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ՄԱՍ Ա.  ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ ՀՈՂԱՏԱՐԱԾՔԻ ՄԱՍԻՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԵՎ ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՏԻՎ /վարչարարական/ 

Երկիրը Հայաստանի Հանրապետություն 

Ծրագրի անվանումը «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի»  (ԱԽՈԵ) ծրագիր:  

Ինժեներական քաղաքի հողի բարեկարգում և ենթակառուցվածքի կառուցում  

Հողատարածքի հետ 

կապաված 

գործողություններ 

շրջանակը 

 

(ԱԽՈԵ) ծրագիրը կֆինանսավորի Ինժեներական քաղաքի 

ենթակառուցվածքների կառուցման և հողի բարեկարգման աշխատանքները՝ 

ծրագրի 2.3 - քլաստերի ՊՄԳ զարգացման շրջանակում:   

Ինժեներական քաղաքը նախատեսվում է տեղակայել շուրջ 3 հեկտար 

հողատարածքի վրա՝ Երևանի Բագրևանդ փողոցում: Ինժեներական բիզնես 

աքսելերատորը և ԻՔ 22 ռեզիդենտների շենքերը կազմում են ԻՔ մաս: ԻՔ 22 

ռեզիդենտների շենքերը կառուցվելու են ինժեներական ընկերությունների 

սեփական միջոցներով: Ինժեներական բիզնես աքսելերատորը և աշխատանքային 

համատեղ տարածքը կտրամադրեն հարմարություններ ինկուբացիայի և 

աքսելերացիայի համար, փոքր գրասենյակային տարածքներ՝ ստարտափների 

համար, համատեղ  աշխատանքային տարածք թիմերի համար, վարչական 

տարածքներ ղեկավար և տեխնիկական աշխատակազմի համար, հանդիպումների 

սենյակներ, կոնֆերանս դահլիճներ, դասասենյակներ և համատեղ օգտագործման 

լաբորատորիաներ: ԻՔ 22 ռեզիդենտ ինժեներական ընկերությունները 

կնախագծեն և կմշակեն իրենց արտադրանքը՝ կիրառելով չափման 

սարքավորումներ, նախատիպերի լաբորատորիաներ և հաստոցային գործիքներ:   

Ավտոկայանատեղի լոտի շինարարությունը կիրականացվի լրացուցիչ 

ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում: Սակայն, այն ընդգրկված է 

նախագծի և ՀՀ օրենսդրությամբ պահանջվող Շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցության գնահատման մեջ:  

ԻՔ հողի բարեկարգումը և ենթակառուցվածքի շինարարությունը ներառում է 

հետևյալ աշխատանքները:  

✓ Տարածքում առկա բետոնե կառույցների քանդում: 

✓ 690 մ երկարությամբ ժամանակավոր ցանկապատի տեղադրում շին. 

հրապարակի շուրջ: Ժամանակավոր ցանկապատը կահավորված կլինի 

պաշտպանիչ ծածկով, լուսավորությամբ և նախազգուշական 

ազդանշաններով:   

✓ Շինարարական ճամբարի հիմնում:  

✓ Հողի հարթեցում:  

✓ Հողի վերին շերտի հեռացում և ժամանակավոր պահեստավորում: 

✓ 200 մ արտաքին ստորգետնյա ջրագծի կառուցում (200 մմ տրամագծով): 

✓ 3429 մ ներքին ջրագծի կառուցում (32-50 մմ տրամագծով) շինարարության 

տարածքի ներսում՝ ապագա ռեզիդենտներին ջրով ապահովելու 

նպատակով: 

✓ 6975 մ երկարությամբ կաթիլային ոռոգման համակարգի տեղադրում 32 մմ 

տրամագծով խողովակներով:  

✓ 645 մ գազի խողովակաշարի կառուցում (50 մմ տրամագծով):   

✓ 2024 մ երկարությամբ կոյուղու համակարգ PVC խողովակներով (250 մմ 

տրամագծով) և անձրևաջրի հեռացմման համակարգ: 

✓ 1500 մ կրկնակի մալուխային էլեկտրական ստորգետնյա 
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էլեկտրահաղորդման գծի կառուցում:  

✓ 3x6 մ ջրի պոմպակայանի կառուցում:  

✓ 2000 կՎ հզորությամբ 9x12 մ էլեկտրական բաշխման ենթակայանի 

կառուցում:  

✓ Ասֆալտապատ մայթով 450 մ երկարությամբ և 6 մ լայնությամբ 

երկկողմանի երթևեկության ճանապարհների կառուցում: 

✓ Բետոնե սալիկներով պատված 900 մ երկարությամբ և 1,5 մ լայնությամբ 

մայթերի կառուցում:  

✓ 3900 մ2 ավտոկանգառի կառուցում էկո-կանաչ տանիքով (այն ներառված է 

նախագծում, բայց կկառուցվի լրացուցիչ ֆինանսավորման առկայության 

դեպքում):  

✓ 5,5x9,5 մ թափոնների հավաքման կետի կառուցում:  

✓ 12000 մ2 տարածքի լանդշաֆտային ձևավորում և կանաչապատում 

ծառերով, թփերով և մարգագետիններով: 

Ինստիտուցիոնալ 

կարգավորումներ  (ՀԲ) 

Առաջադրանքի թիմի 

ղեկավարներ Յերալի 

Բեկսուլտան 

Կարեն Գրիգորյան 

Մասնագետներ 

Հմայակ Ավագյան, Բնապահպանական  

Սոֆիա Վ. Գեորգիևա, Սոցիալական 

Իրականացման 

կարգավորումներ  (ՀՀ) 

ԾԿԳ ՀՀ 

վարչապետի 

գրասենյակի ներքո  

Աշխատանքների 

վերահսկիչ 

(կորոշվի) 

Կապալառու 

(կորոշվի) 

ՏԱՐԱԾՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հաստատություն, որի 

տարածքը պետք է 

վերականգնվի/ 

կառուցապատվի 

(անվանումը)   

 

 

ՀՀ Բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարություն (ԲՏԱՆ) 

Հաստատություն, որի 

տարածքը պետք է 

վերականգնվի 

  (հասցեն, եղակայումը) 

Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան, Նոր Նորք, Բագրևավանդ փողոց, 

հողատարածք 74  

 

Ո՞վ է օգտագործում 

հողաատարածքը 

(ֆորմալ/ոչ ֆորմալ): 

Ինժեներական քաղաքի կառուցման համար նախատեսված հողատարածքը 

պատկանում է Հայաստանի Հանրապետությանը: Անշարժ գույքի ձեռքբերման 

իրավունքը հաստատող փաստաթուղթն է N 05042019-01-0170 անշարժ գույքի 

նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայականը՝ տրված 04/01/2019 

թ.-ին և տրամադրված 04/01/2019 թ.-ին No. 2752 Նվիրատվության համաձայնագրի 

հիման վրա։ Համաձայնագիրը ստորագրվել է Երևանի քաղաքապետարանի և ՀՀ 

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության միջև: Տեղի չի 

ունեցել որևէ անցանկալի վերաբնակեցում կամ կորուստ (հողի, շենքերի, 

շինությունների, ակտիվների, տնտեսական և այլն): Կից ներկայացվում է 

համաձայնագիրը՝ հայերեն նոտարական թարգմանությամբ (Հավելված 2): 

Հողատարածքում կան քարերի և բետոնե բեկորների մեծ կույտեր, որոնք ենթակա 

են քանդման:  

Հողատարածքի 

ֆիզիկական և բնական  

միջավայրի 

ԻՔ գտնվում է Երևանի Նոր-Նորք թաղամասում՝ ճանապարհին մոտ գտնվող 

նորակառույց բնակելի տարածքում: Հողատարածքը տանող ճանապարհներն 

ունեն ասֆալտապատ մայթեր: Տեղակայված լինելով նորակառույց հատվածում՝ 
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նկարագրություն  շինարարական գործունեության տարածքում վայրի բնություն չկա: Ծառերը և 

թփերը չեն խանգարում շինարարական աշխատանքներին: Շինհրապարակում 

առկա են քանդման ենթակա քարերի մեծ կույտեր և բետոնե կառույցների 

բեկորներ: Նշված թափոնները մանրացնելուց հետո կօգտագործվեն տարածքը 

հարթեցնելու համար։ Մանրացված և տեսակավորված մանրախիճը 

ժամանակավորապես կպահպանվի ջարդիչ սարքին հարող տարածքում: 

Տարածքը մասամբ ծածկված է հողի բերի շերտով, որը կհեռացվի և 

ժամանակավորապես կպահվի շինհրապարակում առանձնացված տարածքում, 

այնուհետև կօգտագործվի տարածքի կանաչապատման ժամանակ: 

Շինարարական մեքենաների և սարքավորումների մուտքն իրականացվում է 

Բագրևանդ, Ն. Ստեփանյան և Մոլդովական փողոցները հատող երթուղիներով: 

Ինժեներական քաղաքը կունենա մուտքի/ելքի 3 դարպաս՝ (i) մուտք/ելք  

մեքենաների և սարքավորումների համար Բագրևանդ փողոցից, (ii) մուտք/ելք 

դեպի ավտոկանգառ և (iii) մուտք/ելք  Մոլդովական/Ն.Ստեփանյան փողոցներից:  

Շինհրապարակում՝ ցանկապատված տարածքի ներսում շինարարական 

մեքենաների և սարքավորումների կայանման և շինանյութերի և շինարարական 

թափոնների ժամանակավոր պահեստ ստեղծելու համար բավականաչափ տեղ 

կա: 

Շինանյութերի և շինարարական և քանդման թափոնների տեղափոխումը 

կիրականացվի Երևանի թույլատրված ճանապարհներով, իսկ բեռնատարները 

հագեցած կլինեն պաշտպանիչ ծածկով։  

Կապալառուն կապահովի հանրային ճանապարհների անվտանգ և անխափան 

գործունեությունը շինարարության ընթացքում և կպահպանի պետական լիազոր 

մարմնի պահանջները։    

ԻՔ գործունեության համար ճանապարհային և փոխադրման սխեմաները 

կհաստատվեն պետական մարմնի կողմից: Մոտակա բնակելի շենքը ԻՔ տարածքի 

ցանկապատից 22 մ հեռավորության վրա է: 

 

Կոյուղու և անձրևաջրերի հեռացման 1400 մ երկարությամբ ստորգետնյա 

խողովակաշարը անցնում է հանրային օգտագործման ճանապարհի 

երկայնքով`շինհրապարակից մինչև Մոլդովական փողոց: Խմելու ջրի 

ստորգետնյա 22 մ խողովակաշարը անցնում է հանրային ճանապարհի երկայնքով: 

1500 մ երկարությամբ ստորգետնյա էլեկտրահաղորդման մալուխի անցկացման և 

դեպի ԻՔ տարածք տանող 30 մ բնական գազի հիմնական խողովակաշարի 

կառուցման համար կօգտագործվի հանրային նշանակության տարածք: Բոլոր 

խրամուղիները գծանշված կլինեն արգելապատնեշներով և փակումից 

անմիջապես հետո  կբերվեն նախնական վիճակի։ Բոլոր շինարարական 

մեքենաներն ու սարքավորումները կտեղակայվեն ցանկապատից ներս: Ծրագրի 

իրականացումը ժամանակավոր կամ մշտական որևէ ազդեցություն չի ունենա 

հարևանությամբ գտնվող ձեռնարկությունների վրա: 

Նյութերի /հատկապես 

գործիքների, ջրի, քարի/ 

ձեռքբերման 

տեղակայումներ և 

հեռավորություն: 

Անհրաժեշտ գործիքները և շինանյութերը կարող են ձեռքբերվել մոտակա 

վաճառակետերում կամ մեծածախ առևտրի կենտրոններում: 

Շինարարական աշխատանքների համար անհրաժեշտ ջուրը առկա է 

շինհրապարակում և մատակարարվում է «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից: 

Միացման տեխնիկական պայմանների փաստաթուղթը կցվում է։ 

ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ  

Ենթածրագրային 

գործունեությանն 

Հետևյալ օրենսդրությունը սահմանում է նախագծի գործունեությանը առնչվող 

իրավական դաշտը.  
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առնչվող տեղական 

օրենսդրություն և 

թույլտվություններ 

- «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենք (1994թ.) 

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքի նպատակն է սահմանել 

ՀՀ հիմնական սկզբունքները ուղղված մթնոլորտային օդի մաքրության 

ապահովմանը և օդի որակի բարելավմանը, օդի որակի վրա քիմիական, 

ֆիզիկական, կենսաբանական և այլ ազդեցությունների կանխմանը և մեղմացմանը 

և հանրային հարաբերությունների կարգավորմանը։  Այս օրենքը կարգավորում է 

արտանետման լիցենզիաները և տրամադրում է մթնոլորտային օդի աղտոտման 

առավելագույն թույլատրելի քանակները/կոնցենտրացիան։  

Սույն օրենքի համաձայն, կապալառուն պետք է ձեռնարկի շինարարական 

աշխատանքներ, ինչպես նաև թափոնների տեղափոխում և ժամանակավոր 

պահում` փոշու և այլ արտանետումները նվազագույնին հասցնելով։ 

-  «Թափոնների մասին» ՀՀ օրենք (2004թ.) 

Օրենքը սահմանում է թափոնների հավաքագրման, փոխադրման, վերացման, 

վերամշակման, վերաօգտագործման, ինչպես նաև բնական ռեսուրսների, մարդու 

կյանքի և առողջության վրա թափոնների բացասական ազդեցությունների 

կանխման համար օրենսդրական և տնտեսական հիմքը: Օրենքը սահմանում է 

թափոնների կառավարման գործողություններում պետական լիազորված 

մարմինների, ինչպես նաև թափոններ առաջացնող կազմակերպությունների 

դերերն ու պարտականությունները: 

Օրենքի համաձայն, շինարարական աշխատանքների ընթացքում առաջացած 

թափոնները պետք է ըստ անհրաժեշտության վերամշակվեն կամ վերացվեն 

հատկացված վայրերում: 

Ընտրված վայրերում շինարարական թափոնների և ավելցուկային նյութերի 

վերացումը պետք է գրավոր հաստատվի տեղական կառավարման մարմնի 

կողմից: 

-  «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության 

մասին» ՀՀ (2014) 

Օրենքը սահմանում է  գործունեության տեսակներ, որոնք ենթակա են շրջակա 

միջավայրի վրա ազդեցության տեսակետից գնահատման և փորձաքննության։   

Այս օրենքի համաձայն, առաջարկվող շինարարարական  աշխատանքները 

ենթակա են գնահատման և փորձաքննության՝ շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցության տեսակետից։     

       -      «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք (1998թ.)  

Համաձայն այս օրենքի, նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար 

պահանջվում է շինարարության թույլտվություն։ 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

Երբ / որտեղ են տեղի 

ունենալու հանրային 

խորհրդակցությունները  

ԲՍԿՊ-ն կհրապարակվի ԱԽՈԵ ֆեյսբուքյան էջում 

(https://www.facebook.com/TPQIProject). Ինչպես նաև ՁԻՀ (https://eif.am/)  

Համաշխարհային Բանկի կողմից հաստատումից հետո։ ԲՍԿՊ-ի վերաբերյալ 

հանրային խորհրդակցությունները տեղի կունենան 2021 թ. մայիսին: 

Նախատեսված աշխատանքների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվությունը և 

հարցերի/ բողոքների հասցեագրման համար կոնտակտային տվյալները 

կտեղադրվեն աշխատանքների իրականացման վայրում՝ տեղեկատվական 

ցուցանակի վրա, և/կամ դրա անմիջական շրջակայքում: 

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ 

https://www.facebook.com/TPQIProject
https://eif.am/
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Հավելված 1. ԻՔ հողատարածքի տեղակայման քարտեզ     

Հավելված 2. Հողատարածքի սեփականության  վկայական  

Հավելված 3. Շին. հրապարակի լուսանկարներ  

Հավելված 4. ԲՍԿՊ-ի վերաբերյալ հանրային խորհրդակցության հանդիպման արձանագրություն և 

հայտարարություն-հրավերը  

Հավելված 5. Ջրամատակարարման և կոյուղու տեխ. պայմաններ  

Հավելված 6. Էլեկտրականության միացման տեխ. պայմաններ   

Հավելված 7. Բնական գազի միացման տեխ. պայմաններ   

Հավելված 8. Թափոնների տեղադրման պայմանագիր (կտրամադրվի վերջնական ԲՍԿՊ-ի հետ)  

Հավելված 9. Շին. թույլտվություն (կտրամադրվի վերջնական ԲՍԿՊ-ի հետ) 

Հավելված 10. Բնապահպանական ազդեցության պետական փորձաքննության եզրակացություն (ձեռք 

կբերվի և կտրամադրվի վերջնական  ԲՍԿՊ-ի հետ)։ 
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ՄԱՍ Բ․ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ՄԱՍԻՆ  
 

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ/ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՍՔՐԻՆԻՆԳ  

 

Արդյո՞ք 

տեղամասի 

գործողությունն

երը կներառեն/ 

կընդգրկեն այս 

գործողությունն

երից որևէ 

մեկը։ 

Գործողություն/ խնդիր Կարգավի

ճակ 

 Ընթացիկ գործողություններ 

1. Շենքի վերականգնում [ ] Այո [✓ ] Ոչ Եթե «Այո», տե՛ս ստորև 

բերված Ա բաժինը 

2. Նոր շինարարություն [✓ ] Այո [ ] Ոչ Եթե «Այո», տե՛ս ստորև 

բերված Ա բաժինը 

3. Կեղտաջրերի 

հեռացման անհատական 

համակարգ 

[ ] Այո [✓ ] Ոչ Եթե «Այո», տե՛ս ստորև 

բերված Բ բաժինը 

4. Պատմական 

շինություն(ներ) և 

թաղամասեր 

[ ] Այո [✓ ] Ոչ Եթե «Այո», տե՛ս ստորև 

բերված Գ բաժինը 

5. Հողի ձեռքբերում1 [ ] Այո [✓ ] Ոչ Եթե «Այո», տե՛ս ստորև 

բերված Դ բաժինը 

6. Վտանգավոր կամ 

թունավոր նյութեր2 

[ ] Այո [✓ ] Ոչ Եթե «Այո», տե՛ս ստորև 

բերված Ե բաժինը 

7. Ազդեցություն 

անտառների և/ կամ հատուկ 

պաշտպանված 

տարածքների վրա 

[ ] Այո [✓ ] Ոչ Եթե «Այո», տե՛ս ստորև 

բերված Ա բաժինը 

8. Բժշկական թափոնների 

վերահսկում/ կառավարում  

[ ] Այո [✓ ] Ոչ Եթե «Այո», տե՛ս ստորև 

բերված Է բաժինը 

9. Երթևեկության և 

հետիոտների 

անվտանգություն 

[✓ ] Այո [ ] Ոչ Եթե «Այո», տե՛ս ստորև 

բերված Զ բաժինը 

 

 

 

 

 

1 Հողերի ձեռքբերումը ենթադրում է մարդկանց տեղահանում, անձնական գույքի, ապրուստի միջոցների 

տեղափոխում դեպի ձեռբերվող հող, որտեղ ապրում են մարդիկ, գնում կամ զբաղեցնում են, և, կամ 

ձեռնարկատիրական (կրպակներ) գործունեություն են ծավալում։  

2 Թունավոր, վտանգավոր նյութերն են ասբեստ (ամրանավորող նյութ), թունավոր ներկեր, վնասակար լուծիչներ, 

կապարի ներկի հեռացման միջոցներ և այլն: 
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ՄԱՍ Գ․ ՄԵՂՄԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

 
 

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇ ՄԵՂՄԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ  

0. Ընդհանուր 

պայմաններ 

Ծանուցում եւ 

աշխատողի 

անվտանգություն 

(ա) Տեղեկացնել շինարարության և 

բնապահպանական տեղական 

տեսչություններին ու համայնքներին առաջիկա 

գործողությունների մասին։ 

բ) Տեղեկացնել հանրությանը աշխատանքների 

մասին՝ զանգվածային լրատվության միջոցով և 

(կամ) համապատասխան ծանուցումներ 

փակցնել հանրությանը հասանելի վայրերում 

(այդ թվում աշխատանքային տեղամասում)։  

գ) Ձեռք բերել շինարարության և (կամ) 

վերականգնման համար օրենքով անհրաժեշտ 

բոլոր թույլտվությունները։ 

դ) Պաշտոնապես համաձայնեցնել գործատուի 

հետ, առ այն, որ բոլոր աշխատանքներն 

իրականացվելու են անվտանգ ու 

կազմակերպված՝ շրջակայքում գտնվող 

բնակիչներին պատճառվող 

անհարմարությունները և շրջակա միջավայրի 

ազդեցությունները նվազագույնի հասցնելու 

նպատակով: 

ե) Ապահովել աշխատողների անհատական 

պաշտպանիչ հանդերձանքի 

համապատասխանությունը միջազգային 

լավագույն փորձին (սաղավարտ, ըստ 

անհրաժեշտության՝ դիմակներ և պաշտպանիչ 

ակնոցներ, բաճկոն և կոշիկներ)։ 

զ) Ապահովել ցուցանակի առկայությունը 

շինհրապարակում, որտեղ փակցված կլինեն 

աշխատանքային կանոններն ու 

ընթացակարգերը։ 

Ա. Ընդհանուր 

վերականգնողական 

և (կամ) 

շինարարական 

գործողություններ 

Օդի որակ  ա) Առաջին հարկում քանդման աշխատանքների 

ժամանակ օգտագործել բեկորների հեռացման 

խողովակաշար։ 

բ) Քանդման աշխատանքներից առաջացած 

բեկորները կուտակել վերահսկվող տարածքում, 
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որտեղ ջուր կցողվի՝ փոշին նվազեցնելու 

նպատակով։ 

գ) Կիրառել փոշեճնշման միջոցառում 

հորատման, պատերի քանդման 

աշխատանքների ժամանակ՝ պարբերաբար ջուր 

ցողելով և, կամ տեղադրելով փոշու պաշտպանիչ 

ծածկոցներ։  

դ) Փոշին նվազագույնի հասցնելու նպատակով՝ 

զերծ պահել շրջակայքը (մայթերը, 

ճանապարհները)  բեկորներից։ 

ե) Արգելել տեղամասում շինանյութերի, 

թափոնների բացօդյա այրումը։ 

զ) Թույլ չտալ տեղամասում տրանսպորտային 

միջոցների պարապ ախատանքը։ 

Աղմուկ (ա) Սահմանափակել շինարարության աղմուկը 

ցերեկային ժամերից հետո, բացառությամբ 

ծայրահեղ անհրաժեշտ դեպքերի: Տեղեկացնել 

համայնքներին աշխատանքային ժամերից դուրս 

նշանակված աշխատանքների մասին։   

բ) Շահագործման ընթացքում գեներատորների, 

օդային կոմպրեսորների և այլ շարժիչ 

մեխանիկական սարքավորումների շարժիչի 

ծածկոցները փակ պահել։ Սարքավորումները 

տեղակայել բնակելի տարածքներից 

հնարավորին չափ դուրս։ 

Ջրի որակ ա) Սահմանել էրոզիայի և նստվածքների 

կառավարման համապատասխան 

միջոցառումներ, օրինակ, հարդի կապոցներ և, 

կամ տիղմը կանխող ցանկապատեր՝ թույլ 

չտալով նստվածքի շերտի տեղաշարժը և 

մոտակա գետերի ու առուների պղտորումը։ 

Թափոնների 

կառավարում 

ա)  Հատկացնել համապատասխան ուղիներ 

շինարարական աշխատանքներից առաջացող 

բոլոր թափոնների հավաքման և հեռացման 

համար։ 

բ) Առանձնացնել հանքանյութերի կառուցման և 

քանդման թափոնները ընդհանուր աղբից, 

օրգանական, հեղուկ և քիմիական թափոններից` 
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տեղում տեսակավորելով և պահելով 

համապատասխան արկղերում: 

գ) Հավաքել շինարարական թափոնները և 

խնամքով դասավորել նախանշված վայրերում։ 

դ) Հնարավորության դեպքում օգտագործել և 

վերամշակել պահպանված և գործածելի 

նյութերը (բացառությամբ ասբեստի)։ 

Բ. Կեղտաջրերի 

անհատական 

մաքրման 

համակարգ 

Ջրի որակ ա) Սանիտարական թափոնների և կեղտաջրերի 

մշակման մաքրման համակարգի նախագծերը 

պետք է հաստատվեն համապատասխան 

մարմինների կողմից: 

բ) Նախքան ջրընդունիչ ուղղորդելը, 

կեղտաջրերը պետք է զտվեն անհատական 

համակարգերից՝  կեղտաջրերի որակի և 

կեղտաջրերի մաքրման ազգային 

ուղեցույցներով սահմանված նվազագույն որակի 

չափանիշներին համապատասխանելու 

նպատակով: 

գ) Իրականացնել կեղտաջրերի մաքրման նոր 

ներդրված համակարգերի մոնիտորինգ և 

զեկուցել գործատուին արդյունքների մասին։ 

դ) Լվանալ շինարարական մեքենաներն ու 

մեքենասարքավորումները միայն նշանակված 

վայրերում, որտեղ ջրերի հոսքի հետևանքով 

բնական մակերևութային ջրային օբյեկտները չեն 

աղտոտվի: 

Գ. Պատմական 

շինություն (ներ) 

Մշակութային 

ժառանգություն 

ա) Եթե շինությունը պատմական կառույց է, 

գտնվում է նման կառույցի մերձակայքում կամ 

պատմական վայրում, չմեկնարկել 

աշխատանքները առանց տեղեկանք ստանալու, 

առ այն որ նախագիծը համաձայնեցված է 

մշակույթի և հուշարձանների պահպանության 

գերատեսչության հետ, և բոլոր շինարարական 

գործողությունները նախագծված են և 

իրականացվում են համաձայն տեղական և 

ազգային օրենսդրության: 

բ) Անձնակազմին ծանոթացրեք պատահական 

գտածոների հետ վարվելու ընթացակարգերին: 

Դադարեցրեք ամբողջ շինարարական 
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աշխատանքները, եթե անձնակազմի որևէ 

անդամ կասկածում է կամ պատահաբար 

հայտնաբերվել է գտածո՝ անմիջապես գրավոր 

տեղեկացնելով գործատուին: Մի վերսկսեք 

աշխատանքը մինչև չստանաք պաշտոնական 

ծանուցում գործատուից: 

Դ. Հողի ձեռքբերում Հողի ձեռքբերման 

պլան / շրջանակ  

ա) Եթե նախատեսված չի եղել հողի 

բռնագանձում, սակայն պահանջվում է, կամ 

հողի օրինական/ ապօրինի օգտագործողների 

եկամտի կորուստ չէր նախատեսվում, սակայն 

հավանական է, անհապաղ խորհրդակցել 

Համաշխարհային բանկի աշխատանքային խմբի 

ղեկավարի հետ։ 

բ) Մուտք չգործել ենթածրագրի տարածք և 

չծավալել շինարարական գործունեություն մինչ 

վերաբնակեցման ավարտի և ազդակիր անձանց 

ամբողջական փոխհատուցման մասին վկայող 

պաշտոնական ծանուցում ստանալը։ 

Ե. Թունավոր 

նյութեր 

Ասբեստի 

կառավարում 

ա) Եթե ենթածրագրի տարածքում առկա է 

ասբեստ նյութ, եզրագծել տեղակայման 

տարածքը՝ նշելով որպես վտանգավոր նյութ։ 

բ) Հնարավորության դեպքում պահեստավորել և 

հերմետիկ փակել ասբեստը` նյութի 

ազդեցությունը նվազագույնի հասցնելու համար։ 

գ) Ասբեստը մշակել հատուկ լուծույթի 

թրջոցներով նախքան հեռացնելը (եթե 

հեռացումը անհրաժեշտ է)՝ ասբեստի փոշին 

նվազագույնի հասցնելու համար։ 

դ) Հմուտ և փորձառու մասնագետները պետք է 

գործ ունենան կամ աշխատեն ասբեստ նյութի 

հետ։ 

ե) Եթե ասբեստը պահեստավորվում է 

ժամանակավորապես, հարկավոր է այն պահել 

փակ տարաների մեջ և կատարել 

համապատասխանաբար նշում: Ձեռնարկել 

անվտանգության միջոցառումներ նյութն առանց 

թույլտվության տեղամասից դուրս բերելու 

դեպքերում։ 

զ) Չի կարելի օգտագործել հեռացված ասբեստը։ 
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Թունավոր/ 

վտանգավոր 

թափոնների 

կառավարում 

ա) ժամանակավոր պահեստավորել տեղամասի 

բոլոր վտանգավոր կամ թունավոր նյութերը 

անվտանգ տարաների մեջ, որոնց վրա փակցված 

են բաղադրության, հատկությունների և 

մշակման մանրամասների մասին 

տեղեկավություն։ 

բ) Տեղավորել վտանգավոր նյութերի տարաները 

արտահոսքից զերծ պահող արկղերում՝ 

կանխելով տարածումը և արտահոսքը։ 

գ) Տեղափոխել թափոնները հատուկ նշանակված 

աղբավայրեր և հավաքել նյութերի առաջացած 

ավելցուկը տեղական իշխանությունների հետ 

համաձայնեցված վայրերում: 

դ) Չի կարելի օգտագործել թունավոր 

բաղադրիչներով, լուծիչներով կամ կապարի 

հիմքով ներկեր։ 

Զ. Երթևեկության և 

հետիոտնի 

անվտանգություն  

Ուղղակի կամ 

անուղղակի 

վտանգներ 

հանրային 

երթևեկությանը և 

հետիոտներին 

շինարարական 

աշխատանքների 

հետևանքով 

ա) Ազգային կանոնակարգերի համաձայն, 

Կապալառուն պարտավոր է ապահովել 

շինհրապարակի պատշաճ պաշտպանությունը 

և երթևեկությունը շինարարական 

աշատանքների նպատառումներով: Սա 

ներառում է, սակայն չի սահմանափակվում 

հետևյալ կետերով՝ 

▪ Տեղադրել ցուցանակ, նախազգուշական 

նշաններ, արգելապատնեշներ և 

երթևեկության շրջանցիկ ցուցանակներ, 

աշխատանքային տեղամասը հստակ 

տարբերակելու, և բոլոր հնարավոր 

վտանգների մասին հանրությանը 

նախազգուշացնելու նպատակով: 

▪ Մշակել երթևեկության կառավարման 

համակարգ և կազմակերպել 

վերապատրաստման դասընթացներ 

անձնակազմի համար, հատկապես 

տեղամասի մուտքի և մերձակայքի 

երթևեկության ծանրաբեռնվածության 

վերաբերյալ: Շինարարական 

երթևեկության հատվածներում 
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ապահովել անվտանգ միջանցքներ և 

անցումներ հետիոտների համար։  

▪ Աշխատանքային ժամերը հարմարեցնել 

երթևեկության տեղական սխեմային, 

օրինակ՝ խուսափելով խոշոր 

տրանսպորտային գործողություններից 

գերզբաղված ժամերին կամ տնային 

կենդանիների տեղափոխման ժամանակ։ 

▪ Ակտիվորեն կառավարել երթևեկությունն 

ահրաժեշտության դեպքում՝ 

հասարակության անվտանգ և հարմար 

տեղաշարժի համար: 

▪ Եթե մոտակայքի փողոցներում անցնում 

են դպրոցականներ, նախատեսել 

երթևեկությունը կարգավորող 

անձնակազմ՝ դպրոցի ժամերին 

երթևեկությունը կարգավորելու 

նպատակով:  

▪ Վերանորոգման աշխատանքների 

ընթացքում ապահովել գրասենյակային 

հաստատությունների, խանութների և 

բնակավայրերի անվտանգ ու 

շարունակական հասանելիությունը, 

նշված շինությունների մերձակայքում 

աշխատանքների դեպքում։ 

 

Է. Սոցիալական 

ռիսկերի 

կառավարում 

 

Հասարակայնության 

հետ կապի 

կառավարում 

ա) Ապահովել բոլոր միջոցառումների 

կատարումը, որոնք կապված են ուսումնական 

հաստատությունների գործունեության հետ 

(օրինակ՝ աշակերտների/ ուսանողների 

ժամանակավոր տեղավորում, տրանսպորտ և 

այլն)։ 

բ) Կապալառուի թիմում նշանակել հանրային 

կապերը տեղում կարգավորող անձի, որը պետք 

է պատասխանատվություն կրի տեղական 

բնակչության հետ հաղորդակցության, նրանցից 

դիմումներ/ բողոքներ ստանալու համար: 

գ) Խորհրդակցել տեղական համայնքների հետ` 

աշխողների ու տեղացիների միջև հնարավոր 

հակասությունները բացահայտելու և 

կարգավորելու նպատակով։ 
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դ) Իրազեկել համայնքին սեռական 

ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների 

ռիսկերի մասին, որոնք կարող են առաջանալ 

գործուղված աշխատողների պատճառով, 

ներգրավել տեղական համայնքներին 

տեղեկատվական արշավներում: 

ե) Տեղեկացնել բնակչությանը շինարարական և 

աշխատանքային գրաֆիկների, 

ծառայությունների ընդհատման, երթևեկության 

շրջանցման երթուղիների, ավտոբուսների 

ժամանակավոր երթուղիների, պայթեցման և 

քանդման աշխատանքների մասին, եթե կա դրա 

անհրաժեշտությունը: 

զ) Սահմանափակել շինարարական 

գործողությունները գիշերային ժամերին: 

Անհրաժեշտության դեպքում տեղեկացրեք 

համայնքին նախատեսվող գիշերային 

աշխատանքների մասին, որպեսզի նրանք 

կարողանան անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել: 

է) Ցանկացած ծառայության (ներառյալ 

ջրամատակարարում, էլեկտրաէներգիայի, 

հեռախոսակապի անջատում, ավտոբուսի 

երթուղիների փոփոխություն) ընդհատումից 

առնվազն հինգ օր առաջ տեղեկացրեք 

համայնքին այդ մասին տեղեկատվություն 

փակցնելով տեսանելի վայրում, կանգառներում 

և ազդակիր տնտեսություններում, 

ձեռնարկություններում։  

ը) Բողոքներին անդրադառնալ բողոքների 

լուծման մեխանիզմի միջոցով, որը ստեղծվել է 

Գործատուի կողմից սահմանված 

ժամկետում`Կապալառուի 

պատասխանատվության շրջանակներում: 

թ) Հնարավորության սահմաններում 

աշխատանքային ճամբարները չպետք է 

տեղակայվեն տեղական համայնքներին հարող 

տարածքում։ 

ժ) Բանվորական ճամբարների տեղակայումն ու 

շահագործումը պետք է ձեռնարկվեն հարևան 

համայնքների հետ խորհրդակցելուց հետո։ 
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Աշխատանքի 

կառավարում 

(ա) Հնարավորին չափ ներգրավել որակավորում 

չպահանջող կամ մասնակի որակավորում 

ունեցող աշխատողներին տեղական 

համայնքներից։ Հնարավորության դեպքում 

անհրաժեշտ է տրամադրել պետք է տրամադրվի 

վերապատրաստման դասընթացներ՝ ուղղված 

տեղացիների աշխատանքային հմտությունների 

ընդլայնմանը։  

բ) Աշխատանքային տեղամասը պետք է 

ապահովված լինի սանհանգույցով 

(զուգարաններ և լվացարաններ) տաք և սառը 

հոսող ջրի, օճառի  համարժեք պաշարներով և 

ձեռքերը չորացնելու սարքերով: Բնակեցվող 

աշխատանքային ճամբարներում պետք է գործի 

ժամանակավոր սեպտիկ բաք համակարգ` զերծ 

մնալով հարակից ջրերի աղտոտումից։ 

գ) Իրազեկել աշխատողներին տեղացիների հետ 

հարաբերությունների կարգավորման մասին, 

սահմանել և խստորեն կիրառել 

վարքականոններ միջազգային պրակտիկային 

համապատասխան, այդ թվում աշխատանքից 

հեռացնելու մեխանիզմներ և համարժեք 

ֆինանսական տույժեր: 



ՄԱՍ Դ. ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ՊԼԱՆ 

Գործողություն Ինչ 

(Ի՞նչ չափանիշ է 

մշտադիտարկվելու) 

Որտեղ 

(Ո՞րտեղ է այդ 

չափանիշը 

մշտադիտարկվելու) 

Ինչպես 

(Ինչպե՞ս է 

չափանիշը 

մշտադիտարկվելու) 

Երբ 

(Սահմանել 

հաճախականո

ւթյունը/պարբ

երականությու

նը) 

Ինչու 

(Ինչու՚ է 

չափանիշը 

մշտադիտարկվե

լու) 

Ով 

(Ո՞վ է 

պատասխանատ

ու 

մշտադիտարկմ

ան համար) 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼ  

Շինանյութի 

մատակարարում  

Շինանյութի գնում 

գրանցված 

մատակարարներից 

Մատակարի 

գրասենյակ կամ 

պահեստ  

Նյութերի և/կամ 

վկայականների 

պիտակների ստուգում  

Մատակարար

ման 

պայմանագրեր

ի ամփոփման 

ընթացքում  

Շինանյութի 

հուսալիության 

և առողջության 

համար դրա 

անվտանգությա

ն ապահովում  

ԾԿԳ 

Տեխ. 

վերահսկողությ

ուն 

իրականացնող 

ընկերություն 

 

Շինանյութի և աղբի 

տեղափոխում   

 

Շին. 

սարքավորումների 

տեղաշարժ  

 

- Մեքենաների և սարքերի 

տեխնիկական վիճակ; 

- Բեռնատարների պատում 

պաշտպանիչ 

շերտով/ներդիրի 

տեղադրում;  

-Սահմանված ժամերի և 

փոխադրման ուղիների 

պահպանում; 

- Շին. մեքենաների և 

սարքավորումների 

տեղաշարժ նախանշված 

երթուղիներով 

- Շինհրապարակ   

- նյութերի և 

թափոնների 

տեղափոխման 

ճանապարհներ  

Շին. օբյեկտի հարակից 

ճանապարհների 

ստուգում` երթուղու 

շարժման ուղղությամբ 

 

 

Ընտրողական 

ստուգումներ 

աշխատանքայ

ին ժամերին   

- կրճատել հողի 

և օդի 

աղտոտումը 

արտանետումնե

րից; 

- կրճատել 

տեղական 

համայնքների 

հանգստի 

խաթարումը/աղ

մուկ, 

վիբրացիա/; 

- նվազեցնել 

երթևեկի 

խափանումը  

ԾԿԳ 

Տեխ. 

վերահսկողությ

ուն 

իրականացնող 

ընկերություն 

 

Ճանապարհայի

ն 

ոստիկանությու

ն 

Շին. - Մեքենաների և Շինհրապարակ   Գործունեության Ընտրողական - խուսափել ԾԿԳ 
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սարքավորումների 

սպասարկում  

շին.սարքավորումների 

լվացում շինհրապարակից 

դուրս կամ բնական 

հոսքերից առավելագույն 

հեռավորության վրա; 

- Շին. սարքավորումների 

վերալիցքավորում կամ 

յուղում շինհրապարակից 

դուրս կամ սահմանված 

սահմանափակ 

տարածքում 

ստուգում ստուգումներ 

աշխատանքայ

ին ժամերին   

սարքավորումնե

րի 

շահագործման 

հետևանքով 

նավթամթերքնե

րով ջրի և հողի 

աղտոտումից; 

- ժամանակին 

տեղայնացնել և 

նվազեցնել 

վնասը հրդեհի 

դեպքում  

Տեխ. 

վերահսկողությ

ուն 

իրականացնող 

ընկերություն 

 

 

Հեղուկ թափոնների 

առաջացում 

- շինհրապարակում և շին. 

ճամբարում 

զուգարանների 

կազմակերպում և 

սպասարկում 

սանիտարական նորմերին 

համապատասխան;  

- անձրևաջրերի 

հավաքման և 

ջրահեռացման 

համակարգի 

կազմակերպում և 

կանոնավոր մաքրում; 

- կենցաղային և 

մեքենաների լվացման 

նպատակով օգտագործվող 

ջրի նստվածքային 

ավազանի /պարզարանի/ 

կազմակերպում  

Շինհրապարակ  և 

շինարարության 

հենակետ 

Տեսողական զննում Շինարարությ

ան ամբողջ 

ընթացք  

 

- Կանխել 

շինհրապարակի 

հեղեղումը և 

աշխատանքներ

ի խափանումը 

ջրածածկման  

պատճառով; 

- նվազեցնել 

վերգետնյա և 

ստորերկրյա 

ջրերի 

աղտոտումը  

ԾԿԳ 

Տեխ. 

վերահսկողությ

ուն 

իրականացնող 

ընկերություն 

 

Աղմուկի և փոշու -  աշխատանքային Շինհրապարակ  և - Տեսողական զննում; - Ընթացիկ  Աշխատակազմի ԾԿԳ 
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առաջացում  ժամերի պահպանում  

09։00-18։00; 

- օդափոխություն; 

- աղմուկի մակմարդակ 

(բողոքների դեպքում)։ 

մոտեցող 

ճանապարհներ  

- Աղմուկի և փոշու 

մակարդակների 

գործիքային 

չափում 

(բողոքների դեպքում) 

- Բողոքից 

հետո 2 

շաբաթվա 

ընթացքում  

 

և հարևան 

համայնքների 

համար ռիսկերի 

նվազեցում  

Տեխ. 

վերահսկողությ

ուն 

իրականացնող 

ընկերություն 

 

Հողային աշխատանքեր - աշխատանքների սկզբում 

հողի վերին շերտի 

հեռացում և 

ժամանակավոր պահում 

առանձնացված վայրում;  

- փորված հողի 

ժամանակավոր 

պահպանում սահմանված 

և թույլատրված 

վայրերում`հողի 

կույտավորման 

պահանջներին 

համապատասխան:  

- անհրաժեշտության 

դեպքում փորված նյութի 

հետլիցք և ավելցուկային 

զանգվածի տեղափոխում 

գրավոր հաստատված 

վայր 

Շինհրապարակ   Գործողությունների 

ստուգում 

 

Հողային 

աշխատանքեր

ի ընթացքում   

- կրճատել հողի 

կույտավորման 

հետևանքով 

բուսականությա

ն կորուստը;  

- կրճատել 

կեղտաջրերի 

թափանցումը 

վերգետնյա և 

ստորերկրյա 

ջրեր  

ԾԿԳ 

Տեխ. 

վերահսկողությ

ուն 

իրականացնող 

ընկերություն 

 

Կենցաղային 

թափոնների 

առաջացում 

աղբամանների 

տեղադրում և թափոնների 

ժամանակին փոխադրում 

Շինհրապարակ   Տեսողական զննում  Շինարարությ

ան ամբողջ 

ընթացքում 

- Կանխել հողի, 

վերգետնյա և 

ստորերկրյա 

ջրերի 

աղտոտումը. 

- Պահպանել 

շինհրապարակի 

ԾԿԳ 

Տեխ. 

վերահսկողությ

ուն 

իրականացնող 

ընկերություն 
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և դրա 

շրջակայքի 

գեղագիտական 

տեսքը  

Շինարարական 

թափոնների 

առաջացում 

հատկացված 

տարածքներում շին. 

թափոնների 

ժամանակավոր պահում. 

- թափոնների ժամանակին 

հեռացում/տեխափոխում 

նշանակված վայրեր 

Աշխատանքային 

տարածք 

 

Թափոնների 

հեռացման վայր 

Գործողությունների 

ստուգում 

 

Պարբերաբար 

շինարարությ

ան ընթացքում 

և դրա 

ավարտից 

հետո 

- կանխել հողի, 

ստորգետնյա և 

ստորերկրյա 

ջրերի 

աղտոտումը. 

- խուսափել 

շինհրապարակո

ւմ 

վթարներից`շին

անյութի 

ջարթոնների և 

ցրված 

բեկորների 

պատճառով. 

- Պահպանել 

շինհրապարակի 

և դրա 

շրջակայքի 

գեղագիտական 

տեսքը 

ԾԿԳ 

 

Տեխ. 

վերահսկողությ

ուն 

իրականացնող 

ընկերություն 

 

 

Ասֆալտբետոնե 

արտադրամասի 

շահագործում 

- կապալառուի կողմից 

արտանետման 

թույլտվության ստացում և 

դրան խիստ հետևում. 

- արտադրամասի համար 

վայրի ընտրություն, որն 

ապահովում է 

բնակչության նվազագույն 

Շինհրապարակ  և 

շինարարության 

հենակետ  

Փաստաթղթերի զննում 

 

Գործողությւնների 

զննում 

 

Արտադրամա

սի 

շահագործման 

ամբողջ 

ընթացքում  

- նվազեցնել 

բնակչության 

հանգստի 

խափաանումը 

շինհրապարակի 

մերձակայքում; 

- նվազեցնել օդի 

և 

ԾԿԳ 

 

Տեխ. 

վերահսկողությ

ուն 

իրականացնող 

ընկերություն 
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անհանգստացում 

աղմուկով, փոշով և 

արտանետումներով 

- արտադրամասից 

կեղտաջրերի համար 

նստվածքային ավազանի 

կազմակերպում 

մակերևութային 

ջրերի 

աղտոտումը 

 

Բնապահպանու

թյան և 

հանքային 

ռեսուրսների 

տեսչություն 

 

Աշխատողների 

առողջություն և 

անվտանգություն 

- շինարարների 

ապահովում 

աշխատանքային 

հագուստով և ԱՊՄ- ով; 

- շին. սարքավորումների 

շահագործման և ԱՊՄ -ի 

օգտագործման կանոնների 

խիստ պահպանում. 

- շին. աշխատանքների 

ազգային 

կանոնակարգերին խիստ 

համապատասխանություն, 

- աշխատավայրում հրշեջ 

սարքավորումների  և 

բժշկական օգնության 

հավաքածուների 

առկայություն. 

- աշխատանքի 

անվտանգության 

դասընթացների և 

հրահանգների 

ուցեցույցների 

առկայություն 

Շինհրապարակ Գործողությունների 

ստուգում 

 

OHS գրառումների 

ստուգում  

Շինարարությ

ան ամբողջ 

ընթացքում 

Նվազեցնել 

շինարարների 

վնասվածքների 

և վթարների 

հավանականութ

յունը 

 

 

ԾԿԳ 

 

Տեխ. 

վերահսկողությ

ուն 

իրականացնող 

ընկերություն 

 

Երթևեկության և 

ճանապարհների 

- ցուցանակների, 

նախազգուշական 

Մոտեցող 

ճանապարներ 
Տեսողական զննում 

 

Շինարարությ

ան ամբողջ 

- Նվազագույնի 

հասցնել շին. 

ԾԿԳ 
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անվտանգություն նշանների, արգելքների, 

երթևեկության ուղենիշերի 

տեղադրում. 

շինհրապարակը 

տեսանելի է և 

հանրությունը 

նախազգուշացված է բոլոր 

հնարավոր վտանգների 

մասին. 

- տեղում երթևեկի 

կառավարում 

պատրաստված և 

տեսանելի անձնակազմի 

կողմից ՝ հանրության 

անվտանգ անցուդարձի 

համար, 

- հետիոտների համար 

անվտանգ երթևեկի 

ապահովում շին.  

աշխատանքների վայրում 

- աշխատանքային ժամերի 

հարմարեցում տեղական 

երթևեկության 

օրինաչափություններին՝ 

պիկ ժամերին 

տրանսպորտային 

գործունեությանը 

չխանգարելու համար 

- շին.աշխատանքների 

ընթացքում անվտանգ և 

շարունակական մուտք 

դեպի մոտակա 

 

Մերձակա հանրային 

տարածքներ  

ընթացք աշխատանքներ

ով 

պայմանավորվ

ած ուղղակի 

կամ անուղղակի 

վտանգները 

հանրային 

երթևեկության և 

հետիոտներին 

համար 

- Նվազագույնի 

հասցնել 

երթևեկի 

խափանումը 

 

 

 

Տեխ. 

վերահսկողությ

ուն 

իրականացնող 

ընկերություն 

 

Ճանապարհայի

ն 

ոստիկանությու

ն  
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գրասենյակային 

տարածքներ, խանութներ և 

բնակավայրեր 

Բնակելի շենքերի 

մերձակայքում 

աշխատանքների 

իրականացում  

աշխատանքային ժամերի 

պահպանում (09։00 – 

18։00). 

- աշխատավայրի 

սահմանազատում և 

ցանկապատում; 

- տեղադրված 

նախազգուշական 

նշաններ՝ հստակ 

տեսանելի հանրությանը/ 

բնակիչներին բոլոր 

հնարավոր վտանգների 

մասին նախազգուշացնելու 

նպատակով․ 

- շինհրապարակ մուտքը 

սահմանափակված է 

միայն շինարարական 

աշխատանքների 

իրականացմանը 

մասնակցող լիազորված 

անձնակազմով,  

- մուտքը շինհրապարակ 

խստորեն վերահսկվում է. 

- փոշին 

շինհրապարակում 

ճնշվում է․ 

Շինհրապարակ Տեսողական զննում 

 

 

Շինարարությ

ան ընթացքում 

ամսական 

այցելություննե

ր 

Հանրային 

անվտանգությա

ն ապահովում   

 

 

 

 

ԾԿԳ 

Տեխ. 

վերահսկողությ

ուն 

իրականացնող 

ընկերություն 

 

 

Աշխատանքի վայրում 

COVID-19 

- Աշխատավայրում 

ձեռքերի լվացման 

միջոցների ապահովում՝ 

Շինհրապարակ  Գործողությունների 

ստուգում 

 

Շինարարությ

ան ամբողջ 

ընթացքում 

Նվազեցնել 

COVID-19 

վարակի ռիսկը 

ԾԿԳ 

Տեխ. 

վերահսկողությ
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պատրաստվածություն հոսող ջրի, ձեռքի օճառի, 

ձեռքի ալկոհոլային 

հիմքով մաքրող միջոցների 

և ձեռքի չորացման 

սարքերով բավարար 

պաշարներով;  

- աշխատավայր մուտքի 

կարգ և բժշկական 

ստուգումներ; 

 - սենյակների, 

սարքավորումների, 

գործիքների և թափոնների 

կանոնավոր 

ախտահանում; 

- աշխատանքային կարգ՝ 

ուղվված աշխատողների 

միջև շփումը նվազեցնելու  

- մուտքի մոտ դիմակների 

և այլ համապատասխան 

ԱՊՄ-ների տրամադրում 

ծրագրի բոլոր 

աշխատակիցներին  

աշխատա 

վայրերում  

ուն 

իրականացնող 

ընկերություն 

 

Շինհրապարակի 

վերակագնում  և 

կանաչապատում  

- շինհրապարակի 

մերձակա տարածքի 

մաքրում մնացորդային 

թափոններից և դրա 

վերականգնում; 

- մշտական մուտքի 

ճանապարհների 

վերջնական մաքրում և 

տարածքի դանդշաֆտային 

ձևավորում/կանաչապատո

Շին. հրապարակ և 

մոտեցող 

ճանապարհներ 

Տեսողական զննում 

 

Աշխատանքնե

րի 

եզրափակիչ 

փուլում 

Նվազեցնել շին. 

գործունեության 

հետանքով 

լանդշաֆտի 

գեղագիտական 

արժեքի 

կորուստը  

ԾԿԳ 

Տեխ. 

վերահսկողությ

ուն 

իրականացնող 

ընկերություն 
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ւմ:  

Բողոքների լուծման 

մեխանիզմի 

գործողություն 

 

 

Ծրագրի վերաբերյալ 

բողոքների կամ հարցերի 

հանրային իրավունք։ 

Դիմել ՏԻՄ ղեկավարին  

(համայնքային 

իշխանություն). 

Իշխանության կողմից 

բողոքների դիտարկման 

համար համակարգողի 

նշանակում (բողոքների 

ընդունում, 

ուսումնասիրում և 

պարզաբանում, գրանցում 

գրանցամատյանում և 

տեղում լուծման 

առաջարկում)։ 

Դիմել ԾԿԳ-ին՝ թեժ գծի 

միջոցով (010515580), 

փոստով (ՀՀ,  Երևան 0010, 

Հանրապետության 

հրապարակ, Վ. Սարգսյան 

26/1), պաշտոնական 

վեբկայքի միջոցով 

(https://m.facebook.com/http

s://www.facebook.com/TPQI

Project), էլ.փոստով 

(s.darbinyan@tpqi.am) 

Դիմել 

Ձեռնարկությունների 

ինկուբատոր հիմնադամ՝ 

հեռախոսով 011219727, էլ. 

Շինարարության 

տարածք  

Գործողությունների 

ստուգում 

 

Շինարարությ

ան ամբողջ 

ընթացքում  

- Վերահսկել 

համապատասխ

անությունը 

ծրագրի 

չափանիշներին, 

- Ժամանակին 

լուծել դաշտում 

առկա հարցերն 

ու բողոքները 

 

ԾԿԳ 

Տեխ. 

վերահսկողությ

ուն 

իրականացնող 

ընկերություն 

 

mailto:s.darbinyan@tpqi.am
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փոտով՝ 

Marina.minasyan@eif.am 

կամ պաշտոնական 

վեբկայքի միջոցով 

http://eif.am/ 

ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ ՓՈՒԼ 

Կոմունիկացիոն 

համակարգերի 

սպասարկում 

Էլեկտրահաղորդման 

գծերի, 

ջրահեռացման/կոյուղու 

խողովակաշարերի 

պահպանում 

աշխատանքային լավ 

վիճակում  

ԻՔ շինարարական 

տարածք  

Պարբերական 

ստուգումներ 

ԻՔ 

գործունեությա

ն ամբողջ 

ընթացքում  

Բացառել 

էլեկտրական 

ցնցումների, 

կարճ 

միացումների և 

խողովակների 

արտահոսքի 

ռիսկերը  

ԾԿԳ 

 

Ճանապարհի 

գործարկումև 

սպասարկում 

- ճանապարհի մաքրում 

շարժվող մեքենաներից 

դուրս թափված աղբից. 

- ճանապարհային 

պատահարների դեպքում 

բեռների ժամանակին 

պահում, 

ապաակտիվացում և 

փոշու կամ հեղուկի 

արտահոսքի հեռացում. 

- ճանապարհների 

սպասարկման 

աշխատանքների 

հետևանքով թափոնների 

հավաքում և ժամանակին 

փոխադրում դեպի 

նշանակված աղբավայր 

Ճանապարհի 

երթևեկելի հատված 
Տեսողական զննում 

 

Ըստ 

պահանջի, ի 

պատասխան 

պատահարի 

 

Պարբերաբար, 

կորոշվի ՏԻՄ 

կողմից   

 - երաշխավորել 

երթևեկության 

անվտանգությու

նը և կանխել 

շրջակա 

միջավայրի 

աղտոտումը. 

- Ապահովել 

ճանապարհի 

գեղագիտական 

տեսքը 

ԾԿԳ 

Երևանի 

քաղաքապետար

ան 

Անձրևաջրերի դրենաժային համակարգը ԻՔ շինարարական Տեսողական զննում Պարբերաբար, Ապահովել ԾԿԳ 

mailto:Marina.minasyan@eif.am
http://eif.am/
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հեռացման 

համակարգի 

սպասարկում 

գործունակ պահում 

 

տարածք  կորոշվի ԾԿԳ 

կողմից 

 

երթևեկության 

անվտանգությու

նը և նվազեցնել 

տարածքի 

վերականգնման 

հաճախականու

թյունն ու 

ծախսերը  
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Հավելված II 

Շինհրապարակի բնապահպանական վերահսկման ամսական մոնիտորինգի ստուգաթերթ   
 

Շինհրապարակի տեղակայման վայր   

Կապալառու   

Ղեկավար   

Շինհրապարակ այցելելու ամսաթիվ   

Շինարակական աշխատանքների կարգավիճակ   

Քննության ենթակա փաստաթղթեր և միջոցառումներ 
Կարգավիճակ 

Դիտողություններ 

 Այո Մասամբ Ոչ Կիրառելի չէ  

Կապալառուն ունի բնական ռեսուրսների 

արդյունահանման լիցենզիա  

     

Կապալառուն ունի թափոնների վերջնական հեռացման 

համաձայնագիր  

     

Կապալառուն ունի շինհրապարակից կենցաղային աղբի 

հեռացման համաձայնագիր ծառայություն մատուցողի հետ  

 

     

Շինհրապարակը ցանկապատված է, նախազգուշացնող 

նշանները տեղադրված են  

     

Աշխատանքները չեն խոչընդոտում հետիոտների 

անցուդարձին և մեքենաների երթևեկությանը, 

ժամանակավորապես տրամադրվում են այլ մուտքներ  

 

     

Պահպանվում են աշխատանքային ժամերը      
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Շինարարական տեխնիկան և սարքավորումները 

բնականոն տեխնիկական վիճակում են (մաշված չեն, չեն 

աղմկում, չունեն վառելիքի կամ յուղերի արտահոսք)  

     

Շինարարական նյութերը և թափոնները տեղափոխվում են 

ծածկված 

     

Շինհրապարակը ջրվում է՝ չափազանց փոշոտ 

շինարարական աշխատանքների դեպքում 

     

Կապալառուի ճամբարը կամ աշխատանքային բազան 

ցանկապատված են, նախանշված են ժամանակավոր 

պահուստներ` թափոնների կամ մեքենաների, 

սարքավորումների սպասարկման համար  

 

     

Կապալառուի ճամբարը ապահոված է խմելու ջրով և 

սանիտարական պայմաններով 

     

Կապալառուի ճամբարը կամ աշխատանքային բազան ունի 

առաջին օգնության բժշկական և հակահրդեհային 

պարագաներ 

     

Աշխատողները կրում են արտահագուստ և պաշտպանիչ 

պարագաներ, որոնք պատշաճ են տեխնոլոգիական 

գործընթացների համար /ձեռնոցներ, սաղավարտներ և 

շնչադիմակներ, ակնոց և այլն/  

 

     

Մեքենաների և մեքենասարքավորումների սպասարկումն 

ու վառելիքի լիցքավորումը իրականացվում է անջրանցիկ 

մակերևույթի վրա՝ նախատեսված գործառնական և 

արտակարգ իրավիճակների համար նախատեսված 

արտահոսքների համար 
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Մեքենաներն ու տեխնիկան լվացվում են կանխելով 

ուղղակի արտահոսքը դեպի ջրային օբյեկտներ   

     

Շինարարական թափոնը կուտակվում է բացառապես 

նախանշված վայրերում   

     

Բնական շինարարական նյութերի արդյունահանումը տեղի 

է ունենում բացառապես համաձայն լիցենզիայի 

շրջանակներում սահմանված պայմանների 

     

Ավելացած նյութերը և հողի փորման աշխատանքներից 

կուտակված հողը պահվում է առանձին և ըստ 

անհրաժեշտության օգտագործվում 

հետլիցքի/շինհրապարակի վերականգնման համար  

     

Ժամանակավորապես կասեցված աշխատանքներ՝ 

պայմանավորված պատահական գտածոներով, 

հաղորդված տվյալներ պետական գերատեսչություններին, 

որոնք պատասխանատու են մշակութային ժառանգության 

պահպանության համար  

     

Շինհրապարակում շինարարական աշխատանքների 

ավարտից հետո, շինհրապարակը և կապալառուի 

ճամբարը/բազան մաքրել աշխատանքների արդյունքում 

մնացած ցանկացած մնացորդներից և այդ տարածքը 

ներդաշնակեցնել շրջակա միջավայրին: 
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Հավելված 1.ԻՔ հողատարածքի քարտեզ       
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Հավելված 2 Անշարժ գույքի սեփականության վկայական  
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Հավելված 3. Շինհրապարակի լուսանկարներ  

 

 

Բետոնե ցանկապատ, որը ենթակա է քանդման  

 

Ինժեներական քաղաքի կառուցման տարածք    
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Հավելված 4. ԲՍԿՊ-ի նախնական տարբերակի վերաբերյալ հանրային քննարկման 

արձանագրություն  

 
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ-ՀՐԱՎԵՐ  

Ինժեներական քաղաքի հողի բարեկարգման և ենթակառուցվածքի կառուցման աշխատանքների 

բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանի վերաբերյալ հանրային քննարկում  
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Հավելված 5. Ջրամատակարարման և կոյուղու միացման տեխնիկական պայմաններ      
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Հավելված 6. Էլեկտրական ցանցին միացման տեխնիկական պայմաններ      
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Հավելված 7. Բնական գազի միացման տեխնիկական պայմաններ    
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Հավելված 8. Թափոնների հեռացման թույլտվություն 
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Հավելված 9. Շինարարության թույլտվություն 
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Հավելված 10. Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման եզրակացություն 

 


