ԱՌԵՎՏՐԻ ԽԹԱՆՄԱՆ ԵՎ ՈՐԱԿԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԾՐԱԳԻՐ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ՇԵՆՔԻ
ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ՝ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ԵՐԿՈՒ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ
(ոչ պաշտոնական թարգմանություն)

Փաստաթուղթը մշակել է
ԱԽՈԵ ծրագրի
Բնապահպանական և սոցիալական ոլորտի խորհրդատու՝
Ալիսա Սավադյանը
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2021

ՄԱՍ Ա․ ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍԻ
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ
Երկիր

Հայաստանի Հանրապետություն

Ծրագիր

«Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածք»
Շենքի

վերակառուցման

չափագիտության

աշխատանքներ

երկու

արդյունաբերական

լաբորատորիայի

տեղակայման

նպատակով
Տեղանքում

ԱԽՈԵ ծրագիրը կֆինանսավորի ՍՉԱՄ-ի հարակից տարածքների

ծավալվող

վերակառուցման

գործունեության

հավատարմագրման

շրջանակ

տեղական

աշխատանքները՝
ծառայությունները

արտադրողների

չափագիտության

և

արդիականացնելու

և

մրցունակությունը

հզորացնելու

նպատակովֈ Վերանորոգման աշխատանքները կիրականացվեն 11
հարկանի շենքի առաջին, երկրորդ և չորրորդ հարկերում, որտեղ
տեղակայված
կլինեն
7
լաբորատորիա,
հարակից
աշխատասենյակներ (518 մ2 մակերեսով),

սարքավորումների

փոխանցման սենյակ (35 մ2 մակերեսով), նիստերի/դասընթացների
դահլիճ (190 մ2 մակերեսով)ֈ
ՍՉԱՄ-ի

գրասենյակային

վերակառուցման

743

մ2

աշխատանքները

աշխատասենյակների

ներքին

մակերեսով
ներառում

հարդարանքի

տարածքի
են

որոշ

վերանորոգման,

հատակի նորոգման ու սվաղման, պատուհանների, դռների ու
ներքին

խողովակների

կփոխվեն

թարմացման

ներքին

աշխատանքներֈ

Լիովին

հաղորդակցություններն

ու

ենթակառուցվածքները, էլեկտրական լարերը և ջրատարները
ամբողջությամբ կփոխարինվեն: Կտեղադրվեն լուսադիոդային
լուսավորության համակարգ և փոփոխական սառեցնող հեղուկի
հոսք

(VRF)

HVAC

համակարգ:

Շենքում

առկա

արտաքին

էլեկտրականությունը, բնական գազը, ջրամատակարարումը և
կոյուղաջրերի ուղղությունները կմնան անփոփոխ:
Ինստիտուցիոնալ

Առաջադրանքների խմբի

Պաշտպանության ոլորտի

համաձայնագրեր
(ՀԲ)

ղեկավար՝

մասնագետներ՝

Երալի Բեկսուլթան

Հմայակ Ավագյան

Կարեն Գրիգորյան

(Բնապահպանական)
Սոֆիա Վ. Գեորգիեվա
(Սոցիալական)

Իրականացման
միջոցառումներ (ՀՀ)

Իրականացնող

Աշխատանքների

Աշխատանքների

գերատեսչություն ՝

ղեկավար

կապալառու

ՀՀ Վարչապետի

Թիվ 1

ՀՀ նախագծերի

գրասենյակի

Շինվարչություն ԲԲԸ

պետական

կազմում գործող ԾԿԳ

արտագերատեսչ
ական
փորձաքննություն
ՓԲԸ

ՏԵՂԱՄԱՍԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հիմնարկի
անվանումը, որի

«Ստանդարտների և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ

շրջակա տարածքը
պետք է
վերականգնվիֈ
Հաստատության
հասցեն և գտնվելու Երևան, Կոմիտասի պողոտա, 49/4 շենք
վայրը, որի շրջակա
տարածքը պետք է
վերականգնվիֈ
Ո՞ւմ է պատկանում Վարչական շենքի գրասենյակային տարածը և լաբորատորիաները
պատկանում են ՍՉԱՄ-ին: Անշարժ գույքի ձեռքբերման իրավունքը
հողըֈ
հաստատող փաստաթուղթը հանդիսանում է անշարժ գույքի
Ո՞վ է օգտագործում
նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման N26062020-01-02հողը
65 վկայականը՝ տրված 26.06.2020 թվականին, Երևանի
(պաշտոնական, ոչ
քաղաքապետարանի աշխատակազմի ղեկավարի N 627 Ա որոշման
ֆորմալ):
հիման վրա (Հավելված 2):
Շենքի երեք հարկերը զբաղեցնում են ՍՉԱՄ-ի լաբորատորիաները
և

գրասենյակները:

առաջացնի

Վերանորոգման

ֆիզիկական

ապաստանի

կորուստ)

տեղաշարժ
կամ

աշխատանքները

չեն

(տեղափոխում

կամ

տնտեսական

տեղահանում

(ակտիվների կորուստ կամ ակտիվների հասանելիություն, որը
հանգեցնում

է

եկամտի

աղբյուրների

կամ

կենսամիջոցների

կորստի): Տարածքները պետական սեփականություն են և չեն
կարող օգտագործվել մասնավոր կամ շահույթ ստանալու
նպատակներով:
Հարակից

հողատարածքի

վրա

(կադաստրային

համարը՝

0100302140140)

գտնվում

է

փողոցային

առևտրի

կետ,

իսկ

վաճառողները աշխատում են երկար տարիներ: Ակնկալվում է, որ
շենքի

վերանորոգման

աշխատանքները

որևէ

կերպ

չեն

անդրադառնա վաճառողների վրա: Առևտրի ընթացքի վրա
ազդեցության դեպքում կապալառուն և վերահսկող խորհրդատուն
կտեղեկացնեն

ԾԿԳ-ին՝

Վերաբնակեցման

գործողությունների

պլանը վերանայելու և համաձայն Ծրագրի ՎՔՇ-ի ազդակիր
անձանց փոխհատուցելու նպատակով:
Տեղամասի շուրջ

Շենքը գտնվում է Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանում՝ բնակելի

ֆիզիկական և

շենքերից

հեռու:

Դեպի

ՍՉԱՄ

տանող

ճանապարհն

բնական միջավայրի ասֆալտապատ է: Որևէ բուսական ծածկույթ (ծառ, թուփ) չի կարող
նկարագրությունֈ

խոչընդոտել շինարարական աշխատանքներին: ՍՉԱՄ-ի հարակից
տարածքում բավարար տեղ կա շինարարական և մարդատար
մեքենաներ կայանելու և անհրաժեշտության դեպքում՝ շինանյութի
ու

շինարարական

թափոնների

կառուցելու համար:
Շինարարական աշխատանքները

ժամանակավոր
չեն

պահեստ

խանգարի

մոտակա

բնակիչների առօրյա կյանքին: Վերանորոգման աշխատանքները
չեն խոչընդոտի ՍՉԱՄ-ին պատկանող և այլ հարկերում գտնվող
գրասենյակների

գործունեությանը:

Շինանյութերը

կմատակարարվեն և թափոնները կհեռացվեն բեռնատար վերելակի
միջոցով:
Ծրագրի

սոցիալական

և

բնապահպանական

ոլորտների

պատասխանատու մասնագետները այցելել և նախապես զննել են
են տեղամասը:
Տեղանքի և

Անհրաժեշտ մասերն ու այլ շինանյութերը կարելի է ձեռք բերել

հեռավորության վրա մոտակա

վաճառակետերից

կամ

մեծածախ

առևտրի

գտնվող նյութի

կենտրոններից:

աղբյուրներ,
հատկապես

Շինարարության համար անհրաժեշտ ջուրը առկա է շենքում և
մատակարարվում է «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից:

մասերի, ջրի,
քարերի
տեղակայում:
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
հայերեն

կունենան/ տեղի են

Վերջնական ԲՍԿՊ-ի անգլերեն և
տեղադրվելէ ծրագրի ՖԲ-ին կայքում՝

ունեցել հանրային

ԲՍԿՊ-ի

տեղադրվել

քննարկումների

ֆեյսբուքյան էջում (https://www.facebook.com/TPQIProject) 2021 թ

Ե՞րբ, որտե՞ղ տեղի

նախնական

տարբերակը

տարբերակները
է

Ծրագրի

գործընթացըֈ

փետրվարի 24-ին:
Փաստաթղթի վերաբերյալ հանրային խորհրդակցությունը կայացել
է 2021թ. մարտի 9-ին:
Նախատեսված աշխատանքների և հարցերի կամ բողոքների
հասցեագրման վերաբերյալ տեղեկությունները կփակցվեն ՍՉԱՄ-ի
տեղեկատվական ցուցանակի վրա, աշխատավայրում և (կամ) դրա
հարակից տարածքներում:

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ
Հավելված 1․ ՍՉԱՄ-ի հարակից տարածքների և լաբորատորիաների հատակագիծ
Հավելված 2․ Շենքի սեփականության վկայական
Հավելված 3․ Շինարարական տեղամասի լուսանկարներ
Հավելված 4. Հանրային քննարկումների և հրավեր-հայտարարության
արձանագրություններ
Հավելված 5. Թափոնների հեռացման համաձայնագիր (կտրամադրվի վերջին ԲՍԿՊ-ում)
Հավելված 6. Շինարարության թույլտվություն (Քաղշին կոմիտեից ներկայացված է
տեղեկանք վերանորոգման աշխատանքնքրի համար շին թույլտվության ոչ անհրաժեշտ
լինելու վերաբերյալ)

ՄԱՍ Բ․ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒ ԹՅՈՒ Ն ԱՆՎՏԱՆԳՈՒ ԹՅԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ/ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՍՔՐԻՆԻՆԳ
Գործողություն/ խնդիր
Արդյո՞ք
տեղամասի
գործողությունն
երը կներառեն/
կընդգրկեն այս
գործողությունն

Կարգավի

Ընթացիկ գործողություններ

ճակ
1.

Շենքի վերականգնում

[ ] Այո [ ] Ոչ

Եթե «Այո», տե՛ս ստորև
բերված Ա բաժինը

2.

Փոքրամասշտաբ նոր

[ ] Այո [ ] Ոչ

շինարարություն

երից որևէ

3.

մեկըֈ

հեռացման անհատական
համակարգ
4.

Կեղտաջրերի

Պատմական

Եթե «Այո», տե՛ս ստորև
բերված Ա բաժինը

[ ] Այո [ ] Ոչ

Եթե «Այո», տե՛ս ստորև
բերված Բ բաժինը

[ ] Այո [ ] Ոչ

շինություն(ներ) և

Եթե «Այո», տե՛ս ստորև
բերված Գ բաժինը

թաղամասեր
5.

Հողի ձեռքբերում1

[ ] Այո [ ] Ոչ

Եթե «Այո», տե՛ս ստորև
բերված Դ բաժինը

6. Վտանգավոր կամ
թունավոր նյութեր2

[ ] Այո [ ] Ոչ

Եթե «Այո», տե՛ս ստորև
բերված Ե բաժինը

7. Երթևեկության և

[ ] Այո [ ] Ոչ

Եթե «Այո», տե՛ս ստորև
բերված Զ բաժինը

հետիոտների
անվտանգություն
8. Սոցիալական ռիսկերի

[ ] Այո [ ] Ոչ

կառավարում

1

Եթե «Այո», տե՛ս ստորև
բերված Է բաժինը

Հողերի ձեռքբերումը ենթադրում է մարդկանց տեղահանում, անձնական գույքի, ապրուստի

միջոցների տեղափոխում դեպի ձեռբերվող հող, որտեղ ապրում են մարդիկ, գնում կամ զբաղեցնում
են, և, կամ ձեռնարկատիրական (կրպակներ) գործունեություն են ծավալումֈ
2

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

վնասակար լուծիչներ, կապարի ներկի հեռացման միջոցներ և այլն:

ՄԱՍ Գ․ ՄԵՂՄԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

ՑՈՒՑԱՆԻՇ

ՄԵՂՄԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ
ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ

Ընդհանուր

Ծանուցում և

(ա)

Տեղեկացնել

շինարարության

և

պայմաններ

աշխատողի

բնապահպանական

անվտանգություն

տեսչություններին ու համայնքներին առաջիկա

տեղական

գործողությունների մասինֈ
բ) Տեղեկացնել հանրությանը աշխատանքների
մասին՝ զանգվածային լրատվության միջոցով և
(կամ)

համապատասխան

ծանուցումներ

փակցնել հանրությանը հասանելի վայրերում
(այդ թվում աշխատանքային տեղամասում)ֈ
գ)

Ձեռք

բերել

շինարարության

և

(կամ)

վերականգնման համար օրենքով անհրաժեշտ
բոլոր թույլտվություններըֈ
դ) Պաշտոնապես համաձայնեցնել գործատուի
հետ,

առ

այն,

որ

բոլոր

աշխատանքներն

իրականացվելու

են

անվտանգ

կազմակերպված՝

շրջակայքում

բնակիչներին

ու
գտնվող

պատճառվող

անհարմարությունները և շրջակա միջավայրի
ազդեցությունները
նվազագույնի
հասցնելու
նպատակով:
ե)

Ապահովել

աշխատողների

պաշտպանիչ

հանդերձանքի

համապատասխանությունը
լավագույն

անհատական

փորձին

միջազգային

(սաղավարտ,

ըստ

անհրաժեշտության՝ դիմակներ և պաշտպանիչ
ակնոցներ, բաճկոն և կոշիկներ)ֈ
զ)

Ապահովել

ցուցանակի

առկայությունը

շինհրապարակում, որտեղ փակցված կլինեն
աշխատանքային
ընթացակարգերըֈ

կանոններն

ու

Ա. Ընդհանուր

Օդի որակ

ա) Առաջին հարկում քանդման աշխատանքների

վերականգնողական

ժամանակ օգտագործել բեկորների հեռացման

և (կամ)

խողովակաշարֈ

շինարարական
գործողություններ

բ)

Քանդման

աշխատանքներից

առաջացած

բեկորները կուտակել վերահսկվող տարածքում,
որտեղ

ջուր

կցողվի՝

փոշին

նվազեցնելու

նպատակովֈ
գ)

Կիրառել

փոշեճնշման

հորատման,

միջոցառում

պատերի

քանդման

աշխատանքների ժամանակ՝ պարբերաբար ջուր
ցողելով և, կամ տեղադրելով փոշու պաշտպանիչ
ծածկոցներֈ
դ) Փոշին նվազագույնի հասցնելու նպատակով՝
զերծ

պահել

շրջակայքը

(մայթերը,

ճանապարհները) բեկորներիցֈ
ե)

Արգելել

տեղամասում

շինանյութերի,

թափոնների բացօդյա այրումըֈ
զ) Թույլ չտալ տեղամասում տրանսպորտային
միջոցների պարապ աշխատանքըֈ
Աղմուկ

(ա) Սահմանափակել շինարարության աղմուկը
ցերեկային

ժամերից

հետո,

բացառությամբ

ծայրահեղ անհրաժեշտ դեպքերի: Տեղեկացնել
համայնքներին աշխատանքային ժամերից դուրս
նշանակված աշխատանքների մասինֈ
բ) Շահագործման ընթացքում գեներատորների,
օդային
կոմպրեսորների
և
այլ
մեխանիկական սարքավորումների

շարժիչ
շարժիչի

ծածկոցները փակ պահելֈ Սարքավորումները
տեղակայել

բնակելի

տարածքներից

հնարավորին չափ դուրսֈ
Ջրի որակ

ա)

Սահմանել

էրոզիայի

կառավարման

և

նստվածքների

համապատասխան

միջոցառումներ, օրինակ, հարդի կապոցներ և,
կամ

տիղմը

կանխող

ցանկապատեր՝

թույլ

չտալով

նստվածքի

շերտի

տեղաշարժը

և

մոտակա գետերի ու առուների պղտորումըֈ
Թափոնների
կառավարում

ա) Հատկացնել համապատասխան ուղիներ
շինարարական աշխատանքներից առաջացող
բոլոր թափոնների հավաքման և հեռացման
համարֈ
բ) Առանձնացնել հանքանյութերի կառուցման և
քանդման թափոնները ընդհանուր աղբից,
օրգանական, հեղուկ և քիմիական թափոններից`
տեղում

տեսակավորելով

և

պահելով

համապատասխան արկղերում:
գ)

Հավաքել

շինարարական

թափոնները

և

խնամքով դասավորել նախանշված վայրերումֈ
դ) Հնարավորության դեպքում օգտագործել և
վերամշակել
պահպանված
և
գործածելի
նյութերը (բացառությամբ ասբեստի)ֈ

Զ. Երթևեկության

Ուղղակի կամ

ա) Տեղադրել ցուցանակ, նախազգուշական նշաններ,

և հետիոտնի

անուղղակի

արգելապտնեշներ

անվտանգություն

վտանգներ
հանրային

ցուցանակներ, աշխատանքային տեղամասը հստակ
տարբերակելու, և բոլոր հնարավոր վտանգների

երթևեկությանը

մասին

և հետիոտներին

նպատակով:

շինարարական
աշխատանքների
հետևանքով

(բ)

և

երթևեկության

հանրությանը

Մշակել

շրջանցիկ

նախազգուշացնելու

երթևեկության

կառավարման

համակարգ և վերապատրաստման դասընթացնել
մատուցել

անձնակազմի

համար,

հատկապես

տեղամասի մուտքի և մերձակայքի երթևեկության
ծանրաբեռնվածության
երթևեկության

մասին:

հատվածներում

Շինարարական
ապահովել

անվտանգ միջանցքներ և անցումներ հետիոտների
համարֈ
գ)

Աշխատանքային

երթևեկության
խուսափելով

ժամերը

տեղական
խոշոր

հարմարեցնել

սխեմային, օրինակ՝
տրանսպորտային

գործողություններից գերզբաղված ժամերին կամ
անասունի տեղափոխման ժամանակֈ
դ)

Ակտիվորեն

կառավարել

ահրաժեշտության

դեպքում՝

երթևեկությունն
հասարակության

անվտանգ և հարմար տեղաշարժի համար:
ե) Վերանորոգման աշխատանքների ընթացքում
ապահովել գրասենյակային հաստատությունների,
խանութների

և

շարունակական
շինությունների
դեպքումֈ

բնակավայրերի

անվտանգ

հասանելիությունը,
մերձակայքում

ու

նշված

աշխատանքների

ՄԱՍ Դ․ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ՊԼԱՆ

Ի՞նչ

Որտե՞ղ

Ինչպե՞ս

Ինչո՞ւ

Ո՞վ

Ե՞րբ
(պարամետր է
Գործողու
թյուն

(է հարկավոր

(է հարկավոր

հարկավոր

մշտադիտար

մշտադիտար

մշտադիտարկել)

կել

կել

պարամետրը) պարամետրը)

(սահմանել
հաճախականութ
յունը կամ

(է հարկավոր

(է պատասխանատու

մշտադիտարկել

մշտադիտարկման

պարամետրը)

համար)

շարունակական
ությունը)
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼ

Շինանյութերի
ձեռքբերում

Շինարարակա
ն թափոնի
գոյացում

Շինանյութերը գնել

Մատակարարի Ստուգել

Մատակարարման

Ապահովել

գրանցված

գրասենյակ կամ նյութերի

պայմանագրերը

շինանյութերի

ԾԿԳ
Տեխնիկական

կնքելու ժամանակ

հուսալիությունը և

հսկողության

(կամ)

անվտանգությունը

ընկերությունը

վկայականները

առողջության համար

մատակարարներից պահեստ

- Ժամանակավոր
տեղակայել
շինարարական
թափոնները այդ
նպատակով
հատկացված
վայրում,
- Ժամանակին
տեղափոխել

պիտակները և

Աշխատանքային Գործունեության Պարբերաբար.
տեղամաս
ստուգում
շինարարության
ընթացքում և
Թափոնների
տեղակայման
վայր

ավարտից հետո

ԾԿԳ
Տեխնիկական

- Կանխել հողի,
հսկողության
մակերևութային և
ստորերկրյա ջրերի
ընկերությունը
աղտոտումը:
- Խուսափել
շինհրապարակում
վթարներից
`շինանյութերի ցրված
բեկորների և

մանրաքարերի
պատճառով:
- Պահպանել

թափոնները
պաշտոնապես
նշանակված վայր:

շինհրապարակի և
շրջակայքի
գեղագիտական
տեսքը:
Շինանյութերի
և թափոնների
տեղափոխում

- տրանսպորտային
միջոցների և
մեքենաների
տեխնիկական
վիճակ,
- բեռնատար
տրանսպորտային
միջոցների
սահմանափակումը
և պաշտպանական
ժապավենով,
- սահմանված
ժամերի և
երթուղիների
պահպանում:

- Շինհրապարակ Շինարարության Ընտրովի/
- Շինանյութերի օբյեկտի
պատահական
և թափոնների
հարակից
ստուգումներ

ԾԿԳ
Տեխնիկական

փոխադրման

ընկերությունը

երթուղիներ

- Նվազագույնի
հասցնել երթևեկի
խափանումը.
- Սահմանափակել
ճանապարհների աշխատանքային
աղմուկը և տեղական
վերահսկում
ժամերի ընթացքում
համայնքներում
ըստ շարժման
- Նվազագույնի
ուղղության
հասցնել երթևեկի

- Լվալ մեքենաները և Շինհրապարակ Գործունեության Ընտրովի/
շինտեխնիկան
ստուգում
պատահական
ն
շինհրապարակից
ստուգումներ
սարքավորում դուրս կամ բնական
աշխատանքային
ների
հոսքերին հարակից
ժամերի ընթացքում
սպասարկում վայրում:
- Վերալիցքավորել
Շինարարակա

շինարարական
տեխնիկան կամ
կատարել յուղերի

հսկողության

խափանումը:

- Կանխել տեխնիկայի
շահագործման
հետևանքով հողի,
մակերևութային և
ստորերկրյա ջրերի
աղտոտումը:
- Հրդեհի դեպքում՝
ժամանակին
տեղայնացնել և
նվազեցնել սպասվող

ԾԿԳ
Տեխնիկական
հսկողության
ընկերությունը

վնասը:

վերալցման
աշխատանքներ
շինհրապարակից
դուրս կամ
նախատեսված
առանձանցված
տարածքում:
- Աշխատանքային Շինհրապարակ Վիզուալ
արտահագուստի և
ստուգում
ի
ԱՊՄ առկայություն:
առողջություն - Խստորեն
Փաստաթղթերի
ն ու
պահպանել
ստուգում
անվտանգությ շինարարական
սարքավորումների
ունը
շահագործման և
ԱՄՊ-ի
օգտագործման
կանոնները:
-Անցկացնել
աշխատանքի
անվտանգության
վերաբերյալ
դասւնթացներ և
հրանգավորում
- Ապահովել
Աշխատողներ

հրդեհաշիջման և
բժշկական
օգնության
լրակազմի
առկայությունը
աշխատանքային
տեղամասում:

Աշխատանքների
ամբողջ

Նվազեցնել վնասվածք ԾԿԳ
ստանալու և դժբախտ Տեխնիկական

ժամանակահատվա պատահարների
ծ

հսկողության

հավանականությունը: ընկերությունը

Պատրաստվա
ծություն
կորոնավիրու
սային
հիվանդությա
ն դեմ
աշխատանքայ
ին
տեղամասում

- Ձեռքերը լվանալու Շինհրապարակ Գործունեության Աշխատանքների
միջոցներ (հոսող
ստուգում
ամբողջ
ջուր, ձեռքի օճառի,
ժամանակահատվա
ձեռքի ալկոհոլային
ծ
հիմքով մաքրող
միջոցներ, չորացման
սարքեր):
- Բժշկական
ստուգումների
ընթացակարգի
տեղամասի մուտքի
մոտ:
- Պարբերաբար

կորոնավիրուսային

ԾԿԳ
Տեխնիկական

հիվանդությամբ

հսկողության

վարակվելու ռիսկը

ընկերությունը

Նվազեցնել

աշխատանքային
տեղամասում

ախտահանել
աշխատասենյակներ
, սարքավորումները,
գործիքները,
թափոնը:
- Երթևեկության
Շինարարական Վիզուալ
կարգավորման և
օբյեկտի շրջակա ստուգում
նև
նախազգուշական
ճանապարհներ
ճանապարհայ նշաններ, ըստ
ին
անհարժեշտության:
անվտանգությ - Շինհրապարակը
պետք է
ուն
սահմանազատված/
ցանկապատված
լինի, իսկ
շինհրապարակում
բոլոր
շինարարական
գործողությունները
կատարվեն
սահմանափակ
Երթևեկությու

Աշխատանքների

Ուղևորների և (կամ)

ամբողջ

հետիոտների

ԾԿԳ
Տեխնիկական

ժամանակահատվա իրավունքը չպետք է

հսկողության

ծ

ոտնահարվի

ընկերությունը

շինարարական

Ճանապարհային

աշխատանքների

ոստիկանություն

պատճառով:

տարածքում:
- Ոչ մի շինանյութ և
թափոն չպետք է
կիտել կամ
տարածել
շինհրապարակից
դուրս:
Տեղամասի
վերականգնու
մ

Շինհրապարակ Վիզուալ
- Շենքի շրջակա
հողամասում
մնացորդային
թափոնները
մաքրված են,
տարածքը
վերականգնված է

ստուգում

- Աշխատանքային Շինհրապարակ Փաստաթղթերի
տարածքում
ստուգում
տեղեկատվու
տեղեկատվական
թյան և
ցուցանակին պետք է
բողոքների
փակցված լինի
հետևյալ
լուծում
տեղեկությունը․
- աշխատանքների
մատակարարի
(կապալառուի),
լիազորված անձի և
աշխատանքների
ֆինանսավորման
ծրագրի անվանումը:
- ՍՉԱՄ-ի
Հանրային

կոնտակտային
տվյալները

Աշխատանքների

Շինության

վերջին փուլում

գեղագիտական

ԾԿԳ
Տեխնիկական

արժեքները չպետք է

հսկողության

տուժեն

ընկերությունը

շինարարական
աշխատանքների
պատճառով:
Նախքան

Կապ հաստատել

շինարարական

շինհրապարակի

ԾԿԳ
Տեխնիկական

աշխտանանքերը և

հարակից տարածքի

հսկողության

ընթացքում

բնակիչների կամ

ընկերությունը

աշխատակիցների,
ինչպես նաև
շահագրգիռ այլ
կողմերի հետ և
գրանցել բողոքները:

տեղական
համայնքների
համար՝
շինարարական
աշխատանքների
պատճառած
անհանգստության
վերաբերյալ
բողոքներ հղելու
համար:

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՓՈՒԼ
- Հավաքել ՍՉԱՄ-ի ՍՉԱՄ-ի
գործունեության
հարակից
ն թափոնների
ընթացքում
տարածք
կառավարում առաջացած
կենցաղային
թափոնները
- ՍՉԱՄ-ի
Գործառնակա

Տեղամասի

ՍՉԱՄ-ի

Ապահովել

զննում

գործունեության

սանիտարական

ամբողջ

բարենպաստ

ՍՉԱՄ-ի աշխատակազմ

ժամանակահատվա պայմաններ ՍՉԱՄ-ի
ծ

աշխատակիցների և
այցելուների համար

կենցաղային
թափոնները
հեռացնելու համար
նախատեսված
պարագաների
առկայություն
HVAC
համակարգի
շահագործում
և
սպասարկում

Ապահովել ամբողջ

ՍՉԱՄ-ի

Պարբերաբար

Ջեռուցման և

Ջեռուցման և

ջեռուցման և

հարակից

զննումներ

օդափոխման

օդափոխման

օդափոխման

տարածք

համակարգերի

համակարգերի

համակարգերի

սպասարկման

անվտանգ և պատշաճ

կանոնավոր

ամբողջ

վիճակը

սպասարկում

ժամանակահատվա
ծը

Կապալառու
ՍՉԱՄ-ի աշխատակազմ

Ներքին
հաղորդակցմա
ն
համակարգերի
սպասարկում

Էլեկտրական

ՍՉԱՄ-ի

Պարբերաբար

ՍՉԱՄ-ի

Բացառել

լարերը և ջրի/

հարակից

զննումներ

գործունեության

էլեկտրահարումների,

ջրահեռացման

տարածք

ամբողջ

կարճ միացումների և

խողովակները

ժամանակահատվա խողովակների

պահպանվում են և

ծ

արտահոսքի ռիսկերը

ՍՉԱՄ-ի աշխատակազմ

գտնվում են
աշխատանքային
վիճակում

Բարեկարգվա
ծ տարածք
(նաև
հարակից)

Շենքի արտաքին

ՍՉԱՄ-ի

Պարբերաբար

ՍՉԱՄ-ի

Ապահովել

տարածքը պետք է

հարակից

զննումներ

գործունեության

բարեկարգված

մաքուր և բարվոք

տարածք

ամբողջ

տարածքների

վիճակում լինի

ժամանակահատվա ազդեցությունը
ծ

կենտրոն հաճախող
շահառուների վրա

ՍՉԱՄ-ի աշխատակազմ

Հ ավե լ ված 1. ՍՉԱՄ-ի տար ած ք ի և լ աբ ո ր ատո ր ի անե ր ի հ ատակ ագի ծ

Հ ավե լ ված 2 Անշ ար ժ գո ւ յ ք ի ս ե փակ անո ւ թյ ան վկ այ ակ ան

Հ ավե լ ված 3. Լ ո ւ ս անկ ար նե ր

Հ ավե լ ված 4. ԲՍԿՊ-ի նախնակ ան տար բ ե ր ակ ի վե ր աբ ե ր յ ալ հ անր այ ի ն
ք ննար կ ման ար ձ անագր ո ւ թյ ո ւ ն
ՍՉԱՄ-ի հ ար ակ ի ց տար ած ք նե ր ի բ ար ե կ ար գման Բնապահ պանակ ան և
ս ո ց ի ալ ակ ան կ առ ավար ման պլ անի վե ր աբ ե ր յ ալ հ անր այ ի ն
ք ննար կ ո ւ մ

Ս.թ. մարտի 9-ին Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին ՓԲԸ-ում տեղի
ունեցավ հանրային խորհրդատվություն, որի նպատակն էր տեղեկացնել շահառուներին
նախատեսված վերանորոգման աշխատանքների, դրանց ժամանակավոր ազդեցությունների
և ռիսկերի մասին:
Միջոցառման վերաբերյալ հայտարարությունը նախապես տեղադրվել էր TPQI ծրագրի ՖԲ
էջում՝ https://www.facebook.com/TPQIProject և
ՍՉԱՄ-ի պաշտոնական կայքում՝ https://metrology.am/hy/haytararoutyounner/naxatesvoxveranorogman-ashxatanqner.html ։
Հանդիպման մասնակիցների ցանկը և համապատասխան լուսանկարները բերվում են
ստորևֈ
1.
2.
3.
4.

ԱՐՄԵՆ ՈՍԿԱՆՅԱՆ՝ Տնօրենի տեղակալ
ԳԵՎՈՐԳ ՄԱՐՏՈՅԱՆ՝ Որակի կառավարիչ
ԿԱՄՈ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ՝ Գլխավոր չափագետ
ԳԱՐԻԿ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ՝ Ջերմային, ֆիզիկաքիմիական չափումների և ստանդարտ նմուշների լաբորատորիայի վարիչ
5. ԽԱՉԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ՝ Իոնիզացիոն չափումների լաբորատորիայի վարիչ
6. ԱԼԻՍԱ ՍԱՎԱԴՅԱՆ՝ ԱԽՈԵ ծրագրի բնապահպանական և սոցիալական հարցերի
խորհրդատու
7. ԼԻԱՆԱ ԲԱԼՅԱՆ՝ ԱԽՈԵ ծրագրի մոնիթորինգի և գնահատման խորհրդատու
Հանդիպումը բացեց ԱԽՈԵ Ծրագրի բնապահպանության և սոցիալական հարցերի
խորհրդատու Ալիսա Սավադյանը: Նա մանրամասն ներկայացրեց ՀԲ-ի պահանջները
շինարարական և վերանորոգման աշխատանքների իրականացման ժամանակ, ինչպես նաև
բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանի / ԲՍԿՊ-ում ներառված հնարավոր
բնապահպանական և սոցիալական ռիսկերը ու մեղմացնող միջոցառումները:
Ներկայացվեցին շինարարության ժամանակ տեխնիկական հսկիչի պարտավորությունները,
ներառյալ հաշվետվության մշակելու և համավարակի վերաբերյալ ստուգաթերթը լրացնելու
պահանջները:
Քննարկվեցին ծրագրի հնարավոր սոցիալական ռիսկերը, որոնք կարող են ի հայտ գալ
շինարարության ընթացքում:
Ա. Սավադյան․
ԲՍԿՊ-ում նշված է, որ շենքի վերանորոգման ժամանակ կօգտագործվի
պահուստային ելքը և բեռնատար վերելակը, որպեսզի չխափանվի շենքի այլ հարկերի և

կենտրոնական մուտքից օգտվողների անցուդարձը: Մուտքերի և բեռնատար վերելակի
նկարները լրացուցիչ կցվում են:
Ա. Ոսկանյան․
Շենքի մուտքերը շատ են և ցանկացած հարկի վերանորոգման համար
կարելի է գտնել անհատական մոտեցում, մասնավորապես պահուստային մուտքերը, որոնք
մի քանիսն են և կօգտագործվեն շենքից շինարարական աղբը դուրս բերելու համար:
Բեռնատար վերելակը հնարավորություն կտա կենտրոնական մուտքից ներս մտնող
մարդկանց նույնիսկ չզգալ, որ շենքում վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվում:
Մեկ պատուհանի մոտեցումը կկիրառվի նաև ՍՉԱՄ-ում, և այդ նպատակով առաջին
հարկում կիրականացվեն վերանորոգման աշխատանքները, որոնց ժամանակ շատ կարճ
ժամանակահատվածում դրսում կխափանվի մեքենաների կայանելու հնարավորությունը:
Գ. Մարտոյան․ Կազմակերպությունը պատրաստ է աջակցել տեխ․ հսկիչներին և
շինարարներին բոլոր հարցերում: Դրսում փոքր ինքնակամ շինությունների հետ կապված
որևէ անհանգստություն չկա, քանի որ դրանք չեն օգտագործվում և Երևանի
քաղաքապետարանը նախատեսում է քանդել դրանք:
Հնչեցին հարցեր շինարարության մեկնարկի և ավարտի հետ վերաբերյալ: Ծրագրային թիմը
նշեց, որ այժմ ընթանում է մրցութային գործընթաց տեխ․ հսկիչի և Կապալառու ընտրության
համար:

Պահուստային մուտք դեպի
շենքի առաջին հարկ

Բեռնատար վերելակ

Պահուստային մուտք դեպի
շենքի նկուղային հարկ

Հ ավե լ ված 5.
Թափո ննե ր ի հ ե ռ աց ման և տե ղադր ման թո ւ յ լ տվո ւ թյ ո ւ ն

Հ ավե լ ված 6.
Շի նար ար ո ւ թյ ան թո ւ յ լ տվո ւ թյ ո ւ ն

