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ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Երևանի

քաղաքապետարանն

ապահովում

է

բնապահպանության

ոլորտում

պետական

քաղաքականությանն ուղղված ծրագրերի և միջոցառումների մշակումը և դրանց իրականացումը
Երևան քաղաքում՝ ավագանու, քաղաքապետի որոշումների և կարգադրությունների հիման վրա
բնապահպանության ոլորտի պետական կառավարման մարմնի հետ համաձայնեցնելուց հետո։
Երևան

քաղաքի

գերակա

խնդիրներից

մեկը՝

կանաչ

տարածքների

պահպանությունն

է

և

շարունակական զարգացումը։ Վերջին տարիների ընթացքում Երևանի քաղաքապետարանի ծրագրով
իրականացվել են ոռոգման ցանցի ընդլայնման, նոր ցանցերի ստեղծման լայնածավալ աշխատանքներ,
որոնք իրենց հերթին նպաստեցին կանաչ տարածքների

բարելավմանը,

վերականգնմանը

և

ավելացմանը։
Մայրաքաղաքի կանաչ տարածքների վերականգնման հետ մեկտեղ զարգացավ նաև դեկորատիվ
կանաչապատումը՝ ինչի շնորհիվ ստեղծվեցին նոր սիզամարգեր և ծաղկային տարածքներ՝ գեղեցիկ
ձևավորման լուծումներով և ծաղկային կոմպոզիցիաների համադրությամբ։
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ՈՌՈԳՄԱՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ՝ ԽՈՐՔԱՅԻՆ ՀՈՐԵՐԻ ԵՎ
ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ

Հ/Հ

Միջոցառման

Հասցե

Ծանոթություն

անվանումը
1

Խորքային հորերի
ստեղծում՝ 20-22 հա

Կորյուն փողոց

ոռոգման ջրով է
ապահովում Կորյուն,

1

տարածք ոռոգելու

Տերյան, Մաշտոցի

հնարավորություն

պողոտայի կանաչ
տարածքները։

(Հուլիս, 2016)

2

Ֆիզիկայի ինստիտուտի
տարածք

Ոռոգման ջրով է
ապահովում Հալաբյան,
Մարգարյան,
Էստոնական,
Արզումանյան
փողոցները

2 նոր խորքային հորերը հնարավորություն տվեցին ոռոգման ջրով ապահովել 20-22
հա կանաչ տարածք։
2.

3.

Նոր ոռոգման ցանցերի

Մամիկոնյանց, Դեմիրճյան

անցկացում

փողոցներ

Նոր պոմպակայան

Իսակով–Լենինգրադյան
հատված

Շուրջ 2 կմ
(Հուլիս, 2016)
Հուլիս, 2016
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ԿԱՆԱՉ ԶԱՆԳՎԱԾԻ ԱՎԵԼԱՑՈՒՄ՝ ԾԱՌԵՐԻ ԵՎ ԹՓԵՐԻ ՏՆԿՈՒՄ
Գարնանային ծառատունկ

Համաքաղաքային ծառատունկի ընթացքում նոր ծառերով են համալրվել Բուսաբանական այգին,
Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի հարակից անտառային գոտին և Երևան քաղաքի ոռոգվող
ընդհանուր օգտագործման մի շարք կանաչ տարածքներ: Տարիների ընթացքում ամառային հրդեհների
հետևանքով այրված, այժմ խոտածածկ տարածքներն աստիճանաբար լրացվում են նոր ծառերով:
Ընդհանուր առմամբ ապրիլին մայրաքաղաքում տնկվել է շուրջ 15 հազար ծառ և ավելի քան 22 հազար
թուփ /ներառյալ վարդի թփերը/: Ծառատունկն այս անգամ էլ, ինչպես և վերջին մի քանի տարիներին,
իրականացվել է բացառապես ոռոգման համակարգով ապահովված տարածքներում:
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Դեկորատիվ կանաչապատում
Մայրաքաղաքի 12 վարչական շրջաններում տնկվել է 2500 գնդաձև ակացիա և 800 նոճի։

Աշնանային ծառատունկ

Նոյեմբերի 12-ին մայրաքաղաքում հայտարարված համաքաղաքային շաբաթօրյակի և ծառատունկի
ընթացքում վարչական բոլոր շրջանների տասնյակ տարածքներ մաքրվել և համալրվել են նոր
ծառերով: Ծառատունկի համար առանձնացվել են

բացառապես ոռոգելի տարածքները, այդ թվում այգիներ և պուրակներ, անտառային գոտիներ,
բակային տարածքներ: Ծառատեսակներն ընտրվել են հաշվի առնելով բնակլիմայական
պայմաններն

ու

դրանց

կպչողականությունը:

Ընդհանուր առմամբ աշնանային ծառատունկի ժամանակ վարչական շրջաններում տնկվել է
շուրջ
Նոյեմբերի

20
12-ին

ծառատունկի

հազար
շրջանակում

ծառ
Երևանի

և
քաղաքապետարանի

թուփ:
ծրագրով

Նուբարաշեն վարչական շրջանի կենտրոնական զբոսայգին համալրվել է նոր տնկիներով:
Երևանի զարգացման քառամյա ծրագրով առանձնակի կարևորված են նաև մայրաքաղաքի
մուտքերի կանաչապատումը, գեղարվեստական ձևավորումն ու բարեկարգմանն ուղղված
աշխատանքները:
Քաղաքապետի և բնակիչների մասնակցությամբ ծառեր են տնկվել նաև Մալաթիա-Սեբաստիա
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վարչական շրջանի Արգավանդի խաչմերուկին հարակից տարածքում: Երևանի գլխավոր
մուտքերից մեկը համարվող Արգավանդի խճուղին վերջին տարիներին ամբողջությամբ
բարեկարգվել, կանաչապատվել ու ապահովվել է ոռոգման նոր համակարգով:
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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՆԱՉ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԽՆԱՄՔ ԵՎ
ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ՝ ԾԱՌԵՐԻ ԵՎ ԹՓԵՐԻ ԷՏ ԵՎ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ, ԿՐԱՊԱՏՈՒՄ ԵՎ
ԲՈՒԺՈՒՄ

Հ/Հ

Միջոցառման

Հասցե

Ժամկետը

անվանումը

Երևանի 12 վարչական շրջաններում 2016թ. մարտի 1-ից մինչև
ապրիլի 15-ը իրականացվեց ծառերի էտի ու ձևավորման
1.

Ծառերի էտ և

գործընթացը։ Աշխատանքներն իրականացնում էին վարչական

01 մարտի-

ձևավորում

շրջանների

15 ապրիլի

կանաչապատման

ընկերությունները

և

«ՆաիրիՇին» ԲԲ ընկերությունը: Վերջինս հանդես էր գալիս
որպես մասնագիտացված կազմակերպություն։
Գործընթացը վերահսկում էին Երևանի քաղաքապետարանի
բնապահպանության վարչության և վարչական շրջանների
մասնագետները։

Ընդհանուր

առմամբ գարնանը

էտվել և

/2016թ./

8
ձևավորվել է շուրջ 15 000 ծառ։

Մայրաքաղաքում նոյեմբերի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 25-ը
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իրականացվեցին ծառերի աշնանային էտման և ձևավորման

նոյեմբեր-15

աշխատանքները։

դեկտեմբեր

Հասցեների

ցանկերը

կազմվել

են

վարչական շրջանների կողմից և քաղաքացիների դիմումների

/2016թ./

հիման վրա։ Էտման, ձևավորման է ենթարկվել շուրջ 12 000
ծառ:
2.

Ծառերի
բուժում

Վարչական բոլոր շրջաններում մայիսից մինչև հոկտեմբեր
իրականացվել են ծառերի բուժման աշխատանքներ։

Մայիսսեպտեմբեր

Ընդհանուր առմամբ բուժվել են 35 000 հատ ծառեր։Ծառերը
վնասատուներից պաշտպանելու նպատակով վարչական

/2016թ./

շրջաններին բաժանվել են 714 լիտր թունաքիմիկատներ՝
ծառերը բուժելու նպատակով։
3.

Ծառերի

Մայրաքաղաքի ծառերը վնասատուներից պաշտպանելու

Մայիս-

կրապատում

նպատակով կրապատվել են մոտ 75 000 հատ ծառեր, ինչպես

հոկտեմբեր

նաև մաքրվում էին ծառերի բնաբաժակները և հեռացվել են

/2016թ./

կոտրված ճուղերը, թափված տերևները և այլն։

4.

Խոտհունձ

Կանաչ տարածքների խնամքի

կարևոր միջոցառում է

հանդիսանում սիզամարգերի և խոտածածկ տարածքները
հնձումը։
Այն

ոչ

Մայիսհոկտեմբեր
/2016թ./

միայն

կոկիկ

տեսք

է

հաղորդում

կանաչ

տարածքներին, այլև շոգ եղանակներին հանդիսանում է
հրդեհների կանխարգելման միջոցառում։
Վարչական

շրջանների

բոլոր

կանաչ

տարածքները

պարբերաբար հնձվում էին, իսկ առավել շոգ եղանակներին
նաև առատ ոռոգվում։
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5.

Այլ

Ամբողջ տարվա ընթացքում վարչության վերահսկողությամբ

միջոցառումն

կանաչապատման

ընկերությունները

եր

իրականացրել

կանաչ

են

և

բանվորներն

տարածքների

պահպանման

տարբեր միջոցառումներ։
Ձմռանը պարբերաբար իրականցվում էին ձնամաքրման,
ծառերի կոտրված ճյուղերի հեռացման, թափված տերևների
հեռացման աշխատանքներ։
Ինչպես նաև արտակարգ ռեժիմով աշխատանքներ էին
տարվում

տարվա

կարկուտային

ընթացքում

տեղումների

ուժգին

հետևանքները

ծաղկանոցները վերականգնելու համար։

քամիների

և

վերացնելու,

2016 թ.

10

ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՋԵՐՄԱՏՈՒՆ

Երևանի քաղաքային ջերմատանն են պահպանվում Հոլանդիայից ներկրված ծաղկասածիլները։ Ինչպես
նաև հետագայում իրականցվում է դրանց խնամքը և բազմացումը։ Քաղաքային ջերմատանն են նաև
պահպանվում

մայրաքաղաքի

կանաչապատման

Վարդակակաչների սոխուկները և այլն։

համար

նախատեսված

ծառերի

տնկիները։

11

ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՈՒՄ՝ ՍԻԶԱՄԱՐԳԵՐԻ ԵՎ ԾԱՂԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ
ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԻՋՈՑՈՎ
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Հ/Հ

Միջոցառման

Հասցե

Ժամկետը

անվանումը
Մայրաքաղաքի սիզամարգերի պահպանման և
Սիզամարգերի
1.

բարելավում

բարելավման նպատակով օգտագործվել է շուրջ Հունիս10526 խմ բուսահող, ինչը կնպաստի հաջորդ հոկտեմբեր
տարիներին

խոտացանքսի /2016թ./

արդյունավետությանը։
Երևանի շուրջ 7.3 հա ծաղկային տարածքներում,
փողոցներում,
տնկվել էր
2.

Ծաղկապատում

այգիներում
է 9 տեսակի

և

պուրակներում

նոյեմբեր

2 700 000 հատ

/2016թ./

ծաղկասածիլ։ Ծաղկապատման սեզոնի ընթացքում
իրականացվում

էին

ծաղիկների

սնուցման,

քաղհանի, հողի փխրեցման, ոռոգման, ջրման և
խնամքի այլ աշխատանքներ։ Լրացուցիչ խնամք էր
իրականացվել

հուլիսի

կարկուտից

վնասված

Մայիս-

10-ին

տեղացած

ծաղկանոցները

15
վերականգնելու համար։ Ինչպես նաև, մշտապես
խնամվում են քաղաքի վարդանոցները։

3.

Ծաղկամաններով
մետաղական
կոնստրուկցիաների
տեղադրում

4.

Մայրաքաղաքի

փողոցների,

այգիների,

պուրակների զարդարման համար տեղադրվել
էին

96

հատ

տարբեր

գեղեցիկ

ծաղկային

կոնստրուկցիաներ իրենց ծաղկամաններով։

Դեռևս

2015 թվականի նոյեմբերին տնկված

750 000 հատ վարդակակաչների սոխուկները ողջ
գարուն զարդարեցին Երևան քաղաքի
Վարդակակաչների
տնկում

2016թ.

ծաղկային տարածքները։
Մարտ և ապրիլ ամիսներին իրականացվում էին
վարդակակաչների խնաքի աշխատանքները, իսկ
մայիսին

իրականացվեցին

հավաքման աշխատանքները։

սոխուկների

Մարտ,
ապրիլ 2016
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ՉՈՐ ԾԱՌԵՐԻ ՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԾԱՌԵՐԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱՑՈՒՄ
2016 թվականի Երևանի քաղաքապետի հանձնարարությամբ վարչության աշխատակիցների
կողմից գույքագրվեցին չոր և վթարային ծառեր, որոնք ուժգին քամիների ժամանակ կարող էին
տապալվել և վտանգ էին ներկայացնում շրջակայքի համար։
Ծառերի հատման աշխատանքների վերաբերյալ իրականացվել են հանրության իրազեկման
լայնածավալ աշխատանքներ քաղաքապետարանի պաշտոնակայն կայքէջի, սոցիալական ցանցերի և
քննարկումների

միջոցով

(https://www.yerevan.am/am/news/handznararvel-e-hanrowt-yane-nakhapes-

irazekel-vt-arayin-tsarheri-owghghowt-yamb-nakhatesvats-ashkha/)։
Երևանի

քաղաքապետ

Տարոն

Մարգարյանի

հանձնարարությամբ

քաղաքապետարանի

աշխատակազմի բնապահպանության վարչության և վարչական շրջանների աշխատակազմերի
համապատասխան

մասնագետները

բնապահպանական

շահագրգիռ

կազմակերպությունների

ներկայացուցիչների հետ միասին շրջայց են կատարել և տեղերում ներկայացրել տվյալ ծառերը:
Շրջայցն ավարտելով՝ բնապահպանական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները ևս փաստել
են, որ անկման վտանգ ներկայացնող գույքագրված ծառերի հետ կապված անհրաժեշտ է
մասնագիտական հրատապ միջամտություն՝ հատում կամ խորը էտ: Շրջայցի ավարտից հետո կազմվել
է

համապատասխան

արձանագրություն

(https://www.yerevan.am/am/news/hastatvel-e-ankman-vtang-

nerkayats-nogh-tsarheri-het-kapvats-masnagitakan-hratap-mijamtowt-yan-anhra/)։ Նշված աշխատանքներն
իրականացվել են ամռան ամիսների ընթացքում, նաև քաղաքապետարնին տեխնիկական աջակցություն
է ցուցաբերել ՀՀ ԱԻ նախարարությունը։
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ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ
Բնապահպանական տեղեկատվությունը հանրության համար ավելի հասանելի դարձնելու համար
Երևանի

քաղաքապետարանն

օգտագործում

է

տարբել

գործիքներ։

Նման հաջող օրինակ է հանդիսանում Երևանի քաղաքապետին կից քաղաքաշինության, տրանսպորտի,
բնապահպանության և հաղորդակցության խորհուրդը, որը մշտապես իրականացնում է քննարկումներ,
ծանոթացնում է հասարակական կազմակերպություններին ծրագրերի և նախագծերի հետ՝ հաշվի
առնելով վերջինիս կարծիքներն ու առաջարկությունները։
Աշխատակազմի բնապահպանության վարչությունը

տեղեկատվության և հասարակայնության հետ

կապերի վարչության հետ համատեղ մշտապես տեղադրում են բնապահպանությանը վերաբերվող
աշխատանքների

մասին

տեղեկատվություններ,

հայտարարություններ

և

այլն՝

ինչպես

բնապահպանության բաժնում, այնպես էլ պաշտոնական լրահոսում (https://www.yerevan.am/am/natureprotection/)։
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Սոցիալական կայքերից օգտվողները նույնպես մշտապես ծանոթանում են մայրաքաղաքում
կանաչապատման ոլորտում տեղի ունեցող աշխատանքներին, միջոցառումներին, պարզաբանումներին
և հայտարարություններին։
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Այս

ամենը

միասին,

զգալի

բարձրացրել

է

Երևանի

քաղաքացիների

իրազեկվածությունը

պարզաբանումներ ստանալու հնարավորությունը, ծառատունկին և շաբաթօրյակներին մասնակիցների
տարեց տարի ավելացող քաղաքացիների թիվը։
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ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Երևանի քաղաքապետարանը՝ հետևելով ժամանակի պահանջներին և համաշխարհային կլիմայի
փոփոխության գործընթացի դեմ ուղղված միջոցառումներին միացավ եվրոպական «Քաղաքապետերի
դաշնագրին» և պարտավորություն ստանձնեց մինչև 2020 թվականը նվազեցնել ածխաթթու գազի
արտանետումները։ Աշխատակազմի բնապահպանության վարչությունը իր մասնակցությունն է ունեցել
«Երևանի կայուն էներգետիկ» ծրագրի տվյալների հավաքագրման և ծրագրի քննարկման գործընթացում։
Կայուն

զարգացման

սզբունքները

ներդնելու

նպատակով

Երևան

քաղաքը

2014

թվականից

հանդիսանում է «Տեխական իշխանությունները հանուն կայունության» ասոցիացիայի լիիրավ անդամ։

Վարչությունը հանդիսանում է «Երևանը խելացի քաղաք» հայեցակարգի և «Կանաչ քաղաք
գործողությունների ծրագրի » մշակման հանձնաժողովների անդամ։

2016 թվականին բնապահպանության վարչության պետը կազմակերպել է

Հոլանդիայից և Իրանից

ծաղկասածիլների, վարդակակաչների սոխուկների և գնդաձև ակացիաների և այլ դեկորատիվ
տնկիների ներկրման աշխատանքները։
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Ինչպես նաև վարչությունը մասնակցել է Երևան-Լիոն քույր քաղաքների միջև փորձի փոխանակման
ծրագրին (https://www.yerevan.am/am/news/p-ordzi-p-okhanakowm-k-owyr-k-aghak-neri-mijew/)։

