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ՌԷԳ այլընտրանքների
վերլուծություն. խնդիրներ, 
հնարավոր մոտեցումներ

ՄԱԿ ԵՏՀ միջազգային խորհրդատուներ
ՌԷԳ‐ի գծով

Դոկտոր Մայա Գաչեչիլաձե
Պրն. Միշել Մուսիլ



«Այլընտրանքները» ՌԷԳ համատեքստում
«Այլընտրանք» եզրույթը չի սահմանվում ՌԷԳարձանագրությունում
(կամ դիրեկտիվում). Կարելի է նկատի ունենալ այլընտրանքի տարբեր
կատեգորիաներ. 

• Նախապեսառաջարկվածպլանի կամ ծրագրի այլընտրանք, որը
հավանաբար նույն խնդիրներն ունի

• Պլանի կամ ծրագրի այլընտրանքնային տարրեր, որոնք
հավանաբար նույնպես նույն խնդիրներն ունեն

• Ալընտրանքների տեսակները կարող են ներառել
այլընտրանքային տեղանքներ, հողօգտագործում, 
տեխնոլոգիաներ, ժամկետներ, զարգացման ուղիներ կամանգամ
խնդիրներ:

ՌԷԳ դիրեկտիվը պահանջում է բնութագրել ու գնահատել խելամիտ
այլընտրանքերը և բացատրել վերջնական ընտրության
պատճառները «այլ խելամիտ այլընտրանքների լույսի ներքո»:  

«Զրո այլընտրանքը» պետք է միշտ ներկայացվի որպես հետագա
ազդեցության կանխատեսման / գնահատման հիմք:



Այլընտրանքներին առնչվող
պարտավությունները

Առաջին հերթին, ներգրավված փորձագետները
պետք է այլընտրանքներ առաջարկեն պլանի
մշակման փուլում:

ՌԷԳ‐ը կարող է լրացուցիչ այլընտրանքային
տարբերակներ մշակել, այսինքն՝ առաջարկել նոր
խելամիտայլընտրանքներ կամ ներգրավված
թիմին առաջարկել մշակել նոր այլընտրանքներ

Սակայն, ինտենսիվ հաղորդակցությունը և
համագործակցությունը ներգրավված ու ՌԷԳ
թիմերի միջև վճռորոշ է (հակառակ դեպքում տեղի
չի ունենա ՌԷԳառաջարկությունների
ինտեգրումը պլանում կամ ծրագրում):



Այլընտրանքների ձևակերպումը (1/2)
Առավելագույնի հասցնել պլանի դրական հետևանքները

• Օպտիմալացնել առաջարկվող միջոցառումները
• Ընդլայնել դրական հետևանքների ընդհանուր արդյունքը

Նվազագույնի հասցնել բնապահպանական եւ
առողջապահական բացասական հետևանքները
• Փնտրել զարգացման միջոցառումների իրականացման

համար լավագույն լուծումներ
• Նվազագույնի հասցնել կանխարգելիչ միջոցառումների

կարիքը
• Օպտիմալացնել բնապահպանական / առողջապահական

հետևանքները նվազեցնելուն ուղղված միջոցառումները
• Այլընտրանքային տեղանքներ
• Այլընտրանքային միջոցառումներ



Այլընտրանքների ձևակերպումը (2/2)

Արդյո՞ք առաջարկվող զարգացումը անհրաժեշտ է (Կարիքի
կամ պահանջի կառավարման տարբերակներ)

Ինչպե ՞ ս պետք է դա արվի (Մեթոդի կամ գործընթացի
տարբերակներ)

Ինչի ՞ ն պետք է այն ուղղված լինի (տեղադրության
տարբերակներ)

Ե ՞ րբ պետք է դա իրականացվի (Ժամկետների կամ
հաջորդականության տարբերակներ)



Այլընտրանքների գնահատման մոտեցումը
Այլընտրանքների կանխատեսվող հետևանքները պետք է.
• համեմատվեն հետագա հնարավոր զարգացման հետ, ինչպես

ներկայացված է նախնական վերլուծությունում
• Համեմատվեն միմյանց հետ՝ դրանք դասակարգելու համար

բնապահպանական ու առողջապահական հետևանքների տեսանկյունից

Այլընտրանքներ
Բնապահպանություն Այլընտրանք 1 Այլընտրանք 2
Ֆլորա ու ֆաունա
Պահպանվող տարածք (հա) ++ +
Խախտում պահպանվող
տարածքում

+ ‐

Ջուր
Մակերևութային ջրի որակ + ‐‐
Surface water quantity +/‐ ?Նշաններ: + դրական ‐ բացասական 0  չեզոք; ? անորոշ; + փոքր; ++ մեծ +/‐և
դրական , և բացասական



Օրինակ 1.
Օրհեյ քաղաքի ՌԷԳ նախագիծ (2014)

1. Զրո / ոչ մի զարգացման տարբերակ

2. Օրհեյ քաղաքի 2015 և 2008թթ. նախագծերի
համեմատություն

3. 2015թ.‐ի նախագծի շրջանակում շրջանցող
ճանապարհի համար այլընտրանքային առաջարկներ



Օրինակ1
(շարունակություն)



Օրինակ1(շարունակություն).
Հողօգտագործման այլընտրանքային
առաջարկների համեմատություն

Գոտու/տարա
ծքի համարը

2008թ.-ի նախկին 
նախագծում հողի 
գործնական 
կիրառումը

2015 թ.-ի ներկա նախագծում 
հողի գործնական 
կիրառումը

Ազդեցությունը բնապահպանական բաղադրիչների վրա Մեկնաբանություններ

(Ազդեցության մակարդակի ընտրության 
փաստարկները (‐2,‐1,0,+1,+2,? ))

Օդ Ջուր Հող Կենսա
Բազմա
զանություն

1  2  3  4  5  6  7  8 
1  Արդյունաբերական 

արտադրության գոտի
Հանգստի համալիր գոտի 
սպորտի ու զբոսաշրջության 
տարրերով և ջրային 
համակարգերով 

+2 +1 +1 +2 +1,+2

Մթնոլորտային օդի՝ արդյունաբերական 
աղբյուրներից աղտոտման ազդեցության վերացում, 
ջրհեղեղների կրճատում, ջրային համակարգերի 
աղտոտման նվազում: Լանդշաֆտի ու տարածքի 
հանգստյան  հարմարությունների բարելավում 
հանգստյան գոտիներից ստացված ֆոնդերի 
հավաքման արդյունքում: 

2  Բնակավայրերի 
գոտի՝ շենքերով 

Հանգստի համալիր գոտի 
սպորտի ու զբոսաշրջության 
տարրերով և ջրային 
համակարգերով 

+1 +1 +1 +1 +1

Մթնոլորտային օդի՝ արդյունաբերական
աղբյուրներից աղտոտման ազդեցության վերացում, 
ջրհեղեղների կրճատում, ջրային համակարգերի
աղտոտման նվազում: Լանդշաֆտի ու տարածքի
հանգստյան հարմարությունների բարելավում
հանգստյան գոտիներից ստացված ֆոնդերի
հավաքման արդյունքում:



Օրինակ1(շարունակություն).
ՌԷԳ այլընտրանքային առաջարկություն. 

Ճանապարհային ենթակառուցվածք



• Նախնական պլան. Թափոնների կառավարման 5 տարածք, որտեղ պետք է 5 
սանիտարական աղբանոց կառուցվի: Դա ներառում է Պոդգորիկայում առկա
աղբանոցը և նախատեսվող աղբանոցները Բերանում, Նիկսիկում և
Հերցեգովինայում:  

• Այլընտրանք 1: 5 Թափոնների կառավարման տարածքներ, որտեղ պետք է 5 
սանիտարական աղբանոց կառուցվի: Դա ներառում է Պոդգորիկայում առկա 2  
աղբանոցները և նախատեսվող աղբանոցները Բիջելո Պոլյեում, Նիկսիկում և
Հերցեգովինայում:  

• Այլընտրանք 2: 3 Թափոնների կառավարման տարածքներ, որտեղ պետք է 3 
սանիտարական աղբանոց կառուցվի: Դա ներառում է Պոդգորիկայում առկա 2  
աղբանոցները և նախատեսվող աղբանոցը Բիջելո Պոլյեում՝ հյուսիսային
տարածքում: 

• Այլընտրանք 3: 1 թափոնների կառավարման տարածք, որը կարող է ծածկել ամբողջ
երկիրը, և այն նաև կներառի աղբի մշակման ջերմային գործարան (աղբից
էներգիայի ստացման գործարան), որը կտեղադրվի այն համայնքապետարանում, 
որը նախաձեռնություն կցուցաբերի աղբի մշակման ջերմային գործարան
կառուցելու ու բոլոր անհրաժեշտ պայմաննները նախապատրաստելու հարցում:  

Օրինակ 2.
Մոնտենեգրոյի Թափոնների կառավարման ազգային պլանի

ՌԷԳ 2015-2020 ժամանակահատվածի համար (ԹԿԱՊ)



Օրինակ 2.
Տեղական այլընտրանքներ



Օրինակ 2.
Տեղական այլընտրանքերի համեմատություն

Impacts / 
Risks 

Sanitary landfill - Bijelo Polje Clarifications and recommendations
(e.g. The best option, mitigation 
measures) 

Čelinska 
Kosa 1 

Čelinska 
Kosa 2 

Kumanic
a 

Zaton Ramči
na 

Goja 

Biological 
and 
landscape 
diversity, 
protected 
areas 

Close to 
biocorridor 
of 
southeast 
Dinarides,  
proximity to 
the 
Emerald 
net Dolina 
Lima, 
visible from 
the 
mountain 
routes 

Within the 
Emerald 
Network of 
Lim Valley, 
visible 
from the 
road 
 

The 
vicinity to 
the 
Emerald 
Network, 
partially 
visible 
from the 
road 
 

proximit
y to the 
Emerald 
Network 
of Lim 
Valley 
 

proximit
y to the 
Emerald 
Network 
of Lim 
Valley 
 

proximit
y to the 
Emerald 
Network 
of Lim 
Valley, 
seen up 
close 
 

In terms of biodiversity, the best 
options are Zaton and Ramčina 
considering they are outside of the 
biocorridor and outside the Emerald 
Network, and the least acceptable is 
Čelinska Kosa 2 because it is located 
within the area of the Emerald 
Network. 
Given the importance of the 
landscape, favorable locations are 
visually hidden and they cannot be 
seen from frequent traffic routes. 
Unfavourable locations are Kumanica 
and Goja. 

Population, 
public health 
 

Rural area  Rural 
area 

Rural 
area 

Rural 
area 

Rural 
area 

Rural 
area 

Since there were no significant 
differences in the distance from 
residential buildings (up to 1000 m), 
the locations are equally favorable. 
Location Goja is nearest to residential 
buildings and is considered the least 
favorable. 

 

Նշում. Պետք է ներկայացվի ԹԿԱՊՌԷԳ զեկույցի նախնական
աղյուսակը



Օրինակ 2(շարունակություն).
Ռազմավարական տարբերակների

համեմատություն

Impact / risk 

INITIAL PROPOSAL OPTION 1 OPTION 2 
Sanitary landfill - 

Vasov Do 
(Berane) 

Sanitary landfill -
Budoš (Nikšić) 

Sanitary landfill -
Duboki Do 

(Herceg Novi) 

Sanitary landfill - 
Bijelo Polje 
(Ramčina, 

Zaton) 

Sanitary landfill -
Budoš (Nikšić) 

Sanitary landfill -
Duboki Do 

(Herceg Novi) 

Sanitary landfi
Bijelo Polje 

(Ramčina, Zato

Reg. 
operati

on 

Acciden
t 

Reg. 
operati

on 

Accident Reg. 
operati

on 

Accide
nt 

Reg. 
operati

on 

Accide
nt 

Reg. 
operati

on 

Accide
nt  

Reg. 
operati

on 

Acciden
t 

Reg. 
operation 

Acc
n

Air 
  

            

Climate factors 
  

            

Water               

Land, soil               

Biological and 
landscape 
diversity 

              

Population, 
public health 

              

Cultural 
heritage 

              

Material assets               

 

Նշում. Պետք է ներկայացվի ԹԿԱՊՌԷԳ նախնական
աղյուսակը



Այլընտրանքներ. Գործնական
խորհուրդներ

• Ձևակերպման փուլում այլընտրանքները պետք է
բավարար հստակ լինեն՝ սահմանելով դրանցից
յուրաքանչյուրի բնապահպանական հետևանքները, 
ինչը թույլ կտա ռազմավարական մակարդակում
իմաստալի համեմատություններ անել:

• Հստակ դասակարգել այլընտրանքները հետևանքների
տեսանկյունից: 

• Փաստաթղթում նշել՝ ինչպես են ընտրվել
այլընտրանքները և նշել որոշակի այլընտրանքների
մերժման / ընտրության պատճառները:



Հարցեր, մեկնաբանություններ

Շնորհակալություն ուշադրության համար


