Աղմուկ  Թրթռում  Հող  Ջուր 

 

Կետ K9-ANVS Պիկետ՝ ~ կմ 53+250 
GPS կոորդինատներ 

39°12'34.57"N 46°14'30.67"E 

Կետի 
նկարագրություն և 
զգայունություն 

Կավճուտ բնակավայր՝ մոտակա բնակելի տան դիմաց (ձախ կողմում) 

Մոնիտորինգի ենթակա պարամետրեր 

 CO, SO2, NO2 և 
PM2.5, PM10 

 Աղմուկ  Թրթռում  Հող  Ջուր 

 

Կետ K10-ANVSW Պիկետ՝ ~ կմ 56+050 
GPS կոորդինատներ 

39°11'11.75"N 46°14'49.08"E 

Կետի 
նկարագրություն և 
զգայունություն 

Լեռնաձոր բնակավայր` մոտակա բնակելի տան դիմաց (ձախ կողմում)։ 
Ողջի գետից ջրի նմուշառում։ 

Մոնիտորինգի ենթակա պարամետրեր 

 CO, SO2, NO2 և 
PM2.5, PM10 

 Աղմուկ  Թրթռում  Հող  Ջուր 

 

Կետ K11-ANV Պիկետ՝ ~ կմ 59+650 
GPS կոորդինատներ 

39°10'1.82"N 46°12'51.51"E 
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Կետի 
նկարագրություն և 
զգայունություն 

Լեռնաձոր բնակավայր՝ էեկտրական ենթակայանի / պոմպակայանի մոտ։ 

Մոնիտորինգի ենթակա պարամետրեր 

 CO, SO2, NO2 և 
PM2.5, PM10 

 Աղմուկ  Թրթռում  Հող  Ջուր 

 

Կետ K12-W Պիկետ՝ ~ կմ 59+900 
GPS կոորդինատներ 

39° 9'52.83"N 46°12'49.39"E 

Կետի 
նկարագրություն և 
զգայունություն 

Ողջի գետից ջրի նմուշառում 

Մոնիտորինգի ենթակա պարամետրեր 

 CO, SO2, NO2 և 
PM2.5, PM10 

 Աղմուկ  Թրթռում  Հող  Ջուր 

 

Սիսիան-Շենաթաղ և Քիրս-Քաջարան գործող ճանապարհների երկայնքով զգայուն 
կլանիչների մոնիտորինգի կետերը 

Կետ ER1-DNV Պիկետ՝ - 
GPS կոորդինատներ 

39°31'6.69"N 46° 4'46.35"E 

Կետի 
նկարագրություն և 
զգայունություն 

Աղիտու գյուղի վարչական սահմաններում գտնվող դպրոցի մոտ 

Մոնիտորինգի ենթակա պարամետրեր 

 PM2.5, PM10  Աղմուկ  Թրթռում  Հող  Ջուր 
 

Կետ ER2-DNV Պիկետ՝ - 
GPS կոորդինատներ 

39°31'15.96"N 46° 5'34.07"E 

Կետի 
նկարագրություն և 
զգայունություն 

Նորավան գյուղի վարչական սահմաններում գտնվող դպրոցի մոտ 

Մոնիտորինգի ենթակա պարամետրեր 

 PM2.5, PM10  Աղմուկ  Թրթռում  Հող  Ջուր 
 

Կետ ER3-DNV Պիկետ՝ - 
GPS կոորդինատներ 

39°26'29.21"N 46° 7'26.63"E 

Կետի 
նկարագրություն և 
զգայունություն 

Ստեփանոս եկեղեցու մոտ՝ Դարբաս գյուղի վարչական սահմաններում 

Մոնիտորինգի ենթակա պարամետրեր 

 PM2.5, PM10  Աղմուկ  Թրթռում  Հող  Ջուր 
 

Կետ ER4-DNV Պիկետ՝ - 
GPS կոորդինատներ 

39°25'35.08"N 46° 7'31.24"E 

Կետի 
նկարագրություն և 
զգայունություն 

Գետաթաղ գյուղի վարչական սահմաններում գտնվող Սուրբ Աստվածածին 
եկեղեցու մոտ 

Մոնիտորինգի ենթակա պարամետրեր 

 PM2.5, PM10  Աղմուկ  Թրթռում  Հող  Ջուր 
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Կետ ER5-DNV Պիկետ՝ - 
GPS կոորդինատներ 

39°24'45.79"N 46° 7'46.31"E 

Կետի 
նկարագրություն և 
զգայունություն 

Սուրբ Գևորգ եկեղեցու և բնակելի տների մոտ։ Լոր գյուղի վարչական 
սահմաններում։ 

Մոնիտորինգի ենթակա պարամետրեր 

 PM2.5, PM10  Աղմուկ  Թրթռում  Հող  Ջուր 
 

Կետ ER6-DNV Պիկետ՝ - 
GPS կոորդինատներ 

39°22'38.50"N 46° 7'55.70"E 

Կետի 
նկարագրություն և 
զգայունություն 

Շենաթաղ գյուղի վարչական սահմաններում գտնվող Ռ.Վասիրյանի 
հուշահամալիրի մոտ։ 

Մոնիտորինգի ենթակա պարամետրեր 

 PM2.5, PM10  Աղմուկ  Թրթռում  Հող  Ջուր 
 

Կետ ER7-DNV Պիկետ՝ - 
GPS կոորդինատներ 

39°12'14.62"N 46°15'7.17"E 

Կետի 
նկարագրություն և 
զգայունություն 

Կավճուտ բնակավայրի վարչական սահմաններում գտնվող 3 
բազմաբնակելի շենքերի մոտ 

Մոնիտորինգի ենթակա պարամետրեր 

 PM2.5, PM10  Աղմուկ  Թրթռում  Հող  Ջուր 
 

Կետ ER8-DNV Պիկետ՝ - 
GPS կոորդինատներ 

39°11'54.91"N 46°15'26.87"E 

Կետի 
նկարագրություն և 
զգայունություն 

Մ-2 ճանապարհի և դեպի Քիրս բնակավայր տանող ճանապարհի հատման 
կետում գտնվող կոմերցիոն օբյեկտի մոտ 

Մոնիտորինգի ենթակա պարամետրեր 

 PM2.5, PM10  Աղմուկ  Թրթռում  Հող  Ջուր 
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Հավելված 3. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐ, 
ՈՐՈՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՀԱՆԴԻՊԵԼ ԾՐԱԳՐԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՈՒՄ 

№ 
Natura 2000 
տեսակների 
ծածկագիր 

Անվանումը 
Վտանգվածության 

կարգավիճակ 
(ԲՊՄՄ) 

Բազմացման տարածքներ 

1 A079 Սև անգղ - Aegypius 
monachus 

LC Սակավ բուսականությամբ 
հողատարածք, ծառաշատ վայրեր 
և անտառ 

2 A229 Թագավորաձուկ - Alcedo 
atthis 

VU Գետեր և լճեր 

3 A243 Մոխրագույն արտույտ -
Calandrella brachydactyla 

LC Բուսածածկ հողեր, արոտավայրեր, 
տափաստանային հողեր և 
թփուտներ, նոսր 
բուսականությամբ հողատարածք 

4 A224 Այծկիթ սովորական -
Caprimulgus europaeus 

LC Տափաստանային հողեր և 
թփուտներ, ծառաշատ վայրեր և 
անտառ 

5 A082 Դաշտային մկնաճուռակ 
-Circus cyaneus 

NT Խոտածածկ հողեր, 
տափաստանային հողեր և 
թփուտներ, խոնավ տարածքներ 

6 A238 Միջին փայտփորիկ -
Dendrocopos medius 

LC Գյուղատնտեսական 
նշանակության հողեր, 
դաշտավայրեր, ծառաշատ վայրեր 
և անտառներ 

7 A429 Սիրիական փայտփոր -
Dendrocopos syriacus 

LC Գյուղատնտեսական 
նշանակության հողեր, 
դաշտավայրեր, քաղաքային 
տարածքներ, ծառաշատ վայրեր և 
անտառներ 

8 A379 Այգու դրախտապան -
Emberiza 
hortulana Linnaeus 

LC Գյուղատնտեսական 
նշանակության հողեր, 
դաշտավայրեր, արոտավայրեր, 
տափաստանային հողեր և 
թփուտներ, նոսր 
բուսականությամբ 
հողատարածքներ, ծառաշատ 
վայրեր և անտառներ 

9 A320 Փոքր ճանճորս - Ficedula 
parva 

LC Ծառաշատ վայրեր և անտառներ 

10 A442 Կիսասպիտակավիզ 
ճանճորս - Ficedula 
semitorquata 

LC Ծառաշատ վայրեր և անտառներ 

11 A076 Գառնանգղ - Gypaetus 
barbatus 

VU Նոսր բուսականությամբ 
հողատարածք 

12 A078 Սպիտակագլուխ անգղ -
Gyps fulvus 

LC Նոսր բուսականությամբ 
հողատարածք 

13 A339 Սևաճակատ շամփրուկ -
Lanius minor 

LC Գյուղատնտեսական 
նշանակության հողեր, 
դաշտավայրեր 

14 A272 Կապտափող սոխակ -
Luscinia svecica 

LC  

15 A242 Տափաստանային 
արտույտ 
- Melanocorypha calandra 

LC Դաշտավայրեր, տափաստանային 
հողեր և թփուտներ 

16 A346 Կարմրակտուց ճայ -
Pyrrhocorax pyrrhocorax 

LC Նոսր բուսականությամբ 
հողատարածքներ 

17 A307 Ճուռականման շահրիկ -
Sylvia nisoria 

LC Գյուղատնտեսական 
նշանակության հողեր, 
դաշտավայրեր, խոտածածկ 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%B8%D5%AD%D6%80%D5%A1%D5%A3%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%B6_%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%BF
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տարածքներ, տափաստանային 
հողեր և թփուտներ, ծառաշատ 
վայրեր և անտառներ 

 

 

Հավելված 4. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԵՐԿԿՈՆՑԱՂՆԵՐԻ, 
ՍՈՂՈՒՆՆԵՐԻ, ՁԿՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՀԱՆԴԻՊԵԼ 
ԾՐԱԳՐԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՈՒՄ 

№ 
Natura 2000 
տեսակների 
ծածկագիր 

Անվանումը 
Վտանգվածության 

կարգավիճակ 
(ԲՊՄՄ) 

Բազմացման տարածքներ 

1 1220 Ճահճային կրիա 
- Emys orbicularis 

NT Գետեր և լճեր, խոնավ տարածքներ 

2 2439 Երկարաոտն սցինկ 
- Eumeces 
schneideri 

LC Թփուտներ, խոտածածկ 
տարածքներ, խոնավ տարածքներ, 
ժայռոտ տարածքներ (օրինակ՝ 
ժայռեր, լեռնագագաթներ), 
արհեստական/ցամաքային 

3 1130 Հաշամ - Aral asp LC Գետեր և լճեր 

4  Ճանար - Bulat-mai 
barbel 

VU  

5 1146 Ոսկեգույն ծական - 
Golden Loach 

NE Գետեր և լճեր 

 

Հավելված 5. ԱՆՈՂՆԱՇԱՐԱՎՈՐՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԳՐԱՆՑՎԱԾ 
ԵՆ ՀՀ ԿԱՐՄԻՐ ԳՐՔՈՒՄ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԲՊՄՄ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ 

№ 
Natura 2000 
տեսակների 
ծածկագիր 

Անվանումը 
ՀՀ 

կենդանիների 
Կարմիր գիրք 

Վտանգվածության 
կարգավիճակ 

(IUCN) 

Բազմացման 
տարածքներ 

Mollusks 

1  Սյունաձև խխունջ 
(Martens, 1853) 

CR LC Forest, Grassland 

Insects 

2  Վան Բրինկի նետիկ 
- Coenagrion 
vanbrinkae 
Lohmann, 1993 

VU   

3  Նմանաձև ճպուռ - 
Onychogomphus 
assimilis fulvipennis 

VU   

4  Ֆիտոդրիմադուզա 
հայկական - 
Phytodrymadusa 
armeniaca Ramme 

VU   

5  Ֆալետիի 
կողնջակեր 
ցայտագնայուկ - 
Procerus scabrosus 
fallettianus 
Cavazzutti 

VU   

6  Կապանյան 
երկարաբեղիկ - 
Cortodera kaphanica 
Danilevsky 

EN   

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%83%D5%A1%D5%B0%D5%B3%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6_%D5%AF%D6%80%D5%AB%D5%A1
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№ 
Natura 2000 
տեսակների 
ծածկագիր 

Անվանումը 
ՀՀ 

կենդանիների 
Կարմիր գիրք 

Վտանգվածության 
կարգավիճակ 

(IUCN) 

Բազմացման 
տարածքներ 

7  Կաղնու մեծ 
երկարաբեղիկ  - 
Cerambyx cerdo 
acuminatus 
Motschulsky 
(Synonym: 
Cerambyx cerdo 
cerdo) 

VU NE  

8 1057 Ապոլոն  - 
Parnassius apollo 
kashtshenkoi 
Sheljuzhko 

VU NT Խոտածածկ և 
նոսր 
բուսականությամբ 
հողատարածքներ 

9  Բրենթիս Ինո - 
Brenthis ino schmitzi 
Wagener 

VU   

10  Արիոն 
կապտաթիթեռ - 
Maculinea arion zara 
Jachontov 

VU   

11  Ալկոն 
կապտաթիթեռ - 
Maculinea alcon 
monticola 

VU   

12  Հուբերտի 
կապտաթիթեռ - 
Agrodiaetus huberti 
Carbonell 

EN   

13 1076 Պրոզերպինա 
իլիկաթիթեռ - 
Proserpinus 
proserpina 

VU NE Խոտածածկ 
տարածքներ, 
տափաստանային 
հողեր և թփուտներ 
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Հավելված 6. ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ ՇՆՍԱԳ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻ ՀԱՄԱՐ 

№ Ներգրավման գործունեություն 
Շահառու / 

Շահառուների խմբեր 

Տեղեկատվություն, 
որը ենթակա է 
բացահայտման 

Ժամանակահատված 
Պատասխանատ-

վություն 
Շահառուների մասնակցության 

հնարավորություն 

1. Հաղորդակցության միջոցները ՇՄՍԱԳ-ի իրականացման ընթացքում 

1.1 Ծրագրի առաջընթացի վերաբերյալ 
նոր տեղեկատվության կանոնավոր 
տեղադրում ՃԴ-ի  կայքում 
(https://armroad.am/) և 
հրապարակման ենթակա 
հանրային փաստաթղթերի 
փոխանակում 

Բոլոր շահառուները  Ծրագրի թարմացումներ 
(օրինակ՝ ՇՄՍԱԳ, 
ՇՄԱԳ, պլանավորված 
ՏՏՀ նախագծման 
աշխատանքներ, հողի 
օտարման վերաբերյալ 
թարմացումներ) և ԲևՍ 
փաստաթղթեր 

2022թ.-ի հունվարից 
սկսած 

ՃԴ Շահառուները կարող են ստանալ 
Ծրագրի վերաբերյալ վերջին 
տեղեկատվությունը, տալ իրենց 
հարցերը և ստանալ պատասխան 
(Ծրագրի իրականացման 
ընթացքում՝ ցանկացած պահի) 

1.2 Մեդիա հաղորդակցություն Ազգային և տարածաշրջանային 
թերթեր, էլեկտրոնային կայք-թերթեր, 
հեռուստատեսություն և ռադիո 

Ծրագրին առնչվող աշ-
խատանքները և 
առաջընթացը, ԲևՍ 
ազդեցությունները, 
մամուլի հաղորդագրու-
թյունները թերթերում, 
հայտարարություններ 
հանրային 
քննարկումների մասին 

2022թ.-ի ապրիլ, 
այնուհետև Ծրագրի 
իրականացման ամբողջ 
ընթացքում 

ՃԴ Ծրագրի իրականացման 
տարածքում գտնվող բնակիչները և 
ավելի լայն հանրությունը 
տեղեկացված է Ծրագրի մեկնարկի 
և պլանավորված 
գործողությունների/թարմացումներ
ի, ինչպես նաև հանրային 
քննարկումների վերաբերյալ 

1.3  Բողոքարկման մեխանիզմի 
ստեղծում և պահպանում  

Հնարավոր բոլոր ազդված և շահառու 
կողմերը 

Նախնական 
գնահատման 
թերթիկներ և հաշվետ-
վություն, ՇՆՊ 
նախագիծ՝ 
բողոքարկման 
մեխանիզմի 
նկարագրությամբ 

2022թ.-ի ապրիլ, 
պահպանել Ծրագրի 
ողջ ընթացքում 

ՃԴ ՝ 
խորհրդատուի 
աջակցությամբ 

Հետադարձ կապի ապահովում, 
հարցումների իրականացում, 
առարկությունների ներկայացում և 
լուծում գտնելու հնարավորություն 

1.4 Տեղեկագրեր, թռուցիկներ, 
անհատական և խմբային 
հանդիպումներ, 
հեռախոսազանգեր և 
էլեկտրոնային նամակագրություն 
(հնարավոր է տեղեկատվության 
տեղադրում Սիսիան և Քաջարան 
համայնքապետարանների ներսում 
առկա  ցուցատախ-
տակներին/կայքերում, գործող և 

Ծրագրի իրականացման 
ճանապարհահատվածի, գործող և 
կապող ճանապարհների երկայնքով, 
ինչպես նաև Ծրագրի իրականացման 
վայրերում գտնվող գյուղերի 
բնակիչները, գյուղական և 
համայնքային ղեկավար անձինք։ 
Այլ շահառուներ՝ սոցիալական 
պաշտպանության և մշակութային 
ժառանգության մարմիններ, 

Նախապես տեղեկացնել 
նախատեսվող 
աշխատանքների մասին 

Նախքան 
աշխատանքների 
ծավալների 
սահմանումը և ՇՄՍԱԳ 
հանրային 
քննարկումների 
իրականացումը 

ՃԴ, տեղական 
իշխանությունները 
և խորհրդատուի 
աջակցությամբ 

Անձնական մասնակցություն և 
հաղորդակցություն, անհապաղ 
արձագանք ստանալու 
հնարավորություն և հետագա 
ներգրավվածության համար 
կապերի հաստատում 
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№ Ներգրավման գործունեություն 
Շահառու / 

Շահառուների խմբեր 

Տեղեկատվություն, 
որը ենթակա է 
բացահայտման 

Ժամանակահատված 
Պատասխանատ-

վություն 
Շահառուների մասնակցության 

հնարավորություն 

կապող ճանապարհների 
երկայնքով գտնվող՝ գյուղերի 
բնակիչներին հասանելի վայրերում, 
ինչպես նաև Ծրագրի 
բաղադրիչների տեղակայման 
վայրերում 

հասարակական 
կազմակերպություններ 

2. Նախնական գնահատման փուլի հրապարակում և խորհրդակցություններ 

2.1 Նախնական գնահատման պլանա-
վորման վերաբերյալ 
խորհրդակցություն Սյունիքի 
մարզպետարանի, Սիսիան և 
Քաջարան համայնքների ղեկավա-
րության և պոտենցիալ 
ազդեցության ենթարկվող 
բնակավայրերի/վարչա-
տարածքների հետ (լոգիստիկայի, 
տարածքների, COVID-ի հետ 
կապված նախազգուշական 
միջոցների համաձայնեցմամբ) 

Ինչպես նշված է ձախ կողմում Նախնական 
ներգրավվածության 
ծրագիր և նախնական 
հանդիպումների 
ծրագիր/ օրակարգ 

2022թ.-ի սպրիլ Խորհրդատու 
 

Խորհրդակցության գործընթաց / 
հեռախոսային քննարկումներ / 
էլ.փոստի կամ փոստի 
փոխանակում 

2.2 Գործող և կապող ճանապարհների 
երկայնքով գտնվող բոլոր 
գյուղերում, ինչպես նաև Ծրագրի 
բաղադրիչների տեղակայման 
վայրերում՝ նախնական 
գնահատման 
խորհրդակցությունների 
իրականացման վերաբերյալ 
հայտարարություն 

Պոտենցիալ ազդվող խմբեր, այլ 
շահառուներ 
  

Հակիրճ տեղեկատվու-
թյուն ծրագրի, 
հանդիպման վայրի, 
ամսաթվի և ժամի 
մասին (այս 
բնակավայրերի մատչելի 
վայրերում տեղադրելու 
միջոցով, համայնքների 
և գյուղերի վարչական 
շենքերի 
ցուցատախտակներին, 
թերթերին և ՃՈՎ 
(ճանապարհատրանս-
պորտային 
դեպարտամենտի) 
կայքում) 

2022թ.-ի ապրիլ Խորհրդատու, ՃԴ Լինել տեղեկացված  

2.3 Նախնական գնահատման թերթիկի 
նախնական գնահատման 
հաշվետվություն, ներառյալ ՇՄՍԱԳ 

Գործող և կապող ճանապարհների 
երկայնքով գտնվող պոտենցիալ ազդվող 
բնակավայրեր 
 

Այլ շահառուներ 

Նախնական 
գնահատման թերթիկ, 
հաշվետվություն՝ 
ներառյալ ՇՄՍԱԳ 

2022թ.-ի փետրվար Խորհրդատուն՝ 
ՃԴ-ի և տեղական 
իշխանությունների 

աջակցությամբ 

Հրապարակումից 30 օրվա  
ժամանակահատվածում ՃԴ-ին, 
ՇՄՍԱԳ-ի խորհրդատուին կամ 
տեղի ղեկավար անձանց գրավոր 
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№ Ներգրավման գործունեություն 
Շահառու / 

Շահառուների խմբեր 

Տեղեկատվություն, 
որը ենթակա է 
բացահայտման 

Ժամանակահատված 
Պատասխանատ-

վություն 
Շահառուների մասնակցության 

հնարավորություն 

սույն շահառուների ներգրավման 
ծրագրի հրապարակում՝ 
- ՃԴ Երևանյան գրասենյակում, 
- ՃԴ կայքէջում, 
- Սիսիան և Քաջարան 

համայնքապետարաններում, 
- Պոտենցիալ ազդվող 

բնակավայրերում/վարչական 
տարածքների վարչական 
ղեկավարի նստավայրում (որտեղ 
այդպիսիք կան) 

շահառուների 
ներգրավման ծրագիրը, 
նախնական 
գնահատման 
պրեզենտացիան 

կամ բանավոր առաջարկություններ 
կամ դիտողություններ 
ներկայացնելու հնարավորություն 

2.4 Նախնական հանրային 
խորհրդակցական հանդիպումներ՝ 
- Սիսիանում, 
- Քաջարանում, 
- Երևանում (պետ.մարմիններ, ՀԿ-

ներ, լրատվամիջոցներ և 
ակադեմիական շրջանակներ) 

- Մի քանի վարչական միավորներ 
Ծրագրի տարածքում 

Գոյություն ունեցող և միացնող 
ճանապարհների երկայնքով պոտենցիալ 
ազդեցության ենթարկված 
բնակավայրեր. 
ՀԿ-ներ, լրատվամիջոցներ, 
ակադեմիական շրջանակներ և 
ցանկացած շահառու 

2022թ.-ի փետրվար Խորհրդատուն՝ 
ՃԴ-ի և տեղական 
իշխանությունների 

աջակցությամբ 

Անձամբ մասնակցություն և 
հաղորդակցություն՝ անհապաղ 
արձագանք ստանալու և հետագա 
ներգրավվածության համար 
կապերի հաստատման 
հնարավորությամբ 

2.5 Շահառուների 
մեկնաբանությունների 
հավաքագրում և վերլուծություն 
հրապարակման 30 օրվա 
ժամանակահատվածից հետո 

 Կիրառելի չէ  Կիրառելի չէ 2022թ.-ի ապրիլ-մայիս 
ամիսներ 

Խորհրդատուն՝ 
ՃԴ-ի և տեղական 
իշխանությունների 

աջակցությամբ 

Խորհրդատուի կողմից հետագա 
զանգերի կամ հանդիպումների 
իրականացում ՝ մեկնաբանություն-
ները պարզաբանելու և/կամ 
պահանջվող տեղեկատվությունը 
ստանալու համար 

3. Կենսաբազմազանության վերաբերյալ խորհրդակցություն 

3.1 Մեկնարկային և նախնական 
խորհրդակցություններ/սեմինարնե
ր 

"Զանգեզուրի կենսոլորտային համալիր" 
ՊՈԱԿ, "Հայանտառ" (Հայանտառ) 
ՊՈԱԿ, "Սիսիանի 
անտառտնտեսություն" և "Կապանի 
անտառտնտեսություն" մասնաճյուղերը 

Նախնական 
գնահատման թերթիկ, 
հաշվետվություն՝ 
ներառյալ ՇՄՍԱԳ 
շահառուների 
ներգրավման ծրագիրը, 
ինչպես նաև 
նախնական 
գնահատման 
պրեզենտացիան 

2022թ.-ի ապրիլ-մայիս 
ամիսներ 

Խորհրդատու Անձամբ մասնակցություն և 
հաղորդակցություն՝ անհապաղ 
արձագանք ստանալու և հետագա 
ներգրավվածության համար 
կապերի հաստատման 
հնարավորությամբ 

3.2 Մեկնարկային և նախնական 
խորհրդակցություն/սեմինարներ 

Հայաստանում բնապահպանական ՀԿ-

ները, ներառյալ WWF Armenia, 
Նախնական 
գնահատման թերթիկ, 

2022թ.-ի ապրիլ-մայիս 
ամիսներ 

Խորհրդատու Անձամբ մասնակցություն և 
հաղորդակցություն՝ անհապաղ 
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№ Ներգրավման գործունեություն 
Շահառու / 

Շահառուների խմբեր 

Տեղեկատվություն, 
որը ենթակա է 
բացահայտման 

Ժամանակահատված 
Պատասխանատ-

վություն 
Շահառուների մասնակցության 

հնարավորություն 

(կարող է լինել առցանց՝ Zoom-ի 
միջոցով և այլն) 

"Հայաստանի թռչուններ" և Շրջակա 
միջավայրի և կլիմայի փոփոխության 
հիմնադրամ 
 

հաշվետվություն՝ 
ներառյալ ՇՄՍԱԳ 
շահառուների 
ներգրավման ծրագիրը, 
ինչպես նաև 
նախնական 
գնահատման 
պրեզենտացիան 

արձագանք ստանալու և հետագա 
ներգրավվածության համար 
կապերի հաստատման 
հնարավորությամբ 

3.3 Հարցազրույցներ և 
խորհրդակցություններ՝ 
էկոհամակարգային 
ծառայությունների օգտագործման 
և դրանցից նկատմամբ 
կախվածություն ունենալու 
վերաբերյալ (այդ թվում՝ առանձին 
տղամարդկանց և կանանց հետ) 

Ազդվող կողմեր  Նախնական 

գնահատման թերթիկ, 

հաշվետվություն՝ 

ներառյալ ՇՄՍԱԳ 

շահառուների 

ներգրավման ծրագիրը 

  

2022թ.-ի ապրիլ-մայիս 
ամիսներ (նախնական 
գնահատման 
վերաբերյալ 
խորհրդակցությունների 
և սոցիալ-տնտեսական 
հետազոտության 
ընթացքում) 

Խորհրդատու Անձամբ մասնակցություն և 
հաղորդակցություն՝ անհապաղ 
արձագանք ստանալու և հետագա 
ներգրավվածության համար 
կապերի հաստատման 
հնարավորությամբ 

3.4 Ազդեցության գնահատման և 
մեղմացման միջոցառումների 
ռազմավարությունների վերաբերյալ 
խորհրդակցություններ 

ՀՀ շրջակա միջավայրի 
նախարարություն, "Զանգեզուրի 
կենսոլորտային համալիր" ՊՈԱԿ, 
"Հայանտառ" (Հայանտառ) ՊՈԱԿ, 
"Սիսիանի անտառտնտեսություն" և 
"Կապանի անտառտնտեսություն" 
մասնաճյուղերը, Հայաստանում 
բնապահպանական ՀԿ-ները, ներառյալ 

WWF Armenia, "Հայաստանի 
թռչուններ", այլ ազդակիր կողմեր  

ԿՄՊ և ՇՄՍԱԳ 
փաթեթի նախագիծ 

ՇՄՍԱԳ-ի հրապարակ-
ման ժամանակահատ-
վածում, 
2022թ.-ի օգոստոս-
դեկտեմբեր ամիսներ 

Խորհրդատու Անձամբ մասնակցություն և 
հաղորդակցություն՝ անհապաղ 
արձագանք ստանալու և հետագա 
ներգրավվածության համար 
կապերի հաստատման 
հնարավորությամբ 

4 Խորհրդակցություններ հողի ձեռքբերման և կենսամիջոցների վերականգնման շրջանակների վերաբերյալ 

4.1 Խորհրդակցություն՝ տնտեսական 
և ֆիզիկական տեղաշարժից 
հնարավորինս խուսափելու 
տարբերակների  վերաբերյալ, 
նախընտրելի երթուղու ստուգում՝ 
որպես հողի և կենսապահովման 
հետ կապված ամենաքիչ 
ազդեցություններ 

Սիսիան և Քաջարան համայնքների 
ղեկավար մարմիններ և պոտենցիալ 
ազդեցության ենթարկվող 
բնակավայրեր/վարչական տարածքներ 

2017թ., ՇՄՍԱԳ 
հաշվետվությունը, 
առաջարկվող 
ճանապարհահատվածի 
քարտեզները, 
նախնական 
գնահատման 
հաշվետվությունը 
(մասնավորապես՝ 
հողօգտագործման 
ելակետային և 
գնահատման 

2022թ.-ի ապրիլ-մայիս 
ամիսներ (հիմնված 
2021 թվականի 
դեկտեմբերի 
հանդիպումների վրա) 

Խորհրդատու Անձամբ մասնակցություն և 
հաղորդակցություն՝ անհապաղ 
արձագանք ստանալու և հետագա 
ներգրավվածության համար 
կապերի հաստատման 
հնարավորությամբ 
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№ Ներգրավման գործունեություն 
Շահառու / 

Շահառուների խմբեր 

Տեղեկատվություն, 
որը ենթակա է 
բացահայտման 

Ժամանակահատված 
Պատասխանատ-

վություն 
Շահառուների մասնակցության 

հնարավորություն 

բաժինները), 
նախնական 
գնահատման թերթիկ 

4.2 Խորհրդակցություններ 
իրավունակության և 
փոխհատուցման մատրիցի և 
գնահատման մոտեցումների 
վերաբերյալ, որոնք կառաջարկվեն 
ՀՕՏՇ-ում 

- Սիսիան և Քաջարան համայնքների 
և պոտենցիալ ազդեցության 
ենթարկված 
բնակավայրերի/վարչատարածքների 
ղեկավար մարմիններ 

- Հնարավոր ազդեցության տակ 
գտնվող հողի սեփականատերեր/ 
օգտագործողներ/գյուղատնտեսներ/ 
գործարարներ 

ՀՕՏՇ-ի թարմացված 
նախագիծը, հողի 
օտարման գործընթացի 
նկարագրությունը և 
իրավունակության և 
փոխհատուցման 
մատրիցի նախագիծը 

ՇՄՍԱԳ-ի հրապարակ-
ման ժամանակահատ-
վածում, 
2022թ.-ի օգոստոս-
դեկտեմբեր ամիսներ 

Խորհրդատու՝ ՃԴ-
ից ստացված 
տվյալներով 

Անձամբ մասնակցություն և 
հաղորդակցություն՝ անհապաղ 
արձագանք ստանալու և հետագա 
ներգրավվածության համար 
կապերի հաստատման 
հնարավորությամբ 

5 Խորհրդակցություններ մշակութային ժառանգության վերաբերյալ 

5.1 Նախնական խորհրդակցություններ 
տեղական մշակութային, 
պատմական և սոցիալական 
արժեքներ ունեցող օբյեկտների, 
վայրերի կամ օբյեկտների 
օգտագործման և դրանց վրա 
ազդեցություններից խուսափելու 
ուղիների վերաբերյալ 
(այլընտրանքներ) 

- Մշակութային ժառանգության 

պետական մարմիններ 

- Կապանի տարածքային թանգարան 

- Տեղական ղեկավար մարմիններ 

Նախնական 
գնահատման թերթիկ, 
Նախնական 
գնահատման 
հաշվետվության 
մշակութային 
ժառանգության 
բաժիններ 

2022թ.-ի ապրիլ-մայիս 
ամիսներ (նախնական 
խորհրդակցությունների 
և սոցիալ-տնտեսական 
հետազոտության 
ընթացքում) 

Խորհրդատու Անձամբ մասնակցություն և 
հաղորդակցություն՝ անհապաղ 
արձագանք ստանալու և հետագա 
ներգրավվածության համար 
կապերի հաստատման 
հնարավորությամբ 

5.2 Ֆոկուս խմբեր, դեմ առ դեմ 
հանդիպումներ / 
խորհրդակցություններ տեղական 
մշակութային, պատմական և 
սոցիալական օբյեկտների, վայրերի 
կամ առարկաների օգտագործման 
վերաբերյալ (ներառյալ առանձին 
տղամարդկան և կանանց) 

Ճանապարհին հարող գյուղերի 
բնակիչներն ու ղեկավար անձինք 

Նախնական 
գնահատման թերթիկ, 
Նախնական 
գնահատման 
հաշվետվության 
մշակութային 
ժառանգության 
բաժիններ 

2022թ.-ի ապրիլ-մայիս 
ամիսներ (նախնական 
խորհրդակցությունների 
և սոցիալ-տնտեսական 
հետազոտության 
ընթացքում) 

Խորհրդատու Անձամբ մասնակցություն և 
հաղորդակցություն՝ անհապաղ 
արձագանք ստանալու և հետագա 
ներգրավվածության համար 
կապերի հաստատման 
հնարավորությամբ 

5.3 Խորհրդակցություններ 
ազդեցության գնահատման և 
մեղմացման միջոցառումների 
ռազմավարության վերաբերյալ 

- Մշակութային ժառանգության 
պետական մարմիններ 

- Կապանի տարածքային թանգարան 
- Տեղական ղեկավար մարմիններ 
- Տեղական՝ պոտենցիալ ազդեցության 

ենթակա կողմեր 

ՇՄՍԱԳ փաթեթի 
նախագիծ 

ՇՄՍԱԳ-ի հրապարակ-
ման ժամանակահատ-
վածում, 
2022թ.-ի օգոստոս-
դեկտեմբեր ամիսներ 

Խորհրդատու Անձամբ մասնակցություն և 
հաղորդակցություն՝ անհապաղ 
արձագանք ստանալու և հետագա 
ներգրավվածության համար 
կապերի հաստատման 
հնարավորությամբ 

6 
Հատուկ նշանակության գործողություններ և իրադարձություններ՝ նախնական և ԲՍԱԳ փուլերի ընթացքում (որոշվում են Ծրագրի պահանջների կամ շահառուների 
հետաքրքրության արդյունքում) 
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№ Ներգրավման գործունեություն 
Շահառու / 

Շահառուների խմբեր 

Տեղեկատվություն, 
որը ենթակա է 
բացահայտման 

Ժամանակահատված 
Պատասխանատ-

վություն 
Շահառուների մասնակցության 

հնարավորություն 

6.1 Ֆոկուս-խմբեր/անհատական 
հանդիպումներ, որոնք պետք է 
կազմակերպվեն, այն դեպքերում, 
երբ որոշակի թեմա մտահոգիչ կամ 
թյուրըմբռնված է 
(հեռախոսազանգերի կամ էլ. 
նամակների փոխանակում) 

Ազդակիր կողմեր 
Այլ շահառուներ 

Անհրաժեշտ է 
նախապատրաստել 
հատուկ տպագրված 
կամ էլեկտրոնային 
նյութեր 

Ցանկացած ժամանակ 
երբ անհրաժեշտ է 
ՇՄՍԱԳ գործընթացում 
(այնուհետև Ծրագրի 
ողջ կենսացիկլում) 

Խորհրդատուն 
(այնուհետև՝ ՃԴ-ն) 

Անձնական մասնակցություն և 
հաղորդակցություն 

6.2 Իրազեկման միջոցառումներ՝ 
հետիոտների և ճանապարհային 
անվտանգության/համայնքի 
առողջության և անվտանգության 
վերաբերյալ 

Ազդակիր կողմեր 
Այլ շահառուներ 

Անհրաժեշտ է 
նախապատրաստել 
հատուկ տպագրված 
կամ էլեկտրոնային 
նյութեր 

Ցանկացած ժամանակ 
երբ անհրաժեշտ է 
ՇՄՍԱԳ գործընթացում 
(այնուհետև մինչ 
կառուցումը և 
կառուցման 
ընթացքում) 

Խորհրդատուն 
(այնուհետև ՃԴ-ն 

և իր 
կապալառուները) 

Խմբային մասնակցություն 

6.3 Հանդիպում աշխատանքներում 
ներգրավվածության և դրանցում 
առկա խնդիրների վերաբերյալ 
(աշխատուժի որակավորման 
կարիքներ) 

Ազդակիր կողմեր Հատուկ նյութեր կամ 
թերթիկներ 

Ցանկացած ժամանակ 
երբ անհրաժեշտ է 
ՇՄՍԱԳ գործընթացում 
(այնուհետև մինչ 
կառուցումը և 
կառուցման 
ընթացքում) 

Խորհրդատուն 
(այնուհետև ՃԴ-ն 

և իր 
կապալառուները) 

Լինել տեղեկացված, անձնական 
մասնակցությունը և 
հաղորդակցությունը 

7. ՇՄՍԱԳ-ի հրապարակման և խորհրդակցությունների նախագիծ 

7.1 
 

Հայտարարություն ՇՄՍԱԳ 
հաշվետվության նախագծի 
հրապարակման և 
խորհրդակցությունների 
անցկացման մասին (Սիսիանում և 
Քարաջանում, ճանապարհի 
հարևանությամբ գտնվող 
բնակավայրերի մատչելի 
վայրերում, համայնքների 
վարչական շենքերի 
ցուցատախտակներին, թերթերում 
և ՃԴ կայքում տեղադրելու 
միջոցով) 

Բոլոր շահառուները 
 
  

Հակիրճ 
տեղեկատվություն 
նախագծի, անցկացման 
վայրի, հանդիպումների 
օրվա և ժամի մասին 

2022թ.-ի օգոստոս 
(հրապարակման 
ժամանակաշրջան՝ 
2022թ.-ի օգոստոս-
դեկտեմբեր ամիսներին) 

Խորհրդատու՝ ՃԴ-
ից ստացված 
տվյալներով 

Լինել տեղեկացված 

7.2 ՇՄՍԱԳ փաթեթի հրապարակում՝ 
- ՃԴ Երևանյան գրասենյակում, 
- ՃԴ վեբ կայքում, 

Գործող և կապող ճանապարհների 
երկայնքով ազդեցության ենթարկված 
բնակավայրեր 

ՇՄՍԱԳ փաթեթի 
նախագիծ՝ ՇՆՊ, 
ՇՄՍԱԳ 

Հրապարակման 
ժամանակահատվածու
մ 

Խորհրդատու՝ ՃԴ-
ից ստացված 
տվյալներով 

Հանրայնացումից հետո՝ 120 օրվա 
ժամանակահատվածում, 
Ընկերությանը տրամադրեք գրավոր 
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№ Ներգրավման գործունեություն 
Շահառու / 

Շահառուների խմբեր 

Տեղեկատվություն, 
որը ենթակա է 
բացահայտման 

Ժամանակահատված 
Պատասխանատ-

վություն 
Շահառուների մասնակցության 

հնարավորություն 

- Սիսիան և Քաջարան 
համայնքների ղեկավարության 
վարչական շենքերում, 

- ղեկավարության վարչական 
շենքերը՝ պոտենցիալ 
ազդեցության ենթարկված 
բնակավայրերում/ վարչական 
տարածքներում (որտեղ 
այդպիսիք կան) 

ՀԿ-ներ, լրատվամիջոցներ, 
ակադեմիական շրջանակներ և 
ցանկացած շահառու 

հաշվետվություն, ՈՏԱ, 
ԲՍԿՊ, ԿՄՊ, ԲՍՄՊ և 
ՀՕՏՇ 

2022թ.-ի օգոստոս-
դեկտեմբեր ամիսներ 

կամ բանավոր 
մեկնաբանություններ  

7.3 ՇՄՍԱԳ հանրային 
խորհրդակցությունների 
հանդիպումների իրականացում՝ 
- Սիսիանում, 
- Քաջարանում, 
- Երևան (պետական մարմինների, 

ՀԿ-ների, ԶԼՄ-ների, 
ակադեմիական շրջանակների 
հետ) 

- Որոշ վարչական միավորներ 
Ծրագրի տարածքում 

Գործող և կապող ճանապարհների 
երկայնքով ազդեցության ենթարկված 
բնակավայրեր 
ՀԿ-ներ, լրատվամիջոցներ, 
ակադեմիական շրջանակներ և 
ցանկացած շահառու 

2022թ., օգոստոս-
դեկտեմբեր ամիսներ 

Խորհրդատուն՝ 
ՃԴ-ի և տեղական 
ղեկավարության 
աջակցությամբ 

Անձնական մասնակցություն և 
հաղորդակցություն, անհապաղ 
արձագանք ստանալու 
հնարավորություն՝ հետագա 
ներգրավվածության համար 
կապերի հաստատման համար 

7.4 Շահառուների 
մեկնաբանությունների 
հավաքագրում և վերլուծություն՝ 
հրապարակման ընթացքում և 
դրանից հետո 

Կիրառելի չէ  Կիրառելի չէ  2022թ., օգոստոս-
դեկտեմբեր ամիսներ 

Խորհրդատուն՝ 
ՃԴ-ի և տեղական 
ղեկավարության 
աջակցությամբ 

Խորհրդատուի կողմից հետագա 
զանգերի կամ հանդիպումների 
իրականացում ՝ 
մեկնաբանությունները 
պարզաբանելու և/կամ պահանջվող 
տեղեկատվությունը ստանալու 
համար: 

 


