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1. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԸ
Ենթածրագրի այս ենթաբաղադրիչի նպատակն է բարելավել ծրագրի շրջանակներում
ընդգրկված ՀՀ Շիրակիի մարզի Արթիկ քաղաքի և հարակից 8 գյուղական բնակավայրերի
(Հովտաշեն, Մեղրաշեն, Նոր Կյանք, Վարդաքար, Փանիկ, Մեծ Մանթաշ, Գեղանիստ և
Սպանդարյան գյուղեր) խմելու ջրի մատակարարման համակարգերը:
Առաջնահերթությունը տրվել է բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի
բարելավմանը, որի նպատակով իրականացվող աշխատանքները ներառում են.
-

արտաքին ջրատարների կառուցում և վերակառուցում,

-

քլորակայանների կառուցում և վերակառուցում,

-

ՕԿՋ-ների փականային հանգույցների վերանորոգում և սանիտարական գոտու
ցանկապատում,

-

պոլիէթիլենե խողովակներից բաշխիչ ցանցի ջրագծերի կառուցում և վերակառուցում:

-

անհատական տների, տնտեսվարող սուբյեկտների և բազմաբնակարան շենքների
մուտքագծերի փոխարինում` ջրաչափական հորերի տեղադրմամբ,

-

ջրամատակարարման և հիդրանտային հորերի, ինչպես նաև փականային և թաղված
փականային հանգույցների կառուցում և վերակառուցում:
Ենթածրագրի բնակավայրերում քաղաքային բնակչության թիվը 01.01.2014թ. դրությամբ

կազմում է 19665 (ք. Արթիկ), իսկ գյուղական բնակչության թիվը` 13480 (Հովտաշեն` 299,
Մեղրաշեն`1497, Նոր Կյանք` 1968, Վարդաքար` 791, Փանիկ` 3210, Մեծ Մանթաշ` 2601,
Գեղանիստ` 1321, Սպանդարյան` 1793) բնակիչ:
Տարեկան բնակչության աճի ցուցանիշը, համաձայն «Հայաստանի Ժողովրդագրական
Ժողովածու 2012»-ի հրատարակված տվյալների, կազմում է 0.18%:
Ծրագրի

իրականացման

արդյունքում

նախատեսվում

է

ծրագրում

ընդգրկված

համայնքների բնակիչներին ապահովել խմելու որակի ջրով և կայուն ջրամատակարարմամբ:
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2. ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ԳՈՅՈւԹՅՈւՆ ՈւՆԵՑՈՂ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈւԹՅՈւՆ

2.1. Ջրամատակարարման համակարգերի նկարագրություն
Ենթածրագում ընդգրկված բոլոր բնակավայրերի` Արթիկ քաղաքի և 8 գյուղական
բնակավայրերի
հոսանքներում
հավաքվող

ջրամատակարարումն
կառուցված

ստորերկրյա

իրականացվում

ենթահունային

բարձրորակ

է

դրենաժային

ջրերից,

Մանթաշ
ջրընդունիչ

Մանթաշի

ջրամբարից,

գետի

վերին

կառուցվածքից
ինչպես

նաև

ջրամբարից ֆիլտրվող ջրերից` ջրընդունիչ կառուցվածքի միջոցով:
Մանթաշի ջրամբարից պողպատե 2 ջրատարների շնորհիվ ջուրը տեղափոխվում է ջրի
մաքրման 2 կայանների` Արթիկի և գուղերի ՋՄԿ-ների տարածք:
ՋՄԿ-ներից մեկը` կառուցված 1958թ. մինչ 1982թ. ծառայել է Արթիկ քաղաքին և
հարակից

մի

քանի

գյուղերին

խմելու

ջրով

ապահովելու

նպատակով:

ՋՄԿ-ի

արտադրողականությունը կազմել է 7500մ /օր: Սակայն 1982թ. Արթիկ քաղաքի հյուսիս3

արևելյան հատվածում կառուցվել է քաղաքի համար նախատեսված նոր ՋՄԿ` §Արթիկի¦
ՋՄԿ, որի արդյունքում հին մաքրման կայանի շահագործումն ապահովել միայն գյուղական
բնակավայրերի ջրամատակարարումը: Այդ պատճառով այն ստացել է §Գյուղերի¦ ՋՄԿ
անվանումը: 1988թ. ավերիչ երկրաշարժի արդյունքում §Գյուղերի¦ ՋՄԿ-ն վերջնականապես
շահագործումից դուրս եկավ` խախտվեց շենքի կայունությունը, վնասվեցին հիմնական
տեխնոլոգիական կառուցվածքները` պարզարաններ, ֆիլտրեր և այլն:
Ներկայումս ենթածրագրում ընդգրկված բնակավայրերից Փանիկ, Մեղրաշեն, Նոր
Կյանք,

Վարդաքար,

համակարգերը

սնվում

Հովտաշեն
են

և

Սպանդարյան

Մանթաշի

ջրամբարից:

գյուղերի

ջրամատակարարման

Ջրամբարից

ջուրը

պողպատե

խողովակաշարով նախ տրվում է նախկին մաքրման կայանի տարածք, որտեղ փականային
հանգույցում կարգավորվելով առանց վարակազերծման բաշխվում գյուղերին:
Մեծ Մանթաշ, Գեղանիստ, ինչպես նաև Սպանդարյան

գյուղի որոշ թաղամասեր

սնվում են Մանթաշի ջրամբարից ֆիլտրվող ջրերից` ջրընդունիչ
Ջուրը,

կուտակվելով

ջրընդունիչի

ե/բ

ավազանում,

կառուցվածքի միջոցով:

պողպատե

խողովակներով

տեղափոխվում է նախկին մաքրման կայանին հարակից փականային հանգույց, որտեղից
արտաքին ջրատարներով տրվում նշված գյուղերի բաշխիչ ցանցեր: Մեծ Մանթաշ գնացող
արտաքին ջրատարի որոշ հատվածներ վերակառուցման անհրաժեշտություն ունեն:
Վերոհիշյալ երկու դեպքում էլ մատակարարվող

ջուրը

ենթարկվում

է միայն

նախնական մեխանիկական պարզեցման: Նախկինում նախատեսված է եղել այն քլորացնել
քանդված «Գյուղերի ՋՄԿ»-ի տարածքին հարակից քլորակայանում: Սակայն ներկայումս
քլորակայանը չի գործում և ջուրը տրվում է ենթածրագրի բնակավայրերին առանց
վարակազերծման:
ՕԿՋ-ներ կան ենթածրագրի բոլոր գյուղերում, սակայն դրանք հիմնակնում չեն
օգտագործվում` ջրաքանակի պակասի կամ դրանց տեխնիկապես վատ վիճակի պատճառով:
Ենթածրագրի գյուղերի ջրամատակարարման համակարգերում որևէ բարելավման
աշխատանքներ չեն իրականացվել: Բաշխիչ ցանցերը հիմնականում կառուցված են 1960ական թվականներից: Որոշ քայքայված ջրագծեր վերակառուցվել են համայնքների ուժերով,
ինչը սակայն համակարգի վրա էական ազդեցություն չի թողել: Գյուղական համայնքներում
ջրաչափություն չի իրականացվում:
Ենթածրագիր IX
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Արթիկ քաղաքի բաշխիչ ցանցը հիմնականում կառուցված է պողպատե, թուջե և
պոլիէթիլենե խողովակներից: ԱԶԲ (2010թ.) և ՎԶԵԲ (2012թ.) ֆինանսավորմամբ քաղաքում
իրականացվել

են

ջրամատակարարման

համակարգի

բարելավման

աշխատանքներ`

ուղղված բաշխիչ ցանցի և ՕԿՋ-ների վերանորոգմանը:
2013թ.-ին ՎԶԵԲ ֆինանսավորմամբ` Մանթաշ գետի վերին հոսանքներում լրացուցիչ
կառուցվել է 570մ երկարությամբ ենթահունային դրենաժային ջրընդունիչ կառուցվածք, որը
հնարավորություն տվեց Մանթաշ գետի ակունքներից վերցվող ջրաքանակը հասցնել մինչև
150լ/վրկ:

2.2. Ջրահեռացման համակարգերի նկարագրություն
Ենթածրագրերի բնակավայրերից կոյուղացված է միայն Արթիկ քաղաքը: Բնակչության
90%-ը միացված է ցանցին: Հեղեղատարների-սելավատարների համակարգն առանձին է:
Հեղեղաջրերը հեռացվում են փակ ցանցով և բաց վաքերով դեպի մոտակա սելավատարը:
Կեղտաջրերը կոլեկտորներով հավաքվում են և հեռացվում Արթիկ քաղաքի կոյուղաջրերի
կոլեկտոր: Կեղտաջրերի մաքրման կայան չկա:
Արթիկ քաղաքի կոյուղու համակարգի կառուցման տարիներին (1965-1970 թթ.), նկատի
ունենալով

բնակչության

տրամագծի

կոյուղու

հեռանկարային զարգացումը, տեղադրվել

խողովակներ:

Արթիկ

քաղաքի

են

ջրահեռացման

Փ300-Փ400մմ
առավելագույն

վայրկյանային հաշվարկային ելքը 73.58 լ/վրկ է (հաշվարկները կատարված են մինչև 2040թ.):
Հաշվի առնելով շահագործման տարիներին համակարգում կատարված չափումները,
վթարների սակավությունը, ինժեներները եզրակացրել են, որ ըստ նոմինալ տրամագծերի
ընտրության տեղեկագրքի Փ400մմ տրամագծի կոլեկտորի շահագործման ընթացքում նրա
պարամետրերը բավարարում են սահմանված նորմաները, ուստի ջրամատակարարման
համակարգի բարելավման արդյունքում ավելացվող ջրաքանակը չի խանգարի կոյուղու
համակարգի բնականոն աշխատանքին:
Աղյուսակ 1. Բնակավայրերի բնակչության հաշվարկային աճն ըստ տարիների

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

ք. Արթիկի բնակչության թվաքանակն ըստ տարեթվերի
2023
19665
2032
19843
20022
2024
2033
19685
19863
20042

19704
19724
19744
19764
19783
19803
19823

2025

19882
19902
19922
19942
19962
19982
20002

2026
2027
2028
2029
2030
2031

2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

20062
20082
20102
20122
20142
20163
20183

Աղյուսակ 2. Բնակավայրերի միջին ջրապահանջը

N

Բնակավայր

1

ք. Արթիկ

Ենթածրագիր IX

Բնակչության
հաշվարկային
թվաքանակ, մարդ

Ջրապահանջիի
նորմա, լ/օր.մարդ

20183

210

Միջին օրական հաշվարկային
ջրապահանջը
(2040թ.)
3
մ /օր
լ/վրկ
4238,4
49,1
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Աղյուսակ 3. Հաշվարկային ջրապահանջներ

1 ք. Արթիկ

20183

49,1

63,8

1.56

99,48

-

Q³é.Å+QÏ»Ýï, (լ/վրկ)

Հաշվարկային

QÙÇç.Å+QÏ»Ýï, (լ/վրկ)

Հաշվարկային

ելքեր, Qկենտ.,(լ/վրկ)

Արդ. Ձեռնարկ. Կենտրոնացված

Qառ.ժամ, (լ/վրկ)

Առավելագույն ժամային

Գործակից, Kժամ=ααmax x βmax

Ժամային անհավասար.

(Kûñ=1.3 ), Qմիջ.ժամ, (լ/վրկ)

Առավ. միջին ժամային

մարդ), Qմիջ.օր, (լ/վրկ)

Միջին օրական, (qn=210/200լ/օր

Բնակչության թիվ

N

Բնակավայր

Հաշվարկային ջրապահանջ

-

-

Աղյուսակ 4. Հաշվարկային ելքեր
Հաշվարկային ելքերը
Բնակավայրի
անվանում

ք. Արթիկ

(qÏ=130175լ/օր. մարդ qÏ=175լ/օր. մարդ)

Բնակչության
հաշվարկային
թիվը, մարդ
20183

Q միջ.օր
3

Qմիջ.ժամ

Qառ.օր

մ /օր

3

3

մ /ժ

մ /ժամ

3532.0

147.17

191.32

Kgen.

Q առ.օր
առ.ժամ

1.80

3

, մ /ժ

Q առ.օր
առ.վրկ,

264.90

լ/վրկ

73.58

Ենթածրագրում ընդգրկված գյուղերը կոյուղացված չեն: Բնակիչները հիմնականում
օգտվում են բակային զուգարաններից, հազվադեպ` նաև փոքր սեպտիկ հորերից:

3. ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԴԻՐՔԸ ԵՎ ԿԼԻՄԱՆ
Ենթածրագրի ընդգրկված բոլոր բնակավայրերը գտնվում են Հայաստանի Շիրակի
մարզում, որը զբաղեցնում է Հայաստանի Հանրապետության հյուսիս-արևմտյան մասը:
Մարզի ընդհանուր տարածքը 2681 կմ2 է, որը Հայաստանի Հանրապետության
ընդհանուր տարածքի տեսակարար կշռի 9% է: Մարզկենտրոնը Գյումրի քաղաքն է, որը
մայրաքաղաք Երևանից գտնվում է 120կմ հեռավորության վրա:
Շիրակի մարզը հանդիսանում է Հայաստանի ամենացրտաշունչ տարածաշրջանը,
որտեղ ձմռանը օդի ջերմաստիճանը երբեմն հասնում է – 460C:
Մարզին հատուկ են ջերմաստիճանային շրջադասությունները (ինվերսիաները), որի
հաճախականությունն անդրադառնում է օդի ջերմաստիճանի բազմամյա մեծությունների
վրա: Կլիմայի ձևավորման հիմնական գործոններից են հյուսիսային և հյուսիսարևմտյան
օդային հոսանքները, որոնք նպաստում են ցուրտ եղանակի ձևավորմանը:
Հիդրոերկրաբանական տեսակետից տարածքը սակավաջուր է, իսկ գրունտային ջրերն
ունեն ճեղքային, ծակոտկենային բնույթ և տարբեր աղբյուրների տեսքով ելքեր, որոնք
ընդհանուր հորիզոն չեն կազմում: Ամենամեծ գետը Ախուրյանն է, որը սկիզբ է առնում
Արփի լճից: Գետն ունի մի քանի վտակներ, որոնք ոռոգում են Շիրակի դաշտավայրը:

Ենթածրագիր IX
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Ենթածրագրի բոլոր բնակավայրերը տեղակայված են Շիրակի մարզի Արթիկի
տարածաշրջանում: Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից Արթիկի տարածաշրջանը գտնվում է
Շիրակի

մարզի

հարավ-արևելքում,

Արագած

լեռան հյուսիս-արևմտյան ստորոտում,

մեղմաթեք սարավանդի վրա: Տարածքը ներկայացված է հիմնականում էրոզիոն լանջ,
կտրտված

բազմաթիվ

մշտական

և

ժամանակավոր

ձորակներով,

փոքր

գոգավորություններով, բլրաթմբերով և այլն: Ենթածրագրի բնակավայրերի բացարձակ
նիշերը տատանվում են 1650-1850մ սահմաններում:
Արթիկի տարածաշրջանի կլիման բարեխառն լեռնային է, ձմեռը տևական, ցուրտ,
հաստատուն ձնածածկույթով, օդի բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը հասնում
Լինում են ուժեղ քամիներ, հաճախակի են մառախուղները

և

ձնաբքերը:

է, համեմատաբար խոնավ, առավելագույն ջերմաստիճանը հասնում

-30oC:

Ամառը

տաք

է +30 C: Միջին
0

ջերմաստիճանը հուլիս ամսին 160C է: Տարեկան տեղումների քանակը կազմում է 500-550մմ,
ձյան ծածկոցի հաստությունը` 61սմ, հողի սառչելու խորությունն հասնում է մինչև 110սմ:
Քամու միջին արագությունը 3.0-6.0մ/վրկ, գերակշռում են արևելյան ուղղության քամիները:
Նախնական

կլիմայական

վտանգների

ուսումնասիրության

ստուգաթերթը

կցված

է

Հավելված 2-ում:
Բնական լանդշաֆտները սևահողային լեռնատափաստաններ են: Զարգացած է ոչ
մետաղական

հանքային

գյուղատնտեսությունը:

արտադրատեսակների
Տարածքը

հարուստ

արտադրությունը
է

և

բազմաճյուղ

արդյունաբերական նշանակության

շինարարական ավազի, տուֆի, խարամի, պեմզայի պաշարներով:
Տարածաշրջանն ունի 0.3-0,4g արագացում և գտնվում է 8-9 բալ երկրաշարժերի
հնարավոր ուժգնության շրջանում:

4. ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈւԹՅՈւՆ ԵՎ ՀԱՏՈւԿ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ
Ենթածրագրի բնակավայրերը գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի
ֆլորիստիկական շրջանում: Շիրակի մարզում բուսական աշխարհը խիստ բազմազան է,
որին նպաստել են բարձրությունների մեծ տարբերությունները, լեռնալանջերի տարբեր
կողմնադրությունները և մակերևույթի թեքությունները: Տարածքի բուսականությունը
պատկանում

է

հիմնականում

տափաստանայինի

տիպին:

Գերակշռում

են

լեռնատափաստանային սևահողերը` տարախոտա-հացազգի խոտաբույսերի տարածմամբ:
Հացահատիկային զանազան խոտաբույսերի ֆորմացիաներ են առկա:
Լեռնային

տափաստանները

ներկայացված

են

երեք

ֆորմացիաներով`

փետրախոտային (Stipa), շյուղախոտային (Festuca) և ցորնուկային (Bromus) տափաստաններ:
Տափաստանային բուսատեսակների հիմնական միջուկը կազմում է ֆրիգանոիդային
բուսականությունը (ավլաբույս գետնատարած - Kochia prostrata, լերդախոտ ալեհեր Teucrium polium, Լ. արևելյան - T.orientale, անմեռուկ չռված - Xsranthemum squarrosum,
Achillea - հազարատերևուկ, Adonis - կուժկոտրուկ, Taracsacun - խատուտիկ, ուրց - Thymus,
զանգակածաղիկ – Campanula, վիկա - Vicia, խռնդատ – Verbascum), որոնց կազմում շատ
հաճախ մտնում են թփերից` ցաքին /Paliurus/ և տրագականտային աստրագալերը (Գազ կոչի
-Astragalus kotschyanus, Գ.մանրածաղիկ - A.rariflorus):

Ենթածրագիր IX
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Շիրակի մարզի բնակավայերերի
ջրամատակարարման համակարգերի բարելավում

Ներկայումս Շիրակի ֆլորիստիկ գոտում անտառային բուսականությունն իսպառ
բացակայում է: Ոչ անտառածածկ հողերը նախկինում ծածկված են եղել անտառներով, որի
վկայությունն է թփային մացառների առկայությունը:
Ենթածրագրի տարածքում առկա բուսածածկում հանդիպում են` բարդի (Populus),
ակացիա (Robinia), թխկի (Acer), թթենի (Morus), վայրի ծիրանենի (Armeniaca), սզնի
(Crataegus), ուռատերև տանձենի (Pyrus salicifolia), սովորական և սրապտուղ հացենի
(Fraxsinus excelsior, F.oxycarpa), աղեղնաեզր ասպիրակ (Spiraea crenata), արևելյան ծորենի
(Berberis orientalis), սովորական չմենի (Cotoneaster integerrima), վրացական ցախակեռաս
(Lonicera iberica), սովորական լեռնաչամիչ (Ephedra procera), թփային հասմիկ (Jasminum
fruticans), թեղի (Ulmus), ալուչա (Prunus), փշատենի (Elaeagnus), ուռենի (Salix), մասրենի (Rosa):
Կենդանական աշխարհը ներկայացված է տափաստանային, բարձր լեռնային լայն
տարածված կենդանական ձևերով: Այն ներկայացված է ընտանի կենդանիների, թռչունների
վերարտադրությամբ: Երկկենցաղներից և սողուններից այստեղ հանդիպում են դոդոշների,
գորտերի,

մողեսների

և

օձերի

բազմաթիվ

տեսակներ:

Լայնորեն

տարածված

կենդանատեսակներից այստեղ հանդիպում են. կաթնասուններից` նապաստակ (Lepus
europaeus), աղվես (Vulpes vulpes), գայլ (Canis lupus) և մի շարք կրծողներ:
Շիրակի մարզում կան շուրջ 40 հազվագյուտ և անհետացող բուսատեսակներ, որոնք
գրանցված են Հայաստանի Կարմիր գրքում: Մարզը բնակատեղի է նաև կենդանիների և
թռչունների

որոշ հազվագյուտ տեսակների

կենդանատեսակների

և

համար:

Հազվագյուտ

թռչնատեսկաների

պահպանության

գործում

ստեղծումը:

Վերջինս

տարածաշրջաններում,

Եղնախաղի

իր մեծ նշանակություն է ունեցել “Արփի լիճ» ազգային պարկի
տեղակայցած

է

մարզի

Ամասիայի

և

Աշոցքի

բուսատեսակների,

լեռնաշղթայի հարավ-արևմտյան լանջերին և չի առնչվում ենթածրագրի բնակավայրերի հետ
(ենթածրագրի բնակավայրերը գտնվում են մարզի Արթիկի տարածաշրջանում):
Թեև ենթածրագրի համայնքներում կան պատմամշակութային

ժառանգություն

հանդիսացող հոգևոր կառույցներ (օրինակ` Լմպատավանքը, որը գտնվում է Արթիկ
քաղաքից 2 կիլոմետր դեպի հարավ` բլրի վրա, 6-10-րդ դդ.), սակայն ծրագիրը չի առնչվում
վերջիններիս հետ:
Ենթածրագրի իրականացման տարածքներում չկան բնապահպանական տեսանկյունից
խոցելի կամ բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ:

5. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈւՄ
Շրջակա միջավայրի նախնական զննությունը (ՇՄՆԶ) բացահայտել է, որ նախատեսվող
ջրամատակարարման

համակարգի

բարելավման

աշխատանքերի

իրականցման

տարածքներում` լանդշաֆտի, բուսական ու կենդանական տեսակների, հողային և ջրային
ռեսուրսների

վրա

վնասակար

ազդեցություններ

չեն

ակնկալվում:

Ենթածրագիրն

իրականացվելու է հիմնականում բնակավայրերի կառուցապատված տարածքներում, իսկ
աշխատանքների իրականացման համար նոր տարածքներ չեն օգտագործվելու:
Ծրագրի իրականացման արդյունքում հին սարքավորումները և խողովակները չեն
ապամոնտաժվելու:

Հին

խողովակաշարը

նախատեսվում

է

շահագործել

մինչև

շինարարական աշխատանքների ավարտը: Երբ նոր ջրագծերը պատրաստ կլինեն
շահագործման (ախտահանումից և փորձարկումից հետո), հին ջրագծերը կանջատվեն և
Ենթածրագիր IX
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շահագործման կհանձնվի նորերը: Հին խողովակները հանդիսանում են համայնքի
սեփականությունը և կմնան նրանց հայեցողության տակ:
Ըստ շրջակա միջավայրի նախնական զննության, ենթածրագիրը դասակարգվել է
որպես «Բ» կատեգորիայի ծրագիր: Աշխատանքային նախագծի հետ տվյալ ենթածրագրի
համար պետք է մշակվի շրջակա միջավայրի կառավարման պլան /ՇՄԿՊ/, որը պետք է
ներառի աշխատանքային նախագծում ներառված բոլոր համայնքները:

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1. Բնապահպանական արագ գնահատման (ԲԱԳ)ստուգաթերթ
Երկիրը/ծրագրի
անվանումը

ՀՀ բնակավայրերի ջրամատակարարման ու ջրահեռացման համակարգերի
բարելավում

Ստորաբաժանում

Ենթածրագիր 9. Շիրակի մարզի Արթիկ քաղաք և Հովտաշեն, Մեղրաշեն, Նոր Կյանք,
Վարդաքար, Փանիկ, Մեծ Մանթաշ, Գեղանիստ, Սպանդարյան գյուղեր

Ուսումնասիրության հարցեր
Ա. Ծրագրի վայրը
Այդյո±ք ծրագրի իրականացման տարածքը`
 խիտ է բնակեցված

Այո

 ծանրաբեռնված է զարգացման/
շինարարական գործունեությամբ

X

 կից է շրջակա միջավայրի տեսանկյունից
որևէ զգայուն տարածքի, կամ գտնվում է
դրա սահմաններում
 մշակութային ժառանգության տեղամաս է

ՈԿ

Ոչ

X

Շիրակի մարզը համարվում է Հայաստանի խիտ
բնակեցված մարզերից մեկը 105 մարդ/քառ.կմ
Արթիկ քաղաքն ունի զարգացման ծրագրային
քաղաքաշինական փաստաթութղթ /գլխավոր
հատակագիծ/:
Գյուղական
բնակավայրերում
նման խնդիր չկա:
X

X

 պահպանվող տարածք է

X

 ճահճուտ է

X

 մանգրային ծառուտ է
 գետաբերան է

 պահպանվող տարածքի բուֆերային գոտի է
 կենսաբազմազանության
պահպանման
հատուկ տարածք է
 ծովախորշ է
Բ. Շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր
ազդեցություններ
Արդյո ք ծրագիրը կհանգեցնի`

Ենթածրագիր IX

Նշումներ

X
X

Գրեթե բոլոր բնակավայրերում առկա են
պատմամշակութային հուշարձաններ, սակայն
ծրագիրը չի առնչվում վերջիններիս հետ
«Արփի լիճ» արգելոցը գտնվում է Շիրակի մարզի
Ամասիայի և Աշոցքի տարածաշրջաններում և
ծրագրի բնակավայրերի հետ չի առնչվում:
Հեռավորությունը Արթիկ քաղաքից կազմում է
շուրջ 40 կմ:
Ծրագրի
իրականացման
տարածքում
ճահճուտներ չկան
Հայաստանում նման տարածքներ չկան
Հովտաշեն,
Նոր
Կյանք,
Վարդաքար
և
Սպանդարյան գյուղերը տեղակայված են Մանթաշ
գետի աջ ու ձախ ափերին:

X
X
X

Հայաստանում նման տարածքներ չկան
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Ուսումնասիրության հարցեր
 վերին հոսանքում գտնվող համայնքներից,
արդյունաբերական ձեռնարկություններից,
գյուղատնտեսությունից
կեղտաջրի
հեռացման և հողի էռոզիայի հոսքի պատճառով աղտոտված ջրի մատակարարման
 պատմամշակութային
հուշարձանների/տարածքների վիճակի վատացման և
այդ տեղանքների կորստի/վնասման

Շիրակի մարզի բնակավայերերի
ջրամատակարարման համակարգերի բարելավում
Այո

ՈԿ

Ենթածրագիր IX

X

չի կանխատեսվում

X

Ենթածրագրի
շրջանակներում
ընդգրկված
համայնքներում
խմելու
ջուրը
չպետք
է
օգտագործվի ոռոգման կամ այլ նպատակներով:
Որևէ հակամարտություններ չեն կանխատեսվում:
Այս ենթածրագրի շրջանականերում խմելու ջրի
մատակարարումն
իրականացվելու
է
քլորացումից/ախտահանումից հետո:
Խողովակաշարը
վերանորգվելու
է
ամբողջությամբ,
վերացվելու
են
ապօրինի
միացումները,
ջուրը
մատակարարվելու
է
քլորակայան անցնելուց հետո:
Ենթածրագրի շրջանակներում գլխամասային
կառուցվածքներում
աշխատանքներ
չեն
նախատեսվում:
Նախագծում չի նախատեսվում ստորերկրյա
ջրերի նոր ջրառ, այդ իսկ պատճառով ծրագրի
իրականացումը
չի
կարող
հանգեցնել
աղակալման և գրունտի նստեցման: Ծրագրի
արդյունքում կբարելավվի ջրամատակարարման
համակարգը, որը կնպաստի ջրի առավել
արդյունավետ կառավարմանը:

X

X

X

 ջրառի աշխատանքների կամ ջրհորների ոչ
պատշաճ պաշտպանության, հանգեցնելով
ջրամատակարարման աղտոտման
 գրունտային ջրի չափազանց մեծ ջրառի,
հանգեցնելով
աղայնացման և հողի
նստեցման

 ջրի մաքրման կայաններից տիղմի ոչ
պատշաճ ձևով հեռացման
 աղմուկը և այլ հնարավոր վնասները
մեղմելու և ենթակառուցվածքները պաշտպանելու համար պոմպակայանների և
մաքրման կայանների շուրջ ոչ պատշաճ
բուֆերային գոտու առկայության

X

Նշումներ
Բնակավայրերի
ջրամատակարարումն
իրականացվում է ենթահունային ջրընդունիչ
կառուցվածքների միջոցով, որոնք գտնվում են
Մանթաշ գետի վերին հոսանքներում, ուր
բացակայում են բնակավայրերը
Գրեթե բոլոր բնակավայրերում առկա են
պատմամշակութային հուշարձաններ, սակայն
ծրագիրը չի առնչվում վերջիններիս հետ: Դրանք
տեղակայված են ենթածրագրի բնակավայրերից
որոշակի հեռավորության վրա, ինչի արդյունքում
հնարավոր վտանգներ չեն կանխատեսվում
Ենթածրագրի համար կիրառելի չէ

X

 գրունտային ջրի չափազանց մեծ քանակով
մղման պատճառով հողի նստման վտանգի
 համայնքների տեղահանման պատճառով
առաջացող սոցիալական բախումների
 մակերևութային և գրունտային ջրերի այլ
շահառու
ջրօգտագործումների
հետ
ջրամատակարարման համար չմաքրված
ջրի ջրառի հակամարտությունների
 չմաքրված ջրի անբավարար մատակարարման (օրինակ, չափազանց շատ պաթոգեններով կամ հանքային բաղադրիչներով)
 բաշխիչ ցանց վտանգավոր ջրի առաքման

 պաշարապահ ջրամբարում ջրիմուռների
չափազանց շատ աճի
 համայնքի
ենթակառուցվածքի
հզորությունների
սահմանը
գերազանցող
ծավալով կեղտաջրերի արտադրության
աճի

Ոչ
X

X

X
X

Ծրագրում
ընդգրկված
բնակավայրերից
կոյուղացված
է
միայն
Արթիկ
քաղաքը,
բացակայում են կոյուղու մաքրման կայանները:
Արթիկ
քաղաքի
ջրամատակարարման
համակարգի
վերանորոգումը
չի
նպաստի
կեղտաջրերի ծավալի ավելացմամանն այնքանով,
որ այն գերազանցի գործող կոյուղու ցանցի հզորություններ սահմանը: Միևնույն ժամանակ
ջրաչափերի տեղադրումը և հոսակորուստների
կրճատումը կկանխեն ջրի ավելորդ հոսքը, որի
հետևանքով ևս կեղտաջրերի արտադրությունը չի
գերազանցի նախատեսված
հզորությունների
սահմանը:
Այս ենթածրագրի համար կիրառելի չի:

X
X

Նախագծային փաստաթղթերը պատրաստվում են
ըստ գործող քաղաքաշինական նորմերի
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Շիրակի մարզի բնակավայերերի
ջրամատակարարման համակարգերի բարելավում

Ուսումնասիրության հարցեր
 հաղորդագծերի
և
մոտեցնող
ճանապարհների հետ կապված վատթարացումների

Այո

 քլորի և այլ վնասակար քիմիական
նյութերի ընդունման, պահեստավորման և
բեռնաթափման ոչ պատշաճ նախագծված
կառուցվածքներից
ծագող
առողջապահական վտանգների
 ախտահանման համար օգտագործվող
քլորից աշխատողների առողջության և
անվտանգության վտանգների, շինարարության
և
շահագործման
ժամանակ
կենսաբանական
և
ֆիզիկական
այլ
վտանգների
 մարդկանց
տեղափոխման
կամ
պարտադրված վերաբնակեցման
 աղքատների, կանանց և երեխաների,
բնիկների կամ այլ խոցելի խմբերի վրա
անհամաչափ ազդեցության
 շինարարական
աշխատանքների
պատճառով աղմուկի ու փոշու

X

 շինարարական
աշխատանքների
պատճառով
ճանապարհային
երթևեկության ավելացման

X

 շինարարական գործունեությունից հողի
շարունակական էռոզիայի/ նստվածքների
տեղափոխման
 վատ ՇևՊ մաքրման գործընթացների
(հատկապես ֆիլտրերում տիղմի կուտակման)
և
բաշխիչ
համակարգերում
մնացորդային քլորի ոչ պատշաճ մոնիտորինգի հետևվանքով անհամապատասխան քլորացման պատճառով վտանգավոր
ջրի մատակարարման
 չեզոքացնող
քիմիական
նյութերի
մատակարարմանը ոչ համարժեք ուշադրություն դարձնելու հետևանքով կոռոզիայի
ենթարկված բաշխման համակարգով ջրի
առաքման
 քլորի գազի պատահական արտահոսքի

X

աճի

պատճառով

 կենցաղային ջրերի ծավալի ավելացման
(խոհանոցային և լվացքի ջուր) և կոյուղու
մաքրման կայաններում տիղմի ծավալի
աճի

Ենթածրագիր IX

Ոչ
X

Նշումներ
Մոտեցնող ճանապարհների վատթարացում չի
նախատեսվում, իսկ էլեկտրահաղորդման գծերի
հետ հատման դեպքում հատումը կիրականացվի
պահանջվող նորմերին համապատասխան
Քլորի և այլ վտանգավոր քիմիական նյութերի
ստացման, պահպանման համար նախատեսված
միավորների
նախագծային
փաստաթղթերը
կազմվում
են
գործող
նորմատիվների
պահանջներին համապատասխան
Քլորի, կամ այլ աղտոտող նյութերի հետ
աշխատելիս
անհրաժեշտ
է
պահպանել
աշխատանքի
անվտանգության
անհրաժեշտ
կանոնները: Աշխատակիցները պարբերաբար
վերապատրաստվում են:

X

Չի կանխատեսվում

X

Չի կանխատեսվում

X

X

Շինարարության
ժամանակ
դա
կկրի
ժամանակավոր
բնույթ,
իսկ
մեղմացնող
միջոցառումները կներառվեն շրջակա միջավայրի
կառավարման պլանում / ՇՄԿՊ /
Ոչ էական աճ կանխատեսվում է շինարարության
ժամանակահատվածի համար: Ճանապարհային
երթևեկության կարգավորումնն առավելագույնս
պայմանավորված
կլինի
մեղմացնող
միջոցառումներով:
Շինարարության
կազմակերպման
կոնկրետ
միջոցառումները կտրվեն ՇՄԿՊ-ում
X

X

Ֆիլտրերում
տիղմի
կուտակման
խնդիրը
կիրառելի չէ, իսկ բաշխման համակարգում
մնացորդային
քլորի
մոնիտորինգն
իրականացվում է ՀՀ ԱՆ-ի կողմից սահմանված
կարգով:

Այս համակարգի շահագործման ժամանակ ջուրը
մաքրող քիմիական նյութեր չեն գործածվում:

X
X

 չափից ավելի մեծ ջրառի հետևանքով
հոսանքն ի վար ջրօգտագործողների վրա
բացասական ազդեցության
 ջրի մրցակցային օգտագործումների
 ջրամատակարարման
կեղտաջրի հոսքի աճի

ՈԿ

X
X

X

Տեխ. անվտանգության ապահովման դեպքում չի
կանխատեսվում
Համակարգի
վերակառուցման
նախագիծը
մշակվում
է
բացառելու
համար
նման
իրավիճակները
Ծրագրի նպատակն է մեղմել ջրօգտագործման
մրցակցությունը
Կեղտաջրերի
ծավալը
Արթիկ
քաղաքում
կավելանա, սակայն այն չի գերազանցի գործող
կոյուղու ցանցի հզորությունների սահմանը:
Ծրագրում ընդգրկված բնակավայրերում կոյուղու
մաքրման կայաններ չկան:
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Ուսումնասիրության հարցեր
 ծրագրի շինարարության և շահագործման
ժամանակ բնակչության մեծ ներհոսքի,
ինչը
կարող է սոցիալական ենթակառուցվածքի ու ծառայությունների վրա (ինչպես օրինակ ջրամատակարարման ու ջրահեռացման համակարգերը) բեռնվածքի աճ
առաջացնել
 սոցիալական կոնֆլիկտների, եթե վարձում
են այլ շրջաններից կամ երկրներից
աշխատողների
 շահագործման
և
շինարարության
ժամանակ պայթուցիկ նյութերի, վառելիքի
և այլ քիմիական նյութերի տեղափոխման,
պահեստավորման, օգտագործման և/կամ
հեռացման
պատճառով
համայնքի
առողջության և անվտանգության համար
ռիսկերի
 համայնքի առողջության և անվտանգության համար ռիսկերի` պատահական
վթարների և բնական վտանգների պատճառով,
հատկապես
երբ
ծրագրի
կառուցվածքային տարրերը կամ բաղադրիչները հասանելի են ազդակիր համայնքի անդամների համար կամ երբ դրանց
վթարը ծրագրի տարրերի շինարարության,
շահագործման
և
ապամոնտաժման
ժամանակ կարող է բերել համայնքի
վնասման

Շիրակի մարզի բնակավայերերի
ջրամատակարարման համակարգերի բարելավում
Այո

ՈԿ

Ոչ
X

Նշումներ
Ծրագրի ծավալները փոքր են և այն վերաբերում է
գոյություն
ունեցողղ
համակարգերի
վերակառուցմանը,
սոցիալական
նոր
ազդեցություն չի կանխատեսվում

X

Ծրագրով խրախուսվում է տեղական աշխատուժի
օգտագործումը

X

Ծրագրի
շրջանակներում
օգտագործվող
պայթուցիկ նյութերի, վառելիքի և այլ քիմիական
նյութերի
օգտագործման
անվտանգության
կանոնները պահպանելու դեպքում ռիսկերը
կհասցվեն նվազագույնի:

X

Ծրագրի շրջանակներում օգտագործվող նյութերի
տեղափոխման,
պահեստավորման
և
օգտագործման
անվտանգության
կանոնները
պահպանելու դեպքում պատահական վթարների
և բնական աղետների հետևանքով համայնքներին
սպասվող ռիսկերը կհասցվեն նվազագույնի:

Հարցեր կլիմայական փոփոխությունների և աղետների ռիսկի
վերաբերյալ
Հետևյալ
հարցերը
նախատեսված
չեն
բնապահպանական
դասակարգման համար: Նրանք այս հարցաթերթում ընդգրկվել են,
որպեսզի
օժանդակեն կլիմայական աղետների
հնարավոր
վտանգները սահմանելուն
 Արդյո±ք նախագծային տարածքը ենթակա է այնպիսի
վտանգների, ինչպես օրինակ երկաշարժերը, հեղեղումները,
սողանքները, տրոպիկական ցիկլոնային քամիները, փոթորկոտ
ալեկոծությունները, ցունամիի կամ հրաբխային ժայթքումները և
կլիմայական փոփոխությունները
 Կարող են ջերմաստիճանի, տեղումների, կամ
ծայրահեղ
իրադարձությունների փոփոխությունները ծրագրի տևողության
ընթացքում
ազդել
տեխնիկական
կամ
ֆինանսական
կայունության վրա
(օրինակ`
անձրևների քանակի
փոփոխությունների պատճառով կայուն ջրամատակարարման
կրճատում, ծովի մակարդակի բարձրացման
պատճառով
առաջարկվող ջրամատակարարման աղբյուրում աղակալում
 Արդյո±ք ծրագիրն ունի դեմոգրաֆիկ կամ հասարակատնտեսական կողմեր, որոնք արդեն խոցելի են (օրինակ`
բնակչության,
գյուղական-քաղաքային
ներգաղթողների,
անօրինական բնակիչների, ազգային փոքրամասնությունների,
կանանց կամ երեխաների հաճախակի անտեսվածության)
 Արդյո±ք ծրագիրը կարող է մեծացնել շրջակա տարածքի
կլիմայական, կամ
աղետների նկատմամբ խոցելիությունը
(օրինակ` ջրի օգտագործում խոցելի աղբյուրից, որից օգտվում են
մեծ թվով սպառողներ, կամ նպաստել երկրաշարժի գոտիներում
բնակության հաստատմանը)

Այո

Ոչ

Նշումներ

X

Հայաստանը գտնվում է ակտիվ
տեկտոնական գոտում և կարող է
ենթարկվել
վտանգների`
բոլոր
հնարավոր հետևանքներով

X

տեղումների քանակի կրճատումը
կարող է հանգեցնել աղբյուրներում
ջրի քանակի նվազմանը, ինչն իր
հերթին
կհանգեցնի
կայուն
ջրամատակարարման
խաթարմանը

X

X

* Աղետը համարվում են հավանական վնասակար ֆիզիկական իրադարձություն
Ենթածրագիր IX
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Շիրակի մարզի բնակավայերերի
ջրամատակարարման համակարգերի բարելավում

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2. Նախնական կլիմայական վտանգների ուսումնասիրության ստուգաթերթ
Երկիր/Ծրագրի անվանում
Սեկտոր
Ենթաոլորտ
Բաժին

Հայաստան/Ջրամատակարարման և ջրահեռացման սեկտորի ծրագիրԼրացուցիչ ֆինանսավորում
Ջրամատակարարում և քաղաքային այլ ենթակառուցվածքներ ու
ծառայություններ
Քաղաքաշինության
քաղաքականություն,
ինստիտուցիոնալ
կարողությունների զարգացում, քաղաքային ջրամատակարարում
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցություն

Ծրագրի
իրականացման
արդյունքներ

Նյութեր և Տեխնիկական
սպասարկում

Ծրագրի Տարածք և
Նախագիծ

Ուսումնասիրության հարցեր

Միավոր

Նշումներ1

Արդյո՞ք հավանական է ծրագրի (կամ նրա բաղադրիչների)
իրականացման տարածքի և/կամ ուղեգծի վրա ազդեցություն
կլիմայական պայմանների հետևանքով, ներառյալ ծայրահեղ
կլիմայական իրավիճակներ՝ հեղեղումներ, երաշտ, փոթորիկ,
սողանքներ:
Արդյո՞ք անհրաժեշտություն կա ծրագրի նախագծում հաշվի
առնել
(օր.՝
կամուրջների
եզրաչափերի
համար)
հիդրոօդերևութաբանական պարամետրեր
(օր.` ծովի
մակարդակ, գետի առավելագույն հոսք, ջրի անվտանգ
մակարդակ, քամու առավելագույն արագություն և այլն):
Կարո՞ղ են եղանակը, ներկայիս և ապագա կլիմայական
փոփոխությունները
(օր.
խոնավության
առավելագույն
մակարդակ, ջերմաստիճանի հակադրություն ամառային շոգ
օրերի և ձմեռային ցուրտ օրերի միջև, քամու և խոնավության
ազդեցություն, հիդրոօդերևութաբանական պարամետրեր)
ազդել նախագծի միջոցների ընտրության վրա ծրագրի
արդյունքների
կենսունակության
հարցում
(օրինակ
շինանյութեր):

0

Տվյալ
ծրագրի
կիրառելի չէ:

համար

0

Տվյալ
ծրագրի
կիրառելի չէ:

համար

1

Կարո՞ղ են եղանակը, ներկայիս և ապագա կլիմայական
փոփոխությունները, ծայրահեղ կլիմայական իրավիճակները
ազդել ծրագրի արդյունքի/արդյունքների տեխնիկական
սպասարկման (պլանավորում և ծախսեր) վրա:
Կարո՞ղ են եղանակային/կլիմայական պայմանները և
ծայրահեղ կլիմայական իրավիճակները ազդել ծրագրի
արդյունքների (օրինակ՝ հիդրոէներգիայի արտադրության
կայաններ)
շահագործման
(օրինակ՝
տարեկան
էլեկտրաէներգիայի արտադրություն) վրա նախագծային
շահագործման ժամանակամիջոցում:
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Շինանյութերի և նախագծային
որոշումների
ընտրությունը
պետք է կատարել հիմնվելով
բնակավայրի
կլիմայական
պայմանների վրա (օրինակ՝
նախապես որոշել գրունտի
սառեցման
խորությունը)՝
դրանով իսկ մեղմացնելով
վտանգները:
Տվյալ
ծրագրի
համար
կիրառելի չէ:

0

Տվյալ
ծրագրի
կիրառելի չէ:

համար

Պատասխանների տարբերակաները և համապատասխան միավորները տրված են ստորև:
Պատասխան
Հավանական չէ
Հավանական է
Շատ հավանական է

Միավոր
0
1
2

Եթե պատասխանների միավորների գումարը կազմում է 0, ապա ծրագիրը համարվում է ցածր ռիսկային: Եթե բոլոր
պատասխանների գումարը հանգեցնում է 1-4 միավորի և որևէ առանձին պատասխան չի ստանում 2 միավոր, ծրագիրը դասվում
է որպես միջին ռիսկային: 5 և ավել միավոր ստանալու (բոլոր պատասխանների 1 միավոր ստանալու դեպքում) կամ որևէ
առանձին հարցի պատասխանի 2 միավոր ստանալու դեպքում ծրագիրը համարվում բարձր ռիսկային:
Նախնական ուսումնասիրության ադյունքը (ցածր, միջին, բարձր)

___1____ Միջին ______

Այլ շումներ.__________________________________________________________________________________________
Կազմեց՝
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Քրիստինե Սահակյան (ՀԳՇՆ ՍՊԸ, բնապահպանության մասնագետ)

Հնարավորության դեպքում ներկայացնել մանրամասներ ծրագրի բաղադրիչների զգայունության վերաբերյալ այնպիսի կլիմայական պայմանների հանդեպ, ինչպես
օրինակ՝ ենթակառուցվածքների բաղադրիչների նախագծային ստանդարտներում կլիմայական պարամետրերի ուսումնասիրությունը, կարևոր կլիմայական
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արդյունքների շահագործման և/կամ տեխնիկական սպասարկման ծախսերի/պլանավորման:
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