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Պատասխանատվություն
Սույն փաստաթղթի բովանդակությունը նախատեսված է բացառապես
Ֆիխտների հաճախորդի և պայմանագրով նախատեսված այլ շահառուների
համար: Հաճախորդի համաձայնությամբ այն կարող է ամբողջությամբ կամ
մասնակիորեն տրամադրվել երրորդ անձանց: Ֆիխտները երրորդ անձանց
առաջ պատասխանատվություն չի կրում այդ ճանապարհով տրամադրված
տեղեկատվության ամբողջականության և ճշտության համար:
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Բովանդակություն
1.

Համառոտ ակնարկ

2.

Ներածություն

3.

3

2.1

Ծրագրի նկարագրությունը

2.2

Ծրագրի այն բաղադրիչները, որոնց համար հնարավոր է հողի
օտարում և փոխարինում իրականացնելОшибка! Закладка не определена.

2.3

Տարաբնակեցման Քաղաքականության Շրջանակի (ՏՔՇ)
նախապատրաստման տրամաբանական հիմնավորումըОшибка! Закладка не опред

2.4

Տարաբնակեցման նախապատրաստումը և իրականացումը
կանոնակարգող սկզբունքներն ու նպատակներըОшибка! Закладка не определена.

2.5

Ծրագրի շրջանակում իրականացվելիք տարաբնակեցման
ծավալները
Ошибка! Закладка не определена.

Ինստիտուցիոնալ և իրավական դաշտ

Ошибка! Закладка не определена.

Ошибка! Закладка не определена.

3.1

Ինստիտուցիոնալ դաշտ

Ошибка! Закладка не определена.

3.2

Իրավական դաշտ

Ошибка! Закладка не определена.

3.3

Հայաստանի օրենսդրական ակտերի ևՎԶԲ /կատարողական
չափանիշներ/ ԿՉ 5` հարկադրական տարաբնակեցման
քաղաքականության համեմատությունը

3.4
4.

Ошибка! Закладка не определена.

24

Օրենսդրական բացերի վերլուծություն Ошибка! Закладка не определена.

Իրավասություն և փաստացի իրավունքների շրջանակը
4.1

Իրավասություն

4.2

Փաստացի իրավունքների շրջանակ

30

Ошибка! Закладка не определена.
31

4.2.1

Հող

4.2.2

Պետական և համայնքային/քաղաքային հողերОшибка! Закладка не определен

4.2.3

Շինություններ

4.2.4

Այլ փոխհատուցումներ և նպաստներОшибка! Закладка не определена.

4.3

Գույքի գնահատման մեթոդներ

Ошибка! Закладка не определена.

Ошибка! Закладка не определена.

Ошибка! Закладка не определена.

5.

ՏԳԾ պատրաստում, ստուգում և հաստատում

6.

Իրականացման գործընթաց
6.1

ՏԳԾ Իրականացման գործընթաց
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Ошибка! Закладка не определена.
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6.2

Բողոքարկման մեխանիզմը

Ошибка! Закладка не определена.

6.3

Ինստիտուցիոնալ կարողություններ

Ошибка! Закладка не определена.

6.4

Մոնիտորինգ

Ошибка! Закладка не определена.

7.

Հանրային քննարկումներ և հրապարակայնություն /ՀՔևՀ/

60

8.

Ծախսերը և բյուջեն

Ошибка! Закладка не определена.

9.

Հավելվածներ

Ошибка! Закладка не определена.

9.1

Փաստացի իրավունքների և փոխհատուցման ձևաչափը

65

9.2

Տեղեկությունների հաշվառման ստուգաթերթիկОшибка! Закладка не определена.

9.3

Հաշվառման ձևաչափի նմուշ

9.4

Վնասների գույքագրման ձևաչափի նմուշОшибка! Закладка не определена.

Ошибка! Закладка не определена.

10. Հանրային քննարկումների արձանագրություններըОшибка! Закладка не определена.
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ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
ԱԶԲ

Ասիական զարգացման բանկ

ՇԿԿ

Շինարարության կապալառու կազմակարպություն

ՎԶԵԲ

Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկ

ԷՄԴ

Էլեկտրամագնիսական դաշտեր

ՇՄՍԱԳ

Շրջակա միջավայրի և սոցիալական ազդեցության
գնահատում

ՇՄՍԿՊ

Շրջակա միջավայրի և սոցիալական կառավարման պլան

ԷՄՀԾ

էներգամատակարարման հուսալիության ծրագիր

ԷՀՑԲՆ

Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավման նախագիծ

ԲԷՑ

Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր

կՎ

կիլովոլտ

ԲՊՄՄ

Բնության պահպանության միջազգային միություն

կՎտժ

կիլովատ ժամ

KfW

Kreditanstalt für Wiederaufbau /Զարգացման Գերմանական
Բանկ

ՄՎՏ

մեգավատ

ՀՀ ՏևԿՆ

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն

ՀԿ

հասարակական կազմակերպություն

ՕԳ

Էլեկտրահաղորդման օդային գիծ

ԾՏԱ

ծրագրից տուժող անձ

ՀՀ

Հայաստանի հանրապետություն

ՏԳԾ

Տարաբնակեցման գործողությունների ծրագիր

ԱԳ

Անվտանգության գոտի

ՏՔՇ

Տարաբնակեցման քաղաքականության շրջանակ

ՇՄՌԳ

Շրջակա միջավայրի ռազմավարական գնահատում

ՊՈԱԿ

պետական ոչ-առևտրային կազմակերպություն

ՏԱ

տեխնիկական առաջադրանք

ՄԱԶԾ

ՄԱԿ Զարգացման ծրագիր

ՀԲ

Համաշխարհային բանկ

ՎԲՊՀՀ

Վայրի բնության պահպանության համաշխարհային
հիմնադրամ
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Rehabilitation of OHLs Lori and Tumanyan 1/2, Armenia

1. Համառոտ ակնարկ
Սույն Տարաբնակեցման քաղաքականության շրջանակի (ՏՔՇ)
նպատակն է հստակեցնել Կովկասի էներգետիկական ցանցի
ծրագրի մասն հանդիսացող` Լոռի 220 կՎ ՕԳ և Թումանյան-1 և
Թումանյան-2 110 կՎ ՕԳ-երի նախատեսվող փոխարինման
աշխատանքներին առնչվող տարաբնակեցման և հողի օտարման
պահանջների հարցերն ու կազմակերպական միջոցառումները:
Սույն ծրագրի նպատակն է Վրաստանի և Հայաստանի միջև
էլեկրաէներգիայի ասինքրոն կապ հաստատել և դրանով
էլեկտրաէներգիայի միջսահմանային հուսալի, ճկուն և
փոխշահավետ փոխանակում ապահովել ոչ միայն Հայաստանի և
Վրաստանի միջև, այլև Հարավկովկասյան տարածաշրջանի
ներսում և դրանից դուրս:
Լոռի և Թումանյան-1 և – 2 ՕԳ-երի վերականգնումը կբարելավի
Հայաստանի հյուսիսային մասի էլեկտրամատակարաման
հուսալիությունը: Այդ օդային գծերը մի շարք խոշոր
արդյունաբերական ձեռնարկությունների և բնակիչ սապառողների
են սպասարկում, սակայն ներկայումս շահագործվող գծերը
գտնվում են հնամաշ վիճակում և վերականգնման կարիք ունեն:
Այդ գծերի վերականգնումն իրականացվելու է Այրումի բարձր
լարման հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ/ԲԼՀՀՓ - BtB/
ենթակայանի շինարարության ավարտից և շահագործման
հանձնելուց հետո, քանի որ դրանից հետո Լոռի գիծը հնարավոր
կլինի անջատել, ապամոնտաժել և վերակառուցել արդեն
գոյություն ունեցող գծի միջանցքում:
Սույն փաստաթղթի նախապատրաստման նպատակով` գծի ողջ
երկայնքով` մի շարք դաշտային հետազոտություններ, այդ թվում`
ծրագրից հնարավոր տուժող բնակչության ներկայացուցիչների և
այդ շրջանների շահագրգիռ անձանց հետ հարցազրույցներ են
իրականացվել: Հետազոտությանը կցվել են նաև վերլուծական և
տեղական իրավական փորձագետի կողմից տրամադրված
իրավական և ինստիտուցիոնալ դաշտին առնչվող թարմացված
նյութեր:

Ֆիխները 2014թ.արդեն նախապատրաստել էր Լոռի և
Թումանյան-1 և -2 ՕԳ-երի վերականգնման (ՀԲ) Շրջակա
միջավայրի և սոցիալական ազդեցության գնահատման (ՇՄՍԱԳ)
ուսումնասիրությունը և ՏՔՇ-ը: ՇՄՍԱԳ և ՏՔՇ իրականացվել էին
ելնելով այն նախապայմաններից, որ ներկայումս շահագործվող
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գծերի հենասյուներից շատերը կարող էին մնալ: Հանդիսանալով
Կովկասի էներգետիկական ցանցի ծրագրի մասը` այս գծերի
վերականգնումն իրականացվելու է Այրումի բարձր լարման
հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ ենթակայանի
շինարարության ավարտից և շահագործման հանձնելուց հետո,
քանի որ դրանից հետո Լոռի գիծը հնարավոր կլինի անջատել,
ապամոնտաժել և վերակառուցել արդեն գոյություն ունեցող գծի
միջանցքում `հաշվի առնելով առաջարկվող շրջանցիկ երթուղին:
Վերոհիշյալ ՇՄՍԱԳ-ի, այդ թվում ՇՄՍԿՊ և ՏՔՇ վերջնական
տարբերակի նախագծերը անգլերեն և հայերեն լեզուներով` երկու
շաբաթով ներկայցվել են հանրությանը: Այդ փաստաթուղթը ոչ
միայն դրվել է ԲԷՑ-ի կայքում, այլ նաև տպագրված տարբերակով
առաքվել է տեղական ինքնակառավարման մարմիններին և
տեղական մամուլում դրա առկայության մասին
հայտարարություններ են արվել: Տպագրված օրինակները
տրամադրվել են նաև քաղաքացիական հասարակության
ներկայացուցչական կազմակերպություններին:
Փաստաթղթերը հրապարակելուց հետո, 2015թ. հունվարի 14 և 15ին, Վանաձորի և Ալավերդու քաղաքապետարաններում ՇՄՍԱԳ-ի
վերաբերյալ հանրային քննարկումներ անցկացվեցին: Այդ
քննարկումների ժամանակ ԾՏԱ-նց համար մեկնաբանվեց ՇՄՍԱԳ
հաշվետվության էությունը և նրանցից ստացված
պատասխաններն ու արտահատված մտահոգություններն
արտացոլվեցին վերջնական հաշվետվությաններում:
Ծրագրի նախագծային աշխատանքների ավարտից հետո ԲԷՑ-ն
իրականացնելու է խորքային հանրային քննարկումներ և սոցիալտնտեսական հետազոտություն, այդ թվում` հաշվառում, վնասների
գույքագրման կադաստրային տվյալների հավաքագրում
(հատկապես` Լոռի 220 կՎ ՕԳ համար):
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2. Ներածություն
2.1

Ծրագրի նկարագրությունը
Լոռի 220 կՎ ՕԳ և Թումանյան-1 և Թումանյան-2 110 կՎ ՕԳ-երի
վրականգնումը Կովկասի էներգետիկական ցանցի ծրագրի մի
մասն է հանդիսանում: Սույն ծրագրի նպատակն է Վրաստանի և
Հայաստանի միջև էլեկրաէներգիայի ասինքրոն կապ հաստատել և
դրանով էլեկտրաէներգիայի միջսահմանային հուսալի, ճկուն և
փոխշահավետ փոխանակում ապահովել ոչ միայն Հայաստանի և
Վրաստանի միջև, այլև Հարավկովկասյան տարածաշրջանի
ներսում և դրանից դուրս:
Լոռի 220 կՎ Էլեկտրահաղորդման օդային գծերի (ՕԳ)
փոխարինում
 Ներկայումս շահագործվող մոտ 50 կմ երկարությամբ Լոռի 220
կՎ ՕԳ սկսվում է Վանաձոր ենթակայանից (ծ.մ. մոտ 1.342 մ
բարձր) և հասնում է մինչև Ալավերդի-2 ենթակայան (ծ.մ. մոտ
964 բարձր): Այն շահագործման է հանձնվել 1972թ.: Սկսելով
Վանաձորից` այն անցնում է Բազում գյուղով, կտրում է H23
ճանապարհը, Գյուլագարակի պետական արգելավայրի M3
ճանապարհը, անցնում է Գարգառ և Հոբարձի գյուղերի
հարավով, գնում է դեպի հարավ` կտրելով Ձորագետ գետի
հովիտը, անցնում է Մղարթ գյուղի հարավային և Արդվի գյուղի
արևելյան մասերով, գնում է դեպի արևմուտք`անցնում է Ամոջ
գյուղի մոտով և շրջանցում է Աքորի գյուղը, կտրում` անցնում է
Դեբեդ գետի զառիթափ հովիտը, անցնում է Սարահարթ և
Սանահին գյուղերի հարավով, և հասնում է Ալավերդի -2
ենթակայանին:
 Այս գծի վերականգնումն իրականացվելու է Այրումի բարձր
լարման հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ/ BtB/
ենթակայանի շինարարության ավարտից և շահագործման
հանձնելուց հետո, քանի որ դրանից հետո Լոռի գիծը հնարավոր
կլինի անջատել, ապամոնտաժել և վերակառուցել արդեն
գոյություն ունեցող գծի միջանցքում:
Թումանյան-1 և -2 110 կՎ ՕԳ-երի փոխարինում
Մոտ 3 կմ երկարությամբ Թումանյան-1 և -2 110 կՎ ՕԳերը`որպես երկշղթա գիծ, դուրս են գալիս Ալավերդի-2
ենթակայանից և մինչև Դեբեդ գետ զառիթափ հովիտը կտրելը
բաժանվում են երկու` մեկ շղթայով գծերի: Հովտի մյուս
լանջում` գիծն անցնում է Ալավերդի-1 ենթակայանի արևմտյան
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մասով: Ըստ ԲԷՑ-ից ստացված տեղեկությունների,
նախատեսվում է փաստացի չշահագործվող Լոռի ՕԳ մասի
միջոցով Ալավերդի-1 ե/կ միացնել Ալավերդի-2-ի հետ:
Այնուհետև Թումանյանի հին գիծը ապամոնտաժվելու է և,
օգտագործելով առկա միջանցքները, նոր 110 կՎ երկշղթա գիծ է
կառուցվելու: Սակայն, քանի որ ներկային գծերն անցնում են
հովտի ստորոտում գտնվող բնակելի շենքերի վերևով, ապա
առաջարկվել է Դեբեդ գետի հովտի վրայով անցնող թռիչքը
թեքել դեպի արևելք և դրանից հետո միացնել առկա միջանցքին:
 Թումանյան-1 և -2 ՕԳ-երի հենասյուների համար հողի
օտարման անհրաժեշտություն չի լինի, բացի Ալավերդի-2 ե/կ-ը`
Ալավերդի-2 ե/կ/ գնացող Լոռի գծի փաստացի չշահագործվող
մասին միացնելու համար անհրաժեշտ մեկ լրացուցիչ
հենասյան և Դեբեդի հովտի հյուսիսային լանջի երկու կամ երեք
նոր հենասյուների համար ժամանակավոր հողաօգտագործում:
Թումանյան-1 և -2 110 կՎ էլեկտրահաղորդման օդային գծերը
Ալավերդի-2 ենթակայանը միացնում են Ալավերդի-1
ենթակայանին, որը գտնվում է պղնձի հանքարդյունահանման
ընկերության (Vallex Group) տարածքում: Ալավերդի-1
ենթակայանը էլեկտրաէներգիա է մատակարարում այդ
հանքարդյունահանման ընկերությանը և Ալավերդի քաղաքին:
 Ըստ ԲԷՑ-ի, Թումանյան-1 ՕԳ շահագործման է հանձնվել 1962թ.,
Թումանյան-2 ՕԳ` 1963թ., այդ իսկ պատճառով այդ գծերը պետք
է ամբողջությամբ փոխարինվեն նոր երկշղթա գծով, ներառյալ`
հին հենասյուների, հաղորդալարերի, մեկուսիչների և այլն
ապամոնտաժումը:

2.2

Ծրագրի այն բաղադրիչները, որոնց համար հնարավոր է հողի
օտարում և փոխարինում իրականացնել
Ա) Լոռի 220 կՎ ՕԳ փոխարինումը:
 Էլեկտրական ցանցերի անվտանգության գոտիների ՀՀ գործող
Տեխնիկական կանոնակարգերը որպես օդային գծերի
բուֆերային գատի սահմանում են 110 կՎ ՕԳ յուրաքանչյուր
կողմում` 20 մ հեռավորություն, 220 կՎ գծի համար` 25 մ, և 400
կՎ և 500 կՎ ՕԳ-երի համար` 30 մ (GRA 2009): Բացի այդ, պետք
է հաշվի առնել նաև հաղորդալարերի միջև հեռավորությունը
(կախված հենասյուների վերջնական կառուցվածքից):
Այսպիսով, այս հետազոտության մեջ Լոռի ՕԳ-ի համար որպես
հիմք է վերցվել ԱԳ 60 մ լայնությունը:
 Լոռի ՕԳ վերականգնումը ներառելու է 1972 կառուցված`
ներկայումս շահագործվող 220 կՎ մեկ շղթայով
էլեկտրահաղորդման գծի ապամոնտաժումը և նոր 220 կՎ մեկ
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շղթայով գծի մոնտաժումը: Ներկայիս գծի 1-ից մինչև 14
հենասյուները, հնարավորության դեպքում, մնալու են իրենց
տեղերում(անհրաժեշտության դեպքում հենասյուները և
հիմնատակերը վերականգնվելու են), հաղորդալարերը,
մեկուսիչները և այլն փոխարինվելու են: Հենայուն 15-ից մինչև
Ալավերդի-2 ե/կ մոտ գծի վերջին` 131 հենասյունը.
ամբողջությամբ փոխարինվելու են հենասյուները,
հաղորդալարերը, մեկուսիչները և այլն: Գծի երթուղու
միջանցքում ներկայումս առկա շենքերը շրջանցելու նպատակով
մի քանի հենասյուներ կարող են տեղափոխվել: Սպասվում է, որ
փոխարինված գծից էլեկտրամագնիսական ճառագայթումը
(հաշվի առնելով 25 մ հեռավորությունը, լարումը,
հաճախականությունը և այլ տեխնիկական պարամետրերը)
կլինի Էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի ժամանակից
կախված ազդեցության սահմանափակման ICNIRP Ուղեցուցի
/ICNIRP Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric and Magnetic
Fields/ պահանջներից բավականին ցածր: Մասնավորապես,
Լոռի և Թումանյան գծերից եկող էլեկտրամագնիսական
ճառագայթումը գնահատվում է համապատասխանաբար 50 V/m
և 2.3 µT ցածր, մինչ շեմային արժեքները հավասար են 5000 V/m
և 200 µT: Այսպիսով, այդ օդային գծի համար տարաբնակեցման
գործողություններ չեն սպասվում:
Անհրաժեշտ կլինի փոխհատուցել.
 Գեոդեզիական աշխատանքների ժամանակ
մշակաբույսերին/ծառերին հասցրած վնասը,
 Մուտքի ուղիների շինարարության ժամանակ մշակաբույսերին
հասցրած վնասը,
 Փռման տարածքներում և գծերի ձգման աշխատանքների
ժամանակ մշակաբույսերին հասցրած վնասը,
 Ժամանակովոր մուտքի ուղիների կառուցման համար
անհրաժեշտ հողի համար,
 Կարող է փոքր հողակտորների օտարման անհրաժեշտություն
առաջանա, օր.` հիմնատակերի կառուցման համար:
Բացառությամբ հենասյուների հիմնատակերի արգելված
տարածքների մոտակայքից` ԱԳ-ում հնարավեր կլինի զբաղվել
(բույսերի սահմանափակ բարձրությամբ) հողագործությամբ և
անասունների արածեցմամբ:
Առավել մանրամասների համար տես ` ՇՄՍԱԳ հաշվետվությունը:
Գծի այս հատվածի համար անհրաժեշտ կլինի մի (համառոտ) ՏԳԾ
կազմել:
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Բ) Թումանյան-1 և -2 110 կՎ ՕԳ-երի փոխարինումը
 Էլեկտրական ցանցերի անվտանգության գոտիների ՀՀ գործող
Տեխնիկական կանոնակարգերը որպես օդային գծերի
բուֆերային գատի սահմանում են 110 կՎ ՕԳ յուրաքանչյուր
կողմում` 20 մ հեռավորություն, 220 կՎ գծի համար` 25 մ, և 400
կՎ և 500 կՎ ՕԳ-երի համար` 30 մ (GRA 2009)1: Բացի այդ,
պետք է հաշվի առնել նաև հաղորդալարերի միջև
հեռավորությունը (կախված հենասյուների վերջնական
կառուցվածքից): Այսպիսով, այս հետազոտության մեջ
Թումանյան ՕԳ-ի համար որպես հիմք է վերցվել ԱԳ 50 մ
լայնությունը:
 Թումանյան գծերը` որպես երկշղթա գծեր, դուրս է գալիս
Ալավերդի-2 ե/կ-ից և մինչև Դեբեդ գետի զառիթափ հովիտը
կտրելը`բաժանվում են երկու մեկ շղթայով գծերի: Հովտի
հյուսիսային լանջում գիծն այնուհետև գնում է արևմուտք`դեպի
Ալավերդի-1 ե/կ: Թումանյանի շահագործվող գծերի թռիչքների
ներկայիս ԱԳ անցնում Դեբեդ գետի հովտի ստորին մասում
գտնվող շենքերի վրայով: Ըստ ՀՀ ազգային օրենքի, նոր
կառուցվող գծերի թռիչների տակ բնակելի տներ չեն կարող
լինել: Այսպիսով, առաջարկվում է Դեբեդ գետի հովտի վրայով
անցնող թռիչքը թեքել դեպի արևելք և դրանից հետո միացնել
Դեբեդի հովտի հյուսիսային լանջի առկա միջանցքին: Այս
շրջանցող թռիչքը միայն անցնում է մի պահեստի տանիքի
վերևով: Այդ դեպքում Թումանյան-1 և -2 ՕԳ-երի
վերականգնման համար տարաբնակեցման կարիք չի լինի:
Առավել մանրամասների համար տես ` ՇՄՍԱԳ հաշվետվությունը:
Գծի այս հատվածի համար անհրաժեշտ կլինի մի (համառոտ) ՏԳԾ
կազմել:

2.3

Տարաբնակեցման Քաղաքականության Շրջանակի (ՏՔՇ)
նախապատրաստման տրամաբանական հիմնավորումը
Ծրագրի ներկայիս փուլում հնարավոր չի Տարաբնակեցման
գործողությունների ծրագիր (ՏԳԾ) կազմել, քանի որ գծի երթուղու
վերջնական նախագիծը դեռևս որոշված չէ: Լրացուցիչ
հենասյուների տեղադիրքերը /հին հենասյուները նորով
փոխարինելը որոշվելու են գեոդեզիական աշխատանքների

1

ՀՀ Կառավարության (ՀՀ Կ) 2009թ. թիվ 363-Ն որոշումը "Էլեկտրական ցանցերի
անվտանգության գոտիների տեխնիկական կանոնակարգերի հաստատման
մասին ", Երևան:
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ընթացքում, որն իրականացվելու է շինարարական ընկերության
կողմից մինչև ֆիզիկական աշխատանքներին անցնելը:
Ծրագրի իրականացմանն օժանդակելու նպատակով ` ՏԳԾ
վերջնական միջոցառոումները կազմելու համար ձևակերպվել է
սույն ՏՔՇ: Քաղաքականության շրջանակի նպատակն է
հստակեցնել տարաբնակեցման սկզբունքները,
կազմակարպական միջոցառումների և լուծումների չափանիշները,
որոնք կիրառվելու են ծրագրի իրականացման ընթացքում
նախապատրաստվելիք ենթածրագրերում: ՏՔՇ կազմված է
այնպիսի տեղեկություններից, որոնք հետագայում ընդգրկվելու են
ՏԳԾ-ում: ՏԳԾ, կամ համառոտ ՏԳԾ (որը որ հարմար լինի),
այնուհետև կարիք կունենա համալրելու հաշվառման մանրամասն
տվյալներուվ, այդ թվում` կադաստրային տվյալներով,
գույքագրված վնասների ցանկով և ԾՏԱ-նց ներգրավածծությամբ`
մասնակցային քննարկումներից ստացված արդյունքներով:
Հնարավոր է ՕԳ հատվածների համար տվյալ հատվածին բնորոշ
ՏԳԾ-ներ կազմել:

2.4

Տարաբնակեցման նախապատրաստումը և իրականացումը
կանոնակարգող սկզբունքներն ու նպատակները
ԲԷՑ-ի օդային գծերի ծրագրերի համար կազմված նախորդ ՏՔՇները և ՏԳԾ-ներն իրականացվել էին ըստ Համաշխարհային բանկի
ԳՔ 4.12.պահանջների: KfW բանկի ֆինանսավորման դեպքում
տարաբնակեցման գործողությունների ցանկացած ծրագիր կամ
հողի օտարման և փոխհատուցման պլան պետք է կազմվի ՎԶԵԲ
ԿՉ 5 պահանջներին համահունչ, ինչպես նաև ըստ Վտարման և
Տեղահանման ՄԱԿ-ի Հիմնարար Սկզբունքների և Ուղեցույցների
/UN Basic Principles and Guidelines on Development Based Evictions and
Displacement/ ` որպես միջազգային պահանջների երաշխիք:
Տարաբնակեցման բոլոր պայմանները սովորաբար պետք է
համապատասխանեն ազգային օրեսդրությանը, սակայն եթե
ազգային կամ միջազգային օրենքներից մեկն ավելի խիստ
դրույթներ է նախատեսում, ապա երաշխիքների ապահովման
համար նախապատվությունը տրվում է վերջինին:
ՎԶԵԲ ԿՉ 5 –ի նպատակների և ՀԲ ԳՔ 4.12. պահանջների միջև
հիմնարար տարբերություններ չկան: ՎԶԵԲ ԿՉ 5 –ի նպատակներն
են. "1) որտեղ հնարավոր է`ծրագրի այլընտրանքային նախագծերի
միջոցով խուսափել կամ առնվազն նվազագույնի հասցնել
հարկադրական տարաբնակեցումը ; 2) մեղմել հողի օտարման
կամ տուժող անձանց կողմից հողի օգտագործման և մուտքի
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սահմանափակումների սոցիալական և տնտեսական բացասական
ազդեցությունները հետևյալ ճանապարհով. (i) կորցրած
գույքի/միջոցների համար` դրանց փոխարինման արժեքով
փոխհատուցում տրամադրել; (ii) ապահովել, որ տարաբնակեցման
աշխատանքներն իրականացվեն համապատասխան
տեղեկությունների հրապարակայնության, քննարկման և տուժող
անձանց տեղեկացված մասնակցության պայմաններում և, որ
տեղահանված անձինք կամ բարելավեն, կամ, առնվազն,
վերականգնեն իրենց `մինչև ծրագիրն ունեցած ապրուստի
միջոցները և կենսամակարդակը ձեռնարկության,
աշխատավարձի և / կամ ձեռնարկության հիման վրա
իրականացվող այնպիսի միջոցառումների միջոցով, որոնք կարող
են օժանդակել նրանց սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակի կայուն
բարելավմանը, և վերաբնակեցման վայրերում չվտարման
երաշխիքով համապատասխան բնակարանի տրամադրման
միջոցով բարելավել տեղահանված անձանց կենսապայմանները: "
ՎԶԵԲ ԿՉ 5-ն այնուհետև սահմանում է, որ հաճախորդը
պարտավոր է "քննարկել տուժող անձանց և համայնքների` այդ
թվում հյուրընկալող համայնքների հետ և աջակցել նրանց վաղ և
տեղեկացված մասնակցությանը տարաբնակեցմանն առնչվող
որոշումների կայացման գործընթացներում:" ՎԶԵԲ ԿՉ 5-ի
նպատակներին համահունչ արդյունքներին հասնելու համար
նշված քննարկրունները պետք է շարունակվեն իրականացման,
մոնիտորինգի և փոխհատուցման վճարների գնահատման և
տարաբնակեցման ամբողջ ընթացքում:
Յուրաքանչյուր ենթածրագրի համար նախապատրաստվելու է
Տարաբնակեցման գործողությունների համառոտ պլան (ՏԳԾ), որն
առնչվելու է հողի օտարման, փոխհատուցման (օր.`
մշակաբույսերին հասցրած վնասի համար) և տեղափոխման
հարցերին և ԾՏԱ-նց օգնելու է վերականգնել կամ բարելավել իրենց
կենսամակարդակը` առնվազն հասցնելով մինչև ծրագիրն ունեցած
մակարդակին, քանի որ ծրագիրը չպետք է աղդի որևէ ԾՏԱ-ի
բարեկեցության վրա:
Փոխհատուցման, տարաբնակեցման տեղեկությունների
հրապարակայնության հարցերի վերաբերյալ ԾՏԱ-նց հետ
քննարկումները պետք է անցնեն օտարման որոշման մասին զուտ
իրավական ծանուցման շրջանակներից: Փոխհատուցման և
Տարաբնակեցման գործողությունների ծրագիրը (ՏԳԾ) պետք է
հրապարակվի հայերեն լեզվով: Նախատեսվող տարաբնակեցման
խնդիրների մասին պատշաճ ժամկետներում վաղ իրազեկումը,
հրապարակումը և զանազան տարբերակներից մեկի ընտրության
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հնարավորությունը մարդկային արժանապատվության հարց է,
որը ծրագրի կկողմից չի կարող ոտնահարվել: Հանրային
քննարկումները պետք է ապահովեն ուղղակիորեն տուժող
անձանց, ինչպես նաև համայնքի ներկայացուցիչների
մասնակցային ներգրավվածությունը և ներառեն Բողոքարկման
մեխանիզմի, հողի սեփականության իրավունքի գրանցման
տարբերակների և այլ իրավական օգնության մասին
իրազեկվածության բարձրացման միջոցառումներ: Հանրային
քննարկումների ընթացքում պետք է հարգվեն Օրհուսի
կոնվենցիայի` հատկապես 6-րդ Հոդվածի պահանջները, (նաև
տես` ՇՄՍԱԳ):
Գյուղական վայրերի բնակիչները, հատկապես նրանց աղքատ
շերտերը, հաճախ իրենց տների կամ գյուղատնտեսական
նշանակության հողերի նկատմամբ օրինական սեփականությունը
հաստատող փաստաթղթեր չունեն, քանի որ նրանք բավարարվել
են ավանդույթի ուժով օգտագործման իրավունքով, կամ էլ
աչքաթող են արել սեփականաշնորհման գործընթացը: Ըստ ՎԶԵԲ
ԿՉ 5 դրույթների, առանց հողի նկատմամբ իրավունքի կամ
գրանցման այլ մանրամասների ԾՏԱ-նք (օր.` առանց գրանցման
բնակիչները կամ հողօգտագործողները) և ապօրինի
բնակարան/տուն զբաղեցրած ԾՏԱ-նք (օր.`զավթողները) պետք է
դրամական փոխհատուցում ստանան նրանց տեղափոխման
ծախսերը և ապօրինի գրաված տարածքերում կատարված
ներդրումները հատուցելու համար (օր.` նրանց կողմից կառուցած
կամ եղած տներում կատարած վերանորոգման/բարեկարգման
աշխատանքների համար): Անապահով և խստորեն տուժած ԾՏԱնց պետք է հատուկ օգնություն տրամադրվի:
Հաճախորդի կողմից ստեղծվելիք ՎԶԵԲ ԿՉ 10 պահանջներին
համապատասխանող Բողոքարկման մեխանիզմը, այդ թվում`
ռեսուրսների մեխանիզմը, պետք է կազմակերպվի հնարավորինս
շուտ` վերոհիշյալ ԿՉ-ի ընթացակարգերի համաձայն, որպեսզի
կարողանա ստանալ և ժամանակին արձագանքել տեղահանված
անձանց և/կամ հյուրընկալող համայնքների անդամաների կողմից
բարձրացված` փոխհատուցմանն ու տեղափոխմանն առնչվող
մտահոգություններին:

2.5

Ծրագրի շրջանակում իրականացվելիք տարաբնակեցման
ծավալները
Ընդունված ռազմավարությունը միտված է` որտեղ հնարավոր է
խուսափել և նվազագույնի հասցնել ազդեցությունը և ԾՏԱ-նց
փոխհատուցել այն ազդեցության համար, որից հնարավոր չի լինի
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խուսափել: ՎԶԵԲ ԿՉ 5 նախատեսում է ԾՏԱ-նց լիարժեքորեն
փոխհատուցել և վերականգնել նրանց ապրուստի միջոցներն
այնպես, որն առնվազն հավասար լինի նախքան ծարագիրը եղած
մակադակին: (Բնակավայրերից խուսափելու նպատակով
առաջարկվող շրջանցիկ երթուղին տես` ՇՄՍԱԳ այլընտրանքային
նկատառումներ, Գլուխ 6.2.):
Մոտավորապես 50 կմ (Լոռի ՕԳ) և 3 կմ (Թումանյան -1 և -2 ՕԳեր) երկարությամբ նախատեսվող էլեկտրահաղորդման գծերը
ամենայն հավանականությամբ պետք է ազդեն հողօգտագործաման
վրա: Կարող է անհրաժեշտ լինի որոշ մասնավոր հողեր օտարել,
օր.`բնակավայրերը շրջանցելու համար: Նաև, Թումանյան-1 և -2,
ՕԳ-երի շինարարության ժամանակ Ալավերդի-1 ե/կ և Ալավերդի2 ե/կ Լոռի ՕԳ –ի փաստացի չշահագործվող հատվածի միջոցով
իրար միացնելու նպատակով Ալավերդի-2 ե/կ մոտակայքում
ժամանակավոր հենասյան կառուցման համար անհրաժեշտ կլինի
հող օտարել: Սա իրավական խնդիրներ չի առաջացնի
(“Հասարակության և պետության կարիքների համար
սեփականության օտարման մասին” ՀՀ Օրենք, 2006թ.), սակայն
կարող է ազդել տեղի բնակիչների կյանքի վրա,
ժամանակավորապես և ընդմիշտ փոխել հողոգտագործումը ու
վնաս պատճառել ծառերին և մշակաբույսերին: Նախատեսված
գծերի համար հողի օտարման անհրաժեշտություն կառաջանա
միայն նոր շրաջանցիկ հատվածներում հենասյուների տեղադրման
համար: Յուրաքանչյուր հենասյան համար կպահանջվի մոտ 100 մ²
տարածք:
Քանի որ գծերն անցնում են գյուղատնտեսական նշանակության
հողերով և լեռնային արոտավայրերով, ապա դրանք ազդելու են
հողօգտագործման վրա: Չնայած գծերն օգտագործելու են հին ԱԳները, առաջարկվող շրջանցիկ երթուղու համար նոր ԱԳ-ի կարիք
կլինի (տես գլուխ 6): (Համառոտ) ՏԳԾ-ի ընթացքում հենասյուների
տեղադիրքերը որոշելուց հետո կադաստրային տվյալների հիման
վրա հնարավոր կլինի ճշգրտորեն որոշել այդ հողերի
սեփականության կարգավիճակը: Բացի այդ, իրավաբանական
փորձագետները կաջակցեն այդ հողերի նկատմամբ գրանցված
իրավունք չունոցող ԾՏԱ-նց օրինակացնել իրենց
սեփականության իրավունքը:
Այս գծերի վերականգնման համար պահանջվող հողօգտագործումը
և հողի օտարումն իրականացվելու է ըստ ՏՔՇ-ում
մանրամասնորեն սահմանված ընթացակարգերի: Տվյալ տեղանքին
բնորոշ Տարաբնակեցման գործողությունների ծրագիրը (ՏԳԾ)
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պետք է մշակվի և իրականացվի մինչև ստորև նշված խնդիրներից
որևէ մեկին առնչվող շինարարական աշխատանքների սկիզբը:
Լոռի ՕԳ վերականգնման աշխատանքները ներառում են
1972թ.կառուցված և ներկայումս շահագործվող 220 կՎ մեկ շղթայով
էլեկտրահաղորդման գծի ապամոնտաժումը և 220 կՎ մեկ շղթայով
նոր գծի մոնտաժումը: Ներկայիս գծի 1-ից մինչև 14 հենասյուները
հնարավորության դեպքում մնալու են իրենց տեղերում
(անհրաժեշտության դեպքում հենասյուները և հիմնատակերը
վերականգնվելու են), հաղորդալարերը, մեկուսիչները և այլն
փոխարինվելու են: Հենայուն 15-ից մինչև Ալավերդի-2 ե/կ մոտ գծի
վերջին` 131 հենասյունը ամբողջությամբ փոխարինվելու են
հենասյուները, հաղորդալարերը, մեկուսիչները և այլն: Գծի
երթուղու միջանցքում ներկայումս առկա շենքերը շրջանցելու
նպատակով մի քանի հենասյուներ պետք է տեղափոխվեն:
Այսպիսով, այդ օդային գծի վերականգնման համար ֆիզիկական
տարաբնակեցման կարիք չի կինի: Ամենայն հավականությամբ
տարաբնակեցման ազդեցությունը կարող է սահմանափակվել
միայն հողի օտարումով և առաջացրած անհանգստության համար
փոխհատուցմամբ:
Թումանյան-1 և -2 ՕԳ-երի փոխարինման համար Թումանյանի հին
գծերն ապամոնտաժվելու են և նոր 110 կՎ երկշղթա գիծ է
կառուցվելու` օգտագործելով գոյություն ունեցող գծի միջանցքը:
Սակայն, առաջարկվել է Դեբեդ գետի հովտի վրայով անցնող
թռիչքը տանել ավելի արևելքով: Հենասյուների համար հողի
օտարման կարիք չի կինի, բացի Ալավերդի-2 ե/կ-ը` Ալավերդի-2
ե/կ/ գնացող Լոռի գծի փաստացի չշահագործվող մասին միացնելու
համար անհրաժեշտ մեկ լրացուցիչ հենասյան և Դեբեդի հովտի
հյուսիսային լանջի երկու կամ երեք նոր հենասյուների համար
ժամանակավոր հողաօգտագործումից: ֆիզիկական
տարաբնակեցման անհրաժեշտություն չի սպասվում: Ամենայն
հավականությամբ տարաբնակեցման ազդեցությունը կարող է
սահմանափակվել միայն հողի օտարումով և առաջացրած
անհանգստության համար փոխհատուցմամբ:
Բանվորական ավանների կառուցման համար օգտագործվելու են
մոտակա քաղաքների և գյուղերի դատարկ շինությունները կամ
կացարաններ են վարձակալվելու: Դրա համար բավարար
եթնակառուցվածքներն առակ են: Կապալառու
կազմակարպությունը սեփականատերերի հետ վարձակալության
օրինական պայմանագրեր է կնքելու:
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Օդային գծերի վրա կատարվող բոլոր աշխատանքները
կատարվելու են Ծրագրի ՏՔՇ-ի և, անհրաժեշտության դեպքում,
(համառոտ) Տարաբնակեցման գործողությունների ծրագիրի (ՏԳԾ)
դրույթներին համապատասխան: Տեղահանումից առավելագույնս
խուսափելն առաջնային հարց է: Այդ իսկ պատաճառով,
տեխնիկապես հնարավոր լինելու դեպքում ստեղծվելու են
շրջանցիկ հատվածներ` բնակավայրերից խուսափելու համար:
Ընդհանուր առմամբ, ենթածրագրերից տարաբնակեցման վրա
սպասվող ազդեցությունը շատ սահմանափակ է լինելու: Սակայն,
քանի որ մանրամասն նախագիծը դեռ պատրաստ չէ, ապա չի
բացառվում, որ գծի միջանցքից անվտանգ հեռավորության
բացակայության պատճառով որոշ տներ վերաբնակեցվեն: Բացի
այդ, տարաբնակեցումից խուսափելու համար հենասյուների
հիմնատակերի տեղափոխման հետևանքով կարող է հողի
օտարման կարիք առաջանալ: Ելնելով սահմանված
պահանջներից, ծրագրի վերջնական նախագծի ավարտից հետո
անհրաժեշտ է (համառոտ) ՏԳԾ կազմել:
Քանի որ Լոռի ՕԳ վերականգնման աշխատանքները սկսվելու են
միայն Այրումի ԲԼՀՀՓ ե/կ շահագործման հանձնելուց հետո (որը,
նույնպես,Կովկասի էներգետիկական ցանցի ծրագրի մասն է), ապա
առաջարկվող շրջացիկ հատվածները պետք է ստուգվեն
կապալառու կազմակարպության կողմից և հարմարեցվեն
ապագա պայմաններին (օր.` առաջարկվող շրջացիկ երթուղու վրա
նոր շինությունների կառուցում):
Աղյուսակ 2-1: Տարաբնակեցման ազդեցության ամփոփ աղյուսակ
Ազդեցություն

Ծավալ

Հողի օտարում
հենասյուների
հիմնատակերի
համար

հենասյուների հիմնատակերի
համար շատ քիչ հող է օտարվում,
քանի որ փոխարինման ծրագիրն
իրականացվում է հին միջանցքում:
Շրջանցիկ հատվածում
հենասյուների անհրաժեշտություն:
Մուտքի ուղիների համար հող չի
օտարվում

Հողի օտարում
մուտքի ուղիների
համար

7608A01/FICHT-17241103-v1

Մեղմման
միջոցառումներ
 Փոխարինման
արժեքով
փոխհատուցում

 Օգտագործել առկա
ճանապարհները,
որտեղ հնարավոր
է,
 Օգտագործել եղած
ԱԳ` որտեղ
հնարավոր է,
 Նոր ուղիների
համար խուսափել
մասնավոր
տարածքներից ,
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Մշակաբույսերի
փոխհատուցում

Հողագործական տարածքներում
մշակաբույսերի ժամանակավոր
վնասում

Վերաբնակեցմա
ն ենթակա տներ

Գծի երթուղու միջանցքում տներ
չկան

Համայնքային
զարգացում

Գծի երթուղու երկայնքով ընկած
համայնքները կարող է օգտվեն
կառուցապատման
միջոցառումներից`ճանապարհներ
ի բարելավում,
ջրամատակարարման
ենթակառուցվածքներ, թափոնների
կառավարում, և այլն:

 Օգտագործել առկա
մուտքի ուղիները,
 Փռման
տարածքները
չպետք է լինեն
մշակովի հողերում,
 Շինարարությունն
իրականացնել
մշակման սեզոնից
դուրս.
 Փոխհատուցում
փչացրած ամբողջ
մշակաբույսերի
համար.
 Բնակավայրերից
խուսափելու
համար կառուցել
առաջարկվող
բոլոր շրջանցիկ
հատվածները
 Նախագծի շրջանակներում և KfW
բանկի կողմից չի
ֆինանսավորվում:

.
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3. Ինստիտուցիոնալ և իրավական դաշտ
3.1

Ինստիտուցիոնալ դաշտ
Բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցեր (ԲԷՑ)`Հայաստանի
էլեկտրական ցանցեր պետական ՓԲԸ ընկերությունը ստեղծվել է
1998թ.: Այն շահագործում է, կառուցում է և պահպանում է երկրի
էլեկտրահաղորդման բարձրավոլտ ցանցը: Ծրագրի այս
բազադրիչի իրականացումը, ինչպես նաև ԲԷՑ-ի ամբողջ
շահագործումը վերահսկվելու է ԲԷՑ-ի Կառավարման խորհրդի
կողմից, որը կազմված է ԲԷՑ-ը, ՀՀ կառավարությունը և էներգետիկ
ոլորտի ընկերությունները ներակայցնող ութ անդամներից` ՀՀ
էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության
նախագահությամբ:
ԲԷՑ-ի հիմնադրման իրավական հիմքը եղել է ՀՀ Կառավարության
կողմից 1998 թ. հուլիսի 20-ին ընդունված թիվ 450 որոշումը, ըստ
որի 1998 թ. օգոստոսի 21-ին ԲԷՑ-ը վերակազմավորվել է որպես
փակ բաժնետիրական ընկերության: ԲԷՑ-ի կանոնադրությանը
հաստատվել է 1998թ. օգոստասի 14-ին ընդունված` ՀՀ
Էներգետիկայի նախարարության թիվ 254-ԳՄ հրամանով:
ԲԷՑ-ի միակ բաժնետերը Հայաստանի հանրապետությունն է: ՀՀ
Կառավարության կողմից 2003թ. նոյեմբերի 6-ին ընդունված թիվ
1694-Ն որոշումով ԲԷՑ-ի բաժնետոմսերի կառավարումը
պատվիրակվել է ՀՀ Էներգետիկայի նախարարությանը:
ԲԷՑ-ի գործունեության հիմնական ոլորտներն են.
 Էլեկտրաէներգիայի հաղորդում
 Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն (հողմային)
 Էներգետիկական օբյեկտների շինարարություն,
վերակառուցում, արդիականացում, վերանորոգում
 Բարձրավոլտ ցանցերի շինարարություն
 Էներգետիկական օբյեկտների գիտահետազոտական և մշակման
աշխատանքներ:
Աշխատանքի սկզբունքները.
Ըստ էներգետիկայի (ԷՕ) մասին օրենքի 23-րդ հոդվածի
(էներգետիկայի ոլորտի գործունեության լիցենզավորում)
էլեկտրաէներգիայի հաղորդումը (փոխադրումը), ինչպես նաև
էլեկտրական էներգիայի հաղորդման (փոխադրման) ցանցերի
շինարարությունը Հայաստանում լիցենզավորված
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գործունեություն է: Միայն ԷՕ դրույթների համաձայն տրված
համարժեք լիցենզիա կրողներն իրավունք ունեն զբաղվել
էլեկտրական և ջերմային էներգիայի, բնական գազի առ ու
վաճառքի (վաճառքի նպատակով գնման) գործունեությամբ`
լիցենզիայի պայմանների և շուկայի կանոնների համաձայն:
Բացի այդ, ըստ ՀՀ ԷՕ 36-րդ հոդվածի (հաղորդման (փոխադրման)
լիցենզիաներ) էլեկտրական էներգիայի հաղորդման լիցենզիա կրող
անձանց իրավունք է տրվում Հայաստանի հանրապետության
տարծքում էլեկտրաէներգիայի (հզորության) հաղորդման
ծառայություններ իրականացնել, ինչպես նաև իրավունք է
վերապահվում Հայաստանի հանրապետության տարածքով
էլեկտրաէներգիա (հզորություն) փոխանցել երրորդ երկիր:
Էլեկտրական էներգիայի (հզորության) հաղորդման լիցենզիա կրող
անձը պարտավոր է պահպանել շուկայի կանոնները և
պայմանագրային դրույթները:
Ֆունցիոնալ սկզբունքները:
ԲԷՑ-ը նախագծում է, շագհագործում և պահպանում է առկա
բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցը և օբյեկտները, որոնցից են`
սակայն չեն սահմանափակվում հետևյալով.
 բարձրավոլտ ենթակայաններ (220 կՎ/110 կՎ/35 կՎ/6 կՎ)
 էլեկտրահաղորդման բարձրավոլտ օդային գծեր (330 կՎ /220
կՎ/110 կՎ)
 Պուշկինի լեռնացքում տեղադրված հողմային էլեկտրակայան
(2.64 ՄՎտ դրվածքային հզորությամբ).
ԲԷՑ-ը նաև նոր շինարարության ներդրումային ծրագրեր է
իրականացնում, որոնցից են` սակայն չեն սահմանափակվում
հետևյալով.
 բարձրավոլտ ենթակայաններ (220 կՎ)
 էլեկտրահաղորդման բարձրավոլտ օդային գիծ (400 կՎ/220 կՎ).
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Kotayksub
branch

Նկար 3-1. ԲԷՑ-ի վարչակազմակերպչական կառուցվածքի սխեման
Աղբյուրը` ԲԷՑ-ի շահագործման ձեռնարկ, գլուխ 3:

Շրջակա միջավայրի և սոցիալական վարչություն
ՇՄՍԿՊ իրականացման, ինչպես նաև ՏՔՇ/ՏԳԾ
նախապատրաստման և իրականացման շրջանակում ԲԷՑ-ի
պատասխանատվության տիրույթում մի շարք նոր
առաջադրանքներ են սպասվում: Այդ առաջադրանքները
կատարելու համար ընկերությունը, ներկայունս, հատուկ
որակավորում ստացած բավարար կադրեր չունի: Խորհուրդ է
տրվում որակյալ և լավ վարձատրվող կադրերով համալրված
Շրջակա միջավայրի և սոցիալական վարչություն ստեղծել:
Հետագայում, փորձառու դասախոսների միջոցով պետք է
միջազգային երաշխիքների և իրականացման ընթացակարգերի
թեմաներով կադրերի վերապատրաստում իրականացվի:
ԲԷՑ-ը 2014թ. սոցիալական հարցերով մասնագետ է ընդունել, ով
զբաղվում է Տարաբնակեցման քաղաքականության շրջանակի
հանձնարարականների թարմացման և (համառոտ)
Տարաբնակեցման գործողությունների ծրագիրի (ՏԳԾ) (այսինքն`
հաշվառում, վնասների մանրամասն գույքագրում, սոցիալտնտեսական հետազոտություն, հանրային քննարկումներ և
հրապարակայնություն) նախապատրաստման աշխատանքներով:
Այսօրվա դրությամբ ԲԷՑ-ը շրաջակա միջավայրի մշտական
աշխատող մասնագետ չունի:
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ՏԳԾ նախապատրաստումն իրականացվելու է ԲԷՑ-ի կողմից` ՏԳԾ
իրականացման և մոնիտորինգի իրականացման համար
խորհրդատուի լրացուցիչ աջակցությամբ:
Այլ շահակիցներ
ՀՀ կառավարության կողմից և ոչ-պետական ոլորտից նախագծի այլ
շահակիցներն են.
ՀՀ Կառավարություն
 ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն
 ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
 Հատուկ պահպանվող տարածքների վարչություն
 Բնապահպանական փորձաքննություն ՊՈԱԿ
 ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարություն, Հայանտառ ՊՈԱԿ
(Հայանտառ)
 ՀՀ Մշակույթի նախարարություն, Պատմության և մշակույթի
հուշարձանների պահպանության վարչություն
ՀՀ կառավարությանը կից Անշարժ գույքի կադաստրի
պետական կոմիտե (Պետկադաստր)
Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ
 Լոռու մարզի Կադաստրի տեղական գրասենյակներ
 Լոռու մարզի Բնապահպանության վարչություն
 Լոռու մարզի Հուշարձանների պահպանության վարչություն
ՏԳԾ մոնիտորինգի խորհրդատու
 ԲԷՑ-ը պետք է ՏԳԾ մոնիտորինգի խորհրդատու վարձի, ով
պատասխանատու է Ծրագրի շրջանակներում` ըստ ՏՔՇդրույթների` ՏԳԾ-ներից յուրաքանչյուրի համար ՏԳԾիրականացման-համապատասխանության հաշվետվություն
կազմելու համար:
Կապալառու կազմակարպություն
Կապալառու կազմակարպությունը պարտավոր է.
 (ԲԷՑ-ի հետ համագործակցությամբ)Թարմացնել ՏԳԾ ` այնտեղ
արտացոլելով վերջնական նախագծի ընթացքում կատարված
ցանկացած փոփոխություն, և բաց ու լայն հանրային
քննարկումներ կազմակերպել;
 Իրականացնել ՏԳԾ/ ՏՔՇ պայմանները`հասցված
անհանգստությանն ու առաջացած փոխհատուցման վճարներին
առնչվող փոփոխություններից և շինարարության ընթացքում
տեղի ունեցած հետևանքներից ելնելով, բացի ՇՄՍԿՊ և այլն
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իրականացնելուց` գյուղատնտեսական հողերում պահպանել
շինարարության սեզոնայնության սկզբունքը (մշակաբույսերին
հասցվող վնասը նվազագույնի հասցնելու նպատակով);
 ԲԷՑի-ի հետ համագործակցությամբ, բողոքների և
դժգոհությունների լուծման մեխանիզմ իրականացնել և կիրառել,
ՀԿ (օր.` Օրհուս կենտրոնի)/ անկախ փաստաբանների միջոցով
անապահով ԾՏԱ-նց իրավաբանական ծառայություններ
մատուցել;
 Միչև ֆիզիկական աշխատանքները և դրանց ընթացքում
շարունակական հանրային քննարկումներ կազմակերպել:
Ազգային և տեղական շահակիցների ներկայացուցիչները
տեղեկացվել են ՇՄՍԱԳ/ ՏՔՇ շուրջ ծավալվող քննարկումների և
խորհրդատվական սեմինարներին մասնակցելու վերաբերյալ:
Ազյուսակ 3-1. Առանցքային շահակիցների ցանկը
հ/հ

շահակից

դեր / պատասխանատվություն

1

ԲԷՑ

Ծրագրի նկատմամբ ընդհանուր
պատասխանատվություն է կրում, այդ
թվում` նախապատրաստում,
իրականացմում և ֆինանսավորում է
փոխհատուցման և տարաբնակեցման
բոլոր խնդիրները և գերատեսչությունների
միջև աշխատանքների համակարգումը,
հանրային քննարկումները,
խորհրդատուներ է վարձում և այլն:
ԲԷՑ-ի Սոցիալական և շրջակա միջավայրի
բաժինը / ԱԱՇՄՊ վարչությունը պետք է
համակարգի ՏԳԾ իրականացումը և
բողոքարկման մեխանիզմի աշխատանքը:
Նախապատրաստում է (համառոտ) ՏԳԾ:

2

Բնապահպանության
նախարարություն/
Բնապահպանության
տեսչություն

Կազմխորհրդի անդամ, վերահսկում է
շինարարական աշխատանքների
բնապահպանական պահանջների
պահպանումը

3

Բնապահպանական
փորձաքննություն ՊՈԱԿ

Տրամադրում է բնապահպանական
թույլտվություն

4

ՀՀ էներգետիկայի և
բնական պաշարների
նախարարություն

Կազմխորհրդի անդամ

5

ՀՀ Ֆինանսների
նախարարություն

Տրամադրում է իրականացման բյուջեն

6

ՀՀ Գյուղատնտեսության
նախարարություն
/Հայանտառ ՊՈԱԿ

Անտառվերականգնման և տնկարանների
խորհրդատուներ
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հ/հ

շահակից

դեր / պատասխանատվություն

7

Մշակույթի
նախարարություն,
Հուշարձանների
պահպանության
վարչություն

Մշակութային ժառանգության վայրերի
շրջանցումը կամ դրանց վերևով անցնելն
ապահովելու համար ուղեկցում է
նախագծողների թիմին

8

ՀՀ կառավարությանը կից
Անշարժ գույքի կադաստրի
պետական կոմիտե

Պատասխանատու է անշարժ գույքի
սեփանականության իրավունքի
կարգավիճակի մասին տվյալներ
տրամադրելու, ինչպես նաև
սեփականության իրավունքը գրանցելու
համար

9

Տեղական դատարաններ

Վերահսկողություն են իրականացնում
օտարման խնդիրների նկատմամբ, քննում
են և օտարման հնարավորության և
արժեքի վերաբերյալ որոշումներ են
կայացնում

10

Գույքի անկախ
գնահատողներ

Տուժած գույքի գնահատման համար
վարձված` լիցենզավորված մասնավոր
ընկերություններ

11

Բոլոր տուժող գյուղերի
համանյքների
ղեկավարներ

Նախագծում բնակեցված տարածքները
շրջանցելու համար ուղեկցում են
նախագծողների թիմին

12

ՀԿ-ներ (օրինակ` ՎԲՊՀՀ,
Սոցիալական և շրջակա
միջավայրի միություն,
մարզային ՀԿ-ներ)

Պաշտպանում են ԾՏԱ-նց շահերը և
բնապահպանական լավագույն փորձի
կիրառումը; մասնակցում են հանրային
քննարկումներին

13

Կանանց
կազմակերպություններ /
կանանց մարզային
խորուրդ

ՏԳԾ-ին առնչվող խորհուրդներ են տալիս,
աջակցում են կանանց կողմից
ղեկավարվող` անապահով տնային
տնտեսություններին

14

Սոցիալական
աշխատողներ / իրավունքի
փարձագետներ

Աջակցում են անապահով տնային
տնտեսություններին / աջակցում են հողի
նկատմամբ սեփականության իրավունք
չունեցող տնային տնտեսություներին`
այդ իրավունքի օրինական գրանցման
գործընթացին

15

KfW Զարգացման բանկ

Իրականացնում է Երաշխիքների
համապատասխանության մոնիտորինգ;
ծրագրի վերահսկողություն; նախաձեռնում
և վերանայում է ՏԳԾ, և հատատում է
կապալի պայմանագրի շնորհումը և
մակագրում /թույլատրում է ծրագրի
շինարարական աշխատանքները
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հ/հ

շահակից

դեր / պատասխանատվություն

16

ՏԳԾ մոնիտորինգի

ՏԳԾ մոնիտորինգի խորհրդատուն
պատասխանատու է Ծրագրի
շրջանակներում` ըստ ՏՔՇ- դրույթների`
ՏԳԾ-ներից յուրաքանչյուրի համար ՏԳԾիրականացման-համապատասխանության
հշվետվություն կազմելու համար

խորհրդատու

17

Կապալառու
կազմակարպություն (ԿԿ)

(ԲԷՑ-ի հետ համագործակցությամբ)
թարմացնել ՏԳԾ` ելնելով նախագծում
կատարված փոփոխություններից
Իրականացնել ՏԳԾ/ ՏՔՇ
պայմանները`հասցված
անհանգստությանն ու առաջացած
փոխհատուցման վճարներին առնչվող
փոփոխություններից և շինարարության
ընթացքում տեղի ունեցած հետևանքներից
ելնելով, բացի ՇՄՍԿՊ և այլն
իրականացնելուց` գյուղատնտեսական
հողերում պահպանել շինարարության
սեզոնայնության սկզբունքը
(մշակաբույսերին հասցվող վնասը
նվազագույնի հասցնելու նպատակով):
ՏԳԾ նախապատրաստմանը և ՏԳԾ
իրականացմանն առնչվող բաց` հանրային
քննարկումներ է իրականացմում:
Շարունակական կապ հաստատել ԾՏԱ-նց
համայնքների հետ` մինչև ֆիզիկական
աշխատանքները և դրանց ընթացքում:

3.2

Իրավական դաշտ
Հայաստանում, հասարակության և պետության կարիքների
համար սեփականության օտարման հարաբերությունները
կարգավորվում են Հայաստանի հանրապետության
Սահմանադրությամբ, “Հասարակության և պետության
կարիքների համար սեփականության օտարման մասին”
Հայաստանի հանրապետության Օրենքով ու այլ իրավական
ակտերով: Ըստ ՀՀ Սահմանադրության 31 հոդվածի 3-րդ կետի,
մասնավոր սեփականությունը կարող է հասարակության և
պետության կարիքների (նպատակների) համար օտարվել
(բռնագրավվել) միայն բացառիկ`գերակա հանրային շահ
ճանաշվելու դեպքում, օրենքով սահմանված կարգով, և նախապես
համարժեք փոխհատուցման պայմաններում: Հասարակության և
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պետության կարիքների համար սեփականության օտարման
համար սահմանադրական հիմքը բացառիկ`գերակա հանրային
շահն է:
Հասարակության և պետության կարիքների համար
սեփականության օտարման սահմանադրական պայմանները
հետևյալն են.
ա) օտարումը պետք է իրականացվի օրենքով սահմանված կարգով
և կանոնակարգերով,
բ) օտարվող սեփականության դիմաց համարժեք փոխհատուցումը
կատարվում է նախապես (այսուհետև` փոխհատուցում):

“Հասարակության
և
պետության
կարիքների
համար
սեփականության օտարման մասին” ՀՀ Օրենքը (ՀՊԿՀՍՕ մասին
ՀՀ Օրենք) սահամանում է հասարակության
և պետության
կարիքների համար սեփականության օտարման հիմքերը, կարգը,
կանոնակարգում է սեփականության օտարման դիմաց տրվող
փոխհատուցումը, սահմանում է բացառիկ`գերակա հանրային
շահի հասկացությունը և դրա ճանաչման կարգը: Uույն օրենքի
գործողությունը տարածվում է ֆիզիկական և իրավաբանական
անձանց,
ինչպես
նաև
համայնքներին
(այսուհետ՝
սեփականատերեր) սեփականության իրավունքով պատկանող և
Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող կամ Հայաստանի
Հանրապետությունում օրենքով սահմանված կարգով պետական
գրանցում ստացած կամ հաշվառված սեփականության իրավունքի
բոլոր օբյեկտների (անշարժ կամ շարժական գույք, գույքային
իրավունքներ, արժեթղթեր և այլն) վրա (այսուհետ՝ օտարվող
սեփականություն):
Բացառիկ`գերակա հանրային շահ կարող է առաջանալ
պետության պաշտպանության, հասարակության և պետության
անվտանգության ապահովման; կապի և հաղորդակցության
ենթակառուցվածքների, տրանսպորտի, եներգետիկայի,
հողօգտագործման, ընդերքի հետազոտության, քաղաքաշինության,
էներգամատակարարման, ջրամատակարարման ոլորտում
համայնքային և միջհամայնքային նշանակության նախագծերի
պահպանման; շրջակա միջավայրի պահպանության ապահովման
դեպքերում:
Օրենքը հատուկ երաշխիքի դրույթներ է սահմանում պետության
շահերից տուժող անձանց համար և նախատեսում է այդ անձանց
իրավունքը` պահանջել ամբողջ հողի և գույքի օտարումը, եթե
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ըստ ՀՀ կառավարության որոշման հանրային շահը վերաբերում է
միայն այդ հողի/գույքի մի մասին (Հոդված 5 և 5.1 կետ): Նման
պահանջ սեփականատերը կարող է ներկայացնել բացառիկ`
գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին կառավարության
որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո` երկամսյա ժամկետում, եթե
ըստ կառավարության որոշման այդ մասը չի համարվել բացառիկ`
գերակա հանրային շահ, սակայն հանդիսանում է բացառիկ`
գերակա հանրային շահ ճանաչված հողի/գույքի մասը, (i) որը
սեփականատիրոջ համար կորցնում է տնտեսական կամ
գործառութային այն նշանակությունը, որն ուներ մինչև օտարվող
մասի առանձնացվելը, կամ (ii) գույքի չօտարվող մասը հանրային
շահի համար օտարվող մասի համեմատությամբ աննշան է:
Հայաստանի հանրապետության Հողային Օրենսգիրք: Ըստ Հողային
օրենսգրքի 66 հոդվածի, պետական և համայնքային/քաղաքային
հողերը կարող են օտարվել էլեկտրական էներգիայի բաշխման
լիցենզիա կրող անձանց` էլեկտրամատակարարման
համակարգերի նախագծային փաստաթղթերով հատկացված հողի
վրա շինությունների և օբյեկների շինարարության համար: Նման
դեպքերում ՀՀ Հողային օրենսգիրքը օտարման համար գին է
սահմանում, որն հավասար է այդ հողի կադաստրային արժեքին:
Հողը կարող է օտարվել ԲԷՑ-ին միայն այն բանից հետո, երբ
համայնքները այդ հողի կատեգորիան փոխեն էներգետիկայի,
տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուցվածքների
նպատակների համար հողի կատեգորիայի, և հողը պետք է
օտարվի այն գնով, որը հավասար է էներգետիկայի, տրանսպորտի,
կապի, կոմունալ ենթակառուցվածքների նպատակների համար
հողի կատեգորիայի կադաստրային արժեքին:
“Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին” ՀՀ Օրենքը,
ընդենվել է 2005թ.:
Օրենքը սահմանում է արշարժ գույքի գնահատման
գործունեության հիմնասկզբունքները և կարգավորում է արշարժ
գույքի գնահատմանն առնչվող իրավահարաբերությունները:
Աստ Օրենքի (հոդված 8) արշարժ գույքի գնահատումը
պարտադիր է հետևյալ դեպքերում.
ա) պետական կամ համայնքային սեփականություն
հանդիսացող անշարժ գույքի օտարման դեպքերում,
բացառությամբ պետական գույքի մասնավորեցման և պետական
կամ համայնքային հողերի օտարման դեպքերի.
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բ) անշարժ գույքը պետության կամ համայնքների կարիքների
համար ձեռք բերելու (վերցնելու) դեպքերում.
գ) անշարժ գույքն իրավաբանական անձի կանոնադրական
կապիտալում կամ հիմնադրամներում ներդնելու դեպքերում.
դ) անշարժ գույքի բռնագանձման հետևանքով իրացման
դեպքերում.
ե) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ
սահմանված այլ դեպքերում:
Արշարժ գույքի գնահատման գործունեությամբ զբաղվելու համար
համապատասխան որակավորում է պահանջվում: Այնուհետև,
մասնավորապես նշվում է, որ անշարժ գույքի գնահատման
պայմանագիրը կնքվում է նշված օրենքի դրույթներին
համապատասխան և, ի թիվս այլ պայմանների, այնտեղ պետք է
նշված լինի գնահատում իրականացնող անձի որակավորումը և
գնահատման ժամանակ կիրառված մեթոդաբանությունն ու
չափանիշները:
ՀԱՏՈՒԿ ՆՇՈՒՄՆԵՐ: ՀՀ Քաղաքացիական Օրենսգրքի 212.3
հոդվածով1 նախատեսվում է հողերի նկատմամբ պարտադիր
սերվիտուտի հնարավորություն, որն անհրաժեշտ է
ազգային/հասարակության կարիքների նպատակով
էներգետիկական ցանցերի ենթակառուցվածքի շահագործման և
պահպանման համար: Այդ պարտադիր սերվիտուտի ռեժիմը
տարածվում է այդ հողերի վրա` անկախ սեփականության ձևից
(մասնավոր կամ պետական), ըստ օրենքի ուժի`իրականացվում է
անվճար, մշտական և պարտադիր օգտագործման հիմունքներով:
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Հայաստանի օրենսդրական ակտերի ևՎԶԲ ԿՉ 5` հարկադրական
տարաբնակեցման քաղաքականության համեմատությունը
Աղյուսակ 3-2: Իրավական դաշտերի համեմատությունը

Հողի
սեփականա
-տերեր

7608A01/FICHT-17241103-v1

ՀՀ օրենքներ և
կանոնակարգեր:
Կիրառվում է
ՀՊԿՀՍՕ մասին ՀՀ
Օրենքը (նաև տես
բաժին 3.2)

ՎԶԵԲ ԿՉ 5

Կիրառվում է

Հողի համար
փոխհատուցում`

Խորհուրդ է տալիս
տեղահանված
անձանց`ում ապրուստը կախված է հողից, հողի դիմաց փոխհատուցել հողով`
անկախ նրանից, թե
նրանք այդ հողի սեփականատերեր են
հանդիսանում, թե ոչ:
Համարժեք հողի բացակայության դեպքում դիտարկվում է փոխարինման արժեքով դրամական փոխհատուցման տարբերակը:

կիրառվում է
ՎԶԵԲ ԿՉ 5

միայն այդ իրավունքը
գրանցած հողի
սեփականատերերին:
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Հողօգտագործողներ

7608A01/FICHT-17241103-v1

ՀՀ օրենքներ և
կանոնակարգեր:
Կիրառվում է
ՀՊԿՀՍՕ մասին ՀՀ
Օրենքը (նաև տես
բաժին 3.2)

ՎԶԵԲ ԿՉ 5

Կիրառվում է

Հողի փոխհատուցում
միայն պետգրանցում
ստացած
հողօգտագործողների
համար:

Ինավունքի գրանցման
բացակայությունը չի
խոչընդոտում փոխհատուցմանը և/կամ
վերականգնմանը: Այն
հողօգտագործողները,
ովքեր իրենց կողմից
զբաղեցրած հողի
նկատմամբ ընդունված
կարգով օրինականցված իրավունք կամ
պահանջ չունեն` պետք
է օգտվեն տեղափոխման աջակցությունից և,
եթե կիրառելի է, փոխհատուցում ստանան
այդ հողի վրա կատարված ներդրման համար: Այն հողօգտագործողները, ովքեր գույքի
հաշվառման սկսման
պահին հողի նկատմամբ օրինական
իրավունք չեն ունեցել,
սակայն այդ հողի
նկատմամբ պահանջ են
ներկայացրել, ապա
նրանք պետք է գրանցման գործընթացի
ավարտման համար
աջակցություն ստանան
և, այնուհետև, փոխհատուցվեն որպես
հողի սեփականատերեր:

կիրառվում է
ՎԶԵԲ ԿՉ 5
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ՀՀ օրենքներ և
կանոնակարգեր:
Կիրառվում է
ՀՊԿՀՍՕ մասին ՀՀ
Օրենքը (նաև տես
բաժին 3.2)

ՎԶԵԲ ԿՉ 5

Կիրառվում է

Հողօգտագործողներ

Մշակաբույսերին
հասցված վնասը
փոխհատուցվում է
միայն գրանցում
ստացած հողօգտագործողներին
(հողի սեփականատերեր և օրինական
զբաղեցնողներ):

Բոլոր հողօգտագործողները (օրինական
կամ ապօրինի)
իրավունք ունեն մշակաբույսերի դիմաց
փոխհատուցում
ստանալ:
Հողօգտագործողների
եկամուտը ենթակա է
վերականգնման մինչև
առնվազն մինչծրագրային մակադակը:
Պետք է փոխարենը այլ
հող տրամադրել, եթե
դա անհրաժեշտ է
ԾՏԱ-նց եկամուտի
մինչծրագրային մակադակը վերականգնելու համար:

Կիրառվում է
ՎԶԵԲ ԿՉ 5

Տներ և այլ
շինություններ

Տուժող բոլոր տների
/շենքերի համար
փոխհատուցում է
տրվում, եթե դրանք
վնասվել / քանդվել են
ծրագրի հետևանքով,
բացառությամբ
չգրանցված առևտրային շինություններից:

ՎԶԵԲ ԿՉ 5 փոխհատուցում է նախատեսում ոչ միայն գրանցված շենքերի համար,
այլ նաև չգրանցված ոչառևտրային և առևտրային շինությունների համար նույնպես:

Կիրառվում է
ՎԶԵԲ ԿՉ 5
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Հողի
արժեքի
գնահատում

7608A01/FICHT-17241103-v1

ՀՀ օրենքներ և
կանոնակարգեր:
Կիրառվում է
ՀՊԿՀՍՕ մասին ՀՀ
Օրենքը (նաև տես
բաժին 3.2)

ՎԶԵԲ ԿՉ 5

Կիրառվում է

Հողի արժեքը
գնահատվում է ըստ
ընթացիկ շուկայական
գնի, գումարած
գնահատված արժեքի
15%:

Հողի արժեքը գնահատվում է ըստ ընթացիկ շուկայական գնի;
իրական փոխհատուցումը հիմնված է փոխարինման ծախսերի
վրա (օր.` դրա մեջ
մտնում են հարկերի,
վճարների, կամ տեղափոխման համար կատարված այլ ծախսերը):

Կիրառվում է
և Հայաստանի
օրենսդրությունը, և
ՎԶԵԲ ԿՉ 5-ը:
Բացի ծրագրի
կողմից հատուցվող հարկերի, վճարների, կամ
տեղափոխման համար
կատարված
այլ ծախսերից, տրամադրվելու է նաև
նշված 15%
վերադիրը:
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Հանրային
քննարկումն
եր և
հրապարակայնություն

3.3

ՀՀ օրենքներ և
կանոնակարգեր:
Կիրառվում է
ՀՊԿՀՍՕ մասին ՀՀ
Օրենքը (նաև տես
բաժին 3.2)

ՎԶԵԲ ԿՉ 5

Կիրառվում է

Գերակա հանրային
շահ ճանաչված
սեփականության
օտարման մասին
որոշումն ուժի մեջ
մտնելուց հետո` յոթնօրյա ժամկետում, այդ
որոշումը պետք է
տրամադրել բոլոր
օրինական սեփականատերերին: Այդ որոշումը պետք է հրապարակվի ԶԼՄներում:
Ազդեցությունների
քանակական/արժեքի,
իրավունքների և
փոխհատուցման գումարների ու ֆինանսական աջակցության
մասին տեղեկությունները ներկայցվում են
ԾՏԱ-նց մինչև կառավարության վերոհիշյալ /նախանակա
ուսումնասիրության
մասին որոշման մեջ
նշված ամսաթիվը:

Համայնքի մակարդակով` տուժող անձանց
հետ մասնակցային
սկղբունքով իրականացվող հանրային
քննարկումներ և
հրապարակայնություն:

Կիրառվում է
և ՎԶԵԲ ԿՉ
5-ը, և Հայաստանի օրենսդրությունը
(ՀՊԿՀՍՕ
մասին ՀՀ
Օրենք)

Հանրային
քննարկումների և
հրապարակայնություն
պլանը մշակվում ՏԳԾ
հետ` միասին:
Բողոքարկման/գանգատների մեխանիզմը`ըստ ԿՉ 10-ի:

Օրենսդրական բացերի վերլուծություն
ՀՀ իրավական դաշտի և ՎԶԵԲ ԿՉ 5-ի միջև հիմնական
տարբերությունը վերաբերում է օտարման համար նախատեսվող
հողի և բնակարանի նկատմամբ` ՀՀ Օրենքում սեփականության
իրավունքի կարգավիճակի պարտադիր լինելու դրույթին, մինչ ԿՉը փոխհատուցում և տեղափոխման աջակցություն է նախատեսում
նույնիսկ հողի նկատմամբ օրինական իրավունքի բացակայության
դեպքում: Նախատեսվող ծրագրի համար պետք է կիրառվի ԿՉ 5-ը:
Սա նշանակում է, որ, եթե ԿՉ 5-ի պահանջները ազգային
օրենքներից ավելի խիստ են, ապա կիրավում են ԿՉ 5 ավելի խիստ
պահանջները:
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Այլ խնդիրներ են առաջանում, երբ գործը հասնում է
իրականացմանը և մոնիտորինգին, քանի որ այստեղ Հայաստանի
իրավական դաշտն աղոտ է և, երբեմն, երկիմաստ: Օրենքի
կիրարկման և ԿՉ 5 երաշխիքների միջև մի զգալի բաց կա: ԲԷՑ-ը
պարտավոր կլինի ՏԳԾ կազմել և այս բացը լրացնելու համար նրան
առաջարկվում է օժանդակել հանրային քննարկումներին,
սոցիալական և շրջակա միջավայրի կադրերի պատրաստմանը և
մոնիտորինգին:
Արտաքին մոնիտորինգի խորհրդատուն պատասխանատու կլինի
ՏԳԾ իրականացման համապատասխանության հաշվետվության
կաղմել, որը սույն ՏՔՇ-ի համաձայն` պետք է նախապատրաստվի
ծրագրի շրջանակներում:
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4. Իրավասության և փաստացի իրավունքների շրջանակը
4.1

Իրավասություն
Ծրագրի շրջանակներում փոխհատուցման կամ տեղափոխման
պայմանների իրավունքներով օժտված ԾՏԱ-նք հետևյալն են.
(ա)

(բ)
(գ)
(դ)

օրինական գրանցված/կամ ավանդույթի ուժով օգտագործվող
հող, օրինական գրանցման ենթակա հող, կամ առանց
օրինական կարգավիճակի հող կորցնող բոլոր ԾՏԱ-նք,
գրանցված կամ չգրանցված վարձակալները և որպես
վարձավճար` բերքով մասնահանողները,
շենք-շինությունների, մշակաբույսերի, բերքի, տնկիների կամ
հողին կցված այլ օբյեկտների սեփականատերերը, և
բիզնեսը, եկամուտը և աշխատավարձը կորցնող ԾՏԱ-նք:

Փոխհատուցման իրավասությունը սահմանափակվում է
մանրամասն հաշվառման և կորուստների գույքագրման մեկնարկի
ամսաթվով: Տուժող տարածքներում այդ ամսաթվից հետո
իրականացվող նոր բնակեցումները, բարելավումները կամ սկսած
գործունեությունը փոխհատուցման ենթակա չէ:
ԾՏԱ-նց նախապես` բավարար ժամկետներում կծանուցեն և
կխնդրեն ազատել տարածքները: Նախքան ծրագրի
իրականացումը, տուժող անձինք հնարավորություն կստանան
ապամոնտաժել շինությունները, սակայն նրանք պարտավոր չեն
լինի կրել քանդման ամբողջ ծախսերը: Այն շինանյութը, որը ԾԱԿնք կորոշեն կրկին օգտագործել` չի առգրավվի, և դրա համար
նրանք որևէ տուգանք չեն վճարի, կամ տույժի չեն երթարկվի:
Մնացած կառույցները և չօգտագործված նյութերը
կապամոնտաժվեն իրականացնող մարմնի կողմից:
Հողի նկատմամբ օրինական իրավունք ունեցող և տեղափոխման
ենթակա ԾՏԱ-նց նոր հող կտրվի` հողի օրինական իրավունքի
գրանցման և նոր տան շինարարության համար օժանդակությամբ
հանդերձ: ԾՏԱ-նք պետք է ներգրավված լինեն տեղաբաշխմանն
առնչվող բոլոր որոշումների կայացման գործընթացում և
առաջարկվող տարբերակներից ընտրելու հնարավորություն
կունենան: Ապրուստի միջոցների վերականգնման
միջոցառումների շրջանակում ԾՏԱ-նք կֆինանսավորվեն` իրենց
ապրուստի միջոցները և կենսապայմաններ բարելավելու կամ,
առնվազն, դրանք` մինչև տարհանման մակարդակները հասցնելու
համար:

7608A01/FICHT-17241103-v1

30

Draft Final RPF

4.2

Rehabilitation of OHLs Lori and Tumanyan 1/2, Armenia

Փաստացի իրավունքների շրջանակը
Հող, տներ և այլ շինություններ, ինչպես նաև եկամուտ,
վերականգնման սուբսիդիաներ կորցնող ԾՏԱ-նց փաստացի
իրավունքները պետք է ներառեն հողի ընդմիշտ կամ
ժամանակավոր կորուստի, մշակաբույսերի/բերքի և ծառերի
կուրուստի, տեղափոխման սուբսիդիաների, և հարկային
հաշվետվություններրի և/կամ հաստատագրված վճարների վրա
հիմնված` բիզնեսը կորցնելու նպաստների նկատմամբ իրավունքը:
Վերջին ժամանակներս էլեկտրահաղորդման գծի կառուցման
փորձի բացակայության պատճառով որպես վերականգնման
համար փաստացի իրավունքների դրույթների հիմք է վերցվել
ճանապարհների ենթակառուցվածքների փորձը, այսինքն` ՀՀ
ՏևԿՆ / ԱԶԲ, 2010թ., դեկ.:
ԾՏԱ-նք կարող են դասակարգվել ըստ հետևյալ երեք խմբերից
մեկի.
(ա) Օրինական սեփականատերեր. ովքեր հողի նկատմամբ
օրինական գրանցված իրավունք ունեն (այդ թվում` երկրի
օրենքներով ճանաչվող ` սովորույթի և ավանդույթի ուժով
ամրապնդված իրավունքը),
(բ) Օրինականացման ենթակա ԾՏԱ-նք. ովքեր հաշվառման
պահին հողի նկատմամբ օրինական գրանցված իրավունք չունեն,
սակայն այդ հողի կամ ակտիվների նկատմամբ պահանջ են
ներկայացրել այն պայմանով, որ ըստ Հայաստանի
հանրապետության օրենքների` այդ պահանջն ընդունելի է
համարվում կամ կարող է ընդունելի համարվել ծրագրի
շրջանակներում տարաբնակեցման գործողությունների
արդյունավետ իրականացման ապահովման համար անհրաժեշտ
որևէ իրավական քայլի միջոցով, այդ թվում` անհրաժեշտության
դեպքում` հողի նկատմամբ օրինական իրավունքի պահանջի
գործընթացի միջոցով, ներառյալ` ըստ սովորույթի ուժի մասին
օրենքի և ըստ ավանդույթի օգտագործվող հողի նկատմամբ
պահանջը:
(c) Օրինականացման ոչ-ենթակա ԾՏԱ-նք:ովքեր իրենց կողմից
զբաղեցրած հողի նկատմամբ օրինական ճանաչված իրավունք
կամ պահանջ չունեն:
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Հող
Փաստացի իրավունքների մանրամասները բերված են ստորև.
 Գյուղատնտեսական նշանակության հողի օրինական
սեփականատերերը փախհատուցվելու են կամ (i) կորցրած
հողի դիմաց նույն գյուղում` ԾՏԱ-նց կողմից ընդունելի`
հավասար արժեքով / արտադրողականությամբ հողով
փոխարինելու միջոցով: Ծրագրի ազդեցությունից հողի ոչուղղակիորեն տուժող այն հատվածը, որը մշակման կամ որևէ
այլ եղանակով օգտագործման համար անհնասանելի կամ
անօգուտ է դառնում` տեփականատիրոջ դիմումի հիման վրա
պետք է ընդգրկվի տուժող հողի կազմում (բացառիկ` գերակա
հանրային շահ ճանաչելու մասին որոշումն ուժի մեջ մտնելուց
հետո` երկամսյա ժամկետում այդ դիմումը կարող է
ներկայացվել ԲԷՑ-ին): Երբ ԾՏԱ-ի գյուղատնտեսական
նշանակության հողի >10% է տուժում, ապա այդ
(սեփականատեր, վարձակալ կամ բերքից մասնահանող) ԾՏԱ-ը
պետք է լրացուցիչ` խիստ ազդեցության նպաստ ստանա
(սահմանումը տես վերը`էջ); կամ (ii) շուկայական կամ
կադաստրային (որն ավելի բարձր է) արժեքով դրամ ստանալ,
գումարած 15% նպաստը, գրանցման ծախսերի կամ հարկերի
համար նվազեցումների վճարը: Հողի ակտիվ շուկաների
բացակայության դեպքում փոխհատուցումը պետք է հիմնված
լինի նույն գյուղում ԾՏԱ կողմից ընդունելի` փոխարինվող
հողատարածքի արժեքի վրա, գումարած 15% նպաստը:
Գործարքի կնքման և գրանցման ծախսերը փոխհատուցման
գումարից նվազեցման ենթակա չեն: ԾՏԱ-նք պետք է հողով
փոխարինման և դրամով փոխհատուցում ստանալու միջև
ընտրության հնարավորություն ունենան:
 Ոչ-գյուղատնտեսական նշանակության հողի օրինական
սեփականատերերը փախհատուցվելու են կամ (i) ըստ
շուկայական արժեքի`դրամով, գումարած 15% նպաստը,
կամ (ii) այլընտրանքային հողատարածք տրամադրելու
միջոցով: Շուկայական արժեքի բացակայության դեպքում
փոխհատուցումը կատարվում է նույն գյուղում` ԾՏԱ
կողմից ընդունելի հողով փոխարինման միջոցով, կամ
փոխարինվող հողի ծախսերի վրա հիմնված` դրամով,
գումարած 15% նպաստը: Ծրագրի ազդեցությունից հողի ոչուղղակիորեն տուժող այն հատվածը, որը որևէ եղանակով
օգտագործման համար անհասանելի կամ անօգուտ է
դառնում` տեփականատիրոջ դիմումի հիման վրա պետք է
ընդգրկվի տուժող հողի կազմում (բացառիկ` գերակա
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հանրային շահ ճանաչելու մասին որոշումն ուժի մեջ
մտնելուց հետո` երկամսյա ժամկետում այդ դիմումը կարող
է ներկայացվել ԲԷՑ-ին): Որտեղ հնարավոր է, անհրաժեշտ է
խուսափել գյուղի զարգացման/բնակարանաշինության
համար հատկացված հողերից, կամ համապատասխան
արժեքով փոխհատուցում վճարել դրանց դիմաց: Այն ԾՏԱնք, ովքեր կնախընտրեն փոխհատուցման փոխարեն
այլընտրանքային հող ստանալ, կարող են քննարկել այդ
այլընտրանքային հողի գտվելու վայրի հարցը և նրանց պետք
է հող տրամադրվի նախկին հողին հնարավորինս մոտ
վայրում կամ, եթե դա հնարավոր չէ, դրամական
փոխհատուցում վճարել: Գործարքի կնքման և գրանցման
ծախսերը փոխհատուցման գումարից նվազեցման ենթակա
չեն:
 Օրինականացման ենթակա ԾՏԱ-նք պետք է օրինականացվեն
որպես օրինական սեփականատերեր և վճարվեն որպես
այդպիսիք:
 Օրինականացման ոչ-ենթակա ԾՏԱ-նք պետք է
փոխհատուցվեն այլ վայր տեղափոխվելու և իրենց ապրուստի
միջոցները վերականգնելու համար: Բացի այդ
փոխհատուցումից, օրինականացման ոչ-ենթակա ԾՏԱ-նք,
ովքեր ըստ այս ՏՔՇ-ի “անապահով” կհամարվեն, նույնպես
իրավանք կունենան վերականգնան նպաստ ստանալ:
 Վարձակալները պետք է օրինական սեփականատիրոջ
կարգավիճակ ստանան և փոխհատուցվեն որպես լիիրավ
սեփականատերեր կամ նրանց նոր` վարձակալվող հող պետք է
տրամադրվի: Դա անհնարին լինելու դեպքում (եթե ըստ ՀՀ
օրենքների, հողի վարձակալը չի կարող օրինական
սեփականատեր դառնալ, կամ նա հրաժարվում է այդ հողի
նկատմամբ օրինական սեփականության իրավունք գրանցել,
կամ վարձակալման նոր պայմանագիր կնքել, այլ նախընտրում է
փոխհատուցում ստանալ), ապա նա պետք է տուժող հաղի
դիմաց շուկայական կամ կադաստրային (որն ավելի բարձր է)
արժեքին հավասար դրամական փոխհատուցում ստանալ:

4.2.2

Պետական և համայնքային/քաղաքային հողեր
 Պետական և համայնքային/քաղաքային հողերը պետք է
օտարվեն ՀՀ Հողային օրենսգրքի 66 հոդվածի 1.7 ենթակետի
դրույթներին համապատասխան և միայն այն դեպքում, երբ
համայնքները այդ հողի կատեգորիան փոխեն էներգետիկայի,
տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուցվածքների
նպատակների համար հողի կատեգորիայի: Ըստ ՀՀ Հողային
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օրենսգրքի 66 հոդվածի 2 ենթակետի դրույթների, հողը պետք է
օտարվի այն գնով, որը հավասար է էներգետիկայի,
տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուցվածքների
նպատակների համար հողի կատեգորիայի կադաստրային
արժեքին: ԲԷՑ-ը պետք է վճարի պետական և համայնքային
հողերի կատեգորիայի փոփոխման ծախսերը:

4.2.3

Շինություններ
 Բնակելի տների համար` անկախ տան գրանցման
կարգավիճակից, բոլոր ԾՏԱ-նք փոխհատուցվում են
փոխարինման ծախսին հավասար դրամով, գումարած 15%
նպաստը: Մաշվածության , գործարքի կնքման, գրանցման
ծախսերը և կրկնակի օգտագործման համար վերցված նյութերի
արժեքը փոխհատուցման գումարից չի նվազեցվում:Եթե տունը
մասնակի ազդեցության է ենթարկվել կամ սեփականատերը չի
ցանկանում տեղափոխվել, ապա ԾՏԱ-նց փոխհատուցում է
տրվում միայն նրանց կողմից կրած վնասի այդ մասով:
Աշխատանքների ավարտից հետո, ծրագիրը պետք է
վերադարձնի նրանց ակտիվները/գույքը նախնական վիճակով:
Տեղափոխված վարձակալներին պետք է տրամադրվի
տեղափոխման և խիստ ազդեցության բոլոր նպաստները (տես
ստորև):
 Ոչ-բնակելի շինությունների համար փոխհատուցումը
տրամադրվում է նույն կարգով` ինչպես բնակելի տների
դեպքում` միայն այն ԾՏԱ-նց, ովքեր օրինական կարգով գրանցել
են իրենց գույքը (տես վերը): Սակայն, չգրանցնած, բայց
օրինականացման ենթակա գույք ունեցող ԾՏԱ-նք պետք է
փոխհատուցվեն` այդ գույքն օրինական կարգով գրանցելուց
հետո: Օրինական կարգով գրանցելու բոլոր վճարները
կատարվում են ծրագրի հիմնադրամների կողմից: Տեղափոխված
վարձակալներին պետք է տրամադրվի տեղափոխման և խիստ
ազդեցության բոլոր նպաստները: Օրինականացման ոչ-ենթակա
ԾՏԱ-նք պետք գույքի փոխարինման արժեքով դրամական
փոխհատուցում ստանան:

4.2.4

Այլ հատուցումներ և նպաստներ
 Մշակաբույսեր. Ընթացիկ շուկայական գնին համարժեք` մեկ
տարվա կանխագրված բերքի համախառն արժեքի չափով
դրամական փոխհատուցում: Մշակաբույսերի դիմաց
փոխհատուցումը պետք է վճարվի և հողի սեփականատերերին,
և այդ հողի վարձակալներին`հիմք ընդունելով բերքի
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մասնահանման վերաբերյալ նրանց միջև կոնկրետ
պայմանավորվածությունը: Ապօրինի հողօգտագործողները
իրավունք ունեն մշակաբույսերի համար փոխհատուցում
ստանալ` վարձակալներին հավասար պայմաններում:
 Ծառեր. Դրամական փոխհատուցում` ծառի բնականոն կյանքի
տևողության ընթացքում բերքատվության գնահատված արժեքի
հիման վրա` ըստ ծառերի տեսակի, տարիքի և բերքատվության:
Դրամական փոխհատուցում` ծառեր/փայտ և բերքատու
(պտուղ/ընկույզներ) ծառեր արտադրող մասնավոր
անտառների համար: Պետական/համայնքի սեփականություն
հանդիսացող ծառերի դեպքում երկու անգամ ավելի տնկիներ
պետք է տնկվեն դրանց համար հարմար վայրերում:
 Բիզնեսներ. Ձեռնարկատիրական գործունեությունն ընդմիշտ
կորցնելու դեպքում տրվում է դրամական փոխհատուցում, որն
հավասար է հարկային հաշվետվությունների հիման վրա
հաշվարկված`մեկ տարվա զուտ եկամտին; ժամանակավոր
կորուստների համար դրամական կփոխհատուցման չափն
հաշվասար է հարկային հաշվետվություններում նշված
ամսեկան եկամտին`բազմապատկված ընդհատված
ձեռնարկատիրական գործունեություն ամիսների քանակով:
Հարկային հաշվետվությունների բացակայության դեպքում
(հիմնականում չհաշվառված/ փոքր բիզնեսների դեպքում) այդ
ԾՏԱ-նք կփոխհատուցվեն ըստ վերը նշվածի, սակայն
նվազագույն չհարկվող աշխատավարձի (ՀՀ օրենսդրությամբ
սահմանված նվազագույն աշխատավարձի) հաշվարկով: Այս
դրույթն ընդունվել է այն պատճառով, որպեսզի պահպանվի
ապրուստի միջոցների վերականգնման քաղաքականության
սկզբունքները, քանի որ չհաշվառված բիզնեսների եկամուտը
սովորաբար նվազագույն չհարկվող աշխատավարձից ցածր է
լինում:
 Մշտական աշխատող բանվորներ և ծառայողներ. Կորցրած
աշխատավարձի հատուցում` առավելագույնը մինչև 6 ամիս
գործունեության ընդհատման ժամանակահատվածի համար:
 Տեղափոխման նպաստ. Հարակդիր կարգով տեղափոխման
ենթարկված ԾՏԱ-նք (ներառյալ վարձակալները) պետք է
տեղափոխման նպաստ ստանան, որը բավարար կլինի հոգալ
տրանսպորտային ծախսերը և 1 ամսվա ապրուստը:
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 Համայնքային շինություններ և կոմունալ ենթակառուցվածքներ.
Պետք է ամբողջությամբ փոխարինվեն կամ վերականգնվեն`
բերվելով մինչև ծրագիրը ֆունկցիոնալ վիճակին:
 Խիստ ազդեցությունների նպաստներ. գյուղատնտեսական
նշանակության հողի 10% կամ ավելի կորցնող տուժած տնային
տնտեսությունները /ՏՏՏ/ կամ ՏՏՏ-ները, ովքեր ենթարկվում են
հարկադիր տեղափոխման (ներառյալ տեղափոխվող
վարձակալները) պետք է 6 ամսվա ընթացքում խիստ
ազդեցությունների նպաստ ստանան` ամսական 50 000 դրամի
(ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի)
չափով:
 ԾՏԱ-նք պետք է ստանան հետևյալ ֆինանսական
աջակցությունը.
 Ձեռքբերման և փոխհատուցման վճարմանն առնչվող
ծախսերը/վճարները, որոնք ներառում են.
 (արտասահմանից/երկրում)տրվող լիազորագրերի
ծախսերը/վճարները
 վավարականության ժամկետի սպառման դեպքում`
տեղական անձնագրի (նույնականացման քարտի)
ժամկետի երակարացման համար ծախսերը/վճարները
 ժառանգության դեպքում` հողի նկատմամբ
սեփականության իրավունքի փոխանցման գրանցման
ծախսերը/վճարները
 հողի օտարման գործարքներից առաջացող հարկային
ծախսերը և վճարները հոգալու են Ծրագրի
հիմնադրամները` որպես փոխհատուցման մի մաս:
 Անապահով անձանց տրամադրվող փոխհատուցում.
Անապահով անձինք (աղքատության շեմից ցածր ԾՏԱ-նք և
այրիները կամ տարեցների կողմից գլխավորվող տնային
տնտեսությունները) պետք է վերականգնման նպաստ ստանան` 6
ամսվա նվազագույն աշխատավարձի չափով, և նրանց պետք
առավելություն տրվի ծրագրին առնչվող աշխատանքներում
ներգարվելու համար: Կանանց կաղմից գլխավորվող տնային
տնտեսությունները, տարեց, ընչազուրկ կամ հաշմանդամ
անդամներ ունեցող տնային տնտեսությունները համարվում են
անապահով տնային տնտեսություններ: Անապահով անձինք
պետք է ամսական նվազագույն աշխատավարձի չափով` 6 ամսվա
համար միանվագ նպաստ ստանան:
 Անապահով անձինք են համարվում.
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(i) Ընչազուրկ տնային տնտեսությունները, որոնք գրանցված
են ԱՍՀՆ Ընտանեկան նպաստների համակարգում և ըստ ՀՀ
օրենսդրությամբ սահմանված կարգի` համապատասխան
նպաստներ են ստանում:
 (ii) Տնային տնտեսությունները, որոնց գլախավորում են
միայնակ, այրիացած կամ միակ կերակրողին կորցրած
կանայք, և որտեղ կենսաթոշակային տարիքի, ՀՀ զինված
ուժերում պարտադիր ծառայություն անցնող, 1-ին կամ 2-րդ
կարգի հաշմանդամության ունեցող անձանցից կամ մինչև 23
տարեկանը`ԲՈՒՀ-ում առկա սովորող ուսանողից բացի
աշխատանքային տարիքի այլ անդամներ չկան:
 (iii) Տնային տնտեսությունները, որոնց գլախավորում են
կենսաթոշակային տարիքի (տարեց) անձինք, և որտեղ
կենսաթոշակային տարիքի, ՀՀ զինված ուժերում պարտադիր
ծառայություն անցնող, 1-ին կամ 2-րդ կարգի
հաշմանդամության ունեցող անձանցից կամ մինչև 23
տարեկանը`ԲՈՒՀ-ում առկա սովորող ուսանողից բացի
աշխատանքային տարիքի այլ անդամներ չկան:
 Աղքատության շեմից ցածր տնային տնտեսությունների
փոխհատուցումը.
Եթե իրավիճակի նկարագրությունը կազմելու ժամանակ ԾԻԳ-ի
խորհրդատվական ընկերությունները հայտնաբերեն, որ տուժող
տնային տնտեսությունը (ըստ իրենց ինքնահայտարարագրված
եկամտի և աղքատության ազգային շեմի) աղքատ է, սակայն
ընտանեկան նպաստների համակարգում ընդգրկված չէ, ապա
ԾԻԳ-ը պետք է տեղեկացնի ՀՀ ԱՍՀՆ-ը և տվյալ
տարածաշրջանում սոցիալական ծառայություններ իրականացնող
մարմնին խնդրի` օրենքով սահմանված կարգով տվյալ տնային
տնտեսությանը ընդրկել ընտանեկան նպաստի համակարգում:
Այդ տնային տնտեսությունները պետք է վերականգնման նպաստ
ստանան միայն ընտանեկան նպաստի համակարգում
ընդգրկվելուց հետո: Աղքատության շեմից ցածր գտնվող տնային
տնտեսությունները պետք է համարվեն որպես անապահով անձինք
և իրավունք ունենան անապահովության նպաստ և լրացուցիչ
աջակցության ստանալ ընտանեկան նպաստի համակարգում
գրանցվելու համար: Այն ԾՏԱ-նք, ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով
չեն կարող գրանցվել ընտանեկան նպաստի համակարգում,
միևնույն է, պետք է անապահովության նպաստ (և նրանց հասնող
բոլոր այլ փոխհատուցումները ) ստանան:
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Գույքի գնահատման մեթոդներ
Անշարժ գույքի գնահատման գործունեությունը համապատասխան
որակավորում է պահանջում: Անշարժ գույքի գնահատման
պատվերներին առնչվող իրավական հիմքը ծառայությունների
մատուցման քաղաքացիական պայմանագիրն է, որը կնքվում է ըստ
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի
(հոդված 9) դրույթների: Բացի այդ, օրենքի 10-րդ հոդվածում
բերվում են այն հիմնական դրույթները, որոնք կողմերը պետք է
սահմանեն պայմանագրով:
Անշարժ գույքի գնահատումը պետք է իրականացվի ըստ ՀՀ
կառավարության կողմից սահմանված չափանիշների (հոդված 7):
Ելնելով օրենքի այս դրույթից, 2006 թ. հունիսի 8-ին ՀՀ
կառավարության կողմից ընդունվել է « Հայաստանի
Հանրապետությունում անշարժ գույքի գնահատման չափանիշներ
սահմանելու մասին» որշումը: Ի թիվս այլոց, այդ որոշմամբ ՀՀ
Առևտրի և տնտեսական զարգացման (այժմ` ՀՀ էկոնոմիկայի)
նախարարությանը հանձնարարվում է սահմանել և 2006 թ.
սեպտեմբերի 1-ից օրինական գործողության մեջ դնել Հայաստանի
հանրապետությունում անշարժ գույքի գնահատման
չափանիշները:
Անշարժ գույքի արժեքի գնահատումը պետք է կատարվի
լիցենզավորված` անկախ ընկերության կողմից` “Անշարժ գույք
գնահատման մասին“ Հայաստանի հանրապետության օրենքով
(ԱԳԳՄ ՀՀ Օ) և սույն ՏՔՇ-ի սամանված կարգով, որոնք հետևյալն
են.
(ա) Գյուղատնտեսական նշանակության հողը պետք է գնահատվի
շուկայական գնով` ազդեցության ուսումնասիրությանը նախորդող
տարում կատարված հողի առուվաճառքի գործարքների
ուսումնասիրության հիման վրա:
(բ)

Տներ/շինությունները պետք է գնահատվեն փոխարինման արժեքով`
ըստ շինաթյան տեսակի, շինանյութի արժեքի, աշխատուժի,
ստարսպորտային/ շինարարական այլ ծախսերի: Մաշվածության/
գործարքի կնքման ծախսերը և կրկնակի օգտագործման համար
վերցված նյութերի արժեքը փոխհատուցման գումարից չի
նվազեցվում: Եթե տունը մասնակի ազդեցության է ենթարկվել կամ
սեփականատերը չի ցանկանում տեղափոխվել, ապա ԾՏԱ-նց
փոխհատուցում է տրվում միայն կրած վնասի այդ մասով կամ
վերանորոգման համար:
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(գ)

Միամյա մշակաբուսերը պետք է գնահատվել ֆերմերի բակում`
առաջին տարվա բերքի զուտ շուկայական արժեքով:

(դ) Ծառերը պետք է գնահատվել ըստ տարբեր մեթոդաբանության`
կախված նրանից, թե կորցրած ծառը անտառային է, թե պտղատու.
1. Անտառային ծառերը պետք է գնահատվեն ըստ տարիքի
կատեգորիայի (i. երիտասարդ տնկիներ, ii. միջին հասակի, iii.
չափահաս) և բնափայտի արժեքի ու ծավալի:
2. Պտղատու/բերքատու ծառերը պետք է գնահատվեն ըստ տարիքի
(i. երիտասարդ տնկիներ; ii. չափահաս`առանց պտղի; և iii. պտղով):
(i) և (ii) դասին պատկանող ծառերի համար փոխհատուցումը
հիմնվում է կատարված ներդրման վրա; (iii) դասի ծառերը
փոխհատուցվում են 1 տարվա եկամտի չափով ` բազմապատկած
այն տարիների քանակով, որն անհրաժեշտ կլինի նոր`
ամբողջությամբ բերքատու ծառ աճեցնելու համար:
Աղբյուրը` ՀՀ ՏևԿՆ /ԱԶԲ, դեկ., 2010թ.

Անշարժ գույքի գնահատումից հետո, գնահատողը անշարժ գույքի
գնահատման ակտ է կազմում (ԱԳԳՄ ՀՀ Օ,11-րդ հոդված): Օրենքը
սահմանում է այդ ակտի պարտադիր կետերը: Ըստ ՎԶԵԲ ԿՉ 5-ի
դրույթների, գնահատուման ընթացքում պետք է փորձել` պարզել
ակտիվների փոխարինման ծախսերը (շուկայական գինը`
գումարած տեղափոխման ծախսերը և հարկերը):
Գնահատման ակտում արձանագրված տվյալների, ինչպես նաև
անշարժ գույքի շուկայական գնի արժանահավատության
վերբերյալ խնդիրներ առաջանալու դեպքում, դրանք կարող են
լուծվել անշարժ գույքի գնահատման սուբյեկտների կողմից`
լիազոր մարմնին հարուցված գրավոր դիմումի միջոցով կամ
լիազոր մարմնի նախաձեռնությամբ: Վեճերի դեպքում հարցը
կարող է լուծվել դատական կարգով:
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5. ՏԳԾ պատրաստում, ստուգում և հաստատում
Նոր էլեկտրահաղորդման գծի միջանցքի և բոլոր զուգահեռ ու
շրջանցիկ հատվածների մանրամասն նախագծերի ավարտից
հետո կարելի է սկսել ծրագրից տուժող անձանց (ԾՏԱ)
հաշվառումը, այդ թվում` տուժող սեփականության և դրանց
տերերի և ապօրինի օգտագործողների նախնական կադաստրային
հետազոտությունը: Այդ հետազոտությունից հետո ՀՀ
կառավարությունը որոշում է կայացնում ծրագիրը` որպես
հանրային շահի ծրագիր ճանաչելու վերաբերյալ (տես նկ. 6-1 և նկ.
6 -2): Այդ որոշումը կայացնելուց հետո ԲԷՑ-ը մանրակրկիտ
դաշտային ուսումնասիրություն կիրականացնի ծրագրից տուժող
անձանց (ԾՏԱ) մանրամասն ցուցակը կազմելու և կորուստների
մանարամասն գույքագրում անցկացնելու, այսինքն` հողային և ոչհողային ազդեցությունները որոշելու համար:
Անկախ գնահատողն այնուհետև գնահատելու է բոլոր տուժած
ակտիվները: Դա հնարավորություն կտա կազմել փոխհատուցման
վճարների, տեղափոխման և ապրուստի միջոցների
վերականգնման բյուջեն: Տուժած տնային տնտեսություններում
սոցիալ-տնտեսական հետազոտություն կիրականացվի, որպեսզի
հասկանալ ԾՏԱ-նց ապրուստի միջոցների սոցիալ-տնտեսական
ասպեկտները (այսինքն` եկամտի աղբյուրները, աղքատության
կարգավիճակը, ազգային պատկանելիությունը, կրթությունը,
առողջական վիճակը, ունեցած հողը, տան տեսակը և արժեքը և
այլն ) և պարզել ապրուստի միջոցների վերականգնման հատուկ
միջոցառումների կարիք ունեցող` ԾՏԱ-նց շարքում
անապահովների առկայությունը: Այդ հետազոտության տվյալների
հիման վրա Տարաբնակեցման գործողությունների ծրագիր է
կազմվում: ԾՏԱ-նք պետք է շարունակաբար տեղեկացվեն ծրագրի
ընթացքի և բողոքների լուծման մեխանիզմի ստեղծման մասին, և
ՏԳԾ-ը պետք է շարունակաբար թարմացվի: Ներգրավված անձանց,
իրականացման մեթոդների և ժամկետների առումով ՏԳԾ-ը պետք
է համապատասխանի ՀՀ օրենսդրության պահանջներին: ՏԳԾ
պետք է հաստավի Ֆինանսավորող գործակալության կողմից:
Հողի նկատմամբ սեփականության իրավունք չունեցող
հողօգտագործողների օրնականացումը.
Սկզբունքորեն, բոլոր չգրանված հողամասեր գրավողները կարող
են օրինականացվել, եթե դրանք չեն զբաղեցնում «կարմիր
գոտիներ» դասակարգած տարածքները (տարածքներ, որոնք
օրենքով պահուստվորված են կոնկրետ հանրային նպատակների
համար, ինչպիսիք են` ռազմական նշանակության տարածքներ,
հիվանդանոցային տարածքներ, դպրոցամերձ տարածքներ, կամ
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բնակեցման համար ոչ պիտանի տարածքներ, օր.`գետի հուներ,
ռադիոակտիվ գոտիներ կամ այլ էկոլոգիական վտանգավոր հողեր)
(տես ՀՀ Հողային օրենսգիք, հոդված 60): Օրինականացման համար
ԾՏԱ-նք ստիպված կլինի ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով
օրինականացման գործընթաց նախաձեռնել: ԲԷՑ-ը կօգնի
օրինականացման գործընթաց նախաձեռնած ԾՏԱ-նց և նրանց
կօժանդակի գրանցման գործում: Այդ դեպքում, գործընթացին
օժանդակելու նպատակով կարող է անհրաժեշտ լինի իրավական
և տեխնիկական փորձագետներ վարձել և, անհրաժեշտության
դեպքում, սահմանված վճարները կատարելու համար
ֆինանսական օգնություն տրամադրել: Գործնականում դա
կնշանակի, որ օրինականացման գործընթացում ԾՏԱ-նց
աջակցելու համար ԲԷՑ-ը պետք է ապահովի, որ ՏԳԾ
նախապատրաստման և իրականացման համար
պատասխանատու կապալառուն անհրաժեշտ մասնագետներ
հավաքագրի (օրինակ` փաստաբաններ, չափագրողներ, և այլն):
Որոշ ԾՏԱ-նք պարզապես կուղղորդվեն, թե ինչպես հետևել
համապատասխան ընթացակարգերին, իսկ մյուս`ավելի խոցելի
ԾԱԿ-նց անհարժեշտ կլինի գործընթացի յուրաքանչյուր քայլում
առավել ինտենսիվ աջակցություն ցուցաբերել և ուղղորդել: Ի
վերջո, կապալառուն պետք է ի հայտ բերի կատարվելիք վճարների
դիմաց ֆինանսական աջակցություն (օրինականացման վճարների
առումով և այլն) ստանալու համար իրավասու յուրաքանչյուր ԾՏԱին: Դա պետք է կատարվի սոցիալ-տնտեսական հետազոտության
արդյունքների և վնասների գույքագրման միջոցով, և դրանց
հիման վրա Տարաբնակեցման գործողությունների ծրագրում
կհստակեցվեն օգնության տարբեր եղանակներից օգտվելու
իրավունքի հատուկ չափորոշիչները:
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6. Իրականացման գործընթաց
6.1

ՏԳԾ իրականացման գործընթացը
ՏԳԾ իրականացման գործընթացը պետք է ավարտին հասցնել
մինչև շինարարական աշխատանքների մեկնարկը: Այստեղ կարելի
է առանձնացնել չորս փուլեր.
1.) ՏԳԾ նախապատրաստում
ՏԳԾ նախպատրաստումը սկսվում է ՏԳԾ իրականացնելու համար
ինստիտուցիոնալ կարողություններ տրամադրելուց և ՏՔՇ-ում
տրված հանձնարարականների ստուգումից, և շինարարական
աշխատանքների կապալառուի կողմից ՏԳԾ
նախապատրաստման առաջադրանքում ԲԷՑ-ին աջակցելու
վերաբերյալ որոշումների կայացման գործընթացից հետո:
2.) ՏԳԾ վերջնական տարբերակ
Այս փուլն իրականացվում է մանրամասն նախածերի հետ
համատեղ: Այն ներառում է ԾՏԱ-նց հաշվառումը և վնասների
մանրամաս գույքագրումը, ինչպես նաև սոցիալ-տնտեսական
հետազոտությունը` որոշելու համար, թե ինչպես են
վերականգնվելու ապրուստի միջոցները, որպեսզի դրանք հասնեն
մինչև ծրագիրը մակարդակին և ինչպես խուսափել
խոցելիությունից:
3.) ՏԳԾ իրականացում
Այս փուլը սկսվելու է վերջնական ՏԳԾ հաստատելուց հետո: ԾՏԱնց հետ փոխհատուցման բանակցությունները պետք է սկսվեն այս
փուլի ընթացքում: Դրանք ներառում են` հողի արժեքի
գնահատումը և օտարման ընթացակարգը, ինչպես նաև
փոխհատուցումների գումարների վճարումը, օրինականացման
ենթակա ԾՏԱ-նց օրինականացումը, ապրուստի միջոցների
վերականգնումը և տեղափոխման գործընթացը: Այն ավարտվում է
բոլոր ԾՏԱ-նց հասանելիք փոխհատուցումներն ամբողջությամբ
վճարելուց հետո և, երբ ֆիզիկապես տեղափոխված ԾՏԱ-նք կամ
տեղավորվել են իրենց նոր տներում, կամ, բացառիկ դեպքերում,
ծրագրի հաշվին բնակվում են ժամանակավոր կացարաններում`
մինչև նրանց նոր տներ տրամադրելը:
4.) Շինարարական աշխատանքների սկիզբ
Շինարարական աշխատանքները կարող են սկսում միայն այն
բանից հետո, երբ բոլոր տնային տնտեսություններն
ամբողջությամբ փոխհատուցվել են և, երբ ֆիզիկապես
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տեղափոխված ԾՏԱ-նք կամ արդեն տեղավորվել են իրենց նոր
տներում, կամ, բացառիկ դեպքերում, ծրագրի հաշվին բնակվում են
ժամանակավոր կացարաններում` մինչև նրանց նոր տներ
տրամադրելը: Դա պետք է հաստատվի համապատասխանության
անկախ մոնիտորինգի հաշվետվության միջոցով:
ՏԳԾ շարունակական առաջադրանքները, ինչպիսիք են` վեճերի
լուծումն ու մոնիտորինգը, պետք է շարունակաբար իրականացվեն
շինարարական աշխատանքների փուլի ընթացքում, որպեսզի
ժամանակին արձագանքել ԾՏԱ-նց պահանջներին և ապահովել
տարաբնակեցման ընթացակարգերի ճիշտ իրականացումը:
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Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման գործողություննները

Նկար 6-1. Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման գործողություննները
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Նկար 6-2. Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման գործողություննների
պայմանները/ժամկետները
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ՀՊԿՀՍՕ մասին ՀՀ Օրենքը ձեռք բերողին թույլ է տալիս օտարման
համար նախատեսվող սեփականության նախնական
ուսումնասիրություն կատարելու խնդրանքով դիմել
կառավարությանը` մինչև հասարակության և պետության
կարիքների համար սեփականության օտարման հայտ
ներկայացնելը: Այս տարբերակն ընտրելու դեպքում, ձեռք բերողը
պարտավոր է սեփականության նախնական ուսումնասիրություն
կատարելու իր մտադրությունների վերաբերյալ գրավոր դիմում
ներկայացնել կառավարությանը: Եթե կառավարությունը
բավարարվում է դիմումում ներկայացված տեղեկություններով
(“Հասարակության և պետության կարիքների համար
սեփականության օտարման” մասին ՀՀ Օրենքի հոդված 7, մաս 2),
ապա “Օտարման համար նախատեսվող սեփականության
նախնական ուսումնասիրություն կատարելու մասին” որոշում է
կայացնում:
Այդ որոշումով պետք է սահմանվեն.





բացառիկ`գերակա հանրային շահը
օտարման համար նախատեսվող սեփականության տեղը/վայրը
լիազորված մարմինը
օտարման համար նախատեսվող սեփականության ձեռք
բերողը
 ուսումնասիրություն տևողությունը, որը չպիտի անցնի
որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո`երկամսյա ժամկետից
Այդ որոշումը կցվում է ձեռք բերողի և այդ ոլորտի պետական
կառավարման մարմնի միջև կնքված պայմանագրին` որպես
հավեված: Այս պայմանագիրն իրավաբանական ուժ է ձեռք է
բերում միայն որոշման հետ հանդերձ:
Լիազոր մարմինը կարող է, ի թիվս այլոց, մասնակցել այդ
ուսումնասիրությանը:
Նախնական ուսումնասիրությունն իրականացնելուց հետո
(կախված արդյունքների), կամ առանց դրա, ձեռք բերողը կարող է
հասարակության և պետության կարիքների համար
սեփականության օտարման խնդրանքով կառավարությանը դիմում
ներկայացնել, և հաշվի առնելով ձեռք բերողի կողմից
տրամադրված տեղեկատվությանները (“ Հասարակության և
պետության կարիքների համար սեփականության օտարման ”
մասին Օրենքի հոդված 6, մաս 4)` կառավարությունը կարող է
տվյալ սեփականությունը բացառիկ`գերակա հանրային շահ
ճանաչելու մասին որոշում ընդունել:
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Կառավարություն այդ որոշման մեջ պետք է նշվի հետևյալը.
 բացառիկ`գերակա հանրային շահը
 օտարման համար նախատեսվող սեփականության ձեռք
բերողը
 օտարման համար նախատեսվող սեփականության
տեղը/վայրը
 օտարման գործընթացի մեկնարկի վերջնական ժամկետները,
որը չպիտի անցնի` շարժական գույքի դեպքում 1 տարին, և 5
տարին, եթե օտարման համար նախատեսվող
սեփականությունն անշարժ գույք է
 լիազորված մարմինը
 օտարման ենթակա սեփականության նկարագրության
արձանագրության ընթացակարգը
Տարաբնակեցման գործողությունների ծրագրի (ՏԳԾ)
առաջադրանքները
Աղյուսակ 6-1: Տարաբնակեցման գործողությունների ծրագրի
առաջադրանքները
Քայլ

Գործողություն

Պատասխանատու

Ա)

Տարաբնակեցման գործողությունների
ծրագրի (ՏԳԾ) նախապատրաստում

1

ՇՄՍԿՊ / ՏՔՇ գնահատումը և թարմացումը

Կապալառու
կազմակարպություն
(ԿԿ) / ԲԷՑ

2

Մանրամասն նախագծերի ավարտ

ԲԷՑ / ԿԿ

3

Նախապատրաստել սեփականության
հաշվառման և վնասների մանրամաս
գույքագրման ձևաթղթերը, ՏԳԾ համար ՀՔևՀ
ծրագիրը և ժամանակացույցը

ԲԷՑ

4

Կադաստրային տվյալներ և հողակտորների
քարտեղներ ձեռք բերել

ԲԷՑ / ԿԿ

5

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների
հետ համակարգում

ԿԿ/ ԲԷՑ

6

Տուժող անձանց համայնքի ղեկավարերի և
ներկայացուցիչներ հետ խարհրդակցել և
շուրջայցեր կատարել

ԲԷՑ

7

Կառավարություն որոշում

ԲԷՑ

8

Սոցիալ-տնտեսական հարցումներ
իրականացնել

ԲԷՑ

9

Հանրային քննարկումներ ԾՏԱ-նց հետ

ԲԷՑ

10

Ստուգել հողի սեփականության իրավունքը և

ԲԷՑ / լիցենզավորված
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Գործողություն
բացահայտել այդ իրավունքը չունեցող
հողօգտագործողներին` հողի
օրինականացման համար անկախ
իրավական փորձագետների կողմից
աջակցություն տրամադրելու նպատակով

Պատասխանատու
պաշտոնական
գնահատող

11

Ակտիվների գնահատում

լիցենզավորված պաշտոնական գնահատողի
մասնագետներ

12

Հաշվառման/հարցման տվյալներն ընդգրկել
տարաբնակեցման ծարգրում

ԲԷՑ

13

ՏԳԾ-ը ներկայացնել ՀՀ կառավարությանը

ԲԷՑ

14

Հանրային քննարկումներ և
հրապարակայնություն

ԲԷՑ

Բ)

ՏԳԾ վերջնական տարբերակի ավարտ

1

Մանրամասն նախագծի հիման վրա
վերանայել ազդեցությունները և ԾՏԱ-նց
ցուցակները

ԲԷՑ / ՏԳԾ մոնիտորինգ
խորհրդատու

2

Վերանայել գներն ըստ թարմացված
տվյալների

ԲԷՑ / ՏԳԾ մոնիտորինգ
մորհրդատու

3

Անապահովության վիճակի սոցիալտնտեսական հետազոտություն, տուժող անապահով տնային տնտեսությունների գնահատումը սոցիլական աշխատողների կողմից

ԿԿ / ԲԷՑ

4

Հողի օրինականացում` որտեղ կիրառելի է

ԲԷՑ / տեղական և
ազգային կադաստր

5

Վերջնական ՏԳԾ հրապարակում և
հաստատում

ԲԷՑ / ՀԲ

6

KfW կողմից դիտարկում և հաստառտում

KfW

Գ)

ՏԳԾ իրականացում

1

Քննարկումներ ԾՏԱ-նց հետ

ԿԿ / ԲԷՑ / ՏԳԾ մոնիտորինգի խորհրդատու

2

Տեղափոխման /հողի օտարման մասին
ծանուցագրեր բաժանել

ԲԷՑ

3

Փոխհատուցուման վճարումը

ԲԷՑ

4

Համապատասխանության հաշվետվություն
նախապատրաստում

ԲԷՑ / ՏԳԾ մոնիտորինգի խորհրդատու

5

ՄԵԿՆԱՐԿԵԼ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ

կապալառու

6

Կրկնել սոցիալ-տնտեսական
հետազոտոջթյունը

ՏԳԾ մոնիտորինգի
խորհրդատու

Դ)

Շարունակական առաջադրանքներ

1

ՏԳԾ իրականացման մոնիտորինգ
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Գործողություն

Պատասխանատու

2

Վեճերի լուծում, դատական գործընթացներ

ԲԷՑ / ՇԿԿ /
դատարաններ

3

Արտաքին աուդիտ և ՏԳԾ իրականացման
համապատասխանության հաշվետվության
նախապատրաստում

ԲԷՑ / ՏԳԾ մոնիտորինգի խորհրդատու

Փոխհատուցումների տրամադրումը
Այս ծրագրի շրջանակներում փոհատուցումներ են նախատեված,
որոնք պետք է վճավեն ԲԷՑ-ի կողմից: Արդեն նախապես
սահամանվել է ԾՏԱ-նց փոխհատուցումներ տրամադրելու
գործընթացն ու կարգը` հիմք ընդունելով Հայաստանում այլ
ծրագրերի փորձը, օրինակ` ԱԶԲ/ՀՀ ՏևԿՆ ծրագիրը.
(i) ԾՏԱ-նց ինքնությունը. ԾՏԱ-նց ինքնությունը հաստատվում է
նրա անձնագրի միջոցով: Փոխհատուցման չեկերը ստանալիս
բոլոր ԾՏԱ-նք պետք է ներկայացնեն անձնագրի պատճեները:
(ii) Փոխհատուցման վճարումը. ԾՏԱ-նց վճարումը պետք է
կատարվի 7-15 օրվա ընթացքում; վճարումը կատարվում է
անվանական չեկերի միջոցով (crossed cheques):
(iii) Տեղի/տարածքի ազատումը. ԾՏԱ-նց տարածքն ազատելու
խնդրանքով գրավոր ծանուցում է ուղարկվում, որտեղ նշվում է
ժամկետները, արժեքը և այլն ` խնդրելով նրանց ստանալ
փոխհատուցման չեկերը և նշված ժամկետում ազատել
տարածքը:
(iv) Բացակայող ԾՏԱ-նք. Բացակայող ԾՏԱ-նք կարող են
փոխհատուցումը ստանալ ծանուցման մեջ նշված` վճարման
ժամկետից հետո` իրենց բացակայության հարգելի պատճառն
ապացուցող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:
Տեղափոխման դեպքում փոխհատուցման վճարները կատարվում
են ձեռք բերված հողերի կամ շինությունների փաստացի
տնօրինման ամսաթվից առնվազն 30 օր առաջ: Այն դեպքում, երբ
տեղափոխում չի նախատեսում, ապա փոխհատուցման վճարը
կատարվում է ձեռք բերված հողերի կամ շինությունների
փաստացի տնօրինման ամսաթվից առնվազն 10 օր առաջ:
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Շինարարական աշխատանքները սկսելիս ծրագիրն իրականացնող
գործակալությունը չի կարող որևէ հող տնօրինել, քանի դեռ տուժող
հողատերերին և դրանց վարձակալներին ամբողջությամբ չի
վճարել փոխհատուցուման գումարները: Սակայն, վեճերի
ծագման դեպքում, փոխհատուցման գնահատված / հատկացված
գումարը գրավադրվում է տվյալ ԾՏԱ-ի անունով` սպասելով
դատարանի կողմից որոշմանը: Նման դեպքերում նախագիծը
կարող է իրացնել այդ հողը` մինչև փոխհատուցման դիմաց
վճարելը: Շինարարական աշխատանքները կարող է սկսել
դատարանի որոշումն ուժի մեջ մտնելուց, տուժող ակտիվները
ԲԷՑ-ի անունով պետական կադաստրում վերագրանցվելուց և ՏԳԾ
համապատասխանության հաշվետվության ավարտից հետո:
ԲԷՑ-ը պատասխանատու է փոխհատուցման, նպաստների
ֆինանսավորման և փոխհատուցման ու տարաբնակեցման
հիմնադրամների կառավարման, դրանց իրականացման և
նախատեսված ժամկետներում բավարար ռեսուրսների
հատկացման համար: Նպաստները վերանայվելու են
եռամսյակային կտրվածքով` ելնելով ՏԳԾ-ում նշված բյուջեի
պահանջներից:
Ինչ վերաբերում է փոխհատուցման և տարաբնակեցման
ֆինանսական հոսքերին, ապա նշվում է, որ հողի և
մշակաբույսերի/բերքի համար փոխհատուցուման բյուջեն
տրամադրվում է ԲԷՑ-ի կողմից: Այլ կետերի, օրինակ`
փաստաթղթավորված շինությունների (տներ, խանութներ և այլն),
տների վերանորոգման, խանութների, կորցրած աշխատատեղերի,
եկամուտների և այլն համար փոխհատուցումը կատարում է ԲԷՑ-ի
ծրագրի իրականացման վարչությունը:
Մանարամասն նախագծերի ու մոնտաժային աշխատանքների
իրականացման համար (երկու գծերի շինարարական կապալի
պայմանագրի հիման վրա) վարձված կապալառու
կազմակերպությունը պատասխանատու է կոնկրետ տեղանքներին
բնորոշ ՏԳԾ-երի նախապատրաստման, հրապարակման և
թննարկումների կազմակեպման համար:

6.2

Բողոքարկման մեխանիզմը
Շինարարության ընթացքում, ծրագրից տուժած անձինք կարող են
համարել, որ իրենց նկատմամբ անարդար են վարվել: Դա կարող է
տեղի ունենալ տարբեր պատճառներով, օր.` կապալառուն չի
հետևում շինարարական սկզբունքները, մշակաբույսերին
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հասցված վնասների դիմաց չի վճարվել, տարաբնակեցման
միջոցառումները չեն իրականացվել, հողի հաշվառման ժամանակ
որոշ մարդիկ աչքաթող են արվել կամ պարզապես
թյուրիմացություն է տեղի ունեցել և այլն: Կարող է նաև
անհամաձայնություն առաջանալ թննարկումների, ծանուցման և
գնահատման ընթացակարգերի վերաբերյալ: Նման դեպքերում
մարդկանց խորհուրդ է տրվում բողոք ներկայացնել, և գործի է
դրվում բողոքների լուծման մեխանիզմը, որպեսզի մարդիկ
կարողանան ժամանակին և արդյունավետ կերպով լուծել իրենց
խնդիրներն առանց դատարանի ուղղակի միջամտության:
Քննարկումների, հաշվառման և փոխհատուցում ժամանակ
անհրաժեշտ է բանավոր կամ գրավոր եղանակով տուժող անձանց
տեղեկացնել իրենց իրավունքների և բողոքների ներկայացման
ընթակարգի մասին: Տեղական ՀԿ-ները, օրինակ`տեղական
Օրհուս կենտրոնի միջոցով կարող են տեղեկացնել բողոքների
ներկայացման հնարավորության և դրանց կարգի մասին` ում
ներկայացնել և երբ: Լուծման մեխանիզմը պետք է իրականացվի
տեղերում, այսինք` գյուղի վարչակազմի և տեղական
ինքնակառավարման մարմինների մակարդակով, ինչպես նաև
ԲԷՑ-ում` ազգային մակարդակով: Տեղական Օրհուս կենտրոնի
ներկայացուցիչները տեղյակ են ծրագրից և մասնակցել են
հանրային քննարկումներին: .
Բողոքները կարող են ներկայացվել տեղական համայնքի
մակարդակով ("մարզպետին"), որտեղ այդ բողոքը կգրանցվի և
կուղարվի ԲԷՑ-ի բողոքարկման հանձնաժողովի
պատասխանատուին:
Շինարարական աշխատանքների իրականացման ժամանակ
կապալառու կազմակարպությանն ուղղված բողոքները, նույպես,
պետք է ուղարկվեն ԲԷՑ-ի բողոքարկման հանձնաժողովին: Եթե
նույնիսկ շինարարը որոշի այդ բողոքը լուծել հենց տեղում,
միևնույն է, բողոքի լուծման գործընթացի փաստաթղթերը պետք է
գրանցվեն ԲԷՑ-ի բողոքարկման հանձնաժողովում/ համակարգողի
մոտ:
Բացի այդ, ծրագրերին առնչվող բոլոր բողոքները կարող են
հեռախոսազանգերի, էլ-փոստի կամ բողոքարկման այլ միջոցներով
ուղղակիորեն հասցեագրվել ԲԷՑ-ի բողոքարկման
հանձնաժողովին: Բողոքների (ազգային մակարդակում) ուղղակի
ներկայացման համար ԲԷՑ-ը պետք է թեժ գիծ բացի և ստացված
բոլոր բողոքները պետք է գրանցի բողոքների գրքում:
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Այնուհետև ԲԷՑ-ի բողոքարկման հանձնաժողովը որոշում է կամ
անմիջապես լուծել բողոքը, կամ բողոքարկման հանձնաժողովի
նիստ գումարել, կամ դիմել դատարան: Որոշումը պետք է կայացվի
15 օրվա ընթացքում:
Մեծ բողոքների դեպքում, որոնք անմիջապես լուծման ենթակա չեն,
հրավիրվում է բողոքարկման հանձնաժողովի մշտական և
ժամանակավոր անդամների նիստ:
Եթե այդ ժանապարհով վեճը չի լուծվում,ապա ԾՏԱ-ը այն կարող է
լուծել դատական կարգով:
Հանձնաժողովը բաղկացած կլինի մշտական և ժամանակավոր
անդամներից:
Մշտական անդամներն են` ԲԷՑը, կապալառուն և փաստաբանը:
Ծամանակավոր անդամներն են` համապատասխան մարզի
ներկայացուցիչը, համայնքի ներկայացուցիչը և ՀԿ
ներկայացուցիչը: Ժամանակավոր անդամներին 10 օր առաջ
ծանուցվում է բողաքի քննության ժամանակի և տեղի մասին:
Ժամանակավոր անդամի բացակայությունը չի կարող գործի
քննության հետաձգման պատճառ հանդիսանալ: Ցանկացած
մշտական անդամ կարող է փաստաբան ներկայացնել:
Կապալառուն պարտավոր է աշխատանքներն իրականացնել
հետևյալ պայմանագրային պահանջների հիման վրա.
 Բողոքների գործընթացի համար պատասխանատու
աշխատակազմի անդամը պետք է ՏԳԾ նախապատրաստման և
իրականացման ընթացքում առաջացած բողոքների դիտարկման
գործում տեխնիկական աջակցություն տրամադրի ԲԷՑ-ին,
 ՏԳԾ նախապատրաստման և իրականացման վիճակի
վերաբերյալ կանոնավոր մոնիտորինգի հաշվետվություններ
նախապատրաստի` դրանցում ներառելով ծագած բողոքների և
դրանց լուծման մարամասները,
 Հարցումների և հաշվառման ժամանակ անապահով`տուժող
անձանց ի հայտ բերելու դեպքում կապալառուն պետք է շահերի
պաշտպան (սոցիալական աշխատողներ
/իրավախորհրդատուներ) նշանակի ամբողջ գործընթացում այդ
անձանց օգնելու համար և հնարավոր բողոքների ծագման
դեպքում գործի որպես անկախ` շահերի պաշտպան,
 ԲԷՑ-ի և ԾՏԱ-նց հետ քննի բողոքները:
ԲԷՑ-ը պետք է իրականացնի հետևյալ աշխատանքները.
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 Ունենա բողոքների գործընթացի համակարգման (այդ թվում`
առաջին հանդիպման, կապալառուի կողմից իրականացվող
մեղմման միջոցառումների ժամանակ տեղում պարբերաբար
այցելությունների) համար պատասխանատու աշխատակազմի
անդամը, այսուհետ` բողոքների համակարգող,
 Հեռախոսահամար, էլ-փոստի հասցե և ծրագրի խորհրդի
ներկայացուցչի անուն տրամադրի,
 Կապալառուի և ԾՏԱ-նց հետ քննի բողոքները:
 Կապ հաստատի դատարանի հետ:
Այդուհանդերձ, ԾՏԱ-նք կարող են այլ ներկայացուցիչ ընտրել կամ
ուղղակի կապ հաստատել ԲԷՑ-ի վեճերի լուծման աշխատակազմի
հետ: Անապահով տնային տնտեսությունները կարող են դիմել
իրենց անհատական սոցիալական աշխատողի օգնությանը և
իրավական աջակցություն ստանալ:
Բացի այդ, իրավախորհրդատուները պետք է օգնեն չգրանցված հող
ունեցող ԾՏԱ-նց` գրացել այդ հողի նկատմամբ սեփականության
իրավունքը:
ՀԿ-ները, օր.`Օրհուս կենտրոնը կամ Օրհուսի անդամ
կազմակերպույթյունները հետևելու են վեճերի լուծման
բանակցությունների ընթացքին, աջակցելու են վեճերի քննությանը,
բարձրացնելու են հանրային իրազեկվածությունը: Անհրաժեշտ է
ԾՏԱ-նց տեղեկացնել, որ իրենց և համայնքի ղեկավարի միջև
տարաձայնությունների դեպքում իրենց բողոքները կարող են
ուղղել ՀԿ աշխատակիցներին: ՀԿ-ները պետք է մշտապես
հետևեն ԾՏԱ-նց և համայնքի ղեկավարների միջև
հարաբերություներին:
Տուժող անձանց (ԾՏԱ) առաջարկվում է վարվել հետևյալ կերպ.
ա) անձամբ կամ նշված հեռախոսահամարի միջոցով կապվել
կապալառուի կողմից նշանակված` բողոքների համար
պատասխանատու աշխատակցի հետ` նրա պարբերական
այցելությունների ընթացքում, կամ համայնքի ղեկավարի, կամ
ՀԿ աշխատակիցների հետ,
բ) բողոքներ հարուցել և դրան առչվող տեղեկություններ
տրամադրել,
գ) մեղմման միջոցառումների վերաբերյալ կապալառուի հետ
համաձայնություն ձեռք բերել,
դ) բողոքի լուծման վերջնաժամկետների վերաբերյալ
կապալառուի հետ համաձայնություն ձեռք բերել: Բողոքը
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պետք է լուծվի երկշաբաթյա ժամկետում կամ ըստ
պայմանավորվածության,
ստորագրությամբ հաստատել համաձայնեցված`մեղմման
միջոցառումների իրականացման փաստը,
վերոհիշյալից չբավարարվելու դեպքում բողոքը լուծել ԲԷՑի
հետ,
համապատասխան ՀԿ-ներ ներգրավել,
բոլոր միջոցները սպառելուց հետո խնդիրը լուծել դատական
կարգով:

Նկար 6-3: Բողոքարկման մեխանիզմի սխեմատիկ պատկերը

Այնուամենայնիվ, վերը նշված բողոքարկման մեխանիզմը չի
սահմանափակում քաղաքացու իրավունքը բողոքարկման
գործընթացի հենց առաջին փուլում դիմել դատարան: Բողոքների
ներկայացման մեխանիզմը նախատեսված է դատական երկար
ընթացակարգերից խուսափելու նպատակով:
KfW բանկը բողոքարկման ընթացակարգի ուղղակի մասնակիցը
չէ, սակայն նրան հաշվետվություն է ներկայացվում ստացված
բողոքների և դրանց հետագա ընթացքի / մեղման մասին:
Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձվի հեռավոր վայրերում
ապրող և անապահով ԾՏԱ-նց վրա, քանի որ նրանք բողոքներ
հարուցելու, էլ չասենք` խոստումնալից իրավական
հարաբերությունների և դատական քաշքշուկների մեջ մտնելու
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փորձ չունեն և այդ հանգամանքը կարող է առավել կարիքավորին
ետ պահել բողոքներ ներկայացնելուց:
Հետևաբար, խորհուրդ է տրվում ծրագրի իրականացման
ընթացքում անկախ սոցիալական մասնագետի կողմից գյուղի
մակարդակով` տեղերում մոնիտորինգ իրականացվնել և ԾԱԿ-նց
հետ անձնական շփումներ հաստատել:
Բողոքների ընթացակարգերի ժամանակ անապահով ԾՏԱ-նք
(կանանց կամ տարեցների կողմից գլխավորվող բոլոր տնային
տնտեսությունները, աղքատության շեմից ցածր բոլոր տնային
տնտեսությունները) իրավունք կունենան օգտվել իրավաբանական
օգնությունից / սոցիալական աշխատողի աջակցությունից:

6.3

Ինստիտուցիոնալ կարողություններ
Տեղանքին հատուկ վերաբնակեցման պլաններ կազմելու համար
վերջերս ԲԷՑ-ը սոցիալական մասնագետ է ընդունել աշխատանքի,
սակայն ՏԳԾ էական գործողությունների համար, օր.` եթե տուն է
տուժել, սոցիալական մասնագետը խորհրդատուի աջակցության
կարիք կունենա:
Կապալի պայմանագրի շրջանակներում առաջարկվում է, որ
անհրաժեշտ տարաբնակեցման գործողությունների ծրագիրը
կազմվի որպես մանրամասն նախագծման աշխատանքների մի
բաղկացուցիչ մաս: ՏԳԾ նախապատրաստմանն աջակցելու
համար կապալառուի կողմից պետք է միջազգային փորձ ունեցող
տարաբնակեցման մասնագետներ հավաքագրվեն: ԲԷՑ-ն է
հանդիսանում ՏԳԾ իրականացման համար պատասխանատուն:
ԲԷՑ-ին անհրաժեշտ կլինի սոցիլական և շրջակա միջավայրի
որակյալ մասնագետ ընդունել աշխատանքի:
Միջազգայնորեն ընդունված երաշխիքների փորձառու
մասնակետը ԲԷՑ-ի աշխատակազմի և խորհրդատուների համար
ՀԲ ԳՔ 4.12 երաշխիքների կիրառման և Տարաբնակեցման
գործողությունների ծրագրի (ՏԳԾ) նախապատրաստման
ուղեցույցների թեմաներով դասընթացներ կվարի:
Տարաբնակեցման ծրագիրը, որը կարելի է հիշատակել,
պատրաստվել է, օր.`ԷՄՀԾ համար: Բողոքների լուծման և
բողոքների արձագանքման թեմայով ԲԷՑ-ում կազմակերպվելիք
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դասընթացը պետք է կարողությունների հզորացման
միջոցառումների մասը կազմի:
Դասընթացների թեմաները կարող են վերաբերել հետևյալին.
o հարցման մեթոդններ (վնասների հաշվառում և գույքագրում),
o ապրուստի միջոցների վերլուծություն` ԾՏԱ-նց հեռանկարները
հասկանալու և խոցելիության համատեքստում,
o հողի օտարման և փոխհատուցման վճարների
ինստիտուցիոնալ կառուցվածը և գործընթացը,
o բողոքների ներկայացման մեխանիզմը և բողոքարկման
հանձնաժողովները,
o տարաբնակեցման գործընթացը և տարաբնակեցման
հանձնաժողովների կառուցվածքը,
o իրավաբանական ծառայություններից օգվելու դժվարություններ
ունեցող ԾՏԱ-նց իրավական աջակցության տրամադրելը,
o անապահով ԾՏԱ-նց սոցիալական աշխատողների
տրամադրումը,
o ապրուստի միջոցների վերականգնման միջոցառումները`
որպես փոխհատուցման և տեղական զարգացման տարբերակի
հնարավորություններ և իրականացում,
o ներքին և արտաքին մոնիտորինգ / աուդիտ:
Շատ ցանկալի կլինի, որ դասընթացները գործնական
ուղղվածություն ունենան:

6.4

Մոնիտորինգ
Մոնիտորինգի միջոցառումները նախատեսված են
փոխհատուցման և տարաբնակեցման աշխատանքների
արդյունավետ և ժամանակին իրականացումն ապահովելու
համար:
Քանի որ խորհրդային ժամանակներից ի վեր` Հայաստանում
էլեկտրահաղորդման գծերի վերականգնման և կառուցման,
ինչպես նաև ենթակայանների վերականգնման բավարար փորձ
չկա, ապա Հայաստանի հանրապետության օրենսդրությանը և
միջազգային երաշխիքներին համապասխանող փոխհատուցման և
տեղափոխման գործողություների իրականացումը պետք տեղում
մոնիտորինգի ենթարկվի:
Ակտիվների գնահատման մեխանիզմներին / լիցենզավորման
ընթացակարգերին, փոխհատուցման դիմաց ժամանակին
վճարելուն և ծրագրից տուժող անձանց նախօրոք տեղեկացնելուն,
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քննարկումներին և մասնակցությանն առնչվող սահմափակումներ
են սպասվում: Ներկայիս գործող օրենքների կիրարկումը ազգային
օրենսդրության և միջազգային երաշխիքների միջև հիմնական
բացն է հանդիսանում: Հաջորդ խնդիրը չգրանցված
հողօգտագործողների իրավասությունների կարգավիճակն է:
Այստեղ պետք է կիրառվեն KfW զարգացման բանկի և
Համաշխարհային բանկի երաշխիքները և բոլոր տուժող
հողօգտագործողները պետք լիարժեք կերպով փոխհատուցվեն:
Հայաստանի օրենքները փոխհատուցման վճարումների
նկատմամբ մոնիթորինգային համակարգ չեն նախատեսում: Մինչ
օրս ԾՏԱ-նց բողոքների և դատական գործընթացների նկատմամբ
մոնիտորինգ չի իրականացվել: Միջազգային չափանիշներին
համապատասխանելու համար խորհուրդ է տրվում տեղական
պայմաններին ծանոթ` որակյալ միջազգային հսկիչների միջոցով
փոխհատուցման ընթացակարգերի և վճարումների նկատմամբ
վերահսկողություն սահմանել:
Մոնիտորինգի միջոցով ծրագրի առաջընթացը վերահսկվելու է
հետևյալ երեք փուլերում.
1.
Մինչև վերջնական նախագծի / գեոդեզիական
աշխատանքների մեկնարկը.
 նախարաությունների, ազգային և շրջանային
մակարդակներում` փոխհատուցան գործընթացում
ներգրավված հաստատությունների միջև հաղորդակցություն և
առաջանդրանքների բաժանում,
 շրջանային և տեղական(մարզային) մակարդակներում`
հանրային տեղեկատվության և քննարկումների գործընթաց,
 օտարման գործընթաց, այդ թվում` հողի օտարման
պայմանագրեր և օտարման ակտեր, ինչպես նաև գնահատման
և սակարկությունների մեխանիզմներ,
 տարաբնակեցման անհրաժեշտությունը որոշելու
չափորոշիչներ:
2.

Գեոդեզիական աշխատանքներից հետո և մինչև
շինարարական աշխատանքների մեկնարկը
(կատարողական ցուցանիշների մոնիտորինգ)

 սահամնված ժամկետում բոլոր տուժող անձանց
փոխհատուցման վճարումներ,
 խնայողությունների և ներդրումային ծրագրի միջև
փոխհարաբերության արդյունավետություն, ինչպես նաև
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խոցելիությունն ավելացնելուց խասափելու նպատակով
վերականգվող հիմնադրամի ծրագիր,
բողոքարկման մեխանիզմի առկայություն և գործարկում,
ԾՏԱ-նց հետ տեղեկատվական քարոզարշավներ և
քննարկումներ,
հողի օտարման իրավիճակը և հողի դիմաց փոխհատուցման
վճարումը,
տուժող շինությունների և այլ ակտիվների դիմաց
փոխհատուցում ,
կորցրած եկամտի դիմաց վճարումներ,
փոխարինան համար նախատեսված հողամասերի ընտրություն
և բաշխում,
եկամուտների վերականգնման միջոցառումների նախաձեռնում:
Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո
(ազդեցություն մոնիտորինգ)

 ԾՏԱ-նց տարաբնակեցման և տեղափոխման գործողությունների
արդյունավետ իրականացում (տարաբնակեցման
գործողությունների ծրագիր),
 բողոքարկման մեխանիզմի արդյունավետ իրականացում և
արդյունքներ; իրականացման ընթացքում ստացված բողոքների
և դրանց լուծման արդյունքների մոնիտորինգ,
 տարհանումից հետո ապրուստի միջոցների վիաճակը,
 ապրուստի միջոցների բարելավման միջոցառումների
արդյունավետ իրականացում,
 սոցիալական հետազոտություն/ կրկնակի հաշվառում ` թե
արդյոք ապրուստի միջոցներն իսկապես վերականգվել են, թե ոչ,
 եկամտի վերականգնման գործողությունների շարունակություն:
Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո անհրաժեշտ է
միջազգային աուդիտորի միջոցով անկախ աուդիտ (ՏԳԾ
իրականացման համապատասխանության հաշվետվություն )
անցկացնել ծրագրի համար կազմված յուրաքանչյուր ՏԳԾ-ի
շրջանակներում փոխհատուցման վճարների և տարաբնակեցման
արդյունավետության համարժեքությունը ստուգելու նպատակով:
Եթե վերաբնակեցված անձանց ապրուստի միջոցները չեն
վերականգնվել, ապա անհրաժեշտ կլինի ապրուստի միջոցների
վերականգնման լրացուցիչ ծրագիր իրականացնել:
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7. Հանրային քննարկումներ և հրապարակայնություն
Ըստ ՎԶԵԲ ԿՉ 5-ի, “հաճախորդը տեղահանման ենթակա անձանց
վաղօրոք տեղեկացնում է ծրագրի տարաբնակեցման ասպեկտների
մասին և նրանց կարծիքը հաշվի է առնում ծրագրի նախագծում:”
Ըստ Էկվադորյան սկզբունքների, բոլոր ՏԳԾ-ները պետք է կազմվեն
բոլոր տուժող`շահագրգիռ կողմերի մասնակցությանբ հանրային
քննարկումների գործընթացի միջոցով:
Վերջնական գեոդեզիական աշխատանքների իրականացման
մասին որոշումը կայացնելուց անմիջապես հետո նախատեսվում է
մեկնարկել հանրությանը տեղեկացման և ԾՏԱ-նց ներգրավվման
գործընթացը: Դա նշանակում է, որ պետք է նաև սկսել
Տարաբնակեցման գործողությունների ծրագրի (ՏԳԾ)
նախապատրաստումը: Շահագրգիռ շարջանների, քաղաքների և
գյուղերի կառավարման մարմինները պետք է տեղեկացվեն ծրագրի
մասին: Կարևոր է ստուգել ծրագրին առնչվող աշխատանքների
համար հարմար մարդկային ռեսուրսների առկայությունը և,
անհրաժեշտության դեպքում, ավելացնել աշխատողների քանակը
և/կամ վերապատրաստել նրանց:
 Պետք է հաշվի առնվեն ԾՏԱ-նց կողմից ծրագրի ազդեցության
մեղմման նպատակով առաջարկվող տարբերակները,
մտահոգություններն ու առաջարկությունները,
 Համայնքի ղեկավարները ծարագրում վճռական դեր են
կատարում: Նրանք պետք է տեղեկացված լինեն ծրագրում
իրենց առնչվող բոլոր քայլերի մասին, ուղեկցեն
նախագծողներին և տարաբնակեցման հանձնաժողովների ու
վեճերի լուծում հանձնաժողովների անդամներ լինեն: Սակայն,
տեղեկատվության տրամադրումը չպետք է սահմանափակվի
միայն համայնքի ղեկավարներով, այլ պետք է նաև տրամադրվի
գյուղի կառավարման համակարգից անկախ խողովակներով:
 Նախագծային աշխատանքների ժամանակ վերջնական
նախագիծը պետք է քննարկվի յուրաքանչուր գյուղում և բոլոր
շահակիցների հետ,
 ԾՏԱ-նք պետք է տեղեկացվեն առողջական և անվտանգության
խնդիրների մասին, այսինք` էլեկտրահարման և
էլեկտրամագնիսական դաշտերի (ԷՄԴ) ռիսկերի և նվազագույն
հեռավորությունը պահպանելու մասին (նաև տես` ՇՄՍԱԳ,
գլուխ 9.3.6. և ՇՄՍԱԳ, հավելված 12.2)
 Ծրագրի մասին տեղեկությունները պետք է տրամադրվեն նաև
աշխատակազմերի հմապատասխան վարչություններին
(տեղական պ/մ ժառանգության վարչությանը,
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բնապահպանության վարչությանը , գյուղատնտեսության
վարչությանը, կադաստրի գրասենյակին և այլոց),
Հանրային իրազեկման և տեղեկացվածության միջոցառումները
պետք է իրականացվեն վերջնական նախագծի հետ զուգահեռ և
դրան հետևելու է տուժող սեփականության մանրամասն
հաշվառումը / վնասների գույքագրումը,
ԾՏԱ-նք պետք է տեղեկացված լինեն վերջնաժամկետների
կիրառման մասին, որպեսզի իմանան, որ գծի միջանցքում
կատարվող նոր շինարարությունը փոխհատուցման ենթակա չէ,
Այնուհետև, ԾՏԱ-նք պետք է տեղեկացված լինեն վեճերի լուծում
ընթացակարգերի մասին,
ԾՏԱ-նք պետք է փոխհատուցման և տարաբնակեցման
պայմանների, տարաբնակեցմանն առնչվող փաստացի
իրավունքների, կանխիկ դրամով կամ հողով փոխհատուցման
տարբերակների իրենց իրավունքների մասին գրավոր`
համառոտ գրություններ ստանան և, թե ում կարող են ուղղել
իրենց բողոքները,
Անապահով ԾՏԱ-նք (կանանց կաղմից գլխավորվող բոլոր
տնային տնտեսությունները, տարեցները, հաշմանդամները , 23
տարեկանից ցածր ուսանողները, աղքատության շեմից ցածր
բոլոր տնային տնտեսությունները) իրավունք ունեն օգտվելու
անհատական օգնության իրավունքից (կամ
իրավախորհրդատուի/փաստաբանի, կամ սոցիալական
աշխատողի միջոցով): Նրանք պետք է ընտրվեն և ներկայացվեն
ԾՏԱ-նց և գործեն առանց վերջինների հետագա միջամտության:

ՏԳԾ օրինակը պետք է թարգմանվի հայերեն լեզվով և տրամադրվի
ԾՏԱ-նց և այլ շահակիցներին համապատասխան, մատչելի
վայրերում` հատկապես ծրագրի իրակացման տարածքում:
Շահագրգիռ շրջանների/մարզերի ՏԻՄ գրասենյակները
համարվում են որպես դրա համար հարմար վայրեր:
Ծրագրի ազդեցույանը ենթարկվող/տուժող գյուղեր/քաղաքներ
ՀՀ Լոռու մարզ

Ծրագրի
տեսադաշտում
գյուղեր/քաղաքներ

Լոռու մարզ
(Լոռի ՕԳ , Թումանյան-1 և -2 ՕԳ-եր)

Վանաձոր քաղաք

գտնվող

Ալավերդի քաղաք
Բազում գյուղ
Գարգառ գյուղ
Հոբարձի գյուղ
Մղարթ գյուղ
Արդվի գյուղ
Ամոջ գյուղ
Աքորի գյուղ
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Ծրագրի
տեսադաշտում
գյուղեր/քաղաքներ

գտնվող

Սանահին գյուղ

Ծրագրի նախագծային աշխատանքների և իրականացման
ընթացքում անհրաժեշտ է խորհրդակցել բոլոր տուժող գյուղերի
համայնքների ղեկավարների հետ: Նրանց ներկայացվող
տեղեկությունները պետք է ներառեն բոլոր փաստաթղթերը,
քարտեզներ, ինչպես նաև տեղեկատվական գրքույկներ: Խիստ
տուժող գյուղերի համար առաջարկվում է ԾՏԱ-նց և այլ
շահակիցների նպատակային խմբեր կազմել:
Փաստաթղթերը պետք է հասանելի լինեն նվազագույնը 20 օրվա
ընթացքում, որը բավարար կլինի բոլոր շահագրգիռ և տուժող
կողմերին ՏԳԾ վերաբերյալ իրենց դիտողություններն ու
մտահոգությունները ներկայացնել համար:

Ֆիխները 2014թ.արդեն կազմել էր Լոռի և Թումանյան-1 և -2 ՕԳերի վերականգնման Շրջակա միջավայրի և սոցիալական
ազդեցության գնահատման (ՇՄՍԱԳ) ուսումնասիրությունը և
Տարաբնակեցման Քաղաքականության Շրջանակը (ՏՔՇ): ՇՄՍԱԳ
և ՏՔՇ իրականացվել էին` ելնելով այն նախապայմաններից, որ
ներկայումս շահագործվող գծերի հենասյուներից շատերը կարող
էին մնալ տեղերում: Հանդիսանալով Կովկասի էներգետիկական
ցանցի ծրագրի մասը` այս գծերի վերականգնումն իրականացվելու
է Այրումի բարձր լարման հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ
ենթակայանի շինարարության ավարտից և շահագործման
հանձնելուց հետո, քանի որ դրանից հետո Լոռի գիծը հնարավոր
կլինի անջատել, ապամոնտաժել և վերակառուցել արդեն
գոյություն ունեցող գծի միջանցքում `հաշվի առնելով առաջարկվող
շրջանցիկ երթուղին: Վերոհիշյալ ՇՄՍԱԳ-ի, այդ թվում ՇՄՍԿՊ և
ՏՔՇ վերջնական տարբերակի նախագծերը անգլերեն և հայերեն
լեզուներով` երկու շաբաթով ներկայցվել են հանրությանը:
Այդ փաստաթուղթը ոչ միայն դրվել է ԲԷՑ-ի կայքում, այլ նաև
տպագրված տարբերակով առաքվել է տեղական
ինքնակառավարման մարմիններին և տեղական մամուլում դրա
առկայության մասին հայտարարություններ են արվել: Տպագրված
օրինակները տրամադրվել են նաև քաղաքացիական
հասարակության ներկայացուցչական կազմակերպություններին:
Փաստաթղթերը հրապարակելուց հետո, 2015թ. հունվարի 14 և 15ին, Վանաձորի և Ալավերդու քաղաքապետարաններում ՇՄՍԱԳ-ի
վերաբերյալ հանրային քննարկումներ անցկացվեցին: Այդ
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քննարկումների ժամանակ ԾՏԱ-ց համար մեկնաբանվեց ՇՄՍԱԳ
հաշվետվության էությունը և նրանցից ստացված
պատասխաններն ու արտահատված մտահոգություններն
արտացոլվեցին վերջնական հաշվետվությաններում:
Հանրային քննարկումները հաջողությամբ իրականացվեցին`
ապահովելով լավ մասնակցություն: Տուժող համայնքներից գրեթե
բոլորին ներկայացնում էին այդ համայնքների ղեկավարները:
ԶԼՄ-ները (Լոռի և Ֆորտունա ՀՏ) ձայնագրեցին Վանաձորում տեղի
ունեցած հանդիպման հատվածները և հեռուստատեսային
ռեպորտաժ պատրաստեցին: ՀԿ Օրհուս կենտրոնի տեղական
մասնաճյուղի ներկայացուցիչներն ակտիվորեն մասնակցեցին
քննարկմանը: Հետագա մանրամասները տես 10-րդ գլխում:
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8. Ծախսերը և բյուջեն
Փոխհատուցման և տարաբնակեցման բյուջեն մտցվելու է ծրագրի
մեջ` որպես ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը KfW Զարգացման
բանկի կողմից տրամադրվող վարկ, որն այնուհետև տրվելու է ԲԷՑ
էլեկտրահաղորդման ընկերությանը`որպես օժանդակ վարկ:
Աղյուսակ 8-1. ՏԳԾ իրականացման բյուջեի նախահաշիվ
Գործողություն

Ծախսը`
ԱՄՆ դոլ.

Հենասյուների հիմնատակերի

Պատասխանատու

5.000

ԲԷՑ

Ծախը
կորոշվի ՏԳԾ
ընթացքում:

ԲԷՑ

չ.կ.

ԲԷՑ

դեռ որոշված
չէ

ԲԷՑ

փոխարինման համար հողի օտարման
ծախսը` 200 ՀՀԴ/մ2 / 0.4USD/ մ2
(ենթակայանի տարածքում հողի
փոխհատուցման համար վճարվող
գումարը):
Երկարությունը` 50 կմ Լոռի ՕԳ, 3 կմ
Թումանյան ՕԳ
Հենասյուների միջև հեռավորությունը`
400 մ:
Հիմնատակեր`առավելագույնը 100 մ2
մեկ հենասյան համար:
Թումանյանի համար 2-3 նոր հենասյան
հիմնատակեր են անհրաժեշտ; Լոռու
շրջանցիկ հատվածների համար`
առավելագույնը 50 հենասյան
հիմնատակեր (գծի մնացած մասը առկա
միջանցքում է):
Առկա միջանցքի գծերի տակ գտնվող
տների տարաբնակեցում: Շրջանցիկ
հատվածների նախագծման դեպքում
տնային տնտեսությունների
տեղահանում չի լինի:
Մուտքի
ուղիների
օտարում:

համար

հողի

Օգտագործվում է առկա միջանցքը և,
այդպիսով` առկա մուտքի ուղիները:
Փոխհատուցում մշակաբույսերի և
մշակաբույսերին հասցված ժամանակավոր վնասի դիմաց(միայն մի-քանի
հենասյուների հիմնատակեր):
Պետք է պաշտոնական գնահատում
իրականացվի, նախահաշիվ կազմելն
անհնարին է:
Ֆիզիկական տարաբնակեցում /
տարաբնակեցման կարիք չկա
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ՏԳԾ հետազոտություն

50.000

ԲԷՑ

Հանրային քննարկումներ
տեղեկատվական նյութեր

10.000

ԲԷՑ և ՇԿԿ

ՏԳԾ արտաքին աուդիտ

50.000

ՏԳԾ մոնիտորինգի
արտաքին
խորհրդատու

Ընդ.

115.000

9. Հավելվածներ
9.1

Փաստացի իրավունքների և փխհատուցուման ձևաչափը
Աղյուսակ 9-1. Փաստացի իրավունքների և փխհատուցուման ձևաչափը
հ/հ.

Ազդեցություն
կատեգորիան

ԾՏԱ
կատեգորիան

Փոխհատուցում

1

Գյուղատնտես
ական նշանաճկության հող

Օրինական
սեփականատերեր

(i) շուկայական կամ կադաստրային
արժեքին (որն ավելի բարձր է) հավասար
դրամով, գումարած 15% նպաստը: Հողի
ակտիվ շուկաների բացակայության
դեպքում դրամական փոխհատուցումը
պետք է հիմնված լինի նույն գյուղում ԾՏԱ
կողմից ընդունելի` փոխարինվող
հողատարածքի արժեքի վրա, գումարած
15% նպաստը, կամ`
(ii) փախհատուցվելու են կորցրած հողի
դիմաց նույն գյուղում` ԾՏԱ-նց կողմից
ընդունելի` հավասար արժեքով /
արտադրողականությամբ հողով
փոխարինելու միջոցով:
Գործարքի կնքման և գրանցման ծախսերը
փոխհատուցման գումարից նվազեցման
ենթակա չեն:
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Օրինականաց
-ման ենթակա
ԾՏԱ-նք,
ավանդույթի
ուժով օգտագործողներ

Պետք է օրինականացվեն որպես
օրինական սեփականատերեր և վճարվեն
որպես այդպիսիք:

Օրինականաց
ման ոչ-ենթակա ԾՏԱ-նք

Փոխհատուցվում են միանվագ նպաստի
միջոցով` այլ վայր տեղափոխվելու
համար: Նրանք նաև իրավունք ունեն
վերականգնման նպաստ ստանալ, եթե
պատկանում են անապահով անձանց
կատեգորիային, ինչպես նաև տեղափոխման նպաստ`տեղափոխման դեպքում:
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հ/հ.

Ազդեցություն
կատեգորիան

ԾՏԱ
կատեգորիան

Փոխհատուցում

2

Ոչ-գյուղատընտեսական
նշանակության հող
(բնակ. կամ
առևտր. հող)

Օրինական
սեփականատերեր

Շուկայական արժեքը դրամով, գումարած
15% նպաստը(գործարքի կնքման և
գրանցման ծախսերը փոխհատուցման
գումարից նվազեցման ենթակա չեն):
Շուկայական արժեքի բացակայության
դեպքում փոխհատուցումը կատարվում է
նույն գյուղում` ԾՏԱ կողմից ընդունելի
հողով փոխարինման միջոցով, կամ
փոխարինվող հողի ծախսերի վրա
հիմնված` դրամով, գումարած 15%
նպաստը:

Օրինականաց
ման ենթակա
ԾՏԱ-նք

Փոխհատուցվում են որպես օրինական
սեփականտեր/ վարձակալ

Օրինականաց
ման ոչ-ենթակա ԾՏԱ-նք

Փոխհատուցվում են միանվագ նպաստի
միջոցով` այլ վայր տեղափոխվելու
համար: Նրանք նաև իրավունք ունեն
վերականգնման նպաստ ստանալ, եթե
պատկանում են անապահով անձանց
կատեգորիային, ինչպես նաև տեղափոխման նպաստ`տեղափոխման դեպքում:
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հ/հ.

Ազդեցություն
կատեգորիան

ԾՏԱ
կատեգորիան

Փոխհատուցում

3

Պետական/
համայնքային/
քաղաքային
հող

ՀՀ կառ.

Այն դեպքերում, երբ օրինական սեփականատերը պետությունը/համայնքն է
(գյուղ,քաղաք կամ պետություն), ապա այդ
հողն օտարվում է այն կադաստրային
արժեքով, որն հավասար է էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ
ենթակառուցվածքների նպատակների
համար հողի կատեգորիայի կադաստրային արժեքին: ԲԷՑ-ը պետք է վճարի
պետական և համայնքային հողերի
կատեգորիայի փոփոխման ծախսերը:

4

Բնակելի
տներ

Բոլոր ԾՏԱ-նք

Անկախ տան գրանցման կարգավիճակից,
բոլոր ԾՏԱ-նք փոխհատուցվում են
փոխարինման ծախսին հավասար
դրամով, գումարած 15% նպաստը:
Մաշվածության , գործարքի կնքման,
գրանցման ծախսերը և կրկնակի
օգտագործման համար վերցված նյութերի
արժեքը փոխհատուցման գումարից չի
նվազեցվում: Եթե տունը մասնակի
ազդեցության է ենթարկվել կամ
սեփականատերը չի ցանկանում
տեղափոխվել, ապա ԾՏԱ-նց
փոխհատուցում է տրվում միայն նրանց
կողմից կրած վնասի այդ մասով և
նախկին վիճակի ամբողջական
վերկանգնման համար: Տեղափոխված
վարձակալներին պետք է տրամադրվի
տեղափոխման և խիստ ազդեցության
բոլոր նպաստները (տես ստորև):

5

Ոչ-բնակելի
շինություններ

Բոլոր ԾՏԱ-նք

Փոխհատուցումը տրամադրվում է նույն
կարգով` ինչպես բնակելի տների
դեպքում` միայն այն ԾՏԱ-նց, ովքեր
օրինական կարգով գրանցել են իրենց
գույքը: Օրինական կարգով գրանցում
չունեցող ԾՏԱ-նք փոխհատուցվում են
միայն այդ գույքն (ըստ ՀՀ օրենսդրության)
օրինականացնելուց հետո:
Օրնականցման բոլոր վճարները
կատարվում են Ծրագրի հինադրամենրի
կողմից: Օրինականացման ոչ-ենթակա
ԾՏԱ-ն փոխհատուցվում են դրամով`
շուկայական գնին համարժեք:

6

Մշակաբույսեր

Բոլոր ԾՏԱ-նք

Ընթացիկ շուկայական գնին համարժեք`
մեկ տարվա կանխագրված բերքի
համախառն արժեքի չափով դրամական
փոխհատուցում: Մշակաբույսերի դիմաց
փոխհատուցումը պետք է վճարվի և հողի
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հ/հ.

7

8

Ազդեցություն
կատեգորիան

Ծառեր

Բիզնեսներ

ԾՏԱ
կատեգորիան

Բոլոր ԾՏԱ-նք

Բոլոր ԾՏԱ-նք

Փոխհատուցում

սեփականատերերին, և այդ հողի
վարձակալներին`հիմք ընդունելով բերքի
մասնահանման վերաբերյալ նրանց միջև
կոնկրետ պայմանավորվածությունը: Ըստ
ՎԶԵԲ ԿՉ 5-ի` ապօրինի
հողօգտագործողները իրավունք ունեն
մշակաբույսերի համար փոխհատուցում
ստանալ` վարձակալներին հավասար
պայմաններում:
Շուկայական արժեքով դրամական
փոխհատուցում ` ըստ ծառերի տեսակի,
տարիքի և բերքատվության: Դրամական
փոխհատուցում` ծառեր/փայտ և բերքատու (պտուղ/ընկույզներ) ծառեր արտադրող մասնավոր անտառների համար:
Պետական/համայնքի սեփականություն
հանդիսացող ծառերի դեպքում երկու
անգամ ավելի տնկիներ պետք է տնկվեն
դրանց համար հարմար վայրերում:
Ձեռնարկատիրական գործունեությունն
ընդմիշտ կորցնելու դեպքում տրվում է
դրամական փոխհատուցում, որն
հավասար է հարկային հաշվետվությունների հիման վրա հաշվարկված`մեկ
տարվա զուտ եկամտին; ժամանակավոր
կորուստների համար դրամական
կփոխհատուցման չափն հավասար է
հարկային հաշվետվություններում նշված
ամսեկան եկամտին`բազմապատկված
ընդհատված ձեռնարկատիրական
գործունեություն ամիսների քանակով:
Հարկային հաշվետվությունների բացակայության դեպքում (հիմնականում
չհաշվառված/ փոքր բիզնեսների դեպքում)
այդ ԾՏԱ-նք կփոխհատուցվեն ըստ վերը
նշվածի, սակայն նվազագույն չհարկվող
աշխատավարձի (ՀՀ օրենսդրությամբ
սահմանված նվազագույն աշխատավարձի) հաշվարկով:
Կորցրած աշխատավարձի հատուցում`
առավելագույնը մինչև 6 ամիս`
գործունեության ընդհատման
ժամանակահատվածի համար:

9

Ֆիզիկական
տեղափոխություն

7608A01/FICHT-17241103-v1

Տեղափոխված
բոլոր ԾՏԱ-նք

Հարակդիր կարգով տեղափոխման
ենթարկված ԾՏԱ-նք (ներառյալ
վարձակալները) պետք է տեղափոխման
նպաստ ստանան, որը բավարար կլինի
հոգալ տրանսպորտային ծախսերը և 1
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հ/հ.

Ազդեցություն
կատեգորիան

ԾՏԱ
կատեգորիան

Փոխհատուցում

ամսվա ապրուստը:
10

Խիստ
ազդեցության
նպաստներ

Խիստ
ազդեցության
ենթարկված
ԾՏԱ-նք

Երբ ԾՏԱ-ի գյուղատնտեսական նշանակության հողի >10% է տուժում, ապա
այդ (սեփականատեր, վարձակալ կամ
բերքից մասնահանող) ԾՏԱ-ը պետք է
լրացուցիչ` խիստ ազդեցության նպաստ
ստանա գյուղատնտեսությունից կորցրած
եկամտի դիմաց, որն հավասար է
կորցրած հողից 1 տարվա համախառն
բերքի շուկայական արժեքին:
Գնահատման բոլոր աշխատանքները
պետք է կատարվեն գնահատման
լիցենզավորված խորհրդատուի կողմից
հիմք ընդունելով գյուղատնտեսական
նշանակության հողակտորների ակտիվների գույքագրման և չափագրման
տվյալները:

11

Անապահովու
-թյան նպաստ

Անապահով
ԾՏԱ-նք/
աղքատության շեմից
ցածր ԾՏԱ-նք

12

Համայնքային
շինություններ
և կոմունալ
ենթակառուցվածքներ/շինություններ

ՀՀ կառ.

Անապահով անձինք (աղքատության
շեմից ցածր ԾՏԱ-նք և այրիները կամ
տարեցների կողմից գլխավորվող տնային
տնտեսությունները) պետք է վերականգնման նպաստ ստանան` 6 ամսվա նվազագույն աշխատավարձի չափով, և
նրանց պետք առավելություն տրվի
ծրագրին առնչվող աշխատանքներում
ներգարվելու համար: Կանանց կաղմից
գլխավորվող տնային տնտեսությունները,
տարեց, ընչազուրկ կամ հաշմանդամ
անդամներ ունեցող տնային տնտեսությունները համարվում են անապահով
տնային տնտեսություններ: Անապահով
անձինք պետք է 6 ամսվա համար միանվագ նպաստ ստանան ամսական 32500
ՀՀԴ (նվազագույն աշխատավարձի)
հաշվարկով
Պետք է ամբողջությամբ փոխարինվեն
կամ վերականգնվեն` բերվելով մինչև
ծրագիրը ֆունկցիոնալ վիճակին:

13

Պետական այլ
սեփականություն/ օր.`
ծառեր

ՀՀ կառ.
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Երկու անգամ ավելի տնկիներ պետք է
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Անապահով անձինք են համարվում.
 (i) Ընչազուրկ տնային տնտեսությունները, որոնք գրանցված
են ԱՍՀՆ ընտանեկան նպաստների համակարգում կամ
ենթակա են այնտեղ գրանցման, և ըստ ՀՀ օրենսդրությամբ
սահմանված կարգի` համապատասխան նպաստներ են
ստանում:
 (ii) Տնային տնտեսությունները, որոնց գլախավորում են
միայնակ, այրիացած կամ միակ կերակրողին կորցրած
կանայք, և որտեղ կենսաթոշակային տարիքի, ՀՀ զինված
ուժերում պարտադիր ծառայություն անցնող, 1-ին կամ 2-րդ
կարգի հաշմանդամության ունեցող անձանցից կամ մինչև 23
տարեկանը`ԲՈՒՀ-ում առկա սովորող ուսանողից բացի
աշխատանքային տարիքի այլ անդամներ չկան:
 (iii) Տնային տնտեսությունները, որոնց գլախավորում են
կենսաթոշակային տարիքի (տարեց) անձինք, և որտեղ
կենսաթոշակային տարիքի, ՀՀ զինված ուժերում պարտադիր
ծառայություն անցնող, 1-ին կամ 2-րդ կարգի
հաշմանդամության ունեցող կամ մինչև 23 տարեկանը`ԲՈՒՀում առկա սովորող ուսանողից բացի աշխատանքային
տարիքի այլ անդամներ չկան:

9.2

Տեղեկությունների հաշվառման ստուգաթերթիկ
Անձինք`
 տուժած յուրաքանչյուր կատեգորիայում անձանց և տնային
տնտեսություններ ընդհանուր քանակը,
 բոլորի տարիքը, սեռը, աշխատանքի բնույթը (տես
հաշվառումից դուրս մանլուց խոցելի ԾՏԱ կատեգորիների
ցանկը)
Սեփականություն`
Անձնական սեփականություն, այդ թվում` սեփականության
իրավունքի կարգավիճակի մասին մանրամասներ հետևյալի
վերաբերյալ.
 Շենք/շինություններ` տներ, գյուղ.նշանակության շինություններ,
խանութներ, արտադրական տարածքներ, հացահատիկի
չորանոցներ, արտաքնոցներ
 հող և տեսակը` ոռոգվող կամ չռոգվող հողեր, անտառպատ
հողամասեր, արոտավայրեր, չօգտագործվող հողեր և այլն; հողի
վրա առկա բուսականության նկարագրությունը և արժեքի
հաշվարկը,
 այլ` անասուններ, ջրհորներ, ծառեր:
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Հանրային կամ ընդհանուր օգտագործման սեփականություն
 հող` ընդհանուր օգտագործման գյուղական հողեր, հավաքման և
խոտհարքի տարածքներ, ձկնորսական վայրեր, և այլն,
 շինություններ և օբյեկտներ` դպրոցներ, առողջապահական
հաստատությունները, գերեզմանատներ, համայնքային
կենտրոններ, հասարակական տրանսպորտ, բանկեր,
 ենթակառուցվածք` խմելու և այլ ջրամատակարման
համակարգեր, տեղական և ներքին ճանապարհներ,
էլեկտրաէներգիայի և էներգիայի այլ աղբյուրներ:

ԾՏԱ-նց եկամուտն այլ աղբյուրներից, այդ թվում.
 հողագործությունից ստացած եկամուտ
 հողագործությունից դուրս ստացած եկամուտ
 չգրանցված գործունեությունից ստացված:
Աղբյուրը` Հնդկաստանի տարաբնակեցման ձեռնարկ, Համաշխարհային բանկ,
1995, էջ 39:
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Հաշվառման ձևաչափի նմուշ
Տնային տնտեսության (ՏՏ) սոցիալ-տնտեսական հետազոտության ձևաթուղթ

Սեփականատիրոջ անունը

Գյուղի անունը

քարտեզի վրա: GPS

տուժած ակտիվներ (լր-չ նկարագրություն,

կորդինատները___

օր.` 2հա արձրևով ոռոգվող գ/տ)

Տնային տնտեսություն անդամները
ՏՏ անդամի անունը

սեռ

տարիք

ՏՏ գլխի հետ
ազգակացական կապը

հիմն. զբաղմունքը

երկրորդական
զբաղմունքը

կրթ. մակարդակը

հիվանդություն և
հաշմանդամություն

Օրինակ 1

արական

34

Տնային տնտեսության
գլուխ

ֆերմեր

սեզոնային աշխատող

միջնակարգ դպրոց

չկա

Օրինակ 2

իգական

25

կին

առևտուր

չկա

տարրակա դպրոց

չկա

Օրինակ 3

իգական

7

դուստր

ուսանող

չկա

չկա

չկա

Օրինակ 4

արական

5

որդի

ուսանող

չկա

չկա

չկա

սեփական արտադրության միջոցներ (սեփական բոլոր ակտիվները, այլ ոչ թե միայն էլեկտրահաղորդման գծից տուժածը)
արձրևով ոռոգվող
հող (հա)

սեփակ-ն
իրավունքի
կարգավիճակը

ոռոգվող հող
Հող (հա)

սեփակ-ն
իրավունքի
կարգավիճակը

պտղատու
ծառերի
քանակը

այլ ծառերի քանակը

առևտրային
շինություններ`
սեփական և
շահագործվող

սեփական այլ
շինություններ

3հա

սեփականատեր

0.5հա

սեփակ-տեր

20

2

չկա

1 կայուն

ՏՏ տարեկան ընդ.
եկամուտը

եկամտի աղբյորը (տոկոսով)

100,000 ՀՀԴ

արձրևով ոռոգվող
գ/տ

ոռոգովի գ/տ

տրանսֆերտներ

անասուններ

առևտուր

սեզոնային
աշխատանք

անտառակտոր

40%

20%

10%

5%

10%

10%

5%
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Վնասների գույքագրման ձևաչափի նմուշ

ընտանիքի
անդամներ/
աշխատողն
եր

Տուժած հող

Տեսակ

1

Օրինակ 1

6

Օրինակ 2

4

Օրինակ 3

2

կարտոֆիլի
դաշտ

5

սեփական
տարածք

500 մ²

տուժած
տարածք

Տեսակ

1.)կարտոֆիլի
դաշտ

կառուցապա
տվող հող
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հարկե
րի
քանա
կը

տուժած
տարածք

100 մ²

քարե

2.) խաղողի
այգի

Օրինակ 4

Տուժած շենքեր

10.000 մ²

60 մ²

300 մ²

100 մ²

1

100

Տուժած ծառեր

Տուժած բիզնեսներ

Տեսակ

քա
ն.

Տեսա
կ

ծիրան

3

ընդմիշտ

ժաման
ակավոր

տարաբնա
կեցված

Անապահով
ԾՏԱ-նց
դրամական
նպաստ

Խիստ
ադեցություն
նպաստ

Այո

Այո

Այո

Ոչ

ոչ

փոքր
խանո
ւթ

այո

այո

այո

200 մ²

Ոչ

այո

ոչ

այո

ոչ

200 մ²

Ոչ

ոչ

ոչ

ոչ

այո

73

Draft Final RPF

Rehabilitation of OHLs Lori and Tumanyan 1/2, Armenia

10. Հանրային քննարկումների արձանագրությունները
“Լոռի և Թումանյան-1 և -2 ՕԳ-երի վերականգնման” ՇՄՍԱԳ և
ՏՔՇ հաշվետվությունների նախագծերը հրապարակվել են 2014թ.
դեկտեմբերի 19-ին: Փաստաթղթերը դրվել է ԲԷՑ-ի կայքում`
հայերեն և անգլերեն լեզուներով, իսկ տպագրված օրինակները
ներկայացվել են տուժող համայնքներին:
Հանրային քննարկումներն իրականացվել են Վանաձորի և
Ալավերդու քաղաքապետարաններում, 2015թ. հունվարի 14-ին և
15-ին: Հանդիպումից երկու շաբաթ առաջ համապատասխան
հայտարարությունները էլ-փոստի միջոցով ուղարկվել են ՏԻՄերին և փակցվել են քաղաքապետարանների
հայտարարությունների վահանակին: Հանդիպման մասին նաև
հայտարարել է տեղական հեռուտաալիքը: Տեղական ՀԿ-ները այդ
մասին տեղեկացվել են էլ-փոստի միջոցով կամ, ուղղակիորեն`
Օրհուս կենտրոնի միջոցով:
Հանրային քննարկումների ընթացքում խորհրդատուն ոչտոխնիկական (սլայդերով) զեկույց է ներկայացրել` ծանոթացնելով
ՇՄՍԱԳ-ի արդյունքներին: Այդ զեկույցը ներկայացվել էր պարզ, ոչտեխնիկական լեզվով, որը հասկանալի էր առանց բարձր
կրթության մարդկանց: Զեկույցը ներկայացվել էր անգլերեն լեզվով
և թարգմանվել էր հայերեն: Հայերենով հնչեցված բոլոր հարցերը
թարգմանվել են անգլերեն, իսկ պատասխանները`հայերեն:
Ներկայացված սլայդերը եղել են հայերեն լեզվով:
Հանդիպման ընթացքում ներկայացվել էր ծրագրի
նկարագրությունը, հետազոտություններ կատարողին,
հետազոտության մեթոդները, և գնահատման մեթոդները:
Ներկայացվեցին շրջակա միջավայրի և սոցիալական վիճակի վրա
ծրագրի ազդեցությունները և որոշ մանրամասն օրինակներ
բերվեցին, ծանոթացրեցին մեղմման միջոցառումների և դրանց
մոնիտորինգի մասին և առաջարկություններ ներկայացվեցին:
Ծանոթացրեցին նաև ՇՄՍԿՊ և վեճերի լուծման մեխանիզմին և
բացատրեցին տարաբնակեցման քաղաքականության շրջանակի
էությունը: Ներածական մասից հետո քննարկումներ ծավալվեցին:
Երկու հանդիպումների ժամանակ հնչեցված հարցերը և տրված
պատասխանները բրված են ստորև:
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14.01.2015թ.ՎԱՆԱՁՈՐՈՒՄ տեղի ունեցած հանրային
քննարկումներ
Բարձրացված հարցերը/մտահոգությունները և պատասխանները
Հարց/մտահոգություն

Մասնակից

Պատասխաններ

Ինչ տեղի կունենա,
եթե կիրճում եղած
տների վրայով թռչող
էլեկտրահաղորդման
գծի հաղորդալարերը
կտրվեն ու վայր
ընկնեն:

Պերճ Բոջուկյան,
Օրհուս կենտրոն
(ՀԿ)

Գծի շահագործման ընթացքում նման
դեպքը շատ անհավանա-կան է: Գծի
տակ տներ չեն կարող լինել: Գիծն
անցկացնելու շինարարական
աշխատանքների ժամանակ պետք է
հատուկ նախազգուշական միջոցներ
ձեռնարկվեն, որոնք նշված են
ՇՄՍԿՊ-ում:

Դուք ասացիք, որ
ներկայիս գիծն
անցնում է
Գյուլագարակի
պետական
արգելավայրով: Իսկ
ինչպես է անցնելու
նոր գիծը և որքանով
է այն հատելու
արգելոցը:

Պերճ Բոջուկյան,
Օրհուս կենտրոն
(ՀԿ)

Ներկայիս 35 և 37 համարի
հենասյուների միջև գծի երթուղին
անցնում է Գյուլագարակի
պետական արգելավայրի միջով:
Մեղմման միջոցառումների
շրջանակում առաջարկվում է
օգտագործել ներկայիս հենասյուները և, եթե ինժեներական
տեսակետից հնարավոր լինի` ապա
խորհուրդ է տրվում մինչև
շինարարությունը ապամոնտա-ժել
ներկայիս գիծը` առկա միջանցքն
օգտագործելու համար:
Եթե դա արվի, ապա շինարարա-կան
աշխատանքների ժամանակ
Գյուլագարակի պետական արգելավայրի անտառապատ հողե-րում
բուսական և կենդանական աշխարհի
վրա ազդեցությունը ցածր կլինի: ԱԳ
տարածքում չափահաս ծառեր չեն
հատվի, քանի որ պահպանման
ընթացիկ աշխատանքների
ժամանակ ԱԳ զերծ է պահվում
ծառերից:

Հողի օտարման որ
մեթոդն է կիրառվելու: Կիրառվելու է
արդյոք հողի հարկադիր օտարման
եղանակը: Կիրառվելու է արդյոք
գերակա շահ ճանաչելու մասին կառա-
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Արտակ Օհայան,
հողի կառավարման
վարչության պետ

Հողի սեփականատերերին
կառաջարկեն վաճառել հենասյան
համար անհրաժեշտ հողը շուկայական գնով, գումարած 15%: Եթե դա
տեղի չունենա, ապա կկիրառվի
կառավարության`գերակա շահ
ճանաչելու մասին որոշումը և հողի
հարկադիր օտարման եղանակը:
Շուկայական արժեքը գնահատվում է
լիցենզավորված գնահատողի
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Մասնակից

Պատասխաններ
կողմից, որին վաձել է ԲԷՑ-ը /
Կապալառուն:

վորության որոշումը:
Ինչ կլինի, եթե ՕԳ-ի
անվտանգության
գոտում տներ լինեն:
Այդ տների
բնակիչները պետք է
տեղափոխվեն, թե
նրաց
փոխհատուցում
կտրվի:

Վարդան
Հովհաննիսյան,
տարածքային
կառավարման
վարչության պետ

Համաշխարհային բանկի քաղաքականության նպատակներից մեկն
այն է, որ, որտեղ հնարավոր է, պետք
է խուսափել հարկադիր տարաբնակեցումից, կամ այն նվազագույնի
հասցնել` ծրագրի նախագծի բոլոր
հնարավոր տարբերակները դիտարկելու միջոցով: Այդ իսկ նպատակով, առաջարկվում է շրջանցել
գծի միջանցքի ազդեցության տակ
ընկնող գյուղերը: Եթե հնարավոր չէ
խուսափել տարաբնակեցումից, ապա
ԱԳ-ում գտնվող տան սեփականատերը պետք է փոխարինման
արժեքով դրամական փոխհատուց
ստանա, գումարած 15% նպաստը:
Սա ամրագրվելու է ՏԳԾ-ում:

Որտեղ կարող են
գտնել Ծրագրային
փաստաթուղթը:

Պերճ Բոջուկյան,
Օրհուս կենտրոն
(ՀԿ)

ՇՄՍԱԳ և ՏՔՇ հրապարակվել են
2014թ. դեկտեմբերի 19-ին:
Փաստաթղթերը դրվել է ԲԷՑ-ի
կայքում` հայերեն և անգլերեն
լեզուներով, իսկ տպագրված
օրինակները ներկայացվել են տուժող
համայնքներին:

Մենք լուրջ խնդիրներ
ունենք առկա գծերի
ԱԳ-ում գտնվող
տների հետ: Դրանցից
շատերն օրինականցված են: Խնդրում
ենք շրջանցել այդ
տները` որտեղ
հնարավոր է:

Լոռու մարզի
աշխատակազմի
ղեկավարի
տեղակալ

Կապալառուն պարտավոր է հետևել
ՀԲ պահանջներին, որտեղ ասվում է,
որ տարաբնակեցումից անհրաժեշտ է
խուսափել` որտեղ հնարավոր է: Այդ
պահանջը նախագծային և
շինարարական աշխատանքների
պայմանագրի մասն է կազմելու:
Նախագծման փուլում` երթուղու
որոշման ընթացքում` համայնքների
ղեկավարների մասնակցությունը
շատ կարևոր է: Խնդրում եմ ակտիվ
եղեք և ձեր առաջարկություններն
արեք նախագծային աշխատանքների վաղ փուլում:

Եթե անհրաժեշտ
լինի ծառեր հատել,
ապա փայտը ում է
պատկանելու:

Լոռու մարզի
աշխատակազմի
ղեկավարի
տեղակալ

Ըստ ազգային օրենսդրության,
“Հայանտառի” ծառերը պատկանում
են Անտառտնտեսությանը:
Համայնքային անտառների դեպքում
համայնքն է որոշում, թե փայտն
ինչպես բաժանել:
Այս հարցը վերջնական լուծում
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Հարց/մտահոգություն

Մասնակից

Պատասխաններ
կստանա ՇՄՍԱԳ վերջնական
ուսումնասիրությա մեջ:

Վանաձորում կայացած հանրային քննարկումների մասնակիցների
ցանկը
հ/հ

Անուն ազգանուն

կազմակերպություն

1

Աշոտ Ասրյան

Հոբարձի համայնքի ներկայացուցիչ

2

Դետլև Պաուլչ

Շրջակա միջավայրի մասնագետ, Fichtner

3

Արմեն Մխիթարյան

Լոռու մարզպետարանի շինարարության
վարչություն

4

Սամվել Գրիգորյան

Լոռու մարզպետարանի ներկայացուցիչ

5

Ստեֆան Շուլեյն

Սոցիալական մասնագետ, Fichtner

6

Ադրին Մխոյան

Լոռի TV

7

Սրբուհի Հարությունյան

Բազում համայնքի ղեկավար

8

Աննա Փլուզյան

Բազում համայնքի ներկայացուցիչ

9

Ալբերտ Ծատուրյան

Բազում համայնքի ներկայացուցիչ

10

Արտյոմ շահվերդյան

Լոռու մարզպետարանի գյուղատնտեսության
վարչություն

11

Վարդան
Հովհաննիսյան

Լոռու Մարզպետարանի տարածքային
կառավարման վարչություն

12

Արտակ Օհանյան

Լոռու մարզպետարանի հողի կառավարման
վարչություն

13

Գեորգին Գևորգյան

ԲԷՑ Հյուսիսային մասնաճյուղի տնօրեն

14

Սեյրան Ծատուրյան

Լոռու մարզպետարանի շինարարության
վարչություն

15

Պերճ Բոյաջյան

Լոռու Մարզ, Օրհուս կենտրոն (ՀԿ)

16

Անահիտ Կարապետյան

“Ֆորտունա” ՀՏ

17

Հրահատ Զոհրաբյան

ԲԷՑ Հյուսիսային մասնաճյուղի
ներկայացուցիչ

18

Լուսինե Զաքարյան

ԲԷՑ-ի սոցիոլոգ

19

Արսեն Դարբինյան

Լոռու մարզի աշխատակազմի ղեկավարի
տեղակալ

20

Արսեն Պալիկյան

EA Էնեգախորհրդատվություն

21

Արսեն Հայրիյան

EA Էնեգախորհրդատվություն,
իրավաբանական/ տարաբնակեցման
փորձագետ

22

Ալեքսանդր Գրիգորյան

Գյուլագարակ համայնքի ղեկավար
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Վանաձորում կայացած հանրային քննարկումների ժամանակ
կատարված լուսանկարներ
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Հանրային քննարկումներ ԱԼԱՎԵՐԴԻ քաղաքում,
15.01.2015
Բարձրացված հարցեր/առաջարկություներ և պատասխաններ
Հարց/մտահոգություն

Մասնակից

Պատասխաններ

Ներկայիս գիծն
անցնում է Աքորի
գյուղի միջով: Շատ
լավ կլիներ, եթե նոր
գծի ենթուղին
շրջանցեր գյուղի
բնակեցված
տարածքները:

Հրահատ
Սիմոնյան,
Աքորի համայնքի
ղեկավար

Որտեղ հնարավոր է, բնակեցված
տարածքները և բնակեցման համար
նախատեսված հողերը շրջանցվելու
են: Դա տեղական օրենսդրության և
ՀԲ-ի հարկադրական
տարաբնակեցման
քաղաքականության պահանջն է:

Վերակառուցման
/վերականգնման
աշխատանքների
ժամանակ հոսանքի
անջատումներ

Սամվել
Շահվերդյան,
Այգեհատ
համայնքի

Վերակառուցման /վերականգնման
աշխատանքների ժամանակ
հոսանքի անջատումներ չեն լինի,
քանի որ էլ.էնեգիան մատակարարվելու է մի ուրիշ` գործող գծի
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Հարց/մտահոգություն

Մասնակից

Պատասխաններ

լինելու են:

ղեկավար

միջոցով:

Կարող է
գյուղատնտեսական
աշխատանքների
ժամանակ
էլեկտրահաղորդման
գծերի տակ երկար
մանլը վնասվածքներ
պատճառել:

Սամվել
Կիրակոսյան,
Արդվի համայնքի
ղեկավար

Մարդկանց թուլ է տրվում
էլեկտրահաղորդման գծերի
հաղորդալարեր տակ
գյուղատնտեսական
աշխատանքներով զբաղվել: Ըստ
օրենքի, ինչպես նաև ԷՄՃ
ազդեցության տակ մշտական
մնալուց մարդու առողջությանը
սպառնացող վտանգից խուսափելու
համար` ԲԼ գծերի տակ չի կարելի
տուն կառուցել: 220 կՎ և ավելի
էլեկտրահաղորդման գիծերի
դեպքում անվտանգ հեռավորություն
է համարվում գծից ավելի քան 7
մետրը:

Գծի որ հատվածում և
քանի ծառ են
հատվելու:

Անուշ Էվոյան,
Օրհուս կենտրոն
(ՀԿ)

Շինարարական աշխատանքների
ընթացքում անտառապատ
տարծքներում բուսական և
կենդանական աշխարհի վրա
ազդեցությունը ցածր է լինելու, քանի
որ նոր գծի համար օգտագործվելու
են առկա ԱԳ և հենասյուները:
Այսպիսով, ԱԳ տարածքում
չափահաս ծառեր չեն հատվի, քանի
որ պահպանման ընթացիկ
աշխատանքների ժամանակ ԱԳ
զերծ է պահվում ծառերից:

Հենասյուների
համար
նախատեսվող հողը
վարձակալվելու է, թե
գնվելու:

Արսեն Տիտանյան,
Օձուն համայնքի
ղեկավար

Հենասյուների համար նախատեսվող
հողը գնվելու է ԲԷՑ-ի կողմից: Հողի
սեփականատերերին կխնդրեն
վաճառել հողը շուկայական գնով`
գումարած 15%: Շուկայական գինը
որոշվում է ԲԷՑ-ի / Կապալառուի
կողմից վարձված լիցենզավորված
ընկերությունը: Փոխհատուցումը
վճարվում է ՏՔՇ պայմանների
համաձայն:
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Ալավերդի քաղաքում կայացած հանրային քննարկումների
մանակիցների ցանկը
հ/հ

Անուն ազգանուն

կազմակերպություն

1

Արմեն Նալբանդյան

ԲԷՑ Հյուսիսային մասնաճյուղի
ներկայացուցիչ

2

Ստեֆան Շուլեյն

Սոցիալական մասնագետ Fichtner

3

Դետլև Պաուլչ

Շրջակա միջավայրի մասնագետ Fichtner

4

Արսեն Տիտանյան

Օձուն համայնքի ղեկավար

5

Հրահատ Սիմոնյան

Աքորի համայնքի ղեկավար

6

Վալերի Մինասյան

Ալավերդու քաղաքապետարանի
շինարարության վարչություն

7

Հրայր Նազարյան

Ալավերդու քաղաքապետարանի
շինարարության վարչություն

8

Սամվել Շահվերդյան

Այգեշատ համայնքի ղեկավար

9

Սամվել Կիրակոսյան

Արդվի համայնքի ղեկավար

10

Վաչագան Հովհաննիսյան

Կարմիր Աղեկ համայնքի ղեկավար

11

Անուշ Էվոյան

Ալավերդի քաղաք, Օրհուս կենտրոն (ՀԿ)

12

Վարուժան Տիտանյան

Օձուն համայնքի ներկայացուցիչ

13

Սամվել Սարգսյան

Արևացաղ համայնքի ղեկավար

14

Վաչագան Նվասարդյան

Մղարթ համայնքի ղեկավար

15

Հայկաշեն Մայիլյան

Հաղվի Համայնքի ղեկավար

16

Լուսինե Զաքարյան

ԲԷՑ-ի սոցիոլոգ

17

Արսեն Պալիկյան

EA Էնեգախորհրդատվություն

18

Արսեն Հարությունյան

EA Էնեգախորհրդատվություն,
իրավական / տարաբնակեցման
փորձագետ
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Ալավերդի քաղաքում կայացած հանրային քննարկումների
ժամանակ կատարված լուսանկարներ
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Վերջաբան
Հանրային քննարկումները հաջողությամբ իրականացվեցին`
ապահովելով լավ մասնակցություն: Տուժող համայնքներից գրեթե
բոլորին ներկայացնում էին այդ համայնքների ղեկավարները; ԶԼՄները (Լոռի և Ֆորտունա ՀՏ) ձայնագրեցին Վանաձորում տեղի
ունեցած հանդիպման հատվածները և հեռուստատեսային
ռեպորտաժ պատրաստեցին: ՀԿ Օրհուս կենտրոնի տեղական
մասնաճյուղի ներկայացուցիչներն ակտիվորեն մասնակցեցին
քննարկմանը:
Հանրային քննարկումների ընթացքում կատարված
առաջարկությունները
 ՇՄՍԱԳ հաշվետվության մեջ ավելի հստակորեն կնշվի, թե ում
են պատկանելու կտրված ծառերը:
 Համայնքների ղեկավարները ցանկություն են հայտնել, որ
ծառերը վերատնկվեն այն վայրերին մոտ, որտեղ
շինարարության հետևանքով ծառեր են հատվել:
 Խորհրդատուն հարցրել է մասնակիցիներին ներկայիս
էլեկտրահաղորդման գծերում թռչունների մահացության
դեպքերի վերաբերյալ տեղեկություններ մասին: Ըստ
համայնքների տված պատասխանի` նման դեպքեր չեն
արձանագրվել:
Ստացված առաջարկությունները հաշվի են առնվել սույն ՇՄՍԱԳ
զեկույցում:
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