
«ԿԱՆԱՉ  ԵՐԵՎԱՆ» 
գործողությունների ծրագիր

Զեկուցող՝   Գայանե  Ներսիսյան
Երևանի քաղաքապետարանի
բնապահապանության վարչություն

Երևան 2019

«COP25-Գործի՛ր հիմա․ Հայաստանն արագացնում է Փարիզի 
համաձայնագրի իրականացումը» կլոր սեղան-քննարկում



Քաղաքային ֆունկցիոնալ
կանաչապատում

Բնահեն  լուծումներ

Ուղղաձիգ
կանաչապատում

Փողոցային կանաչ
տնկարկներ

Տանիքային
կանաչապատում
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Երևան՝   ՀՀ  մայրաքաղաք
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Բնակչությունը՝ 1,068 մլն.

Ընդհանուր տարածքը՝ 223 քառ. կմ.

Կլիման՝ խիստ ցամաքային
Կանաչ տարածքների ընդհանուր մակերեսը՝ ընդհանուր,
սահմանափակ և հատուկ նշանակության՝ 6758,5 հա
Ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածքներ՝ 867,5 հա
Մեկ շնչին բաժին ընկնող կանաչ տարածքը՝ 7,8 քառ.մ.

Այգիներ և պուրակներ՝ 94

Տարածքը՝ 213 հա
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Երևանի ք. շրջակա միջավայրի վրա աղտոտման հիմնական
աղբյուրները.

• Տրանսպորտ,

• Արդյունաբերություն,

• Շինարարություն
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«Կանաչ քաղաք» 
գործողությունների ծրագիր 

(ԿՔԳԾ)

Տնտեսական աճի 
խթանում

Սոցիալական աճի 
խթանում

Շրջակա միջավայրի 
վրա մարդու 

գործունեության 
բացասական 

ազդեցության մեղմում

Ազգաբնակչության կյանքի 
որակի բարելավում

Երևան քաղաքի 
բնապահպանական 
ակտիվների որակի 

բարձրացում
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«Կանաչ քաղաք» 
գործողությունների ծրագրի 

մեթոդաբանությունը

Օդի վիճակի 
գնահատում

Ջրային 
ռեսուրսների 
գնահատում

Հողի վիճակի 
գնահատում

Բնապահպանական 
մարտահրավերներ

Կենսաբազմազանությ
ան վիճակի 
գնահատում

Էկոհամակարգերի 
վիճակի 

գնահատում

Բացասական 
ներազդող գործոններ

Առկա օրենսդրական
լուծումներ

Կայուն քաղաք
Կայուն համայնք



ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ 
ԵՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐ



Կենտրոն
20%

Արաբկիր
3%

Աջափնյակ
8%

Շենգավիթ
6%

Էրեբունի
5%

Նուբարաշեն
1%Նորք-Մարաշ

0%

Քանաքեռ-Զեյթուն
23%

Դավթաշեն
1%

Մալաթիա-

Սեբաստիա
11%

Նոր-Նորք
17%

Ավան
5%

Զբոսայգիներ (hա)

Կենտրոն
11%

Արաբկիր
2%

Աջափնյակ
4%

Շենգավիթ
2%

Էրեբունի
0%

Նուբարաշեն
1%

Նորք-Մարաշ
0%

Քանաքեռ-Զեյթուն
5%

Դավթաշեն
8%

Մալաթիա-

Սեբաստիա
34%

Նոր-Նորք
16%

Ավան
17%

Պուրակներ (հա)



 10 հա տարածքով Սարալանջի տարածքում անտառապաշտպանիչ
գոտու ստեղծման ծրագրի նախագծի կազմում



 7.0 հա տարածքով Աջափնյակ վարչական շրջանի Սիլիկյան
թաղամասում անտառապաշտպանիչ գոտու ստեղծման նախագծի
կազմում



 8.5 հա տարածքով Նուբարաշեն վարչական շրջանի Նուբարաշենի
խճուղու անտառապաշտպանիչ գոտու ստեղծման նախագծի կազմում



 Սարյանի անվան պուրակի բարեկարգման և վերականգնման
նախագծի կազմում



 8 հա Ծիծեռնակաբերդի համայանքային տարածքի կոճղաշիվային էտ



 Արաբկիր զբոսայգու ծառերի սանիտարական մաքրում

Զբաղեցրած տարածքը՝ 3.7 հա
Կանաչ տարածքը՝ 1.8 հա:



 Կենտրոն վարչական շրջանի Խ. Աբովյանի անվան պուրակի
(Աբովյանի անվան հրապարակին հարակից շրջան, Խ. Աբովյան և
Վ.Տերյան փողոցների անկյուն) վերականգնման աշխատանքների
նախագծի կազմում
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Երևան քաղաքի ոռոգման ցանցի 
հիմնական սնուցող ջրատարները 



Ոռոգման ցանցի գույքագրման աշխատանքներ 
ընթացքը



Ոռոգման ցանցի գույքագրման աշխատանքներ



Ոռոգման ցանցի գույքագրման աշխատանքներ



Խորքային հորերի և պոմպակայանների 
գույքագրման աշխատանքներ 



Մետրոպոլիտենի գրունտային ջրերի 
օգտագործումը ոռոգման նպատակով 



Երևան քաղաքի տարածքում գտնվող 
հանքավայրերի գույքագրման աշխատանքներ 



Կանաչապատման նոր կոնցեպտի գիտելիքահեն մշակում՝ 
հաշվի առնելով միջազգային փորձը

 կաթիլային եղանակով ոռոգման համակարգի ստեղծում

 Կայուն ծառաթփաեսակներ

 կանաչ ցանկապատեր

 ծաղկող թփեր

 բազմամյա ծաղկանոցներ

 ուղղաձիգ և տանիքային կանաչապատում

 մուլչավորում



Կենտրոն վարչական շրջանի Վազգեն Սարգսյան, 
Բեյրութի, Իտալիայի, Խորենացի  փողոցների 

թփապատման առաջարկ



Արաբկիր  վարչական շրջանի
Արամ Խաչատրյան փողոցի թփապատման առաջարկ



Շենգավիթ վարչական շրջանի 
Արշակունյաց  պողոտայի միջնաշերտի և 
Արտաշատի խճուղու կանաչապատման 

առաջարկներ



Աջափնյակ վարչական շրջանի Աշտարակի 
խճուղու միջնաշերտի, Բեկնազարյան, Մազմանյան 

փողոցների թփապատման առաջարկներ



Տնկարանային տնտեսություն



Կոմպոստացում



Թափոնների ընդունման կետերի ստեղծում և
սպասարկում



ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ
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