Հայաստանի Օրհուս կենտրոնների 2010թ. գործունեության տարեկան հաշվետվություն
2010թ. Հայաստանի 14 Օրհուս կենտրոններն սկսել են աշխատել համաձայն Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ
կանոնակարգի, հիմք ընդունելով Օրհուսի կոնվենցիան և Փոխըմբռման հուշագիրը, ՕÎ-Ý»ñի
ռազմավարական գործողությունների պլանի (2009-14) իրագործման համար մշակված
ճանապարհային քարտեզը: úÎ-Ý»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÁ Ï³½Ù³Ï»ñåí»É ¿ Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó
Ùß³Ïí³Í ¨ ÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïí³Í ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ åÉ³Ý- áõÕ»óáõÛóÇ
û·ÝáõÃÛ³Ùμ:

Կենտրոնների գործունեությունը նպաստում է Հայաստանում Օրհուսի կոնվենցիայի դրույթների
իրականացմանը և ուղղված է գլոբալ, տարածաշրջանային, տեղական
էկոլոգիական
հիմնախնդիրների լուծմանը:
Þñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ Ñ³ñó»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É տեղեկատվությունը հասարակայնությանը
տրամադրվում է ըստ պահանջի, www.aarhus.am կայքի միջոցով և տարածվում է էկոլոգիական
տեղեկատվության հասարակական էլեկտրոնային ցանցերով: Î»ÝïñáÝÝ»ñÁ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ý
ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ Ñ³ñó»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É տեղեկատվությ³Ý Ñ³í³ù³·ñáõÙ, Ùß³ÏáõÙ,
μ³½³Û³íáñáõÙ, ïñ³Ù³¹ñáõÙ Áëï å³Ñ³ÝçÇ ¨ ï³ñ³ÍáõÙ ß³Ñ³·ñ·Çé ÏáÕÙ»ñÇ ÙÇç¨: Յուրաքանչյուր
Օրհուս կենտրոն ունի իր էկոլոգիական տեղեկատվության հասարակական էլեկտրոնային ցանցը,
որում ընդգրկված են տվյալ մարզի ՀԿ-ների, շահագրգիռ այլ կազմակերպությունների և անձանց
էլեկտրոնյին հասցեներ: Օրհուս կենտրոնների էլեկտրոնային ցանցերի միջոցով էկոլոգիական
տեղեկատվությունը հասու է դառնում հանրապետության ողջ տարածքում:
îեղեկատվությունը հասարակայնությանը առավել մատչելի դարձնելու նպատակով կազմակերպվում
են տեղեկատվական սեմինարներ, էկոկրթության և էկոդաստիարակության մակարդակի
բարձրացմանը նպաստող միջոցառումներ, մամլո ասուլիսներ, ßÝáñÑ³Ý¹»ëÝ»ñ, ·áñÍÝ³Ï³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ (Í³é³ïáõÝÏ, ï³ñ³ÍùÇ Ù³ùñáõÙ ¨ ³ÛÉÝ) ÙÇç³½·³ÛÇÝ էկոլոգիական ïáÝ»ñÇ ÝßáõÙ և
այլն:
2010թ. ընթացքում 14 կենտրոններում կազմակերպվել է տեղեկատվության մատչելիությանը
նպաստող ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ãíáí 249 սեմինար-քննարկումներ, (մասնակիցների թիվը 4978),
էկոկրթությանը և էկոդաստիարակությանը նպաստող 365 Ùիջոցառում (մասնակիցների թիվը 6059 ,
ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ Ã»Ù³Ý»ñáí ÝÏ³ñã³Ï³Ý, ß³ñ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ÙñóáõÛÃÝ»ñ, óáõó³Ñ³Ý¹»ëÝ»ñ,
Éñ³óáõóÇã ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñ Ù³ÝÏ³å³ñï»½Ý»ñáõÙ, ¹åñáóÝ»ñáõÙ áõ ´àôÐ-»ñáõÙ, μ³ó ¹³ë»ñ ¨ ýÇÉÙ»ñÇ
¹ÇïáõÙÝ»ñ Ï»ÝïñáÝÝ»ñáõÙ ¨ ³ÛÉÝ), 84 ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý ûñ»ñÇ ÝßáõÙ և ßÝáñÑ³Ý¹»ëներ (մասնակիցների
թիվը 1774 ), 17 Ù³ÙÉá ³ëáõÉÇë, 57 ·áñÍÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù (Í³é³ïáõÝÏ, ï³ñ³ÍùÇ Ù³ùñáõÙ,
ï³ñ³ÍùÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙ ) :
úÎ-Ý»ñÝ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý Ï³åáÕ ûÕ³Ï å»ï³Ï³Ý ¨ áã å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÙÇç¨, ÇÝãÁ
Ýå³ëïáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ Ñ³ñó»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý μ³ñ»É³íÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ,
ËÃ³Ý»Éáí Ã³÷³ÝóÇÏáõÃÛáõÝÁ ¨ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝÁ: Î»ÝïñáÝÝ»ñÁ ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ
ßáõñç Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ »Ý ÏÉáñ ë»Õ³ÝÝ»ñ, Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñ ¨ ³ÛÉ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ` ß³Ñ³·ñ·Çé
ÏáÕÙ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùμ (Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ ÐÐ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, îÆØ-»ñÇó, ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¨
å»ï³Ï³Ý ûÕ³ÏÝ»ñÇó, ·Çï³Ï³Ý ¨ μÇ½Ý»ë ë»ÏïáñÇó, ¼ÈØ-Ý»ñÇó, ÐÎ-Ý»ñÇó ¨ ³ÛÉÝ):
Ð³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ Ï»ÝïñáÝÝ»ñáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåí»É »Ý 152 (մասնակիցների
թիվը 2996) Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ùÝÝ³ñÏáõÙ, 169 ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ-ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñ îÆØ-»ñÇ, ÐÎ-Ý»ñÇ
¨ ³ÛÉ Ï³éáõÛóÝ»ñÇ Ñ»ï, 39 փորձագետների խորհրդի նիստեր և 120 համատեղ ³ÛÉ
կազմակերպությունների հետ կազմակերպված կլոր-սեղան քննարկումներ:
øÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ³é³ç³ñÏÝ»ñ »Ý Ý»ñÏ³Û³óí»É
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ:

úÎ-Ý»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ýå³ëïáõÙ ¿ Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛաÝÁ ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ
Ñ³ñó»ñÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùμ áñáßáõÙÝ»ñÇ Ï³Û³óÙ³ÝÁ: Î»ÝïñáÝÝ»ñÁ ß³Ñ³·ñ·Çé Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ
ï»Õ»Ï³óÝáõÙ »Ý ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ Ñ³ñó»ñÇ ßáõñç ÝáñÙ³ïÇí Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ý³Ë³·Í»ñÇ ¨
¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÞØ²¶ Ý³Ë³·Í»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É Ï³Û³Ý³ÉÇù
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÉëáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ¨ ³ç³ÏóáõÙ »Ý Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÉëáõÙÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³ÝÁ:
Üßí³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ Ï»ÝïñáÝÝ»ñáõÙ ï»ÕÇ »Ý áõÝ»ó»É հետևյալ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
ÉëáõÙները.
-Î³å³ÝÇ úÎ-áõÙ` §¸ÆÜà ¶àÈ¸ Ø²ÚÜÆÜ¶ ø²ØöÜÆ¦ ö´À- §¶»Õ³Ýáõß ·»ïÇ ÓáñáõÙ
åáã³Ùμ³ñ ï³ÝáÕ åáã³ï³ñ Ý»ñù¨Ç Ñ³ñÃ³ÏÇ áõÕ»·Íáí ²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Ý³Ë³·ÍÇ¦ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
ÉëáõÙ:
-¸ÇÉÇç³ÝÇ úÎ-áõÙ ÐÐ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ ¸ÇÉÇç³Ý¦ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ
ýÇÝ³Ýë³μ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÉÇñÇ ÞØ²¶ Ý³Ë³·ÍÇ í»ñ³μ»ñÛ³É:
-¶ÛáõÙñÇÇ úÎ-áõÙ` ÐÛáõëÇë-Ñ³ñ³í ×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ ÙÇç³ÝóùÇ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ Íñ³·ñÇ
§²ßï³ñ³Ï-¶ÛáõÙñÇ¦ Ù³ÛñáõÕáõ ÞØ²¶ Ý³Ë³·ÍÇ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ÉëáõÙÝ»ñ

ºñ¨³ÝÇ úÎ-ը մասնակցել է ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíáõÙ կազմակերպված ՀՀ կառավարության
կողմից օրենսդրական նախաձեռնության կարգով փաթեթով ներկայացված
§Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին¦ ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելու մասին¦ և §Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին¦
ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին¦ և §Աղբահանության եւ
սանիտարական մաքրման մասին¦ ՀՀ օրենքների նախագծերի ùÝÝ³ñÏÙ³ÝÁ, ՀՀ Էներգետիկայի և
բնական պաշարների նախարարությունում կազմակերպված <Ընդերքի մասին> օրենսգրքի
í»ñ³μ»ñÛ³É Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÉëáõÙÝ»ñÇÝ: Նշված բոլոր նախագծերը կենտրոնի կողմից
նախապես (մինչև հասարակական լսումները) էլեկտրոնային ցանցով տարածվել է ՀԿ-ների և
այլ շահագրգիռ կազմակերպությունների միջև և վերջիններիս հնարավորություն է տրվել
նախագծերի վերաբերյալ առաջարկեր և դիտողություններ ներկայացնել համապատասխան
հանձնաժողովներին:
Արդարադատության մատչելիության ուղղությամբ նշված ժամանակահատվածում
կենտրոնների կողմից իրականացվել է 8 միջոցառում` հիմնականում էկոլոգիական իրավունքի
և շրջակա միջավայրի պահպանությանն առնչվող օրենքների մասին իրազեկում :
2010Ã. ընթացքում Çñ³Ï³Ý³óí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ` Áëï Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ գրաֆիկական
տեսքով μ»ñí³Í ¿ ëïáñ¨.

տեղեկատվության մատչ. նպաստող
էկոկրթությանը նպաստող միջ.
էկոլոգիական օրերի նշում
հանրային քննարկումներ
հանրային լսումներ
մամլո ասուլիսներ
գործնական աշխատանքներ
արդարադատության մատչել. նպաստող

Միջոցառումների մասնակիցներ
տեղ. մատչելիությանը նպաստող միջ..

էկոկրթությանը նպաստող միջ.

էկոլոգիական օրերի նշում

հանրային քննարկումներ

հանրային լսումներ

արդարադատության մատչել. նպաստող
միջ.

Ընդամենը միջոցառումներ և մասնակիցներ

տեղ. մատչելիության ուղղությամբ.
էկոկրթությանը նպաստող միջ.
էկոլոգիական օրերի նշում
հանրային քննարկումներ
հանրային լսումներ
մամլո-ասուլիսներ
գործնական աշխատանքներ
արդարադատության մատլելիությ.
նպաստոող միջ.

միջոցառումներ

մասնակիցներ

Այլ միջոցառումներ

աշխատանքային հանդիպումքննարկումներ
այլ կազմ. հետ համատեղ
միջոցառումներ
փորձագետների խորհրդի նիստեր

Üßí³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ úÎ-Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó Ï³½Ù³Ï»ñåí»É ¿ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ãíáí
1192 ÙÇçáó³éáõÙ, áñոնց Ù³ëÝ³Ïó»É »Ý 16 131 Ù³ñ¹:
úÎ-Ý»ñÁ ³ÏïÇí Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÙ »Ý îÆØ-»ñÇ, ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ Ñ³ñó»ñáí
½μ³ÕíáÕ ÙÇç³½·³ÛÇÝ, å»ï³Ï³Ý ¨ áã å»ï³Ï³Ý Ï³éáõÛóÝ»ñÇ,
ë»ÏïáñÇ

Ñ»ï:

Կազմակերպվում

են

համատեղ

·Çï³Ï³Ý, μÇ½Ý»ë ¨ ¼ÈØ

միջոցառումներ,

կենտրոնների

համակարգողները մ³ëÝ³ÏóáõÙ »Ý ³Û¹ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ï³½Ù³Ï»ñåíáÕ
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇÝ, ինչպես նաև ïñ³Ù³¹ñáõÙ »Ý ï³ñ³Íù և կազմակերպչական հարցերով
աջակցում

են

այլ

կազմակերպությունների

կողմից

կենտրոններում

իրականացվող

ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñին: Հաշվետու ժամանակահատվածում կենտրոնները տրամադրել են տարածք
և մասնակցել են այլ կազմակերպությունների կողմից կազմակերպված ընդհանուր թվով
227(այդ թվում` 120 համատեղ կազմակերպված) միջոցառումների:
úÎ-Ý»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕÝ»ñÁ մասնակցել են §Ê³½»ñ¦ ¿ÏáÉá·áÙß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÐÎ-Ç ÏáÕÙÇó
Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í

§Îáå»ÝÑ³·»ÝÇó

¹»åÇ

Î³ÝÏáõÝ

(Ø»ùëÇÏ³)-Ð³Û³ëï³ÝÁ

ÎÉÇÙ³ÛÇ

÷á÷áËáõÃÛ³Ý ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇ 16-ñ¹ Ýëï³ßñç³ÝÇ Ý³Ë³ß»ÙÇÝ¦ ÏáÝý»ñ³ÝëÇÝ, մասնակցել են
նաև Օրհուսի կոնվենցիայի իրականացման առաջընթացը Հայաստանի համայքներում
քննարկելու նպատակով սեպտեմբերի 15-16-ը Ծաղկաձորում տեղի ունեցած <Էկոլոգիական
իրավունքները Հայաստանի համայնքներում> թեմայով սեմինարին: Նշված միջոցառումները
կենտրոնների

համակարգողներին

հնարավորություն

տվեցին

գիտելիքներ

ստանալու

կլիմայի գլոբալ փոփոխությունների համաշխարհային գործընթացի, շրջակա միջավայրի ազդեցության
գնահատմանը էկոլոգիական կառավարման ոլորտում, տեղական ինքնակառավարման մարմինների
ոլորտում օրենսդրական առաջընթացի խնդիրներին:

ºñ¨³ÝÇ úñÑáõë Ï»ÝïñáÝáõÙ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕÝ»ñÇ չորս
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ

Ñ³Ý¹ÇåáõÙ.

ùÝÝ³ñÏí»É

»Ý

Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ

ÁÝÃ³óÇÏ

¨

Ñ»ï³·³

·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ Ñ»ï Ï³åí³Í Ñ³ñó»ñ, ինչպես նաև ԵԱՀԿ
փորձագետի

կողմից

համակարգողների

համար

լուսաբանվել

է

<Տեղեկատվության

ազատության մասին> և < Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին> ՀՀ
օրենքները:

ØÇ ß³ñù úÎ-Ý»ñ ÐÎ-Ý»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»Éáí Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ý ¹ñ³Ù³ßÝáñÑ³ÛÇÝ
Íñ³·ñ»ñ: ԵԱՀԿ Երևանի գրասենյակի աջակցությամբ` Քաղաքացիական գործողություններ

հանուն անվտանգության և շրջակա միջավայրի (ՔԳԱՇՄ) փոքր գրանտային ծրագրերի
շրջանակներում ÐÎ-Ý»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ùμ Íñ³·ñ»ñ »Ý Çñ³Ï³Ý³óրել ¶áñÇëÇ,
²É³í»ñ¹áõ, ¶³í³éÇ, Ðñ³½¹³ÝÇ, ºÕí³ñ¹Ç úÎ-Ý»ñÁ: ÐÎ-Ý»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ùμ
մի շարք կենտրոններ իñ³Ï³Ý³óրել են Ý³¨ ³ÛÉ ¹ñ³Ù³ßÝáñÑ³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñ:

úÎ-Ý»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕÝ»ñÁ Ùßï³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù »Ý Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ
³Ûó»ÉáõÝ»ñÇ Ñ»ï: Î»ÝïñáÝÇ ³Ûó»ÉáõÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ù³Ý³ÏÁ Ï³½Ù»É ¿
áñáÝóÇó 7370 û·ïí»É ¿ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ Í³³é³ÛáõÃÛáõÝÇó, ÙÝ³ó³ÍÁ
խորհրդատվություն

10 486-Á Ù³ñ¹,
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ,

ëï³Ý³Éáõ ¨ ³ÛÉ Ñ³ñó»ñáí: ²Ûó»ÉáõÝ»ñÇ 38%-ը Ï³½Ù»É »Ý å³ï³ÝÇÝ»ñ

¨ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ, 26 %-Á ÐÎ, 9,0 %-Á ¼ÈØ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ: ØÝ³ó³Í 27%-Á Ï³½Ù»É »Ý
ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý, ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ, ³ÛÉ å»ï³Ï³Ý
Ï³éáõÛóÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ, ·áñÍ³ñ³ñÝ»ñÁ ¨ ß³Ñ³·ñ·Çé ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ:

úÎ-Ý»ñÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó û·ïíáÕÝ»ñÇ ÃÇíÁ Áëï Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ

Կենտրոններ

Գրադարան,
խորհրդատվո
ւթյուն

Տեսադա
րան

Ինտերն
ետ,
հեռ.,
ֆաքս

Երևան

257

37

170

Տպիչ,
Այցելուն
պատճենահ երի
անիչ
ընդհ.
թիվը
97
970

Գորիս

65

45

129

127

450

Կապան
Դիլիջան
Իջևան

163
42

12
36

146
35

250
110

10

17

21

22

671
408
102

Գավառ

47

35

59

76

1500

Հրազդան

49

12

27

31

157

Եղվարդ

154

34

524

265

1200

Ապարան

21

25

22

38

135

Գյումրի

162

135

238

232

803

Եղեգնաձոր

134

32

66

65

450

Վանաձոր

232

28

450

191

814

Ալավերդի

158

136

468

511

1350

Ստեփանավան

295

33

451

143

1073

Ընդամենը

1789

617

2806

2158

10485(ընդհ
անուր
այցելուների
թիվը)

7370(]ծառայությո
ւններից
օգտվողների
ընդհանուր թիվը)

Կենտրոնների ծառայություններից օգտվողներ

գրադարան,
ֆիլմադարան
խորհրդատվություն
Ինտերներ, ֆաքս
Ինտերներ,
Տպիչ,
պատճենահան
ֆաքս

Øßï³å»ë Ñ³Ù³ÉñíáõÙ ¿ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñÁ ¨ ýÇÉÙ³¹³ñ³ÝÝ»ñÁ Ø²Î-Ç ¨ º²ÐÎ
·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇ, ÐÐ μÝ³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý, ÐÎ-Ý»ñÇ ¨ ³ÛÉ Ï³éáõÛóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó
ïñ³Ù³¹ñíáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ:
Կենտրոնների գործունեությունը խթանում է կամավորության գաղափարի տարածմանը: Կենտրոնների

աշխատանքներում մշտապես ներգրավվում են կամավորներ:
Միջազգային հանդիպումներում Հայաստանի Օրհուս կենտրոնների փորձը գնահատվում է որպես
առաջավոր և նույնիսկ շատ երկրներից (Վրաստան` 2008թ., Ալբանիա` 2008թ., Բելոռուս` 2009թ.,
Ղազախստան` 2009թ.) գալիս են այդ փորձն ուսումնասիրելու և իրենց երկրներում ներդնելու համար:
2010թ. Հայաստանի Օրհուս կենտրոններ այցելեց Մոոլդովայի պատվիրակությունը:
Facebook սոցիալական ցանցում ձևավորվել է <Հայաստանի Օրհուս կենտրոններ խումբը>: Ցանցը նպաստում է
կենտրոնների գործունեության լուսաբանմանը, կենտրոնների միմյանց միջև և ավելի լայն ոլորտների հետ
հաղորդակցմանը,

փորձի

փոխանակմանը,

տեղեկատվության

ձեռքբերմանը,

կենտրոնների

գովազդին

(ճանաչելիությանը):

Կենտրոնների կողմից 2010թ. կատարած աշխատանքների ամփոփ հաշվետվությունները
տեղադրված են

կենտրոնների կայք էջերում (www.aarhus.am կայք, “Օրհուս կենտրոններ”,

“Կենտրոնի գործունեություն”):

Օրհուս կենտրոնների 2010թ. գործունեության արդյունքները.
• 2010թ. Հայաստանի 14 Օրհուս կենտրոնների կողմից կազմակերպված միջոցառումների
(կլոր

սեղաններ,

քննարկումներ,

էկոլոգիական

օրերի

նշում,

միջոցառումներ, հասարակական լսումներ և այլն) մասնակիցների

էկոկրթական
և կենտրոնների

այցելուների (այդ թվում ծառայություններից օգտվողների) ընդհանուր թիվը կազմել է
26671 մարդ, որը 30%-ով գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը:

• Կենտրոնների

կողմից

էկոկրթությանն

ու

էկոդաստիարակությանն

միջոցառումների արդյունքում էկոկրթություն է ստացել

ուղղված

6752 մարդ, իրազեկման

սեմինարների, քննարկումների, կլոր սեղանների արդյունքում էկոլոգիական խնդիրների
վերաբերյալ իրազեկվել են 9379 մարդ:

• ՀՀ Կառավարության 25 նոյեմբերի 2010թ. N 1551-Ն` Բնապահպանական կրթության,
դաստիարակության և իրազեկման ամբողջական ու միասնական ազգային համակարգի
ստեղծման հայեցակարգից բխող` 20011-2015 թթ. միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու
մասին

որոշման

մեջ

3.1

կետով

նշված

է

ՕԿ-ների

տեղեկատվական

և

նյութատեխնիկական ապահովումը: Այս որոշումը ՕԿ-ների համար կարելի է արդյունք

համարել, քանի որ ՀՀ կառավարությունը էկոկրթության և

էկոդաստիարակության

միասնական համակարգի մեջ կարևորում է ՕԿ-ների դերը: Եվ սա անշուշտ այս
ուղղությամբ կենտրոնների կատարած աշխատանքների արդյունք է:
• Էկոլոգիական խնդիրների շուրջ կլոր սեղանների, քննարկումների արդյունքում այս
խնդիրների լուծման ուղղությամբ առաջարկներ են ներկայացվել համապատասխան
օղակներին:

ՏԻՄ-երի կողմից հաշվի են առնվել այդ առաջարկները և ներառվել են

բնապահպանական կառավարման ռազմավարական ծրագրերում, որոշ համայնքների
2011թ.

բյուջեի

քննարկումների

ժամանակ

կենտրոնների

կողմից

կատարված

առաջարկների հիման վրա գումարներ են նախատեսվել էկոլոգիական խնդիրների
լուծման համար :
• www.aarhus.am կենտրոնների կայքի միջոցով հասարակությանը տրամադրվում է
էկոլոգիական

տեղեկատվություն,

ինչպես

նաև

լուսաբանվում

է

կենտրոնների

գործունեությունը: Կայքի այցելուների ընդհանուր թիվը առ 29.12.2010թ. կազմել է 47 000
մարդ:
• Կ»ÝïñáÝÝ»ñի գործունեությունը մշտապես Éáõë³μ³Ýí»É »Ý ÙÇ ß³ñù ÐÀ-»ñáí, ÇÝãå»ë
Ý³¨ Ù³ÙáõÉáõÙ ¨ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Éñ³ïí³ÙÇçáóÝ»ñáõÙ (³í»ÉÇ ù³Ý 300 Ñá¹í³Í):

•

ՕԿ-ների և էկոլոգիական հասարակական դաշինքի միջև, որի կազմում ընդգրկված են շուրջ 50 ՀԿ-ներ,
համագործակցության

փոխհամաձայնեցում

է

ձեռքբերվել:

ՕԿ-ները

ընդգրկվել

են

էկոլոգիական

հասարակական դաշինքի ցանցում: Ողջ տարվա ընթացքում տեղի է ունեցել տեղեկատվության
փոխանակում

և հանրապետության մի շարք թեժ էկոլոգիական խնդիրների ուղղությամբ համատեղ

պայքար է ձևավորվել `SOS Արգիճի, SOS

Երևան, ուրանի ծրագրի դեմ, SOS Խոսրով, Ընդերքի մասին

օրենսգրքի ընդունման գործընթացի թափանցիկություն և այլն: Նշված խնդիրների շուրջ մի շարք դիմումներ
են հղվել ՀՀ նախագահին և Կառավարությանը, Ազգային ժողովի նախագահին, Մարդու իրավունքների
պաշտպանին, միջազգային կազմակերպություններին և այլն, կազմակերպվել են ստորագրահավաքներ,
հանրահանաքներ, քննարկումներ համայնքներում և այլն:

•

Տարվա ընթացքում Օրհուս կենտրոնների անունից պետական և միջազգային տարբեր
կազմակերպություններին ուղղվել է ավելի քան 10 նամակ, որոնցում ներկայացվել ու
հիմնավորվել է կենտրոնների անկախ գործունեության անհրաժեշտությունը, արդյունքում`
նախնական համաձայնություն է ձեռք բերվել ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի, ՀՀ տարածքային
կառավարման և ՀՀ բնապահպանության նախարարությունների միջև Օրհուս կենտրոնների
իրավական կարգավիճակ ստանալու մասին:

2010թ. արդյունքներն ըստ կենտրոնների.`

Գավառի Օրհուս կենտրոնի 2010թ. ամենամեծ ձեռքբերումը SOS Արգիճի խմբի տարած հաղթանակն է` այն
է Արգիճի գետի Գայլաձոր վտակի հունի վրա ՓՀԷԿ-ի ապօրինի շինարարությունը կանխելը /գետի հունը
փոխելու ակնկալիքով/, որը խախտում էր ոչ միայն Սևանա լճի ջրային հաշվեկշիռը, այլ նաև մարզի 5
համայնքներին զրկում էր ոռոգման ջրից: Այս խնդիրը օրենքի սահմաններում լուծելու, գործընթացը
կանխելու և ծանր պայքարում նախնական հաղթանակ տանելու համար կենտրոնին աջակցել են

Էկոլոգիական հասարակական դաշինքը, ԵԱՀԿ Երևանի գրասենյակը, Գեղարքունիքի մարզպետարանը
/որը շինթույլտվություն չէր տվել կառուցող կազմակերպությանը/, բազմաթիվ ԶԼՄ-ներ, ,,Ժառանգություն,,
խմբակցությունը, և ամենակարևորը մարզի հազարավոր բնակիչներ, ովքեր մինչև վերջ պաշտպանեցին և°
Սևանի և° իրենց Սահմանադրական իրավունքը:
Կենտրոնն ,,ԲԼԵՋԱՆ,, ՀԿ-ի հետ իրականացրել է հետևյալ ծրագրերը.
1.,,Օրհուսի Կոնվենցիայի լուսաբանում,, մարզի 92 համայնքապետերի և 28 ՀԿ-րի համար –
ֆինանսավորումը Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոնի:
2. ,,Գեղարքունիքի մարզի բնապահպանական հիմնախնդիրները,, ֆիլմ –ֆինանսավորումը
ԵԱՀԿ Քաղաքացիական գործողություններ հանուն անվտանգության և շրջակա միջավայրի
ՔԳԱՇՄ) Փոքր դրամաշնորհային ծրագրի
Արդյունքում մարզի շուրջ 2000 բնակիչներ տեղեկացել են մարզում առկա էկոլոգիական հիմնախնդիրների
մասին, իրազեկվել են այդ ոլորտում իրենց իրավունքների մասին, նաև տեղեկացել են թե ինչպես կարող են
իրենց համայնքներում որոշումների իրականացման գործընթացում իրենց մասնակցությունն ունենալ`
ակտիվ համագործակցելով ՏԻՄ-րի հետ:
•

Կապանի Օրհուս կենտրոնի կողմից իրականացվել է áõñ³ÝÇ Ñ³Ýù³í³ÛñÇ ÑÝ³ñ³íáñ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý
¹»åùáõÙ ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý ³Õ»ïÇ í»ñ³μ»ñÛ³É հանրության իրազեկում: Ուրանի հանքավայրի շահագործման
դեմ և ուսումնասիրությունների դադարեցմանն ուղղված կենտրոնի մասնակցությամբ և աջակցությամբ
կազմակերպվել է ստորագրահավաք և Ñ³Ýñ³Ñ³í³ù: Կապանի Օրհուս կենտրոնի և էկոլոգիական
հասարակական դաշինքի կողմից Ñ³Ù³ï»Õ ¹ÇÙáõÙ է áõÕÕíել Î³å³ÝÇ ù³Õ³ù³å»ïÇÝ ¨ ³í³·³Ýáõ
³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ ÙÇ³Ý³Éáõ áõñ³ÝÇ Ñ³Ýù³í³ÛñÇ Ñ»ï³Ëáõ½³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Ñ³Ýù³í³ÛñÇ Ñ»ï³·³
ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ¹»Ù ëïáñ³·ñ³Ñ³í³ùÇÝ, աñ¹ÛáõÝùáõÙ` Կապանի աí³·³ÝÇÝ áñáßáõÙ է ÁÝ¹áõÝ»լ ¨ ¹ÇÙ»լ է
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑÇÝ, Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÁ ã»ÕÛ³É Ñ³Ù³ñ»É Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý áñáßáõÙÁ ¨
¹³¹³ñ»óÝ»É áõñ³ÝÇ Ñ³Ýù³í³ÛñÇ Ñ»ï³Ëáõ½³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ß³ñáõÝ³ÏáõÙÁ :

•

¼³Ý·»½áõñÇ åÕÝÓ³ÙáÉÇμ¹»Ý³ÛÇÝ ÏáÙμÇÝ³ïÇ Ã³÷áÝ³ï³ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙμÇ
¹Çï³ñÏáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ùÝÝ³ñÏáõÙ, որի
աñ¹ÛáõÝùում ÑÇÙÝáíÇÝ í»ñ³Ýáñá·í»É ¿ ¨ Í³ÍÏí»É ¿
Ã³÷áõÏ³ï³ñÇ ³é³ÝÓÇÝ μ³ó Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ:

•

Գյումրու Օրհուս կենտրոնի նախաձեռնությամբ կասեցվել է Գյումրու Արագած ճեմափողոցում
ապօրինի շինարարությունը: Նշված տարածքը Գյումրի քաղաքի գլխավոր հատակագծի և Գյումրի
քաղաքի պատմական կենտրոնի գոտիավորման նախագծի համաձայն հանդիսանում է
հասարակական օգտագործման կանաչ տարածք եւ այդտեղ արգելված է կապիտալ
շինարարությունը:

•

Երկրի օրվա 40-ամյա հոբելյանին նվիրված` Երևանի Օրհուս կենտրոնը,<Երիտասարդ կենսաբանների
ասոցիացիա> ՀԿ-ի հետ համատեղ իրականացրեցին <Երկրի օր-2010 Հայաստան> խորագրով մի շարք
միջոցառումներ, որոնց նպատակն էր բարձրացնել հասարակության իրազեկվածության մակարդակը
կլիմայի փոփոխության հիմնախնդրի մասին: Այս միջոցառումների շրջանակներում Հայաստանի բոլոր
Օրհուս կենտրոնների մասնակցությամբ կազմակերպվեց Հայաստանում <կանաչ ապրելակերպի
խթանմանը> նպաստող ստորագրահավաք (4800 ստորագրություն): Միջոցառումների արդյունքում
առաջարկ ներկայացվեց ՀՀ կառավարությանը` խրախուսել մասնավոր սեկտորի կազմակերպություններին`
որդեգրելու <կանաչ ապրելակերպ>: Արդյունքում ստացվել է դրական պատասխան. պետության կողմից
մշակվող ծրագրերում հաշվի կառնվեն այդ առաջարկները:

•

Երևան քաղաքի էկոլոգիական իրավիճակի բարելավման ուղղությամբ մի շարք առաջարկներ են
ներկայացվել Երևանի քաղաքապետարանին, գտնվում են որոնք քննարկման փուլում:

•

Ալավերդու Օրհուս կենտրոնը Ուրբան կայուն զարգացման հիմնադրամի հետ համատեղ իրականացրել է
ծրագիր, որի արդյունքում հիմք է դրվել կենցաղային աղբի տեսակավորմանը և իրականացվում է պլաստիկի
տեսակավորված հավաքում: ԵԱՀԿ Քաղաքացիական գործողություններ հանուն անվտանգության և
շրջակա միջավայրի ( ՔԳԱՇՄ) Փոքր դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Ալավերդու Օրհուս
կենտրոնը, «Անահիտ կանանց աջակցության կենտրոն» ՀԿ-ի հետ համատեղ իրականացրել է Մկնդեղի
պահուստավայրի` գերեզմանոցի ուսումնասիրություն: REC CAUCASUS, Եվրամիություն, «Green Lane» ՀԿ-ի

հետ համատեղ Ալավերդու Օրհուս կենտրոնը իրականացրել է Տարաշաշրջանի դեգրադացված հողերի
ուսումնասիրություն:
•

¸ÇÉÇç³ÝÇ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñÇ ¨ ÐÎ-Ý»ñÇ, μÝ³ÏÇãÝ»ñÇ áõ ³ÏïÇí
ËÙμ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùμ ³Ýó ¿ Ï³óí»É 2011 Ã. ï»Õ³Ï³Ý μÛáõç»Ç Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ùÝÝ³ñÏáõÙ áõ
Ý»ñÏ³Û³óí»É »Ý ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝó ÙÇ Ù³ëÁ îÆØ-»ñÇ ÏáÕÙÇó ÏÝ»ñ³éí»Ý 2011 Ã.
μÛáõç»áõÙ

•

Դիլիջանի Օրհուս կենտրոնը ,,¸ÇÉÝ»ï ë»ñíÇë ÐÎ-Ç Ñ»ï համատեղ իրականացրել է ,, §²Ý·ÇÝ ¿ çñÇ
Ï³ÃÇÉÁ…¦ ¹ñ³Ù³ßÝáñÑ³ÛÇÝ Íñ³·ÇñÁ: Այս ծրագրի արդյունքում իրականացվել է Դիլիջան քաղաքի
բնակելի և վարչական տարածքների, ճանապարհների, Աղստև գետի ափամերձ հատվածների աղբից
մաքրման աշխատանքներ, ծրագիրը նպաստել է նաև բնակիչների մոտ մաքուր համայնք ունենալու
գաղափարին: Այս ծրագրի արդյունք կարելի է համարել նաև այն հանգամանքը, որ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý,
²ØÜ-Ç ÙÇç³½·³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý (USAID), ¨ Ø²Î-Ç ½³ñ·³óÙ³Ý Íñ³·ñÇ (UNDP)
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³ն հետ միասին, ծրագրին ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերել նաև
մասնավոր սեկտորը` ÎáÏ³-ÎáÉ³ Ð´ø ²ñÙ»ÝÇ³ ÁÝÏ»ñáõÃÛուÝը:

•

Եղվարդի Օրհուս կենտրոնը §ºÕí³ñ¹¦ »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý-μÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ՀԿ-ի հետ Ñ³Ù³ï»Õ
ø¶²ÞØ Íñ³·ñի շրջանակներում îÆØ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ¨ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Éáõë³μ³Ý»É ¿ úñÑáõëÇ
կոնվենցիան և մի շարք ÐÐ էկոլոգիական ûñ»ÝùÝ»ñ (³í»ÉÇ ù³Ý 400Ù³ëÝ³ÏÇó): Կենտրոնի կողմից
ֆ»ñÙ»ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Éáõë³μ³Ýí»É »Ý ç»ñÙáó³ÛÇÝ ·³½»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, Ñ³Ù³ï»Õ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ »Ý ï³ñíáõÙ ¹ñ³Ýó Ýí³½Ù³ÝÁ ÙÇïí³Í Íñ³·ñ»ñÇ ¨ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý
áõÕÕáõÃյ³մμ:/4 Ëáßáñ »Õç»ñ³íáñÝ»ñÇ ý»ñÙ³, 2 ÃéãÝ³μáõÍ³ñ³Ý/: Եղվարդի Օրհուս կենտրոնի կողմից
Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ »Ý ëÏëí»É ³Õμ³Ñ³ÝáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ Ï³é³í³ñáõÙÁ μ³ñ»É³í»Éáõ
áõÕÕáõÃÛ³Ùμ, 2 Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»É »Ý Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ï»ë³Ï³íáñí³Í ³Õμ³Ñ³ÝáõÃÛáõÝ:

•

•

Հրազդանի Օրհուս կենտրոնը համագործակցելով <Վառվող աստղ> ՀԿ-ի հետ իրականացրել է
Հրազդանի տարածաշրջանի շրջակա միջավայրի վիճակի բարելավման ծրագիր , որի ընթացքում
իրականացվել է շրջակա միջավայրի
վիճակի ուսումնասիրություններ, արտադրական
ընկերությունների և տեղական իշխանության միջև ստեղծվել է երկխոսության դաշտ, որը
նպատակ ունի շահագրգռելու արտադրական ընկերություններին կրճատել արտանետումները:
Գորիսի Օրհուս կենտրոնի Կենտրոնի առաջարկությամբ և ակտիվ մասնակցությամբ, սկսվել են
Գորիսի շրջանի գյուղական համայնքներում աղբավայրերի ստեղծման աշխատանքները, Գորիսի
Օրհուս կենտրոնը մարզպետարանին տրամադրել է աղբավայրերի ստեղծման համար
անհրաժեշտ օրենսդրական փաթեթը և կազմակերպել է քննարկումներ հասարակության ակտիվ
մասնակցությամբ,արդյունքում.`
1. Համայնքներում այս ուղղությամբ սկսվել են համապատասխան նախապատրաստական
աշխատանքներ
2. Համայքների կողմից կատարվում են միջհամայնքային ճանապարհների սիստեմատիկ մաքրում
աղբից:

•

Գորիսի Օրհուս կենտրոնը “”Սոսե” կանանց հիմնահարցեր” ՀԿ-ի հետ համատեղ ԵԱՀԿ Քաղաքացիական
գործողություններ հանուն անվտանգության և շրջակա միջավայրի ( ՔԳԱՇՄ) Փոքր դրամաշնորհային
ծրագրի շրջանակներում իրականացրել է <Կանաչ համայնք> ծրագիրը: Ծրագիրը նպաստել է համայնքի
բնակիչների մոտ հանգստի գոտիների պահպանության մասին իրազեկության բարձրացմանը, մշակվել են
կ³Ý³ã ·áïÇÝ»ñÇ ¨ Ñ³Ý·ëïÇ í³Ûñ»ñÇ ËÝ³ÙùÇ ¨ å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½Ùներ, որոնք ներկայացվել են
համապատասխան օղակներին:

•

Ապարանի Օրհուս կենտրոնի և ՏԻՄ –երի միջև ձևավորվել է համագործակցություն ալպյան
մարգագետիններում հրդեհների դեմ պայքարի, քաղաքի կենտրոնում ճահճացող տարածքի
վերացման և մի շարք այլ խնդիրների համատեղ լուծման ուղղությամբ: Ճահճացող տարածքի
բարեկարգման աշխատանքների առաջարկներ են ներկայացվել Ապարանի քաղաքապետարան և
արդյունքում քաղաքապետարանի 2011թ. բյուջեից գումարներ են հատկացվել նշված խնդրի
վերացման համար:

•

•

Ապարանի Օրհուս կենտրոնի կողմից կազմակերպվել է քննարկում Ապարանի ջրամաքրման
կայանի վերականգնման անհրաժեշտության վերաբերյալ,
որը առաջին անգամ էր
կազմակերպվում համայնքում: Արդյունքում որոշվել դիմել ..Քասաղի և Ապարանի ջրամբարի ջրի
մաքրության ապահովման նպատակով համապատասխան մարմիններին կոլեկտորի հրատապ
կառուցման խնդրով:Նշված խնդրի ուղղությամբ համապատասխան մարմինների տեղեկացմամբ
արդեն արդյունք կա:
Եղեգնաձորի Օրհուս կենտրոնը տարածաշրջանում ստեղծել է բնապահպանական կլաստեր,
որում համախմբվել են համայնքները ընդհանուր բնապահպանական խնդիրները միահամուռ
ուժերով լուծելու և տեղեկատվական ցանց հիմնելու նպատակով:

•

Վանաձորի Օրհուս կենտրոնում շահագրգիռ հանրության մանակցությամբ քննարկվել է ՀԷԿ-ի
նախագիծ, որը նախատեսվում է կառուցել Լոռու մարզի Չիչխան գետի վրա: Բնակչության
բողոքների համաձայն ՀԷԿ -ի կառուցումը կազմակերպությունը չի սկսվել:

•

Ստեփանավանի Օրհուս կենտրոնը ընդառաջելով Ստեփանավանի Չարենց փողոցի բնակիչների
խնդրանքին կազմակերպել է հանրային քննարկում` Ստեփանավանի Կենտրոնական /Փակ/
գերեզմանատան ընդլայնման վերաբերյալ որոշման/12 մետր/ վերաբերյալ:
Արդյունքում դիմում ուղղվեց Լոռու քաղաքապետին, Ստեփանավանի հակահամաճարակային
կենտրոնի տնօրենին, և Լոռու մարզպետին: Արդյունքի չհասնելով պայքարը շարունակվեց և
Ստեփանավանի Օրհուս կենտրոնի կողմից օրենսդրական հիմնավորումներով դիմում հղվեց ՀՀ
վարչապետին:

