
Երևանի գլխավոր հատակագծի 

Ռազմավարական էկոլոգիական 

գնահատում 

Ազգանուշ Դռնոյան 



Մեթոդաբանություն/ ՌԷԳ օրենսդրության բացակայությունը/ 

1.ՌԷԳ նպատակի և խնդիրների սահմանում 
/հաշվի առնելով ՀՀ –ում օրենսդրական անկատարությունը, հիմք 

ընդունվեց ՌԷԳ արձանագրության դրույթները/: 

2.ՌԷԳ իրականացման քայլերը 

3. ՌԷԳ շրջանակները/ սահմանված են շրջակա միջավայրի 

գրեթե բոլոր բաղադրիչները/: 

•Շահագրգիռ կողմերի ներգրավման 
նախատեսում /քննարկումների սկզբում ներկայացնել 
առաջնային խնդիրները, գլխավոր լուծումները, պատասխանվել 
հարցերին, քննարկումից հետո 10-օրյա ժամկետում մասնագիտական 

կարծիքների ներկայացում ՌԷԳ խմբին/:  

•Հասարակական քննարկումների նախատեսում 
/ սահմանվեց ծանուցման և լսումների, կարծիքների հաշվի առնման 
մեթոդները և ձևերը/:  
 
 
 
 



ՌէԳ իրականացման քայլերը 

• Գլխավոր հատակագծի ուսումնասիրություն և 
հենակետային բնապահպանական խնդիրների 
ընտրություն: 

• Հենակետային բնապահպանական 
նպատակները բնութագրող ցուցանիշների 
ընտրություն: 

• Շրջակա միջավայրի հարցերի լուսաբանման 
գնահատում և առաջարկությունների 
ներկայացում: 

• Հենակետային բնապահպանական խնդիրների և 
գլխավոր հատակագծի առաջնային խնդիրների 
կապի գնահատում: 
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ՌէԳ իրականացման քայլերը 

 
• Գլխավոր հատակագծի նախագծի լուծումների 
արդյունքում շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության գնահատում` հիմք ընդունելով  
ընտրված բնապահպանական  նպատակները. 
այլընտրանքային տարբերակների դիտարկում: 

• Մոնիտորինգի պլանի գնահատում:  

• Գլխավոր հատակագծի նախագծի լրամշակում 
ըստ կատարված առաջարկությունների կամ 
հիմնավորված մերժման ներկայացում: 

• Հասարակական իրազեկում, քննարկումների, 
լսումների իրականացում, կարծիքի հաշվի 
առնում: 

 
 

#4   



հենակետային բնապահպանական խնդիրների  ընտրություն: 

/նախագիծը գտնվում էր ավարտական փուլում, և հնարավոր չէր  զուգահեռ իրականացում/ 

- Մթնոլորտային աղտոտվածության նվազեցում 
- Ջրային ռեսուրսների արդյունավետ 
օգտագործում, աղտոտվածության նվազեցում 
- Հողային ծածկի պահպանում և վերականգնում 
- Լանդշաֆտների, կանաչ տարածքների, և 
անտառների պահպանում, վերականգնում, 
կանաչապատում, անտառապատում: 
- Թափոնների վնասակար ազդեցության 
նվազեցում 
- Ֆիզիկական ազդեցություններից 
պաշտպանություն 
- Մարդու առողջության վրա բացասական 
ազդեցությունների նվազեցում 
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Հենակետային բնապահպանական խնդիրները 

բնութագրող ցուցանիշների ընտրություն 

 

• Յուրաքանչյուր խնդրի համար ընտրվեցին 
համապատասխան ցուցանիշներ 

Օրինակ մթնոլորտային օդ /ազոտի օքսիդներ. ածխածնի 
օքսիդներ, փոշի և այլն/ 

 



 
Երևան քաղաքում շրջակա միջավայրին առնչվող 

հարցերի լուսաբանումը գլխավոր հատակագծում 
 

• ՌԷԳ խմբի կողմից յուրաքանչյուր գլխի համար 

ներկայացվեց համապատասխան վերլուծություն, 

առաջարկություններ` համապատասխան 

հիմնավորումներով: 

• Նախագծողների խմբի կողմից առաջարկությունների, 

հիմնական մասը ընդունվեցին, և նախագծում 

իրականացրեցին համապատասխան լրամշակումներ, 

չընդունվելու դեպքում ներկայացվեցին 

հիմնավորումներ:  



Գնահատում 

1.Հենակետային բնապահպանական խնդիրների և 
գլխավոր հատակագծի առաջնային խնդիրների կապի 
գնահատում:/Գնահատումը կատարվեց  0-3 բալային սանդղակով / 

2. Այլընտրանքային տարբերակները, հիմնականում 
զրոյական այլընտրանքը:/բազմաթիվ բացասական 

ազդեցություններ/  

3. Գլխավոր հատակագծի նախագծի լուծումների 
արդյունքում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 
գնահատում` հիմք ընդունելով  ընտրված 
բնապահպանական  նպատակները./գնահատումը 
կատարվեց (-2)-(+2) բալային սանդղակով/: 

 



 

 

 Գնահատման արդյունքների ամփոփում և 

անալիզ 

 1.Հիմնական լուծումների իրականացման արդյունքում 

հենակետային բնապահպանական խնդիրների վրա 

ազդեցությունը կլինի դրական կամ չի լինի: 

2. Բացառությամբ`  3 բաղադրիչ կկրեն բացասական 

ազդեցություն 

  ա/ մթնոլորտային աղտոտվածությունը /բնակելի ֆոնդի արդիականացման, 

հարկայնության, խտության աճի, ջեռուցման աղբյուրների ավելացում/ 

   բ/ լանդշաֆտները, կանաչ և անտառապատ տարածքները / 
կառուցապատման արդյունքում/ 

   գ/ ֆիզիկական ազդեցություններից, մասնավորապես աղմուկից 

պաշտպանության խնդիրը /ինժեներական ենթակառուցվածքների 

կատարելագործման արդյունքում/  



ՌԷԳ- ի կարևորագույն բաղադրիչները 

 Վեր հանված բացասական ազդեցությունների  
նվազեցմանն ուղղված առաջարկություններ, որոնցով 
նախագիծը լրամշակվեց: 

 

    Մշակվեց մոնիտորինգի պլան, որի հիմքում դրված են 
հենակետային բնապահպանական խնդիրների համար 
մշակված ցուցանիշները: 

 

     Գործընթացի ընթացքում իրականացվեցին 
մասնագիտական քննարկումներ` ներառելով ոլորտի 
մասնագետների լայն շրջանակ: 

       

     Հանրային քննարկումներ` ներառվեց շահագրգիռ 
հանրության լայն շրջանակ: 

     Կազմվեց ՌԷԳ հաշվետվություն, որում  ներառվեց 
գործընթացի վերաբերյալ  ամբողջական 
տեղեկատվություն:    



Մասնագիտական և հանրային քննարկումներ 

•  30.03.2004թ. Հատակագծի Հայեցակարգի քննարկում 

Ճարտարապետների միությունում: 

• 2005թ. մայիսի 11-ին ՌԷԳ-ի առաջին քննարկումը` 

գիտական, պետական, հասարակական ոլորտների 62 

ներկայացուցիչներ: 

• 2005թ. մայիսի 16-ին լսումների շարունակությունը: 

• 2005թ. հոկտեմբեր 21-ին կանաչապատ տարածքների 

վերաբերյալ մասնագիտական և հանրային քննարկում: 

• 2005թ. Հոկտեմբերի 25-ին ՌԷԳ հաշվետվության 

հանրային քննարկում պետական կառույցների հետ: 

• 2005թ. Նոյեմբերի 12-ին ՌԷԳ հաշվետվության  

հանրային քննարկում: 

 

 



Մասնագիտական և հանրային քննարկումներ 

 - Շրջակա միջավայրին առնչվող պետական և ոչ 
պետական մասնագիտացված մոտ 50 և ավելի 

կազմակերպություններին` քննարկումներից 30 օր 

առաջ ուղարկվել է հրավեր: 

- հայտարարություններ` 3 լրատվամիջոցներով; 

- մանրամասն ներկայացում , հարցերի պատասխան  

- Քննարկումներից հետո` 10 օրյա ժամկետում գրավոր 

առաջարկությունների ներկայացում: 

- Կարծիքների հաշվի առնում, կամ հիմնավոր 

պատճառաբանության ներկայացում    

    

 



Թույլ կողմերը 

• ՌԷԳ օրենսդրության բացակայությունը 

• Տարածքային պլանավորման և շրջակա միջավայրի 

պահպանության ազգային նորմատիվ մեթոդական 

նյութերի բացակայությունը: 

• ՌԷԳ մեկնարկը` նախագծային աշխատանքների 

ավարտական փուլում: 

• Արդյունաբերական հեռանկարային զարգացման 

անորոշությունը: 

• Փորձնական ծրագրի իրականացման ժամկետային 

սահմանափակումները: 

• Ելակետային սահմանափակ, անբավարար 

տեղեկատվություն:  

 



Ուժեղ կողմերը 
• Փորձնական ծրագրի ճիշտ ընտրությունը /հիմնախնդրի արդիականությունը/: 

• Մասնագետների ճիշտ ընտրությունը` Ճարտարագիտական և 

բնապահպանական բաժինների հեղինակներից /Երևաննախագիծ ՓԲԸ/ և 

բնապահպանական  և առողջապահական փորձագետներից / ՀՀ 

բնապահպանության և առողջապահության նախարարություններ/, 

հասարակայնության կապի ապահովման փորձագետ/: 

• Մեթոդաբանության մշակում` ՌԷԳ արձանագրության դրույթների, Չեխիայի 

զարգացման ազգային ծրագրի և տարածաշրջանային զարգացման ծրագրի 

գնահատման մեթոդների, Կենտրոնական և Արևելյան երկրների 

բնապահպանական կենտրոնի` <<ՌԷԳ ձեռնարկի>> նյութերի և ՀՀ 

օրենսդրության պահանջների հաշվի առնմամբ:  

• Մասնագիտական և հանրային լայն շրջանակի ներգրավում, պատշաճ, 

ժամանակին տեղեկացում, դիտողությունների ներկայացման 

հնարավորության ընձեռնում, կարծիքների հաշվի առնում: 

• Բնապահպանության և Առողջապահության նախարարությունների 

ներգրավում` գնահատման շրջանակների որոշման փուլում:/ 

նախարարությունների կողմից ոլորտին վերաբերող հարցերի շրջանակի 

ներկայացում:/ 

• ՌԷԳ գործընթացում  հատակագծի հեղինակային խմբի  հետ մշտական 

հաղորդակցության և հետադարձ կապի ապահովում: 



Պլանավորման գործընթացին ՌԷԳ ինտեգրման 

աշխատանքները 

• ՌԷԳ հաշվետվությունը` համապատասխան 

հիմնավորումներով, ներկայացվեց հեղինակային 

խմբին, Երևանի քաղաքապետարան, ՀՀ 

բնապահպանության նախարարություն, 

աշխատանքների համակարգման միջգերատեսչական 

հանձնաժողով: 

• Պլանավորմամբ զբաղվող կառույցները ծանոթացան 

Պլանավորման գործընթացում ՌԷԳ-ի կարևորությունը 

և անհրաժեշտությունը, առանձնապես համատեղ, 

զուգահեռ իրականացնելու պարագայում: 

• Ստացված գիտելիքների ներդրում ոլորտի 

օրենսդրության մշակման աշխատանքներում: 

 



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: 
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