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Հունիս թ



 Նկարագիր

Էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի Լրացուցիչ ֆինանսավորումը

ԷՄՀԾԼՖ որի համար դիմել է Հայաստանի կառավարությունը նախատեսված է 

էլեկտրահաղորդման գլխավորման ակտիվների հիմնանորոգման փոխարինման 

միջոցով բարձրացնելու էլեկտրահաղորդման ցանցի հուսալիությունն ու 

կարողությունը։ Այս նպատակին հասնելու նպատակով ԷՄՀԾԼՖ ն ներառելու է 

Բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցեր ՓԲԸ ԲԷՑ Զովունի ենթակայանի ամբողջական 

հիմնանորոգումը։ Ենթակայանը հանդիսանում է կարևոր հանգույց որպես

տրանսֆորմացիոն կետ կՎ ից դեպի կՎ ցանցեր որը մատակարարում է

էլեկտրականությունը ամբողջ Երևան քաղաքով։ Ենթակայանը հագեցած է երկու

կՎ գծային բջիջներով և տաս կՎ գծային բջիջներով։ Մոնտաժված երկու

ունակային ավտոտրանսֆորմատորները յուրաքանչյուրը ՄՎԱ են։

Ավտոտրանսֆորմատորներ և որոնք շահագործման էին հանձնվել և

թթ ին համապատասխանաբար փոխարինվեցին նորերով և թթ ին։ 

կՎ կՎ անջատիչները նույնպես փոխարինվեցին նորերով։ Մնացած

սարքավորումները ծայրահեղ հին վիճակում են սակայն շուկայում այլևս առկա չեն

փոխարինման մասեր։ Ենթակայանի այս հնացած սարքավորումները վատ վիճակի

պատճառով փոխարինման կարիք ունեն որը սարքի խափանման պատճառով

կհանգեցնի անցանկալի անջատման Զովունի ենթակայանի հիմնանորոգման 

նախապատրաստական աշխատանքների շրջանակում պահանջվում է Շրջակա

միջավայրի կառավարման պլան ՇՄԿՊ ։

 ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ

Վայրը և տեղանքին կարագրությունը

Զովունի ենթակայանը գտնվում է Երևան քաղաքի հյուսիսային սահմանում։ Երևանը 

գտնվում է Արարատյան դաշտավայրի հյուսիս արևելյան մասում՝Հայաստանի 

կետրոնական հատվածի արևմուտքում։ Այն սահմանակից է ՀՀ Արագածոտնի

Կոտայքի Արարատի և Արմավարի մարզերին։ Քաղաքը գտնվում է ծովի 

մակարդակից մ բարձրության վրա։

Երևանի կլիման կիսաչոր մայրացամաքային է՝ շոգ և չոր ամառներով և ցուրտ ու 

ձնառատ ձմեռներով։ Հուլիս ամսին միջին ջերմաստիճանը օ է իսկ 

առավելագույն բացարձակ ջերմաստիճանը՝ օ ։ Հունվար ամսին միջին 



ջերմաստիճանը օ է իսկ նվազագույն բացարձակ ջերմաստիճանը՝ օ ։ Միջին 

տարեկան ջերմաստիճանը օ է միջին տարեկան հարաբերական 

խոնավությունը՝ տեղումների միջին տարեկան քանակը՝ մմ։

Գտնվելով կառուցապատված գոտում՝շինարարական աշխատանքների տարածքում 

կենդանական աշխարհ գոյություն չունի։ Ենթակայնի տարածքը ունի համարյա

հարթ մակերես և հիմնականում շրջապատված է չմշակված հողատարածքներով։ 

Միակ բացառությունը փոքր հողատարածքն է գտնվող հաղորդալարերի տակ ՝

խնձորի ծիրանի և թթենու ծառերով որը հարակից է ենթակայանի հյուսիս

արևելյան ցանկապատին հողի օգտագործումը չգրանցված է։ Բոլոր մրգերը

աճեցվում են հարևան համայնքի բնակչի օգնությամբ՝ անձնական օգտագործման

համար։ Ենթակայանի հյուսիսային ցանկապատի մոտ կա չմշակված մասնավոր

հող։ Ենթակայանի հարավ արևմտյան հողատարածքը ներկայումս օգտագործվում է

շինարարական թափոնների ախտահանման համար։ Այնտեղ կա

ավտոպահեստամասերի խանութ խորտկարան և հյուրանոց ենթակայանի հյուսիս

արևմուտյան մասում։ Ամենամոտ բնակելի տարածքը մոտավորապես մ

հեռավորության վրա է։ Ենթակայանը գտնվում է Հրազդան գետից մ դեպի

արևմուտք։ Ենթակայանի հարավ արևելյան ցանկապատի մոտակայքում կա մի

հյուղակ։ 
 

Ենթակայանի մոտակայքով անցնող գլխավոր ճանապարհը Եղվարդի մայրուղի

շինարարական գործունեության ընթացքում պետք է օգտագործվի հյուսիս

արևմտյան մասից տարածք մուտք գործելու համար։ Ենթակաայնի հարավ

արևմտյան հատվածի մոտ նույնպես կա մոտեցման ճանապարհ։ Վերակառուցման

աշխատանքների ժամանակ ոչ մի մասնավոր հողատարածքով չպետք է անցնի

շինարարական մեքենա։ Բոլոր շինարարական մեքենաները և սարքավորումները

պետք է կայանվեն ցանկապատված տարածքի ներսում։ Ծրագրի իրականացումը

հարևան բիզնեսների վրա չպետք է ունենա ոչ ժամանակավոր ոչ հարատև

ազդեծություն։ 
 

Ենթակայանը զբաղեցնում է հեկտար ցանկապատված տարածքը որն ունի 

հետևյալ չափերի տարբեր շինություններ երկարություն լայնություն

բարձրություն

 հսկման և բաշխման շենք այդ թվում գրասենյակներ և մարտկոցի սենյակ

մ

 կՎ ֆիդերների հաղորդաձողային հատվածներ համապատասխան

պահուստային շենքով՝ մև մ և

 անցակետ՝ մ



Ծրագրի աշխատանքների շրջանակը

Ենթակայանի վերակառուցումն ու ընդարձակումը ներառելու է հետևյալը

 կՎ բաց բաշխիչ սարքի ԲԲՍ մասնակի փոխարինումը ներառում է

բաժանիչներ պարպիչներ լարման տրանսֆորմատորներ հենարանային

մեկուսիչ մետաղյա կառույցներ մալուխներ և հողանցում

 կՎ բաց բաշխիչ սարքի ԲԲՍ մասնակի փոխարինումը ներառում է

բաժանիչներ պարպիչներ լարման տրանսֆորմատորներ ղեկավարման և

պաշտպանիչ սենյակներ հաղորդաձողային պաշտպանություն

հենարանային մեկուսիչ մետաղյա կառույցներ մալուխներ և հողանցում

 կՎ ՓԲՍ փոխարինումը ներառում է կՎ բջիջներ արկղեր մալուխներ և

հողանցում

 համակարգի մոնտաժում

 Հաստատուն և Փոփոխական հոսանքի համակարգի փոխարինում՝

ներառյալ փակ բաշխիչ վահանակներ լիցքավորիչներ փոխակերպիչներ և

մարտկոցներ

 Ռելեյական պաշտպանության փոխարինում

 Մալուխների նոր խրամուղիների պատրաստում և մալուխների

փոխարինում

 կՎ ՓԲՍ շենքի վերակառուցում ղեկավարման և դիսպետչերական

շենքերի կառուցում

 Տրանսֆորմատորների հրդեհադիմացկուն արգելապատնեշների կառուցում

 Հիմքերի վերանորոգում կառուցում

 Պորտալների վերակառուցում

 Հողանցման համակարգի մոնտաժում

 Լուսավորության պաշտպանական համակարգի մոնտաժում

 Յուղի բաքերի և յուղի արտահոսքի հավաքման համակարգի

վերականգնում կառուցում և մ յուղի բաքի մոնտաժում

 Ներքին ճանապարհների և քայլուղիների վերականգնում

 Արտաքին պատնեշների վերականգնում և ներկում ներքին պատնեշների

կառուցում մուտքի դարպասի և հակահրդեհային դարպասների

փոխարինում

 Ենթակայանի անձրևաջրերի ջրահեռացման և սանիտարական կոյուղու

համակարգի վերականգնում

 Տաքացման հովացման օդափոխման համակարգի մոնտաժում

 Հակահրդեհային համակարգի և համակարգի մոնտաժում

 Ջրի նոր խողովակների մոնտաժում որպեսզի մատակարարի ջուր

ենթակայանի տարածքում գոյություն ունեցող բաշխիչ ցանցից և

հակահրդեհային ավազանի կառուցում



 Արտաքին լուսավորության փոխարինում

 Տարածքի լանդշաֆտային կանաչապատման աշխատանքներ

Այս բոլոր աշխատանքները տեղի են ունենալու արդեն գոյություն ունեցող 

ենթակայանի տարածքում ինչպես ցույց է տրված պատկեր ում և ազդեցության 

գոտին սահմանափակված կլինի գոյություն ունեցող ենթակայանի տարածքով։

Պատկեր ։ Տեղանքի հատակագիծ

 ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի հետևյալ օրենսդրությունը սահմանում է ծրագրի աշխատանքներին 

վերաբերող իրավական շրջանակը։

Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին ՀՀ օրենք թ
Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին օրենքի նպատակն է ՀՀ այն գլխավոր 

սկզբունքները որոնք ուղղված են մթնոլորտային օդի մաքրության ապահովմանը և 

օդի որակի բարելավմանը օդի որակի վրա քիմիական ֆիզիկական

կենսաբանական և այլ ներգործության կանխմանն ու մեղմմանը և հասարակական 

հարաբերությունների կարգավորումը։

Այս օրենքի համաձայն կապալառուն պետք է քանդման և շինարարական 

աշխատանքներն ինչպես նաև թափոնների փոխադրումը ու ժամանակավորման 

պահեստավորումը կազմակերպի այնպես որ նվազեցնի փոշու և այլ տեսակի 

արտանետումները օդ։



Թափոնների մասին ՀՀ օրենք թ

Օրենքն ապահովում է իրավական և տնտեսական հիմք թափոնների հավաքման

փոխադրման դրանց ազատման վերամշակման ինչպես նաև բնական 

ռեսուրսների մարդկանց կյանքի ու առողջության վրա բացասական ներգործության 

կանխման համար։ Օրենքը սահմանում է պետական լիազորված մարմինների

ինչպես նաև թափոններ ստեղծող կազմակերպությունների դերերը և 

պարտականությունները թափոնների կառավարման բնագավառում։

Համաձայն այս օրենքի և հավելվածի՝ վտանգավոր թափոնների

արտադրողները պետք է մշակեն և հաստատեն թափոնների անձնագրերը որը

պետք է համաձայնեցվի Շրջակա միջավայրի նախարարության հետ։

Այս օրենքի համաձայն քանդման շինարարության ապամոնտաժման և տեղադրման 

աշխատանքների արդյունքում ստեղծված թափոնները պետք է համապատասխան 

կերպով վերամշակվեն կամ հեռացվեն դրանց համար նախատեսված վայրերում։

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին ՀՀ 

օրենք թ

Օրենքը սահմանում է գործունեության այն տեսակները որոնք ենթակա են շրջակա 

միջավայրի ազդեցության գնահատման և փորձաքննության։

Համաձայն այս օրենքի Զովունի ենթակայանում պլանավորվող աշխատանքները 

ենթակա չեն շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատման և փորձաքննության։

Քաղաքաշինության մասին ՀՀ օրենք թթ
Համաձայն այս օրենքի Զովունի ենթակայանում պլանավորվող աշխատանքները 

պահանջում են շինարարական թույլտվության առկայություն։

Հատուկ իրավական ակտերը և վերականգնողական աշխատանքների կարգավորիչ

միջոցառումները ենթակայանում հետևյալն են՝

 Տեխնիկական մասնագրեր Հոսանքի բաշխման միավորների և ենթակայանի

սարքավորմանը վերաբերվող պահանջներիեհամար Կառավարության

որոշում

 Տեխնիկական մասնագրեր  Էլեկտրաէներգիայի բաշխման համար

Կառավարության որոշում

 Տեխնիկական մասնագրեր  Էլեկտրաէներգիայի միավորների սարքավորման

ընդհանուր պահանջների համար Կառավարության որոշում

 Շինարարական նորմաներ  Շենքերի և կառույցների

հրդեհապաշտպանության համար

 ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

Զովունի ենթակայանի հարևան համայնքները համարվում են ազդեցության ենթակա 

կողմեր շինարարության և շահագործման փուլերի ընթացքում։ ՇՄԿՊ ը 

հրապարակվելու է «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ ինտերնետային կայքում։ 



Պլանավորվող աշխատանքների վերաբերյալ կարճ տեղեկատվությունը և հարցերի ու 
բողոքների համար կապի տվյալները կտեղադրվեն աշխատանքների իրականացման 

վայրում և կամ դրա անմիջական մոտակայքում համայնքում։
Անհամաձայնությունների և բողոքների արդյունավետ և արագ լուծման համար, 

մշակվել է Բողոքների լուծման մեխանիզմ և ներկայացվել հանրային 

խորհրդատվությունների ընթացքում: Այն նաև ներկայացված է Ծրագրի վերաբերյալ  

տեղեկատվության բրոշյումի մեջ: Բողոքների լուծման մեխանիզմի առաջին փուլը 

ներառում է բողոքների լուծումը համայնքային մակարդակում: Բողոքները 

հավաքվում/արձանագրվում ենտվյալ համայնքում լիազորված անձի կողմից և 

տրամադրվում/հանձնվում են ԲԷՑ ՓԲԸ-ում՝ բողոքների մասով կոորդինատորին:  

Բողոք ներկայացնողները կարող են նաև անձամբ մոտենալ ԲԷՑ-ի բողոքների 

մասով կոորդինատորին: Եթե ԲԷՑ-ը չի կարողանում լուծում տալ  խնդրին՝ 

անմիջապես ձեռնարկված ուղղիչ գործողության միջոցով, ապա կհատկորոշվի 

երկարաժամկետ ուղղիչ գործողություն: Բողոք ներկայացնողը կտեղեկացվի 

առաջարկվող ուղղիչ գործողության մասին և կհետևի ուղղիչ գործողությանը 25 

օրացուցային օր մինչև բողոքի հաստատումը: Այն պարագայում, եթե ԲԷՑ-ը 

չկարողանա լուծում տալ որևէ մասնավոր խնդրի՝ հաստատված բողոքների լուծման 

մեխանիզմի միջոցով կամ եթե չպահանջվի իրականացնել որևէ գործողություն, 

ապա ընկերությունը կտրամադրի մանրամասն բացատրություն/վավերացում, թե 

ինչու խնդիրը չի լուծվել: Պատասխանը նունպես պետք է պարունակի 

բացատրություն, թե ինչպե՞ս անձը/կազմակերպությունը,  որը բարձրացրել է բողոքը 

կարող է շարունակել բողոքի լուծման գործընթացը, այն դեպքում, եթե արդյունքը 

բավարարող չէ: Ցանկացած ժամանակ, բողոք ներկայացնողները կարող են փնտրել 

խնդրի լուծման այլ օրինական եղանակներ՝ համաձայն Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդրության: Հետևաբար, եթե բողոքների լուծման 

մեխանիզմը ձախողվում է, ապա բողոք ներկայացնողը կարող է հայց ներկայացնել 

դատարան: 

Անհամաձայնությունների և բողոքների արդյունավետ և արագ լուծման համար, 

մշակվել է Բողոքների լուծման մեխանիզմ և ներկայացվել հանրային 

խորհրդատվությունների ընթացքում: Այն նաև ներկայացված է Ծրագրի վերաբերյալ 

տեղեկատվական բրոշյուրում: Բողոքների լուծման մեխանիզմը բաղկացած է երեք 

փուլից: Առաջին փուլում փորձ է արվում լուծել բողոքները համայքի մակարդակում: 

Բողոքները հավաքագրվում/արձանագրվում են տվյալ համայնքում լիազորված անձի 

կողմից և տրամադրվում/հանձնվում են ԲԷՑ ՓԲԸ-ում Բողոքների մասով 

կոորդինատորին: Բողոք ներկայացնողները կարող են նաև անձամբ մոտենալ ԲԷՑ-ի 

բողոքների մասով կոորդինատորին: Բողոքի պատասխանը տրամադրվում է  

առավելագույնը 15 օրվա ընթացքում: Եթե բողոքը շարունակվում է կամ բողոքը չի 

լուծվում, ապա վերջինս քննարկվում է Բողոքների լուծման հանձնաժողովում, որտեղ 

ներգրավված են մարզի և/կամ համայնքի ներկայացուցիչները և ՀԿ-երը : եթե 



բողոքների լուծման մեխանիզմի երկրորդ փուլի ընթացքում լուծում չի տրվում 

հարցին, ապա բողոք ներկայացնողը կարող է դիմել դատարան:  

 ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՄԵՂՄՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

ՇՄԿՊ ը ծածկում է բնապահպանական ու սոցիալական ազդեցությունները որոնք 

կարող են առաջանալ ծրագրի իրականացման հետևանքով և ապահովում է 

մեղմման միջոցներ որոնք ծածկում են ենթակայաններում սարքավարումնների

բարելավման և նոր սարքավորումների տեղադրման արդյունքում առաջացող

ազդեցությունները այդթվում աշխատողների առողջությանն ու անվտանգությունը

հողային աշխատանքները և կոշտ ու վտանգավոր թափոնների կառավարումը։

Շրջակա միջավայրի կառավարման պլանը որն ընդգրկում է կառավարման ու 

մոնիտորինգի ծրագրերն ըստ ծրագրի իրականացման փուլերի և աշխատանքների

ներկայացված է Հավելված ում։

Թափոնների կառավարումը բնապահպանական ազդեցությունների 

մեղմման՝ծրագրի համար մշակված պլանի ամենաբարդ խնդիրն է։ Շինարարության 

փուլում նախատեսվող թափոնների գլխավոր տեսակներնեն՝ անվտանգ՝քանդման 

հետևանքով առաջացած բեկորները այլ տեսակի անվտանգ շինարարական 

թափոնը փորման աշխատանքների արդյունքում նյութերի ավելցուկը հնացած 

սարքավորումները և վտանգավոր՝ կապարի մարտկոցները

տրանսֆորմատորների օգտագործված յուղերը  սնդիկային լյումինեսցենտ լամպի 

օգտագործումը, օգտագործված դողերը ֆիլտրերը և շինարարական տեխնիկայի ու 
մեքենաների յուղերը։

Անվտանգ թափոնները՝ քանդման հետևանքով առաջացած բեկորները այլ տեսակի 

շինարարական թափոնները ինչպես նաև ասբեստի թափոնները կհեռացվեն Երևան

քաղաքում հատկացված աղբավայրեր։ Փորման աշխատանքների արդյունքում 

նյութերի ավելցուկը կհեռացվեն պաշտոնապես հատկացված վայրեր։ 

Շինարարության կապալառուն թափոնների հեռացման թույլտվությունը պետք է 

ստանա Երևանի քաղաքապետարանից մինչև դրանց հեռացումը։

Հնացած սարքավորումները կպահվեն Զովունի ենթակայանի տարածքում մինչև 

դրանց վաճառքը կամ հնարավոր կրկնակի օգտագործումը ԲԷՑ ի կողմից։ 

Ենթակայանի կՎ բաշխիչ վահանակի առանձին բացօդյա տարածքը 

կօգտագործվի որպես շահագործումից հանված սարքավորումների պահեստ։

Շինարարական տեխնիկայի և մեքենաների սպասարկումը կատարվելու է 

մասնագիտացված սպասարկման կենտրոններում որոնք կարողանում են վարվել 

օգտագործված դողերի ֆիլտրերի ու յուղերի հետ։

Զովունի ենթակայանում տրանսֆորմատորային յուղերը գնահատվել են ՀՀ Շրջակա

միջավայրի նախարարության‚ Թափոնների ուսումնասիրման կենտրոն ՊՈԱԿ 

կողմից թ ՝ օգտագործելով վերլուծողսարքը։ Համաձայն 

գնահատման արդյունքների՝Զովունի ենթակայանում տրանսֆորմատորային յուղերը 



չեն պարունակում պոլիքլորացված բիֆենիլներ։ Քանի որ ներկայումս չկա 

վերամշակման լիցենզավորված տեղականկայան օգտագործված յուղերը 

փոխադրվելու են այդ ենթակայանի համապատասխան պահուստային տարածք 

մինչև լիցենզավորված կապալառուի կողմից վերամշակումը։

Քանի որ արգելված է օգտագործված կապարի մարտկոցները աղբավայր նետելը

ապամոնտաժվելուց հետո մարտկոցները պետք է տեղափոխվեն և վերացվեն

լիցենզավորված կապալառուի կողմից Վտանգավոր թափոնների

տեղափոխման պահպանման վերամշակման չեզոքացման և հեռացման

ուղղությամբ մասնագիտացված լիցենզավորված կազմակերպությունների ցանկը

հրապարակված է ՀՀ բնապահպանության նախարարության կայքում

Կապարային մարտկոցները գործարկելիս

անձնակազմի կողմից կօգտագործվեն պատշաճ անձնական պաշտպանության

միջոցներ

Քանի որ սնդիկային լյումինեսցենտ լամպի թափումը հողափոս անհնար է և քանի

դեռ ներկայումս երկրում չկա վերամշակման չեզոքացման լիցենզավորված

տեղական կայան լամպերը պետք է առանց կոտրելու պահուստավորվեն Զովունի

ենթակայանում մինչև որ ստեղծվի նման տեսակի կայան։ 

Քանի որ օգտագործած սնդիկային լամպերի հեռացումը աղբավայր հնարավոր չէ և

այն որ այս պահին չկա վերամշակման չեզոքացման լիցենզավորված տեղական 

կայան լամպերը պետք է պահվեն անվնաս Զովունի ենթակայանում՝ մինչև

կստեղծվի այդ տիպի կայան։ 
 

Փոխարինված գեներացնող անջատիչները պետք է լինեն ժամանակակից տիպի

անջատիչներ։ գազի քանակը շատ փոքր է և հնարավոր արտահոսքը

վերահսկվում է ավտոմատ կերպով։ Այսպիսով ցանկացած ի շրջակա

միջավայր բաց թողնելուռիսկը նվազագույն է։

ՇՄԿՊ ն կապ է սահմանում սույն հաշվետվությունում նշված կառավարման ու 

մեղմման միջոցների և ծրագրի շինարարության ու շահագործման փուլերի 

ընթացքում միջոցների ճիշտ իրականացման ու կառավարման միջև։ Այն տալիս է 

մանրամասն տվյալներ այդ ազդեցությունների մեղմման միջոցների ու 

պարտականությունների մեղմման ծախսերի և մեղմման միջոցների իրականացման 

ու արդյունավետության մոնիտորինգի ու վերահսկողության վերաբերյալ։
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ԲԷՑ ը պատասխանատու է ՇՄԿՊ իրականացման համար։ ԲԷՑ ը պաշտոնապես

կհաստատի այս փաստաթուղթը և կկառավարի բոլոր ասպեկտները՝ կապված

ՇՄԿՊ ի իրականացման հետ  Շրջակա միջավայրի կառավարման պլանի 

աղյուսակը՝ քաղված այս ՇՄԿՊ ից ներառվելու է մրցութային փաթեթում և կազմելու 

է աշխատանքների կատարման պայմանագրերի մասը որպեսզի կապալառուն 

տեղյակ լինի կիրառվելիք մեղմման միջոցների մասին կարողանա ճիշտ գնահատել 

դրանց գծով ծախսը ու ներառել նախահաշվում և պահպանի ՇՄԿՊ ով 

նախատեսված պարտավորությունները ինչպես պայմանագրի ցանկացած այլ 

պայման։ ԲԷՑ ը պետք է ստուգի մեղմացնող միջոցառումները և այս փաստաթղթով

սահմանված լավ գործելակերպը օգտագործելով իր ներքին կարողությունները

ինչպես նաև վարձու որակավորված շրջակա միջավայրի և կամ սոցիալական

հարցերով խորհրդատուներին և թերությունների հայտնաբերման դեպքում պետք է

տեղեկացնի կապալառուներին շահառուներին չլուծված խնդիրների մասինինչպես

նաև պահանջի ուղղիչ գործողություններ Եթե անհամապատասխանությունը

պահպանվում է և խստորեն խախտվում են ՇՄԿՊ ի պահանջները ԲԷՑ ը պետք է

կիրառի տուգանքներ որոնք սահմանված խախտումների համար՝ ըստ

պայմանագրի պայմանների

ԲԷՑ ի և Կապալառուների պարտականությունները 
 

ԲԷՑ ը պետք է ստանա Շինարարական թույլտվություն նախագծված 

աշխատանքների համար։ ԲԷՑ ը նաև պետք է մշակի և հաստատի թափոնների

անձնագրերը որը պետք համաձայնեցվի Շրջակա միջավայրի նախարարության

հետ բոլոր տեսակի վտանգավոր թափոնների համար  

 

Նախագծման և շինարարության կապալառուները պետք է ունենան արտոնագրեր

շինարարական գործողությունների իրականացման և նախագծման փաստաթղթերի

մշակման համար Շինարարության կապալառուն պետք է ունենա հատուկ նշանակված

անձնակազմ որը պատասխանատու կլինի ՇՄԿՊ ի իրականացման համար

շինարարության փուլերի ընթացքում Համապատասխանությունը ՇՄԿՊ ի հետ

պարտադիր է բոլոր կապալառուների և շահառուների համար  

 



Աշխատանքի առողջության և անվտանգության ԱԱԱ ցանկացած միջադեպ որը

կարող է տեղի ունենալ ծրագրի վայրում պետք է անհապաղ զեկուցվի

Համաշխարհային բանկին՝ առանց հետաձգելու այն մինչև կկայանա առաջընթացի

հերթական զեկույցը Այս նպատակով ԲէՑ ՓԲԸ ն պետք է ներառի

պահանջ անհապաղ հաշվետվություն ներկայացնելու ԱԱԱ դեպքերի մասին

աշխատանքների հետ կապված կապալառուների և աշխատանքային

վերահսկողության խորհրդատուների հետ կնքված պայմանագրերում Երբ ԱԱԱ ի

դեպքի մասին ծանուցումը հասնի ԲԷՑ ՓԲԸ ին այն պետք է անհապաղ հաղորդվի

Համաշխարհային բանկին ներառելով հաշվետվության պահի դրությամբ հայտնի

մանրամասները
 

ԲԿԾ իրականացման մոնիտորինգը 
 

ԲԷՑ ը ընդհանուր պատասխանատվություն է կրում ՇՄԿՊ իրականացման և 

աշխատանքների բնապահպանական մոնիտորինգի կազմակերպման համար։ 

Աշխատանքների բնապահպանական մոնիտորինգը պետք է կատարվի սույն 

հաշվետվությունում ներկայացված Բնապահպանական կառավարման պլանին 

համապատասխան և մոնիտորինգի արդյունքները պետք է արձանագրվեն 

բնապահպանական վերահսկողության ամսական հաշվետվություններում։ ԲԷՑ ը

նաև պարտավոր է կանոնավոր կերպով տալ բացատրական հաշվետվություններ

մոնիտորինգի արդյունքների մասին Այս հաշվետվությունները պետք է ամփոփեն

աշխատանքի արդյունքները վերլուծեն առաջացած ընդհանուր խնդիրները

բացատրեն ուղղիչ գործողությունների բնույթը՝ այդ խնդիրների լուծման համար

ինչպես նաև գնահատեն ուղղիչ գործողությունների կարգավիճակը՝ ձեռնարկված

միջոցառումները կապված նախորդ հաշվետվության ժամանակահատվածում

առաջացած խնդիրների լուծման հետ  

ԲԷՑ ը պետք է ներկայացնի շրջակա միջավայրի և սոցիալական

համապատասխանության կարգավիճակի վերաբերյալ հաշվետվություններ մինչ

ծրագրի իրականացման աջակցության առաքելությունները որոնք ձեռնարկվելու են

Համաշխարհային Բանկի կողմից Անվտագության ապահովման վերլուծական

տեղեկությունը նույնպես պետք է հանդիսանա ԷՄՀԾԼՖկիսամյակային

առաջընթացի հաշվետվությունների մասը Հաշվետվությունները պետք է

համալրված լինեն թվագրված ֆոտո փաստաթղթով Տեղանքի մոնիթորինգի

ստուգաթերթերը և բացատրական հաշվետվությունները պետք է պահվեն

էլեկտրոնային և կամ պատճենված ձևաչափով ԲԷՑ ում՝ համակարգային ձևով և

պետք է հասանելի լինեն ՀԲ ին ըստ պահանջի Հերթական առաջընթացի մասին



հաշվետվությունները պետք է ներառեն տեղեկատվություն հաշվետու

ժամանակաշրջանում տեղի ունեցած ցանկացած ԱԱԱ ի դեպքերի վերաբերյալ

ինչպես նաև իրականացվող հետագա գործողությունների հետ միասին Եթե

միջադեպեր չեն գրանցվել առաջընթացի յուրաքանչյուր հաշվետովություն պետք է

դա նշի

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ։ Շրջակա միջավայրի կառավարման պլան 

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ 

Գործողությու

ն 

Հնարավոր 

ազդեցություն 
Մեղմման միջոց Մեղմման հայտանիշ 

Մեղմմանարժ

եք 

Մե

ղմ

մա

նհ

ամ

ար

պա

տա

սխ

ա

նա

տո

ւ 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼ 

• Աշխատա

նքիանվտ

անգությու

ն 

Վնասվածքներ

ևպատահարն

երաշխատանք

ներիկատարմ

անվայրում

վերամբարձ

կռունկի էքսկ

ավատորի

բոիլդոզերի

շահագործմա

ն ընթացքում 

 Շինարարությանաշ

խատողներինապա

հովումհամազգեստ

ովևԱՊՊ ով

 կռունկի էքսկավատ

որի բուիլդոզերի

շահագործման

ընթացքում

տեղական

կանոնակարգերի

խիստպահպանում

 աշխատանքների

իրականացում

Էլեկտրիկների

հսկողության տակ

լարման տակ

գտնվող ՕԳ ին

մոտենալիս

 Վերամբարձ

կռունկների

մոնտաժում և

 Զննմանընթացքու

մշինարարության

աշխատողներըկր

ումէին հատուկ

համազգեստներևհ

ամապատասխան

պաշտպանիչհանդ

երձանք

 Զննմանընթացքու

մսարքավորումնե

րիշահագործմանև

օգտագործմանհր

ահանգներիխախ

տումներչենարձա

նագրվել

• Մեքենաները

ղեկավարվում են

միայն հատուկ

վերապատրաստվ

ած անձնակազմի

կողմից ովքեր

ունեն մեքենա

Ոչմիկոնկրետ

լրացուցիչծա

խս

կապալառուի

հասարակպա

տասխանատվ

ու թյունէ
 

Շի

նա

րա

րու

թյ

ան

կա

պ

ալ

առ

ու 



ամրապնդում

կայուն դիրքում

որպեսզի կանխել

սեփական քաշի

կամ շարժիչի

աշխատանքի

պատճառով

դրանց վայր

ընկնելը կամ

ինքնաբուխ

տեղաշարժվելը

 Մեքենաների

շահագործման

հնարավորության

ստուգում դրանց

ցանկապատման

առկայությունը և

հողանցման

աշխատանքների

համար

մեքենայացված

կառավարման

անվտանգության

սարքավորումների

ստուգում

 Հրահանգներ

հատկացնել

մեքենաներ

սպասարկող

աշխատողներին՝

բաղկացած

հետևյալով՝ ա

մեքանայի

վերահսկման

հրահանգ և

խնամքով

շահագործումը

աշխատավայրում

բ տեխնիկական

պահանջների

անվտանգություն

գ ազդանշանային

համակարգերի

ուղեցույց դ

մեքենաների

արագությունը և

բարձելության

առավելագույն

ղեկավարելու

համապատասխա

ն արտոնագիր 



չափը ե

միջոցառումներ

որոնք պետք է

իրականացվեն

աշխատողների

կողմից՝

մեքենաների հետ

կապված

պատահարի կամ

անսարքության

դեպքում

 Համապատասխան

մեքենաների

շահագործման

անվտանգության

կանոնների խիստ

պահպանում

 Միայն հատուկ

վերապատրաստվա

ծ անձանց

հատկացնել

մեքենաներ

կառավարելու

արտոնագրեր

իրավասությունը

որպեսզի

կառավարեն

մեքենաները

• Վերամբարձ

կռունկների և

բուլդոզերների

շահագործման

համար հետևյալ

հիմնական

պահանջների

խիստ

պահպանում՝ ա

մեքենայի բոլոր

պտտվող մասերը՝

ատամնավոր

անիվները

շղթայավոր և

ժամանակավոր

փոխանցման

տուփերը

օդամղիչները

թափանիվները և

այլն պետք է



ծածկված լինեն

կաղապարներով։

Մեխանիզմների

շահագործումը

առանց

կաղապարների

արգելվում է բ

ուսումնասիրում

կարգավորում

հեղյուսների ձգում

յուղում և

պրոֆիլակտիկակա

ն աշխատանքները

սարքավորման

աշխատանքի

ժամանակ

արգելվում է և գ

Այն տարածքում

որտեղ այդ

մեքենաներըաշխա

տում են այլ

գործունեության

իրականացումը

ևմարդկանց

ներկայությունը

արգելվում է։ Եթե

հողի

շահագործման

ժամանակ

հայտնաբերվեն մեծ

քարեր կոճղեր

կամ այլ

առարկաներ

մեքենայի

աշխատանքը պետք

է դադարեցվի և

առարկաները

որոնք կարող են

վթարի պատճառ

հանդիսանալ

պետք է հեռացվեն։ 

 Զոդման

աշխատանքնե

րի ընթացքում

վնասվածքներ

և դժբախտ

պատահարնե

ր

 Զոդման

աշխատանքների

համար տեղական

կանոնակարգերի

խիստ պահպանում

 Զոդման

աշխատանքներ

 Զննմանընթացքու

մզոդում

իրականացնողաշ

խատողներըկրում

են հատուկ

համազգեստներևհ

ամապատասխան

 Շի

նա

րա

րու

թյ

ան

կա



աշխատանքի

վայրում

կատարող

աշխատողներին

ապահովել

պաշտպանիչ

սարքավորումներով

ռետինե

ձեռնոցներով

հատուկ

կոշիկներով և

սաղավարտներով

 Մինչ զոդման

աշխատանքների

սկսելը բոլոր

աշխատողներին

ապահովել

աշխատանքային

անվտանգության

վերապատրաստմա

ն դասընթացներով

 Պաշտպանիչ

հանդերձանքի

օգտագործման

խիստ

պահպանում որը

ներառում է

առնվազն՝ ա

ռեսպիրատոր զոդմ

ան համար

պաշտպանիչ

դիմակ բ

պաշտպանիչ

հանդերձանք

Մաշկի բոլոր

հատվածները

պետք է

պաշտպանված

լինեն որպեսզի

պաշտպանեն

հալած մետաղից և

կայծերից։ Դա

ներառում է՝

երկարաթև

վերնաշապիկ

տաբատ որը պետք

է ծածկի կոշիկների

վերին հատվածը

ձեռնոցներ

կոշիկներ կամ

պաշտպանիչհանդ

երձանք

 Զննմանընթացքու

մզոդման

աշխատանքներիհ

րահանգներիխախ

տումներչենարձա

նագրվել

 Աշխատանքի

անվտանգության

վերապատրաստմ

ան գրառումները

հասանելի են

տեղանքում

 Հիմնական

հակահրդեհային

միջոցների

առկայությունը

տեղանքում

պ

ալ

առ

ու 



Էլեկտրական

սարքավորում

ների

ապամոնտաժ

ման

մոնտաժման

ժամանակ

վնասվածքներ

և դժբախտ

պատահարնե

ր

աշխատանքի

վայրում

 

երկարաճիտ

կոշիկներ գ

Ուլտրամանուշակ

ագույն լույսի

ազդեծությունից և

բեկորների

վնասվածքներից

աչքերի

պաշտպանիչ

սարքեր դ

Սաղավարտներ։

 Հակահրդեհային

պաշտպանության

պահանջների

խիստ

պահպանում՝

կրակմարիչների

պատրաստում և

օգտագործում

ինչպիսիք են

ավազը և ջուրը։

 Էլեկտրական

սարքավորումների

ապամոնտաժման

մոնտաժման

աշխատանքներում

ընդգրկված

աշխատողներին

ապահովել հատուկ

համազգեստով և

ԱՊՊ ով

 Էլեկտրական

սարքավորումների

ապամոնտաժման

մոնտաժման

աշխատանքներ

անցկացնելիս

տեղական

կանոնակարգերի

խիստ պահպանում։

 Աշխատանքի

համար

մեքենաների

գործիքների և

սարքավորումների

անվտանգ

շահագործման

մեթոդների համար՝

 Զննմանընթացքու

մաշխատողներըկ

րումեն հատուկ

համազգեստներևհ

ամապատասխան

պաշտպանիչհանդ

երձանք

 Զննմանընթացքու

մէլեկտրական

սարքավորումներ

ի

ապամոնտաժման

մոնտաժմանաշխ

ատանքներիհրահ

անգներիխախտու

մներչենարձանագ

րվել

 Աշխատանքի

անվտանգության

վերապատրաստմ

ան և

հրահանգների

գրառումները

աշխատողների

համար ովքեր

ներգրավված են

էլեկտրական

սարքավորումներ

ի

ապամոնտաժման

մոնտաժմանգործո

ւմ հասանելի են

տեղանքում

Զննմանընթացքում

սարքավորումների

և գործիքների

շահագործման և

հրահանգների

օգտագործման մեջ



ներգրավված

աշխատողների

վերապատրաստմա

ն և

հրանգավորման

կազմակերպում

• Աշխատանքի

իրականացման

համար անսարք

կամ չստուգված

գործիքների

տրամադրման

արգելում ինչպես

նաև

անուշադրության

մատնված

մեխանիկական

գործիքները որոնք

կապված են

էլեկտրամատակար

արման ցանցի կամ

խտացված օդի

խողովակաշարերի

հետ արգելում

մալուխների և օդի

ճկուն

խողովակների

ձգում և ծռում

արգելում

մալուխների և

ճկուն

խողովակների

հատումը

մալուխների

էլեկտրական

ճոպանների հետ

տրամադրում

շարժաբերների

ձեռքով

գործարկման

պտտման

գործիքներ 

խախտումներչենար

ձանագրվել 

 Քանդումև

շինարարո

ւթյուն
 

Օդիաղտոտու

մփոշիովևար

տանետումներ

ով 

 Քանդումիցառաջաց

ածբեկորներիպահո

ւմհսկվողգոտումևց

ողումջրովփոշուառ

աջացումընվազեցն

ելուհամար

 Չհսկվողտարածքո

ւմքանդմանչցողվ

ածբեկորներչենհա

յտնաբերվել

 Ոչմիպնևմատիկփ

որում

Ոչմիկոնկրետ

լրացուցիչծա

խս

կապալառուի

հասարակպա

տասխանատվ

Շի

նա

րա

րու

թյ

ան



 Փոշուառաջացման

ճնշումպնևմատիկփ

որումների պատեր

իքանդմանընթացքո

ւմշարունակականց

ողմանև կամփոշուց

պաշտպանողէկրա

նիտեղադրմանմիջո

ցով

 Շրջակամիջավայրը

մայթերըևճանապ

արհները

պահելմաքուրբեկո

րներիցփոշուառաջ

ացումընվազեցնելո

ւնպատակով

 աշխատանքներիկ

ատարմանվայրումշ

ինարարականնյութ

երի

թափոններիբացայր

մանարգելում

 Շինարարականտե

խնիկանևմեքենանե

րըպահելպատշաճ

տեխնիկականվիճա

կում՝բացառելովավ

ելորդարտանետում

ները

• Շինարարականմեք

ենաներըանգործչպ

ահել 

պատերիքանդում

առանցշարունակ

ականցողմանև կա

մփոշուցպաշտպա

նողէկրանիտեղադ

րման

 Զննմանընթացքու

մշրջակամիջավայ

րը

մայթերըևճանապ

արհները

եղելէմաքուրբեկոր

ներից

 Զննմանընթացքու

մաշխատանքների

կատարմանվայրո

ւմշինարարականն

յութերի

թափոններիբացայ

րումչիհայտնաբեր

վել

 Զննմանընթացքու

մշինարարականտ

եխնիկանևմեքենա

ներըշահագործվել

ենառանցավելորդ

արտանետումներ

ի

• Մոտակայքիբնակ

իչներիցբողոքներչ

ենեղել 

ու թյունէ
 

կա

պ

ալ

առ

ու 

Աղմուկիստեղ

ծում 
 Աշխատանքայինժա

մերիհարգում

 Գեներատորների

օդիկոմպրեսորների

ևայլուժայինմեխան

իկականսարքավոր

ումներիշարժիչներ

իծածկերիփակումշ

ահագործմանընթա

ցքում

ևսարքավորումներ

ի՝բնակելիտարածք

ներիցհնարավորին

սհեռուտեղադրում

 Աղմկախլացուցիչն

երիտեղադրումշար

 Աշխատանքայինժ

ամերիցհետոոչմի

աշխատողշինարա

րականսարքավոր

ումչիհայտնաբերվ

ել

 Զննմանընթացքու

մշինարարականս

արքավորումները

եղելենլավտեխնիկ

ականվիճակում

 Զննմանընթացքու

մմիացվածչօգտագ

ործվողսարքավոր

ումներչենհայտնա

բերվել

Ոչմիկոնկրետ

լրացուցիչծա

խս

կապալառուի

հասարակպա

տասխանատվ

ու թյունէ
 

Շի

նա

րա

րու

թյ

ան

կա

պ

ալ

առ

ու 



ժականկայաններիև

սարքավորումների

վրա

 սարքավորումների

կանխարգելիքպահ

պանությունաղմուկ

ընվազեցնելունպա

տակով

• Ոչանհրաժեշտևչօգ

տագործվողսարքա

վորումներիանջատ

ում 

• Մոտակայքիբնակ

իչներիցբողոքներչ

ենեղել 

• Շինարար

ականնյու

թերովապ

ահովում 

Ստանդարտի

նչհամապատ

ասխանողնյու

թերիմատակա

րարում

ինչըկարողէռի

սկերստեղծելկ

առույցիանվտ

անգությանևմ

արդկանցառո

ղջությանհամ

ար 

Շինարարականնյութ

երիձեռքբերումգրանց

վածմատակարարներ

ից 

Ծագմանհավաստա

գրերունեցողստանդ

արտորակիշինարա

րականնյութերիմա

տակարարում 

Չկա Շի

նա

րա

րու

թյ

ան

կա

պ

ալ

առ

ու 

 Շինարար

ականնյու

թերիևթա

փոններիփ

ոխադրում

Շինարար

ականտեխ

նիկայիտե

ղաշարժ 

 Աղտոտումմ

եքենաներիվ

ատտեխնիկ

ականվիճակ

իևչծածկված

բեռնատարն

երիտեղաշա

րժիպատճա

ռով

• Աղմուկիևփ

ոշուպատճա

ռովտեղիբն

ակչությանը

պատճառած

անհարմարո

ւթյուն 

 Մեքենաներիևսարք

ավորումներիպատշ

աճտեխնիկականվի

ճակը

 Բեռներիպաստառո

ւմ

• Փոխադրմանհաստ

ատվածժամերիևեր

թուղիներիհարգում 

 Զննմանընթացքու

մմեքենաներըևտե

խնիկանեղելենպա

տշաճտեխնիկակ

անվիճակում

 Զննմանընթացքու

մչծածկվածբեռներ

չենհայտնաբերվել

 աշխատանքայինժ

ամերիցհետոոչմի

աշխատանքչիիրա

կանացվում

որկարողէխանգա

րելմոտակայքիբն

ակչությանը

• Մոտակայքիբնակ

իչներիցբողոքներչ

ենեղել 

Ոչմիկոնկրետ

լրացուցիչծա

խս

կապալառուի

հասարակպա

տասխանատվ

ու թյունէ
 

Շի

նա

րա

րու

թյ

ան

կա

պ

ալ

առ

ու 

• Շինարար

ականսար

քավորում

ներիշահա

գործումը

աշխատա

 Շրջակամիջ

ավայրիաղտ

ոտումարտա

նետումների

ևարտահոսք

իպատճառո

 Շինարարականսա

րքավորումներիպա

տշաճտեխնիկակա

նվիճակը

 Ոչմիավելորդարտ

անետում

 Զննմանընթացքու

մմեքենաներըևտե

խնիկանեղելենպա

տշաճտեխնիկակ

անվիճակում

 Հաստատվածաշխ

Ոչմիկոնկրետ

լրացուցիչծա

խս

կապալառուի

հասարակպա

տասխանատվ

Շի

նա

րա

րու

թյ

ան



նքներիկա

տարմանվ

այրում 

վ

• Մոտակայքի

բնակչությա

նըպատճառ

ածանհարմ

արություն 

 Ոչմիվառելիքիևքսո

ւքիարտահոսք

• Աշխատանքայինժա

մերիպահպանում 

ատանքայինժամե

րիցհետոոչմիշահ

ագործվողծանրտե

խնիկակամմեքեն

աչիհայտնաբերվել

• Մոտակայքիբնակ

իչներիցբողոքներչ

ենեղել 

ու թյունէ
 

կա

պ

ալ

առ

ու 

• Շինարար

ությանսա

րքավորու

մներիպա

հպանում 

 Սարքավորո

ւմներիշահա

գործմանհե

տևաքովգետ

նայինջրերի

ևհողիաղտո

տումնավթա

մթերքներով

• Վնասումհրդ

եհիդեպքում 

 Մեքենաներիևշինա

րարականսարքավո

րումներիլվացումշի

նարարությանտար

ածքիցդուրսկամբն

ականհոսքերիցառ

ավելագույնհեռավո

րությանվրա

• Շինարարականսա

րքավորումներիլից

քավորումևքսումնա

խապեսորոշվածլցմ

անկայաններում ս

պասարկմանկետեր

ում 

 Մեքենայիլվացմա

նարդյունքումոչմի

ուղղակիարտահո

սքդեպիջրիավազ

աններ

 Շինարարությանտ

արածքիսահմանն

երումկամմոտակ

այքումգետնիվրավ

առելիքիկամքսանյ

ութերիհետքերչեն

հայտնաբերվել

• Հրդեհիմարմանհի

մնականմիջոցներ

իառկայությունշին

արարությանտար

ածքում 

Ոչմիկոնկրետ

լրացուցիչծա

խս

կապալառուի

հասարակպա

տասխանատվ

ու թյունէ
 

Շի

նա

րա

րու

թյ

ան

կա

պ

ալ

առ

ու 

• Հողայինա

շխատանք

ներ 

 Բուսականու

թյանկորուս

տհողիկուտ

ակմանպատ

ճառովևմաս

նիկներովմա

կերեսայինջ

րերիաղտոտ

մանմինիմալ

ացում
 

 Հողիվերինշերտիհե

ռացումևժամանակ

ավորկուտակումհո

ղիռեկուլտիվացիայ

իհամար

 Փորվածհողիժամա

նակավորպահումո

րոշվածվայրերում

• Փորվածհողիհետլց

նումըստանհրաժեշ

տությանևավելորդզ

անգվածիհեռացում

գրավորհաստատվ

ածվայրեր 

 Ավելորդնյութերիհ

եռացումմշտական

պահմանհամաձայ

նեցվածանվտանգ

վայրերառանցքայ

քայմանվտանգիևջ

րուղիներիարգելա

փակման

 Աշխատանքներիա

վարտիցհետոշին

արարությանտար

ածքումավելորդնյ

ութերիմնացորդնե

րիբացակայությու

ն

 

 

Կապալառուն

պետքէդեպիվ

երջնականհեռ

ացմանվայրեր

ավելորդնյութ

երիփոխադրմ

անծախսըներ

առինախահա

շվիմեջ 

Շի

նա

րա

րու

թյ

ան

կա

պ

ալ

առ

ու 

• Անվտանգ

շինարար

ականթա

փոններիս

տեղծում 

 Հողի

մակերեսայի

նևստորգետ

նյաջրերիաղ

տոտում

 Պատահարն

 Շինարարականթա

փոններիժամանակ

ավորպահեստավոր

ումհատուկհատկա

ցվածվայրերումենթ

ակայանիցանկապ

 Աշխատանքներիկ

ատարմանվայրու

մշինարարականթ

ափոնըկուտակվա

ծենհատուկվայրեր

ում

Կապալառուն

պետքէթափոն

ներիփոխադր

ման

հեռացմանծա

խսըներառին

Եր

ևա

նիք

աղ

աք

ա



երշինարար

ությանտար

ածքումշինա

րարականնյ

ութերիևբեկ

որներիցրվա

ծմասնիկներ

իպատճառո

վ

• Շինարարու

թյանտարած

քիևշրջապա

տիգեղագիտ

ականտեսքի

վատացում 

ատվածտարածքում

 Երևանիքաղաքապ

ետարանիցստացվ

ածգրավորհամաձա

յնությունավելորդնյ

ութերիուշինարար

ականթափոններիհ

եռացմանվերաբերյ

ալ

• Թափոններիժաման

ակինհեռացումըպ

ատշոնապեսհատկ

ացվածվայրեր 

• Աշխատանքներիկ

ատարմանվայրու

մշինարարականթ

ափոններիոչմիավ

ելցում 

ախահաշվում
 

պե

տա

րա

ն

Շի

նա

րա

րու

թյ

ան

կա

պ

ալ

առ

ու 

• Անվտանգ

հեղուկթա

փոններիա

րտադրութ

յուն 

Մակերեսային

ևստորգետնյա

ջրերիաղտոտ

ում

Աշխատանքնե

րիկատարման

վայրումսանի

տարականպա

յմաններիվատ

ացում 

Զուգարաններիկազմ

ակերպումևպահպան

ումսանիտարականնո

րմերինհամապատաս

խան 

Շինարարությանտա

րածքումլավսանիտ

արականպայմաննե

րումգտնվողզուգար

աններիառկայությու

ն
 

Ոչմիկոնկրետ

լրացուցիչծա

խս

կապալառուի

հասարակպա

տասխանատվ

ու թյունէ
 

Շի

նա

րա

րու

թյ

ան

կա

պ

ալ

առ

ու 

• Օգտագոր

ծվածտրա

նսֆորմա

տորայինյո

ւղերիևհն

ացածսար

քավորում

ներիհեռա

ցումիցթա

փոններիա

ռաջացում 

 Հողի

մակերեսայի

նևստորգետ

նյաջրերիաղ

տոտում

 Պատահարն

երշինարար

ությանտար

ածքումշահ

ագործումից

հանված

ցրվածնյութե

րիուսարքավ

որումներիպ

ատճառով

• Շինարարու

թյանաշխա

տանքներիկ

ատարմանվ

այրիևշրջապ

 Շահագործումիցհա

նվածսարքավորում

ներիժամանակավո

րպահեստավորում

Զովունիենթակայա

նիտարածքումհատ

ուկհատկացվածվայ

րերում

 Տրանսֆորմատորա

յինյուղերիանվտան

գպահեստավորում

Զովունիենթակայա

նում
 

 Զովունի

ենթակայանումհա

յտնաբերվածշահա

գործումիցհանված

սարքավորումներ

ըհավաքվածենհա

տուկվայրերում

 փոխարինվածտր

անսֆորմատորայ

ինյուղերըճիշտկեր

պովպահեստավոր

վածենԶովունիենթ

ակայանում

 

Ներառվելուէե

նթակայանիշ

ահագործման

ևպահպանութ

յանբյուջեում
 

Շի

նա

րա

րու

թյ

ան

կա

պ

ալ

առ

ու

ԲԷ

Ց

 



ատիգեղագի

տականտես

քիվատացու

մ 

 Տանիքի

փոխարին

ումից

ասբեստ

պարունա

կող

շինարար

ական

թափոննե

րի

առաջացու

մ

Հողի

մակերեսային

ևստորգետնյա

ջրերիաղտոտ

ում

Վտանգներշին

արարության

տարածքմտնո

ղշինարարությ

անաշխատողն

երիևայլմարդկ

անցառողջությ

անը

Վտանգներթա

փոններիպահ

մանվայրերմտ

նողշինարարո

ւթյանաշխատ

ողներիևայլմա

րդկանցառողջ

ությանը

 Ասբեստ

պարունակող

տանիքի

թիթեղների

հեռացում

նվազագույն

մասնատումներով՝

փոշու

առաջացումից

խուսափելու

համար

 Տանիքի թիթեղների

հեռացման

ընթացքում ջրցանի

կատարում փոշու

առաջացումը

նվազեցնելու

համար

 Ժամանակավոր

պահեստ տանիքի

հեռացված

թիթեղների ծածկի

տակ

նախատեսված

տեղանքում՝

ենթակայանի

պարսպապատված

տարածքում

 Տանիքի թիթեղների

ժամանակին

տեղափոխումթափ

ոնների համար

նախատեսված

վայր փակ

բեռնատար

մեքենայով

 Իր վերջնական

թափման

տեղանքում

ասբեստ

պարունակող

թափոնների

ծածկումը հողի

շերտով

 Աշխատանքներիի

րականացմանվայ

րում

հայտնաբերված

ասբեստ

պարունակող

շինարարական

թափոնները

կուտակել նշված

վայրերում

 Աշխատանքներիի

րականացմանվայ

րում

հայտնաբերված

ասբեստ

պարունակող

շինարարական

թափոնները

առանձնացնել

մյուս

թափոններից

 Ասբեստ

պարունակող

շինարարական

թափոնների ոչ

մեծ քանակ

պահվում է

տեղանքում

 Զնննման

ընթացքում այն

անձնակազմը ով

աշխատում է

ասբեստ

պարունակող

թափոնների հետ

կրում է հատուկ

համազգեստ և

պաշտպանիչ

հանդերձանք

ակնոցներ

ռեսպերատորներ

Աշխատանքներ

իրականացման

Կապալառուն

ասբեստ

պարունակող

թափոնների

տեղափոխում

ը հեռացումը

պետք է

ներառի

նախահաշվու

մ

Շի

նա

րա

րու

թյ

ան

կա

պ

ալ

առ

ու

ԲԷ

Ց



 Մարտկոց

ներիփոխ

արինումի

ցթունավո

րթափոնն

երիառաջ

ացում

 Սնդիկայի

ն

լամպերի

 Հողի

մակերեսայի

նևստորգետ

նյաջրերիաղ

տոտումհինս

արքավորում

ներիցթթուն

երիարտահո

սքիպատճա

ռով

 Վտանգներշ

ինարարությ

անտարածք

մտնողշինա

րարության

աշխատողնե

րիևայլմարդ

կանցառողջ

ությանը

 Վտանգներթ

ափոններիպ

ահմանվայր

երմտնողշին

արարությա

նաշխատողն

երիևայլմար

դկանցառող

ջությանը

 Հատուկ

համազգեստների և

պաշտպանիչ

հանդերձանքի

կրում ակնոցներ

ռեսպերատորներ

անձնակազմի

կողմից՝

գործածելով

ասբեստ

պարունակող

թափոնները

ցանկացած փուլում

Ենթակայանի

տարածքում

առաջացած

թունավոր

թափոնների

օգտագործված

կապարի

մարտկոցներև այլն

խիստ

առանձնացում այլ

տեսակի

թափոններից

 Թունավորթափոնն

երիպատրաստում

պահեստավորմանը

՝դրանքտեղավորելո

վկոնտեյներներում

ևպիտակավորելով

բաղադրության

հատկություններիև

վարմանկանոնների

վերաբերյալմանրա

մասներ

 Թունավորթափոնն

երիպահեստավորմ

ան համար

տարածքիպատրաս

տում

անթափանցելիհա

տակիծածկի օդափ

ոխմանհամակարգե

րի

անվտանգությանհ

ամակարգերիևայլն

վայրում

հայտնաբերված

վտանգավոր

թափոնները

առանփնացվում են

մյուս թափոններից

ԲԷՑ

ի‚Հարավայինե

երևանյան

մասնաճյուղումհայ

տնաբերվածվտանգ

ավորթափոններըպ

ահվածենանվտանգ

կոնտեյներներումևկ

րումենբաղադրությ

ան

հատկություններիևվ

արմանկանոններիվ

երաբերյալպիտակն

եր։

Աշխատանքներ

իրականացման

վայրում

հայտնաբերված

վտանգավոր

թափոնները

առանձնացվում են

մյուս թափոններից

Զովունի

ենթակայանում

հայտնաբերված

վտանգավոր

թափոնները պահել

Ներառվելուէե

նթակայանիշ

ահագործման

ևպահպանութ

յանբյուջեում

Ներառվելուէե

նթակայանիշ

ահագործման

ևպահպանութ

յանբյուջեում

Շի

նա

րա

րու

թյ

ան

կա

պ

ալ

առ

ու

ԲԷ

Ց



փոխարին

ումից

թունավոր

թափոննե

րիառաջա

ցում

 

Հողի

մակերեսային

ևստորգետնյա

ջրերիաղտոտ

ում՝պայմանա

վորված

փոխարինված

սնդիկային

լամպերի

շրջակա

միջավայր

բաց թողման

հետ

Վտանգներշին

արարության

տարածքմտնո

ղշինարարությ

անաշխատողն

երիևայլմարդկ

անցառողջությ

անը

 Վտանգներթ

ափոններիպ

ահմանվայր

երմտնողշին

արարությա

նաշխատողն

երիևայլմար

դկանցառող

ջությանը

 

իտրամադրում

 Թունավորթափոնն

երիանվտանգպահե

ստավորում

 Ենթակայանի

տարածքում

առաջացած

թափոններից

օգտագործված

սնդիկային

լամպերի խիստ

առանձնացում

 Թունավորթափոնն

երիպատրաստում

պահեստավորմանը

՝դրանքտեղավորելո

վկոնտեյներներում

ևպիտակավորելով

բաղադրության

հատկություններիև

վարմանկանոնների

վերաբերյալմանրա

մասներ

 Սնդիկավոր

լամպերի ապահով

և անվտանգ

պահեստավորում
 

ապահով

կոնտեյներներում՝

պիտակավորված

բաղադրության

հատկություններիևվ

արմանկանոններիվ

երաբերյալմանրամ

ասներով

 

 

Շի

նա

րա

րու

թյ

ան

կա

պ

ալ

առ

ու

ԲԷ

Ց

 

• Շինարար

ությանտա

րածքիռեկ

ուլտիվաց

իաևլանդշ

աֆտիվեր

ականգնու

մ 

Լանդշաֆտիգ

եղագիտական

արժեքիկորուս

տենթակայան

իհիմնանորոգ

ման

ընդարձակմա

նպատճառով 

 Շինարարությանբա

զայի

եթեայդպիսինառկ

աէ

ևմերձատարճանա

պարհների

եթեայդպիսիքառկ

աեն

 Կապալառուիդեմո

բիլիզացիայիցհետ

ոաշխատանքային

ճամբարիմնացորդ

ներիբացակայությ

ուն

 Ժամանակավորմե

րձատարճանապա

Ներառվածէծր

ագրիծախսեր

իմեջ
 

Շի

նա

րա

րու

թյ

ան

կա

պ



ապամոնտաժումև

տարածքներիներդ

աշնակեցումլանֆշ

աֆտիհետ

• Շինարարությանտ

արածքիևմշտական

մերձատարճանապ

արհներիվերջնակա

նմաքրումևտարածք

իկանաչապատում 

րհներըներդաշնա

կեցվածենբնապա

տկերիհետևնպաս

տավորպայմաննե

րիառկայությունբո

ւսականությունվե

րականգնմանհամ

ար

• Շինարարությանկ

անաչապատվածտ

արածք 

ալ

առ

ու
 

• Երթևեկու

թյանևհետ

իոտներիա

նվտանգու

թյուն 

Ուղղակիևանո

ւղղակիվտանգ

ներհասարակ

ականերթևեկո

ւթյանըևհետի

ոտներինշինա

րարականաշ

խատանքների

կողմից 

 Զգուշացնողնշաննե

ր արգելքներ

ևերթևեկությանուղ

ղությանշեղմում

 Երթևեկությանկառ

ավարմանհամակա

րգևանձնակազմիու

սուցում

հատկապեսշինար

արությանտարածք

իհասանելիությանև

մոտակածանրերթև

եկությանկառավար

մանհամար։Անվտա

նգանցումներիապա

հովումհետիոտներ

իհամարայնվայրեր

ում

որտեղովանցնումե

նշինարարականմե

քենաները

 Աշխատանքայինժա

մերիհարմարեցում

տեղիերթևեկության

ը

օրինակ՝խուսափու

մփոխադրմանխոշո

րաշխատանքներից

երթևեկությանպիկժ

ամերին

• Տարածքումերթևեկ

ությանակտիվկառ

ավարումպատրաս

տվածևտեսանելիա

նձնակազմիկողմից

եթեդապահանջվու

մէմարդկանցանվտ

 Ապահովշինարար

ականտարածք

 Աշխատանքներիհ

ստակտեսանելիտ

արածք

հանրությանզգուշ

ացումհնարավորվ

տանգներիվերաբե

րյալ

 Շինարարությանկ

արգավորվածերթև

եկություն
 

Ներառվածէծր

ագրիծախսեր

իմեջ

 

Շի

նա

րա

րու

թյ

ան

կա

պ

ալ

առ

ու
 



անգուհարմարավե

տտեղաշարժիհամ

ար 

 

 

 

 

 

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՓՈՒԼ 

• Վտանգ

ավորթ

ափոնն

երի յու

ղոտլա

թեր

յուղով

աղտոտ

վածավ

ազ առ

աջացու

մ 

 Վտանգենթա

կայանիանձն

ակազմիառո

ղջությանհա

մար

• ենթակայանի

տարածքիևշ

րջապատիհո

ղերի

մակերեսայի

նևստորգետն

յաջրերիաղտ

ոտում 

 Վտանգավորթափոններիառանձնացու

մենթակայանումառաջացածայլտեսակ

իթափոններից

 Համապատասխանկերպովկնքվածևպ

ահպանվողպահեստայինտարածքիառ

կայությունվտանգավորնյութերիհամա

ր

• Համաձայնությունհատկապեսլիցենզա

վորվածմարմիններիհետազգայինօրեն

սդրությանըևլավագույնազգայինպրակ

տիկայինհամապատասխանվտանգավ

որթափոններըտարածքիցդուրսբերելո

ւևվերամշակելու հեռացնելուվերաբերյ

ալ 

Լավսանի

տարակա

նպայման

ներենթա

կայանում

ևդրաշուր

ջ 

Ներառվելո

ւէենթակայ

անիշահագ

ործմանևպ

ահպանութ

յանբյուջեու

մ 

Բ

Է

Ց

 

• Ենթակ

այանիս

արքավ

որումն

երիշահ

ագործո

ւմևպա

հպանո

ւմ 

Ենթակայանի

տարածքիևշրջ

ապատիհողեր

ի

մակերեսայինև

ստորգետնյաջ

րերիաղտոտու

մ 

 Տարածքումթափվածյուղերիդեմգործի

քներիարկղիառկայություն՝թափվածև

արտահոսածյուղերըմաքրելուհամար

 Շահագործմանուպահպանությանընթ

ացքումյուղիթափմանևարտահոսքիկա

նխում

• Արտահոսածևպատահաբարթափվածյ

ուղերիժամանակինմաքրում 

Լավսանի

տարակա

նպայման

ներենթա

կայանում

ևդրաշուր

ջ 

Ներառվելո

ւէենթակայ

անիշահագ

ործմանևպ

ահպանութ

յանբյուջեու

մ 

Բ

Է

Ց

 

• Պատր

աստվա

ծությու

նարտա

կարգիր

ավիճա

կներին 

Ենթակայանիշ

ահագործման

խափանում՝ա

նհարմարությո

ւնպատճառելո

վսպառողների

ն 

Հրդեհիվերաբերյալահազանգմանևհրդե

հիտեղայնացմանհամակարգիևարտակ

արգիրավիճակներումէլեկտրամատակ

արարմանռեզերվայինհամակարգերիառ

կայություն 

Ենթակայ

անիհարթ

շահագոր

ծում 

Ներառվելո

ւէենթակայ

անիշահագ

ործմանևպ

ահպանութ

յանբյուջեու

մ 

Բ

Է

Ց

 



• ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ՊԼԱՆ 

Գործողո

ւթյուն 

Ի՞նչ

պարամետրէհսկվում  

Որտե՞

ղէ

հսկվ

ելիքպ

արամ

ետրը  

Ինչպե՞սէ

հսկվումպ

արամետր

ը  

Ե՞րբ

սահման

ելհաճախ

ակա

նություն

ը

կամշարո

ւնակա

կանությո

ւնը  

Ինչու՞է

հսկվումպարամետ

րը  

Ո՞վէ

պա

տաս

խան

ատու

մոնի

տորի

նգիհ

ամա

ր  

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼ 

• Շի

նարարակ

աննյութեր

ովապահո

վում 

Շինարարականնյութե

րիձեռքբերումգրանցվ

ածմատակարարներից 

Մատ

ակար

արիգ

րասե

նյակո

ւմկամ

պահե

ստում 

Նյութերի

պիտակնե

րիև կամհ

ավաստագ

րերի եթե

այդպիսիք

առկաեն

ստուգում 

Մատակ

արարմա

նպայման

ագրերիկ

նքմանըն

թացքում 

Ապահովելշինարար

ականնյութերիհուս

ալիություննուդրանց

անվտանգությունըմ

արդուառողջության

համար 

ԲԷՑ 

 Շի

նարարակ

աննյութեր

իևթափոն

ներիփոխ

ադրում

Շինարա

րականտե

խնիկայի

տեղաշար

ժ 

 Մեքենաներիևսարք

ավորումներիտեխնի

կականվիճակը

 Բեռնատարերի

բեռներիկուտակում

և պահպանում

պաստառապատմամ

բ

• Հետևումփոխադրմա

նհաստատվածժամե

րինևերթուղիներին 

 Շին

ար

արո

ւ

թյա

նտ

ար

ածք

• Շին

ար

ար

ա

կան

նյու

թեր

իևթ

ափ

ոն

ներ

իփո

խա

դրմ

անե

րթու

ղի

ներ 

Ենթակայ

անինհար

ակիցճան

ապարհնե

րիզննումշ

արժմաներ

թուղուուղ

ղությամբ 

Ընտրանք

այինզննո

ւմներաշ

խատանք

այինժամ

երիընթա

ցքում 

 սահմանափակելա

րտանետումներով

հողիևօդիաղտոտո

ւմը

 սահմանափակելա

ղմուկիևվիբրացիա

յիհետևանքովտեղ

ականհամայնքներ

ինպատճառածանհ

արմարու թյունը

• նվազագույնիհասց

նելերթևեկության

խափանումը 

ԲԷՑ

Ճանա

պար

հային

ոստիկ

անու

թյուն 

• Փո Օդափոխությունըտե Շինա Տեսողակա Կրկնվող Նվազեցնելռիսկերը ԲԷՑ



շի ղում րարու

թյան

տար

ածքև

մերձ

ատա

րճան

ապա

րհ 

նզննում անձնակազմիևհարև

անհամայնքներիհա

մար 

 

• Աղ

մուկ Աշխատանքայինժամ

երինհետևում

Մեքենաներիևտեխնի

կայիտեխնիկականվ

իճակը

Աղմուկիմակարդակ

ը

բողոքներիդեպքում  

Շինա

րարու

թյան

տար

ածք 

Տեսողակա

նզննում

Աղմուկիմ

ակարդակ

իչափումգ

ործիքներո

վ

բողոքներ

իդեպքում  

Կրկնվող

Երկուշա

բաթվա

ընթացքո

ւմ

բողոքար

կումիցհե

տո 

Նվազեցնելանհարմ

արություններըանձն

ակազմիևհարևանհ

ամայքներիհամար 

ԲԷՑ
 

• Շի

նարարու

թյանսարք

ավորումն

երիպահպ

անում 

 Մեքենաներիևշինար

արականսարքավորո

ւմներիլվացումշինա

րարությանտարածքի

ցդուրսկամբնականհ

ոսքերիցառավելագու

յնհեռավորությանվր

ա

• Շինարարականսարք

ավորումներիլիցքավ

որումևքսումնախապ

եսորոշվածլցմանկայ

աններում սպասարկ

մանկետերում 

Շինա

րարու

թյան

տար

ածք 

Աշխատա

նքներիզնն

ում 

Ընտրանք

այինզննո

ւմներաշ

խատանք

այինժամ

երիընթա

ցքում 

 Խուսափելսարքավ

որումներիշահագո

րծ

մանընթացքումնա

վթամնթերքներովջ

րիևհողիաղտոտու

մից

• Ժամանակինտեղա

յնացնելևնվազեցնե

լհնարավորվնասը 

ԲԷՑ
 

• Հո

ղայինաշխ

ատանքնե

ր 

 Հողիվերինշերտիհեռ

ացումևժամանակավ

որկուտակումհողիռե

կուլտիվացիայիհամ

ար

 Փորվածհողիժաման

ակավորպահումորոշ

վածվայրերում

• Փորվածհողիհետլցնո

ւմըստանհրաժեշտու

թյանևավելորդզանգվ

ածիհեռացումգրավո

րհաստատվածվայրե

Շինա

րարու

թյան

տար

ածք 

Աշխատա

նքներիզնն

ում 

Հողային

աշխատ

անքների

ընթացքո

ւմ 

 Սահմանափակելբ

ուսականությանկո

րուստըհողիկուտ

ակմանհետևաքով

ևմինիմալացնելմա

կերեսայինջրային

ավազաններիաղտ

ոտումըմասնիկներ

ով

• Սահմանափակելմ

ակերեսայինևստո

րգետնյաջրերիաղ

տոտումըաղտոտվ

ԲԷՑ
 



ր ածհողով 

• Ան

վտանգշին

արարակ

անթափոն

ներիստեղ

ծում 

 Ենթակայանիցանկա

պատվածտարածքու

մ գտնվող

հատուկհատկացված

վայրերումշինարար

ականթափոններիժա

մանակավորպահես

տավորում

• Թափոններիժաման

ակինհեռացումըպա

տշոնապեսհատկացվ

ածվայրեր 

Շինա

րարու

թյան

տար

ածք

Թափ

ոններ

իհեռ

ացմա

նվայր
 

Աշխատա

նքներիզնն

ում 

Պարբեր

աբարշին

արարութ

յանընթա

ցքումևդր

աավարտ

իցհետո 

 Հողի

մակերեսայինևստ

որգետնյաջրերիաղ

տոտմանկանխում

 Ենթակայանիտար

ածքումշինարարա

կաննյութերիևբեկո

րներիցրվածմասն

իկներիպատճառո

վպատահարներից

խուսափում

• Շինարարությանտ

արածքիևշրջապա

տիգեղագիտական

տեսքիպահպանու

մ 

ԲԷՑ

Երև

անիք

աղա

քա

պետ

արա

ն 

• Հե

ղուկթափ

ոններիար

տադրում 

• Շինարարությանտա

րածքումզուգարաննե

րիկազմակերպումևպ

ահպանումսանիտար

ականնորմերինհամ

ապատասխան 

Շինա

րարու

թյան

տար

ածք 

Աշխատա

նքներիզնն

ում 

Շինարա

րությանո

ղջժաման

ակա

հատված
 

• Մակերեսայինևստ

որգետնյաջրերիաղ

տոտմանկրճատու

մ 

Շինա

րարո

ւ

թյան

կապ

ալառ

ու
 

• Հն

ացածսար

քավորում

ներիհեռա

ցումիցթա

փոնների

առաջացո

ւմ 

 Զովունիենթակայան

ի

տարածքում՝հատուկ

հատկացվածվայրում

ապամոնտաժվածս

արքավորումներիժա

մանակավորպահես

տավորում
 

Զովու

նիենթ

ակա

յանիհ

ողակ

տոր
 

Աշխատա

նքներիզն

նում 

Պարբեր

աբարշին

արարութ

յանընթա

ցքումևդր

աավարտ

իցհետո 

 Հողի

մակերեսայինևստ

որգետնյաջրերիաղ

տոտմանկանխում

 Ենթակայանիտար

ածքումշինարարա

կաննյութերիևբեկո

րներիցրվածմասն

իկներիպատճառո

վպատահարներից

խուսափում

• Շինարարությանտ

արածքիևշրջապա

տիգեղագիտական

տեսքիպահպանու

մ 

ԲԷՑ
 

 Տր

անսֆորմ

ատորա

յինյուղերի

փոխարին

ումիցթափ

ոններիառ

 Տրանսֆորմատորայ

ինյուղերիպահեստա

վորմանպայմանները

Զովունիենթակայան

ում

 Զովո

ւնի

ենթ

ակա

յան

Տեսողակա

նզննում
 Պ

արբերա

բար՝

Յուղերի

պահեստ

ավորմա

նընթացք

Հողերիուջրիաղտոտ

ումիցխուսափում

Առողջությանը

սպառնացող

ԲԷՑ

ԲԷՑ



աջացում

 Տա

նիքի

փոխարին

ումից

ասբեստ

պարունա

կող

շինարար

ական

թափոննե

րի

առաջացո

ւմ
 

 Ասբեստ

պարունակող

տանիքի թիթեղների

հեռացում

նվազագույն

մասնատումներով՝

փոշու առաջացումից

խուսափելու համար

 Տանիքի թիթեղների

հեռացման

ընթացքում ջրցանի

կատարում փոշու

առաջացումը

նվազեցնելու համար

 Ժամանակավոր

պահեստ տանիքի

հեռացված

թիթեղների ծածկի

տակ նախատեսված

տեղանքում՝

ենթակայանի

պարսպապատված

տարածքում

 Տանիքի թիթեղների

ժամանակին

տեղափոխումթափոն

ների համար

նախատեսված վայր

փակ բեռնատար

մեքենայով

 Իր վերջնական

թափման

տեղանքում ասբեստ

պարունակող

թափոնների

ծածկումը հողի

շերտով

• Հատուկ

համազգեստների և

պաշտպանիչ

հանդերձանքի կրում

ակնոցներ

ռեսպերատորներ

անձնակազմի

կողմից՝ գործածելով

ասբեստ

պարունակող

թափոնները

 Շին

արա

րությ

ան

տար

ածք

Թա

փոն

ների

հեռ

ացմ

ան

վայր

 

Աշխատան

քներիզննո

ւմ 

ում

• Պ

արբերա

բարշին

արարու

թյանընթ

ացքումև

դրաավա

րտիցհե

տո  

վտանգի կանխում

շինարարութուն

աշխատողների և

այն մարդկանց

համար որքեր

այցելում են այդ

տարածք

Առողջությանը

սպառնացող

վտանգի կանխում

թափոններ

հեռացնող

աշխատողների և

այն մարդկանց

համար որքեր

կարող են մտնել

թափոնների

հեռացման

տարածք
 

Երև

անիք

աղա

քա

պետ

արա

ն 



ցանկացած  

 Մ

արտկոցն

երիփոխա

րինումից

թունավոր

թափոննե

րիառաջա

ցում
 

 Թունավորթափոննե

րի օգտագործված

կապարիմարտկոցնե

րևայլն

խիստառանձնացում

ենթակայանումստեղ

վածայլտեսակիթափ

ոններից

 Թունավորթափոննե

րիպատրաստումպա

հեստավորմանը՝դրա

նքտեղավորելովկոն

տեյներներումևպիտ

ակավորելով

բաղադրության

հատկություններիևվ

արմանկանոններիվե

րաբերյալմասնամաս

ներ

 տարածքիպատրաստ

ումթունավորթափոն

ներիպահեստավորմ

անը

անթափանցելիհատ

ակիծածկի օդափոխմ

անհամակարգերի

անվտանգությանհամ

ակարգերիևայլնիտր

ամադրում

• Թունավորթափոննե

րիանվտանգպահես

տավորում 

Փոխա

դըրմ

աներ

թուղի

նԶովո

ւնիեն

թակա

յա

նիցմի

նչևԲԷ

Ց ի

Հար

ավայ

ինե

մասն

աճյու

ղ

Երևա

նում

ԲԷՑ ի

Հար

ավայ

ինե

մասն

աճյու

ղի

տար

ածք
 

Տեսողակա

նզննում
 

Թունավո

րթափոն

ներիփոխ

ադրման

ընթացքո

ւմ

Պարբեր

աբարթու

նավորթ

ափոններ

իպահես

տավորմ

անընթա

ցքում 

Հողերիուջրիաղտոտ

ումիցխուսափում 

ԲԷՑ

Բնա

պահ

պան

ությ

ան և

հանք

ային

ռեսու

րսնե

րի

տեսչ

ությո

ւն 

 Սն

դիկային

լամպերի

փոխարին

ումից

թունավոր

թափոննե

րի

առաջացո

ւմ

 Օգտագործված

սնդիկային լամպերի

խիստ առանձնացում

ենթակայանի

տարածքում

առաջացած

թափոններից

 Թունավորթափոննե

րիպատրաստումպա

հեստավորմանը՝դրա

նքտեղավորելովկոն

տեյներներումևպիտ

ակավորելով

բաղադրության

հատկություններիևվ

Զովու

նի

ենթա

կա

յանի

տար

ածքնե

ր

Տեսողակա

նզննում

Պարբեր

աբարթու

նավորթ

ափոններ

իպահես

տավորմ

անընթա

ցքում

Հողերիուջրիաղտոտ

ումիցխուսափում

 

ԲԷՑ

Բնա

պահ

պան

ությ

ան և

հանք

ային

ռեսու

րսնե

րի

տեսչ

ությո

ւն



• Շի

նարարու

թյանտար

ածքիռեկո

ւլտիվացի

աևլանդշ

աֆտիվեր

ականգնու

մ 

արմանկանոններիվե

րաբերյալմանրամաս

ներ

 Սնդիկավոր

լամպերի ապահով և

անվտանգ

պահեստավորում

 Շինարարությանբազ

այի

եթեայդպիսինառկա

է

ևմերձատարճանապ

արհների

եթեայդպիսիքառկա

են

ապամոնտաժումևտ

արածքներիներդաշն

ակեցումլանֆշաֆտի

հետ

• Շինարարությանտա

րածքիևմշտականմեր

ձատարճանապարհն

երիվերջնականմաքր

ումևտարածքիկանաչ

ապատում 

Շինա

րարու

թյան

տար

ածք

մոտե

ցման

ճանա

պարհ

ներ
 

Աշխատա

նքներիզնն

ում Շինարա

րության

վերջնակ

ան

ժամանա

կահատվ

ածը 

Ենթակայանիհիմնա

նորոգմանպատճառ

ովԼանդշաֆտիգեղա

գիտականարժեքիկո

րստիկրճատում 

ԲԷՑ 

• Աշ

խատողնե

րիառողջո

ւթյունևան

վտանգութ

յուն 

 Շինարարությանաշխ

ատողներիկողմիցհա

մազգեստիևԱՊՊկրո

ւմը

• Շինարարականսարք

ավորումներիշահագ

ործմանևԱՊՊօգտագ

ործմանկանոններիխ

իստպահպանում 

Շինա

րարու

թյան

տար

ածք 

Աշխատա

նքներիզնն

ում 

Աշխատ

անքների

ողջժամա

նակա

հատված
 

Կրճատելշինարարն

երիվնասվածքներիև

պատահարներիհավ

անականու թյունը 

ԲԷՑ
 

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՓՈՒԼ 

• Վ

տանգավո

րթափոնն

երի յուղո

տլաթեր

յուղովաղ

տոտված

ավազ կա

ռավարում 

 Վտանգավորթափոն

ներիառանձնացումե

նթակայանումառաջ

ացածայլտեսակիթա

փոններից

 Համապատասխանկե

րպովկնքվածևպահպ

անվողպահեստային

տարածքիառկայությ

ունվտանգավորնյութ

Ենթա

կայա

նիտա

րածք

ներ 

 Ենթակա

յանիզնն

ում

• Լիցենզա

վոր

վածմար

մնիհետ

թափոնն

երիվերա

ցմանուհ

Ենթակայ

անիշահ

ագործմա

նողջընթ

ացքում 

 Ենթակայանում

լավսանիտարակա

նպայմաններիպա

հպանում

• Հողի

մակերեսայինևստ

որգետնյաջրերիաղ

տոտմանսահման

ափակում 

Բնա

պահ

պան

ությ

ան և

հանք

ային

ռեսու

րսնե

րի



երիհամար

• Համաձայնությունհա

տկապեսլիցենզավոր

վածմարմիններիհետ

տեղական

կանոնակարգինևլավ

ագույնտեղականպր

ակտիկայինհամապ

ատասխանվտանգավ

որթափոններըտարա

ծքիցդուրսբերելուևվե

րամշակելու հեռացն

ելուվերաբերյալ 

եռացմա

նվերաբե

րյալհամ

աձայ

նագրիա

ռկայությ

անուվա

վերությ

անստու

գում 

տեսչ

ությո

ւն 

Տար

ածք

ային

կառ

ավա

րման

և

ենթա

կառո

ւցվա

ծքնե

րի

նախ

արա

րությ

ուն 

• Են

թակայան

իսարքավ

որումների

շահագործ

ումևպահ

պանում 

 Տարածքումթափվածյ

ուղերիդեմգործիքներ

իարկղիառկայությու

նթափվածևարտահո

սածյուղերըմաքրելու

համար

 Շահագործմանուպա

հպանությանընթացք

ումյուղիթափմանևա

րտահոսքիկանխում

• Արտահոսածևպատ

ահաբարթափվածյու

ղերիժամանակինմա

քրում 

Ենթա

կայա

նիտա

րածք 

Ենթակայ

անիտարա

ծքզննում 

Կայանիշ

ահագործ

մանողջը

նթացքու

մ 

 Տարածքմտնողանձ

նակազմիևայլմար

դկանցառողջությա

նհամարվտանգնե

րիկանխում

 Սարքավորում

ներիշահագործմա

նուպահպանությա

նհետևանքովնավթ

ամթերք

ներովջրիևհողիաղ

տոտումիցխուսափ

ում

• Հրդեհիդեպքումվն

ասիժամանակինտ

եղայնացումունվա

զեցում 

ԲԷՑ 

Տար

ածք

ային

կառ

ավա

րման

և

ենթա

կառո

ւցվա

ծքնե

րի

նախ

արա

րությ

ուն 

 Էլե

կտրական

ևմագնիս

ականդաշ

տ

• Աշ

խատողնե

րի

առողջությ

Էլեկտրականևմագնիս

ականդաշտիինտենսի

վություն

Աշխատողները կրում

են հատուկ

համազգեստ և ԱՊՊ

Ենթակայանի

սարքավորման

Շահա

գործմ

անտ

արած

քումո

ւցան

կապ

ատիմ

ոտ

Էլեկտրակ

անությանչ

ափիչուԳա

ուսյանչա

փիչ

Պարբերակ

անստուգո

ւմներ 

Վեցամիս

ըմեկ

Պարբեր

աբար

ըստ

նշված

տեղակա

Նվազեցնելռիսկեր

ըանձնակազմիևհ

արևանհամայնքնե

րիհամար

Պատահարներից և

առողջությանը

վնաս հասցնելուց

խուսափում

ենթակայանի

ԲԷՑ

Առող

ջապ

ահու

թյան

նախ

արա

րությ

ուն

ԲԷՑ



ունն ու

անվտանգ

ությունը 

շահագործման

կաննոերի խիստ

պահպանում և

ԱՊՊ ի օգտագործում

Վերապատրաստման

գրառումների

հասանելություն 

Ենթա

կայա

նի

տար

ածքու

մ
 

ն

նորմերի

և

ընթացա

կարգերի 

աշխատողների

համար 

Տար

ածք

ային

կառ

ավա

րման

և

ենթա

կառո

ւցվա

ծքնե

րի

նախ

արա

րությ

ուն 

• Պ

ատրաստ

վածությու

նարտակ

արգիրավ

իճակների

ն 

Հրդեհիվերաբերյալահ

ազանգմանևհրդեհիտե

ղայնացմանհամակար

գիևարտակարգիրավի

ճակներումէլեկտրամա

տակարարմանռեզերվ

այինհամակարգերիառ

կայություն 

Ենթա

կայա

նիտա

րածք 

Պարբերա

կանստուգ

ումներ 

Կայանիշ

ահագործ

մանողջը

նթացքու

մ 

 Նվազեցնելռիսկեր

ըանձնակազմիևհ

արևանհամայնքնե

րիհամար

• Ենթակայանիշահ

ագործմանխափան

ումիցխուսափում 

Տար

ածք

ային

կառ

ավա

րման

և

ենթա

կառո

ւցվա

ծքնե

րի

նախ

արա

րությ

ուն

Արտ

ակա

րգիր

ավիճ

ակնե

րինա

խար

արու

թյուն 



 Փաստաթղթային գործընթաց Հանրային քննարկումների արձանագրություններ

Ներածություն

Զովունի ենթակայանի վերակառուցման համար Շրջակա միջավայրի կառավարման

պլանը ինչպես անգլերեն այնպես էլ հայերեն լեզուներով հրապարակվել է հանրային

արձագանք պահանջելու համար թ․-ի մարտի ից թ․ ի մարտի ը

ներառյալ թույլատրվել է շահագրգիռ անձանց կողմից մտահոգություններ հայտնել և

պարբերաբար փոստով մեկնաբանություններ պատասխաններ ստանալ

տրամադրվել է ԲԷՑ ՓԲԸ ի ամբողջական հասցեն էլ փոստով և կոնտակտային

հեռախոսահամարով որը հասանելի էր առավոտյան ից մինչև երեկոյան ը՝

աշխատանքային օրերին։

Նյութեր եվ մեթոդներ

ՇՄԿՊ ի նախագծի անգլերեն և հայերեն տարբերակները տեղադրվել են ԲԷՑ ՓԲԸ ի

կայքում

։

Նախատեսված աշխատանքների համառոտ տեղեկատվությունը ՇՄԿՊ ի

փաստաթղթի նախագծի գտնման վայրերը վեբ կայքի հասցե և քաղաքապետարան

և ԲԷՑ ՓԲԸ ի կոնտակտային տվյալները ներառյալ ամբողջական հասցեն էլ

փոստը հեռախոսահամարը և կոնտակտային անձի անունը տեղադրվել են

ենթակայանի մուտքի ցանկապատի մասում որպեսզի մարդկանց հնարավորություն

տրվիհայտնել փաստաթղթի հետ կապված ցանկացած հարց կամ մտահոգություն

ՇՄԿՊ ի նախագծի պատճենը ներկայացվել է Դավիթաշեն թաղամասի վարչական

մաս

ՇՄԿՊ ի նախագծի էլեկտրոնային տարբերակները և ԲԷՑ ՓԲԸ ի կոնտակտային

տեղեկատվությունը նույնպես ներկայացվել է հետևյալ հասարակական

կազմակերպություններին՝ 

 

 Երևան ՕՐՀՈՒՍ կենտրոն – պարոն Այվազյան Կենտրոնի ղեկավար

 Յակոբեան բնապահպանական կենտրոն Հայաստանի ամերիկյան

համալսարան – պարոն Ամիրխանյան տնօրեն

http://www.hven.am/myfiles/files/pdfs/Notifications/Draft%20EMP_Ararat-2_SS.pdf,http:/www.hven.am/myfiles/files/pdfs/Notifications/%D4%B1%D6%80%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%BF-2_%D4%B2%D4%BF%D5%8A.pdf
http://www.hven.am/myfiles/files/pdfs/Notifications/Draft%20EMP_Ararat-2_SS.pdf,http:/www.hven.am/myfiles/files/pdfs/Notifications/%D4%B1%D6%80%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%BF-2_%D4%B2%D4%BF%D5%8A.pdf
http://www.hven.am/myfiles/files/pdfs/Notifications/Draft%20EMP_Ararat-2_SS.pdf,http:/www.hven.am/myfiles/files/pdfs/Notifications/%D4%B1%D6%80%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%BF-2_%D4%B2%D4%BF%D5%8A.pdf


 Թրանսփարենսի ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն – պարոն Ս․

Այվազյան գործադիր տնօրեն և

 հայաստանյան մասնաճյուղ – պարոն Ա․ Փասոյան

տնօրեն

 

Եզրակացություն

Հանրային քննարկումների ընթացքում ՇՄԿՄ ի վերաբերյալ որևէ մտահոգություն

հարցեր կամ մեկնաբանություններ չեն եղել որևէ ֆիզիկական կամ իրավաբանական

անձի կողմից Հետևաբար այս փաստաթուղթը համարվում է վերջնական իր

ներկայիս տարբերակով:  

 

 
 
 
 
 

Ֆոտո փաստաթղթեր 

Ծանուցումներ տեղադրված Զովունի ենթակայանում 

 
 






