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Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման գործընթացը ՀՀ –ում և 
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-Ազգանուշ Դռնոյան 



<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ նոր 

օրենք 

• ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 21.06. 

2014թ. ընդունվեց <<Շրջակա 

միջավայրի վրա ազդեցության 

գնահատման և փորձաքննության 

մասին>> ՀՀ նոր օրենքը, որը  ՀՀ 

նախագահի կողմից վավերացվելուց 

հետո սույն թվականի օգոստոսի 11 ուժի 

մեջ է մտել: 

 



 
շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

ռազմավարական գնահատում՝ 
հիմնադրույթային փաստաթղթի 

գործողության արդյունքում հնարավոր 

ազդեցության ամբողջական, գումարային 

գնահատման գործընթաց: 

#3   



Հիմնադրույթային փաստաթղթեր 

• /օրենք/շրջակա միջավայրի վրա 
հնարավոր ազդեցություն ունեցող 
փաստաթղթի (քաղաքականություն, 
ռազմավարություն, հայեցակարգ, 
ուրվագիծ, բնական ռեսուրսների 
օգտագործման սխեմա, ծրագիր, 
հատակագիծ, քաղաքաշինական 
ծրագրային փաստաթուղթ) նախագիծ: և 

դրանց ցանկացած փոփոխություն: 

#4   



 
Ռազմավարական գնահատման և փորձաքննության 

ենթակա հիմնադրույթային փաստաթղթեր 

• սոցիալ տնտեսական, էներգետիկայի, 

քաղաքաշինության, տրանսպորտի, կապի, 

գյուղատնտեսության, ընդերքօգտագործման, 

արդյունաբերական ճյուղերի, 

առողջապահության. բնապահպանության, 

ռեկրեացիայի, սպասարկման, 

անտառտնտեսության, թափոնների 

օգտագործման, ջրային տնտեսության 

բնագավառներին վերաբերվող 

հիմնադրույթային փաստաթղթերը: 

#5   



Նախնական գնահատման հայտ 
•  Փորձաքննության ներկայացվող հայտը պարունակում է՝  

• 1) ձեռնարկողի անունը (անվանումը) և բնակության (գտնվելու) վայրը.  

• 2) հիմնադրութային փաստաթղթի և (կամ) նախատեսվող գործունեության 

անվանումը և նպատակը.  

• 3) հիմնադրութային փաստաթղթի և (կամ) նախատեսվող գործունեության 

ենթակա տարածքի, այդ թվում` շրջակա միջավայրի համառոտ նկարագիրը և 

իրադրության սխեման.  

• 4) հիմնադրութային փաստաթղթի և (կամ) նախատեսվող գործունեության 

բնութագիրը (արտադրական հզորություններ, օգտագործվող բնառեսուրսներ 

և նյութեր, տեխնիկական և տեխնոլոգիական լուծումներ). 

• 5) շրջակա միջավայրի վնասակար ազդեցության բացառմանը, նվազեցմանն 

ու փոխհատուցմանն ուղղված բնապահպանական միջոցառումների 

ծրագիրը.  

• 6) տեղեկատվություն հանրության ծանուցման, հանրային 

լսումների/արձանագրություն և տեսաձայնագրություն/ և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների նախնական համաձայնության 

վերաբերյալ, եթե օրենսդրությամբ այլ բան նախատեսված չէ: / 
Օրհուս`ամենավաղ փուլ/ 
 

 



 

 

 

Նախնական գնահատման հայտ  

Փորձաքննության նախնական փուլ /կարգ; հանրային 

ծանուցում և քննարկում/  

 • Անթույլատրելիության վերաբերյալ /դժվար կայացվելիք որոշում է/  

• Լրակազմման վերադարձնելու վերաբերյալ /հիմն. 

Փաստաթղթերի համար հիմնականում  կարող է չկիրառվել` ներառվում է տ. ա-ում/ 

•  Անդրսահմանային համատեքստում գնահատում 

իրականացնելու վերաբերյալ 

• Հիմնական ազդեցության գնահատման ենթակա 

լինելու վերաբերյալ /տեխնիկական առաջադրանքի 

տրամադրում ձեռնարկողին,որի ձևը  արդեն հաստատվել է,  

պրակտիկա/ 



Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

հիմնական գնահատում /ՌԷԳ/ 
• գնահատվում է հիմնադրույթային փաստաթղթի դրույթների և 

նախատեսվող գործունեության հնարավոր ազդեցությունը շրջակա 
միջավայրի վրա, 

•  բացահայտվում են հիմնադրույթային փաստաթղթի մոտեցումների և 
նախատեսվող գործունեության լուծումների այլընտրանքային 
տարբերակները և գնահատվում է դրանց ազդեցությունը շրջակա 
միջավայրի, մարդու առողջության  և սոցիալ տնտեսական իրավիճակի 
վրա, 

• կատարվում է նախատեսվող գործունեության այլընտրանքային 
տարբերակների էկոլոգատնտեսական վերլուծություն և նախընտրելի 
տարբերակի ընտրության հիմնավորում, 

•  մշակվում են բնապահպանական միջոցառումներ, ներառյալ` 
ազդեցության մոնիթորինգի ծրագիր` շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցությունը կանխարգելելու, նվազեցնելու կամ բացառելու 
նպատակով, 

•  հաշվի են առնվում ազդեցության աստիճանը` հիմք ընդունելով 
ազդեցության ենթակա տարածքի աշխարհագրական դիրքը, 
բնակչության թիվը, ազդեցության հավանականությունը, բարդությունը, 
աստիճանը, տևողությունը, հաճախականությունը և տարբեր 
ազդեցությունների գումարային բնույթը: 

 
 



Ռազմավարական գնահատման 

հաշվետվությանը ներկայացվող ընդհանուր 

պահանջները 

1) հիմնադրույթային փաստաթղթի համառոտ բովանդակությունը, 
նպատակը, կապը   և(կամ) համապատասխանությունը տվյալ տարածքի 
համար հաստատված այլ առնչվող հիմնադրույթային փաստաթղթերի 
հետ, 

2) հիմնադրույթային փաստաթղթին առնչվող` Հայաստանի 
Հանրապետության կողմից վավերացված միջազգային պայմանագրերը և 
առնչվող այլ իրավական ակտերը, ազդեցության ենթակա տարածքին 
առնչվող բնապահպանական խնդիրները և դրանց արտացոլումը 
հիմնադրույթային փաստաթղթում, 

3) հիմնադրույթային փաստաթղթի շրջանակներում նախատեսվող 
գործունեության ֆիզիկական բնութագրերը և ռեսուրսային պահանջների, 
օգտագործվող նյութերի, տեխնոլոգիական գործընթացների, 
արտանետումների, արտահոսքերի, թափոնների, արտադրական 
լցակույտերի, ֆիզիկական ներգործությունների և արտակարգ ու 
վթարային իրավիճակների հնարավոր ռիսկերի նկարագրությունը: 



Ռազմավարական գնահատման 

հաշվետվությանը ներկայացվող ընդհանուր 

պահանջները 

4) հնարավոր ազդեցության ենթակա տարածքի շրջակա միջավայրի, 
ինչպես նաև սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի նկարագիրը և 
դրանց հնարավոր փոփոխությունը` առանց հիմնադրույթային 
փաստաթղթի դրույթների իրականացման, 

5) հիմնադրույթային փաստաթղթի մոտեցումների բոլոր հնարավոր 
տարբերակների (այդ թվում` զրոյական) համեմատությունը և 
նախընտրելի տարբերակի ընտրության հիմնավորումը: 

6) հնարավոր դրական ազդեցությունների պահպանման և 
ուժեղացման,  բացասական ազդեցությունների կանխարգելման, 
բացառման, նվազեցման և շրջակա միջավայրին հասցվող վնասի 
հատուցման համար նախատեսվող միջոցառումները, դրանց 
արդյունավետությունն ու ծախսերը,  

7) հիմնադրույթային փաստաթղթի գործողության ընթացքում 
ազդեցության մոնիթորինգի ծրագիր: 

 



Ռազմավարական գնահատման 

հաշվետվությանը ներկայացվող ընդհանուր 

պահանջները 

8) գնահատման մեթոդների, դրանց կիրառման ընթացքում ի հայտ 

եկած խոչընդոտների, դժվարությունների, ներառյալ` տվյալների 

բացակայության վերաբերյալ տեղեկությունները, 

9) հաշվետվությունում ներառված տվյալների աղբյուրների 

վերաբերյալ տեղեկությունները, 

10) հաշվետվության ամփոփ բովանդակությունը` ոչ տեխնիկական լեզվով 

գրված: 

 



 
փորձաքննականԵզրակացություն 
/որոշման կայացման գործընթացում որոշիչ նշանակություն ունի և 

չի կրում խորհրդատվական բնույթ, այս պարագայում ՌԷԳ-ը  

դառնում է նաև պլանավորման անբաժան մասը:/ 

 

Առանց փորձաքննական դրական եզրակացություն 

արգելվում է հիմնադրույթային փաստաթղթի 

ընդունումը կամ նախատեսվող գործունեության 

իրականացումը:  

 

 



Գործընթացի մասնակիցները 

• ՀՀ բնապահպանության նախարարություն 

• ՀՀԱռողջապահության նախարարություն 

•  Ոլորտի լիազոր մարմիններ 

• Պետական կառավարման մարմիններ 

• Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ /քննարկումների 

պատասխանատու,  պրակտիկա / 

• Շահագրգիռ հանրություն, ազդակիր համայնք/ներ/: 



Օրենքի ընդունումից հետո փորձաքննության 

ներկայացված հիմնադրութային փաստաթղթերը 

• Քաղաքաշինական ոլորտ` գյուղական համայնքի 

գլխավոր հատակագիծ` 8 

• 3 – տրվել է տեխնիկական առաջադրանք` ՌԷԳ կազմելու 

համար: 



Առաջարկություններ`ՌԷԳ պրակտիկայի 

լավացման վերաբերյալ 

1.ՌԷԳ արձանագրության և ՀՀ օրենսդրության 

դրույթների լուսաբանմանն ու մասայականացմանն 

ուղղված ուսուցողական աշխատանքների 

իրականացում` 

•  Պետական կառավարման մարմիններ 

• Տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

•  հանրության 

• Մասնագիտացված կառույցների   

2. Օրենսդրության կատարելագործում, մեթոդական 

ուղեցույցների ստեղծում: 

3. Կադրերի վերապատրաստում, համապատասխան 

կառույցների տեխնիկական վերազինում: 



 

 

 

 
Շ Ն Ո Ր Հ Ա Կ Ա Լ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 

 



• a.      Ключевыепроцедурныешаги(включая

скрининг),которыенужноосуществитьдля

инициированияипроведенияСЭОсогласно

закону(пожалуйста,выделитевсепрактические

аспекты,которыеВысчитаетеважнымиио

которыхнужнознатьвсеморганам,занимающим

ведущуюрольвпланированиигосударственных

планов/программ)      

• b.      Распределениеролейиответственностей

привыполненииСЭОсогласнозакону 

 


