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KfW բանկ

Kreditanstalt für Wiederaufbau (Գերմանիայի
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1. Ամփոփ տեղեկություններ
Սույն Տարաբնակեցման քաղաքականության շրջանակը (ՏՔՇ)
նպատակ ունի պարզաբանել տարաբնակեցման սկզբունքները և
կազմակերպչական կարգավորումները Դդմաշեն-Այրում 400 կՎ
նոր էլեկտրահաղորդման գծի, ներառյալ Դդմաշեն և
Այրում/Ճոճկան ենթակայանների, նախատեսվող կառուցման
համար:
Ծրագրի բաղադրիչներն են՝ նոր էլեկտրահաղորդման գծի և
ենթակայանների (ե/կ) կառուցումը և, ուստի, անհրաժեշտ է հաշվի
առնել տարաբնակեցման ազդեցությունները՝ հողի ձեռքբերման,
փոխհատուցման և վերաբնակեցման առումով:
Ներկա ՏԳԾ զննումը և ՏՔՇ-ն նպատակ ունի աջակցել
Տարաբնակեցման գործողությունների ծրագրի (ՏԳԾ) մշակմանը և
աջակցել ԲԷՑ-ին` փոխհատուցման և տարաբնակեցման
դրույթների պլանավորման և իրականացման գործում: Ծրագրի
յուրաքանչյուր բաղադրիչի համար (էլեկտրահաղորդման գծի
հատվածները և ե/կ) կարող է պատրաստվել առանձին ՏԳԾ:
Սույն փաստաթղթի պատրաստման համար ձեռնարկվել է ամբողջ
գծի և ենթակայանների գտնվելու վայրերի դաշտային
ուսումնասիրություն, ներառյալ հնարավոր ազդեցության ենթակա
բնակչության ներկայացուցիչների հետ քննարկումները և
շահառուների հետ հարցազրույցները ազդեցության ենթակա
շրջաններում: Հանդիպեցին մի քանի զգայուն տարածքներ, որտեղ
գծի կառուցումը ազդեցություն կունենա գյուղերի վրա և
նախատեսված շրջանցման ուղիները վերանայման կարիք ունեն:
Այս ազդեցությունները քննարկվել են ԲԷՑ-ի ներկայացուցիչների
հետ և պատշաճ նախագծման միջոցով կփորցեն խուսափել
դրանցից, իսկ եթե դա հնարավոր չէ, ապա հնարավորինս
մեղմացնել դրանք: Տարբերակների համապարփագ
համեմատության արդյունքում ընտրվել է ծրագիծ, որը չի հատում
«Դիլիջան» ազգային պարկը և նվազագույնի հասցնել
ազդեցությունները զգայուն տարածքներում (օրինակ՝ անտառային
տարածքներ, գյուղատնտեսական հողեր, բնական միջավայրեր):
Նախագծման փուլի ճկունությունը գնահատվել որպես
առավելություն, քանի որ թույլ է տվել խուսափել
տարաբնակեցումից և բարձր ազդեցության ենթակա այլ
տարածքներից (տես՝ ՇՄՍԱԳ զեկույցը):
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Խորացված հանրային լսումները և սոցիալտնտեսական
ուսումնասիրությունը, ներառյալ մանրամասն հաշվառումը,
կադաստրային տեղեկատվությունը, կորուստների գույքագրումը,
պետք է իրականացվեն վերջնական նախագծի պատրաստումից
հետո:
Դաշտային հետազոտությունը համալրվել է արբանյակային
պատկերների մանրամասն վերլուծությամբ, ինչպես նաև
օրենսդրական դաշտի և ինստիտուցիոնալ շրջանակի
վերլուծությամբ: Շեշտը դրվել է հանրային շահ հանդիսացող
հողերի ձեռքբերման/ հարկադիր օտարման առկա փորձի,
գնահատման մեթոդոլոգիաների և իրավունքի շրջանակի
վերլուծության վրա: Առկա փորձը ուսումնասիրվել և հարմարեցվել
է ծրագրի նպատակներին:
ՇՄՍԱԳ-ը պետք է իրականացվի ազգային օրենքների և
կարգավորումների համաձայն, ինչպես նաև բնապահպանական և
սոցիալական անվտանգության միջազգային նորմերին
համապատասխան (ներառյալ ԵՄ կարգավորումները և ԵՄ ՇՄԱԳ
դիրեկտիվը 201/92/EU): Այս ծրագրի համար առաջարկվող նորմերն
են՝ ՎԶԵԲ Բնապահպանական և սոցիալական իրականացման
պահանջները (http://www.ebrd.com/who-we-are/ourvalues/environmental-and-social-policy/performancerequirements.html%20):
ԲՍԿՊ համար պետք է կիրառվեն ազգային նորմերը և
օրենսդրությունը, ԵՄ համապատասխան նորմերը, ինչպես նաև
ՀԲ/ ՄՖԿ ԲԱԱ ուղեցույցները և ՀԲ/ՄՖԿ ԲԱԱ ուղեցույցները
էլեկտրաէներգիայի հաղորդման և բաշխման համար (միշտ
կիրառվում է առավել խիստ դրույթը): Աշխատանքի և
աշխատանքային պայմանների համար պետք է կիրառվեն ՄՖԿ ԻՍ
2-ի (իրականացման ստանդարտ) դրույթները (ըստ Գերմանիայի
դաշնային հանրապետության տնտեսական համագործակցության
և զարգացման նախարարության Մարդու իրավունքի ուղեցույցի):
Հարկադիր տարաբնակեցման դեպքում, ազգային
օրենսդրությունից և միջազգային նորմերից բացի (այստեղ՝ ՎԶԵԲ
նորմեր), պետք է հետևել Զարգացմամբ պայմանավորված
վտարման և տեղահանման վերաբերյալ ՄԱԿ-ի հիմնական
սկզբունքներին և ուղեցույցներին:
Տարաբնակեցման գործողությունների ծրագիրը կամ Հողի
ձեռքբերման և փոխհատուցման ծրագիրը պետք է ներդրվի
ազգային օրենսդրությանը և ՎԶԵԲ ԻՊ 5 (իրականացման
պահանջներ) համապատասխան, ինչպես նաև Զարգացմամբ
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պայմանավորված վտարման և տեղահանման վերաբերյալ ՄԱԿ-ի
հիմնական սկզբունքների և ուղեցույցների համաձայն:
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2. Ներածություն
2.1

Ծրագրի նկարագրությունը և հիմնավորումը
2007 թ., տարածաշրջանային համագործակցության ջանքերին
աջակցելու նպատակով, Գերմանիայի կառավարությունը
ձեռնարկեց «Տարածաշրջանային էլեկտրահաղորդման
ընդլայնման ծրագիրը» (ՏԷՀԸԾ), որը նախագծված է գերբարձր
լարման (ԳԲԼ) փոխադարձ միացված համակարգի զարգացման
հայեցակարգի հիմնման համար: Փաստորեն, համակարգը պետք է
հնարավոր դարձնի Վրաստանի և Հայաստանի միջև
էլեկտրաէներգիայի ճկուն և երկկողմանի շահավետ
միջսահմանային փոխանակումը, որը, ի վերջո, կնպաստի երկու
երկրների համապատասխան էներգետիկ ռեսուրսների
արդյունավետ օգտագործմանը (Ֆիխտներ ընկերությունը 2007 թ.
ուսումնասիրություն է իրականացրել, որը արդիականացվել է
2009թ.-ին): Չնայած, որ ՏԷՀԸԾ-ն ուղղված է Վրաստանի և
Հայաստանի միջև փոխադարձ միացմանը, Ֆիխտներ
ընկերությունը հաշվի է առել հարևան երկրների էլեկտրական
ցանցերը՝ Իրանի, ինչպես նաև Թուրքիայի:
Հայաստանը ցանկանում է լինել սինխրոն Իրանի հետ:
Էներգահամակարգի վերահսկման արդիկանացման
իրականացումից և էներգահամակարգի շահագործման և
վերահսկման տարբեր համաձայնագրերի իրականացումից հետո
միայն հնարավոր կլինի հաստատել բարձր լարման փոփոխական
հոսանքի (ԲԼՓՀ) ուղիղ կապ: Քանի որ այս գործընթացը կարող է
տևել 7-ից 10 տարի, ապա որոշում կայացվեց իրականացնել
Հայասըտանի և Վրաստանի էներգահամակարգերի փոխադարձ
միացման կարճաժամկետ տարբերակը:
Այս ծրագրի նպատակն է՝ հասնել Վրաստանի և Հայաստանի միջև
էներգահամակարգի ոչ սինխրոն միացմանը և, դրանով իսկ,
ապահովել էլեկտրաէներգիայի հուսալի, ճկուն և փոխշահավետ
միջսահմանային փոխանակումը ոչ միայն Հայաստանի և
Վրաստանի միջև, այլ նաև Հարավային Կովկասի ներսում և
դրանից դուրս այլ շրջաններում:
«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագրի նպատակն է՝
ապահովել էլեկտրաէներգիայի հուսալի, ճկուն և փոխշահավետ
միջսահմանային փոխանակումը Հարավային Կովկասի ներսում,
միացնելով Հայաստանի և Վրաստանի էներգետիկ ցանցերը
Այրումում՝ 500/400/220 կՎ բարձր լարման հաստատուն հոսանքի
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փոխակերպիչ կայանի միջոցով (ԲԼՀՍ), և, դրանով իսկ,
իրականացնել Վրաստանի, Իրանի և Վրաստանի միջև
էներգահամակարգերի տարածաշրջանային ինտեգրումը:
Միացումը Վրաստանի կողմից կիրականացվի Մառնեուլիի
ենթակայանից՝ 500 կՎ ՕԳ-ի միջոցով, Հայաստանի կողմից
միացումը՝ Դդմաշենի նոր ենթակայանից՝ 400 կՎ ՕԳ-ի միջոցով
(առաջին փուլում առկա 220 կվ գծի միջոցով Ալավերդի-2
ենթակայանից):
Ակնկալվում է, որ փոխադարձ միացման սխեման կապահովի
հետևյալը՝
 զարգացնել էլեկտրաէներգիայի միջսահմանային փոխանակումը
Հայաստանի և Վրաստանի, ինչպես նաև վերջիններիս հարևան
երկրների միջև, ինչպես օրինակ՝ Իրանի, Ռուսաստանի և այլն,
 համապատասխանեցնել առանձին երկրների հետագա
կարիքներին, ակտիվներին ու թերություններին
 կատարելագործել էլեկտրաէներգիայի շուկայի
գործառնությունները
 օպտիմալացնել ակտիվ և ռեակտիվ էներգիայի կարգավորումը և
էներգիայի արդյունավետ հաղորդումը արտադրող և բեռային
կենտրոնների միջև և երկրների միջև,
 բարելավել ցանցերի կառուցվածքային և շահագործման
հուսալիությունը և էներգամատակարարման
անվտանգությունը,
 բարելավել համակարգի ստատիկ և դինամիկ կայունությունը
 բարելավել և պահպանել լարման պրոֆիլները՝ տեխնիկական
նորմերի համաձայն
 նվազեցնել տեխնիկական կորուստները
 խթանել Հայաստանի և Վրաստանի էներգահամակարգերի
զուգահեռ շահագործումը համապատասխան հարևան
համակարգերի հետ, և
 ապահովել տեխնիկական և տնտեսական ասպեկտների միջև
առկա հավասարակշռության (ծախսերի արդյունավետության)
պատշաճ դիտարկումը:

2.2

Ծրագրի այն բաղադրիչների նկարագրությունը, որոնց համար
հնարավոր է հողի ձեռքբերում և տարաբնակեցում
Ա) Դդմաշեն ե/կ- Ճոճկան/ Այրում ե/կ 400 կՎ էլեկտրահաղորդման
գծի կառուցում և Ճոճկան/Այրում ե/կ-ից դեպի Վրաստանի սահման
500 կՎ էլեկտրահաղորդման գծի կառուցում:

7608A01/FICHT-17241104-v1

6

ՏԳԾ զննում և ՏՔՇ նախագիծ

400/ 500 կՎ փոխակերպիչ կայան Վրաստան-Հայաստան

Էլեկտրահաղորդման գծերը կկառուցվել նոր 75 մ երկարությամբ1
միջանցքով (այլ ոչ թե առկա գծերի փոխարինում): Հողի
ձեռքբերումը պահանջվում է բոլոր այն բաղադրիչների համար,
որոնք ունեն մշտական ազդեցություն հողերի և հողօգտագործման
վրա (ենթակա է բարձրության սահմանափակումներին):
Կպահանջվի տների տեղափոխում (եթե տները գտնվում են նոր գծի
ԱԳ-ում և չեն պահպանված անվտանգության նվազագույն
հեռավորությունները):
Հողի ձեռքբերում կպահանջվի հետևյալի համար.
 հենարանների հիմքերի կառուցում
 վերաբնակեցման ենթակա տնային տնտեսությունների
տարաբնակեցման համար նոր հողեր:
Վերաբնակեցում կպահանջվի հետևյաի համար.
 այն տները, որոնք գտնվում են վերջնական ԱԳ-ում և որոնց
համար չեն կարող պահպանվել անվտանգության
հեռավորություններրը/ ԷՄԴ անվտանգությունը:
Փոխհատուցում կպահանջվի հետևյալի համար.
 հողի զննման ընթացքում մշակաբույսերին/ծառերին հասցված
վնասներ
 մշակաբույսերին/հողերին հասցված վնասներ մուտքի
ճանապարհների կառուցման համար
 մշակաբույսերին հասցված վնասներ սարքվորումների
պահեստավորման տարածքների վրա և ճոպանի ձգման
աշխատանքների ժամանակ
 մուտքի ժամանակավոր ճանապարհների կառուցման համար
պահանջվող հողեր:
Գյուղատնտեսությունը (բարձրության սահմանափակումներով) և
կենդանիների արածեցումը հնարավոր կլինի ԱԳ-ում,

1

Հ այ աս տան ի
է լ ե կ տր ակ ան
ց ան ց ե ր ի
ան վ տան գ ո ւ թ յ ան
գ ո տի ն ե ր ի տե խն ի կ ակ ան կ ար գ ավ ո ր ո ւ մ ն ե ր ը ո ր պե ս ար տաք ի ն
գծերից
բ ո ւ ֆ ե ր այ ի ն
գ ո տի
են
ս ահ մ ան ո ւ մ
20
մ
հ ե ռ ավ ո ր ո ւ թ յ ո ւ ն ը 110 կ Վ, 25 մ ՝ 220 կ Վ և 30 մ ՝ 400 կ Վ և 500 կ Վ ՕԳն ե ր ի յ ո ւ ր աք ան չ յ ո ւ ր կ ո ղ մ ի ց (Հ Հ կ առ ավ ար ո ւ թ յ ո ւ ն 2009 թ .):
Բաց ի այ դ , պե տք է հ աշ վ ի առ ն վ ի հ աղ ո ր դ ի չ ն ե ր ի մ ի ջ և
տար ած ո ւ թ յ ո ւ ն ը
(կ ախվ ած
հ ե ն ար ան ն ե ր ի
վ ե ր ջ ն ակ ան
ն ախագ ծ ի ց ): Այս պի ս ո վ , այ ս ո ւ ս ո ւ մ ն աս ի ր ո ւ թ յ ան հ ամ ար
ո ր պե ս
հիմք
է
ընդու նվել
ԱԳ-ի
75
մ
ը ն դ հ ան ո ւ ր
լ այ ն ո ւ թ յ ո ւ ն ը 400/500 կ Վ փո խմ ի աց մ ան ՕԳ հ ամ ար (հ ե ն ար ան ը
գ ո ւ մ ար ած
ար տաք ի ն
հ աղ ո ր դ ի չ ն ե ր ի ց
ան վ տան գ ո ւ թ յ ան
հ ե ռ ավ ո ր ո ւ թ յ ո ւ ն ը ):
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բացառությամբ հենարանների հիմքերի համար մշտական փակված
հողերից:
Առավել մանրամասն տեղեկատվության համար տես՝ ՇՄՍԱԳ և
ԲՍԿՊ հաշվետվությունը:

Բ) Դդմաշեն ե/կ և Ճոճկան/Այրում ե/կ կառուցում:
Հողի ձեռքբորում: Երկու ենթակայանների համար էլ հողը արդեն
իսկ ձեռք է բերվել ԲԷՑ-ի կողմից, ինչպես հաստատվեց այդ երկու
ազդեցության ենթակա համայնքների բնակիչների կողմից:
Լրացուցիչ հողի ձեռքբերում: Կարող է պահանջվել մուտքի նոր
ճանապարհների կառուցման համար (անհրաժեշտության
դեպքում): Մուտքի առկա ճանապարհները կօգտագործվեն
հեռավորության մեծ մասի համար, սակայն մասամբ պետք է
վերականգնվեն և նաև մասամբ ընդլայնվեն: Մուտքի նոր
ճանապարհների կառուցումը հնարավոր է Դդմաշենում և
Ճոճկան/Այրումում՝ կարճ հատվածների վրա: Այսպիսով
հնարավոր է անհրաժեշտ լինի ձեռքբերել որոշակի լրացուցիչ
հողեր: Ակնկալվում է, որ մուտքի առկա ճանապարհների
օգտագործումը չի սահմանափակի մուտքը դեպի
գյուղատնտեսական հողեր:
Ե/կ-ի համար անհրաժեշտ կլինի պարիսպ և պարիսպի շուրջ
մուտքի ճանապարհ: Շինարարական բոլոր մեքենաներն ու
սարքավորումերը կկայանեն ե/կ պարիսպապատ տարածքի
ներսում: Ակնկալվում է, որ ծրագրի իրականացումը չի ունենա
որևէ ժամանակավոր կամ մշտական ազդեցություններ հարևան
բնակավայրերի կամ գյուղատնտեսական դաշտերի վրա:
Ֆիզիկական վերաբնակեցում: Ենթակայանների հողերում
(նախկինում՝ գյուղատնտեսական հողեր) չկան տներ և նաև չկան
այնպիսի տներ, որոնց վրա կազդի մուտքի ճանապարհների
կառուցումը:
Առավել մանրամասն տեղեկատվության համար տես՝
համապատասխան ՇՄՍԱԳ/ԲՍԿՊ հաշվետվությունը:
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Տարաբնակեցման քաղաքականության շրջանակի (ՏՔՇ)
պատրաստման համար հիմնավորում
Ծրագրի ներկա փուլում Տարաբնակեցման գործողությունների
ծրագրի (ՏԳԾ) կազմունը հնարավոր չէ, քանի որ դեռ չի
հաստատվել գծի ծրագծի վերջնական նախագիծը:
Հենարանների տեղադրման վայրերը կհաստատվեն հողի զննման
ժամանակ, որը պետք է իրականացվի շինարարի կողմից մինչև
ֆիզիկական աշխատանքներ իրականացնելը: Մուտքի
ճանապարհների նախագծումն ու կառուցումը նույնպես ՇԿ-ի
պարտավորությունների շրջանակում է:
Նարկայումս չեն ակնկալվում ե/կ շինարարության հետ կապված
տարաբնակեցման ազդեցություններ՝ հողը արդեն իսկ ձեռք է
բերվել ԲԷՑ-ի կողմից և սեփականատերերը ստացել են
փոխհատուցում:
Սույն ՏԳԾ զննումը և ՏՔՇ-ն մշակվել են որպես աջակցություն
ծրագրի իրականացնողին՝ մանրամասն ՏԳԾ գործողությունների
պատրաստման համար: Զննման նպատակն է՝ բացահայտել
տարաբնակեցման համապատասխան ազդեցությունները (հողի
ձեռքբերում, ֆիզիկական վերաբնակեցում, կորցված ակտիվների
համար փոխհատուցում, կենսամակարդակի վերականգնում) և
քաղաքականության շրջանակը՝ տարաբնակեցման սկզբունքների,
իրավունքների և կազմակերպչական կարգավորումների, ինչպես
նաև ծրագրի իրականացման ընթացքում կիրառվելիք
նախագծման չափանիշների պարզաբանման համար:
ՏՔՇ-ն պարունակում է տեղեկատվություն, որը հետագայում
կտեղափոխվի մանրամասն ՏԳԾ: Դրանից հետո, ՏԳԾ-ն կամ
կրճատված ՏԳԾ-ն (ըստ անհրաժեշտության) անհրաժեշտ կլինի
համալրել հաշվառման մանրամասն տվյալներով, ներառյալ
կադաստրային տեղեկատվությունը, կորուստների գույքագրումը և
ԾԱԵԱ-երի ընդլայնված ընդգրումը և մասնակցային լսումները:

2.4

Տարաբնակեցման նախապատրաստման և իրականացման
կառավարման սկզբունքները և նպատակները
ԲԷՑ-ի ՕԳ ծրագրերի նախկին ՏՔՇ-ները և ՏԳԾ-ները կազմվել են
Համաշխարհային բանկի ԳՔ 4.12 (գործառնական
քաղաքականության) համապատասխան: KfW բանկի
ֆինանսավորմամբ յուրաքանչյուր Տարաբնակեցման
գործողությունների ծրագիր կամ Հողի ձեռքբերման և
փոխհատուցման ծրագիր պետք է հիմնադրվի ՎԶԵԲ ԻՊ 5
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պահանջներին, ինչպես նաև նաև Զարգացմամբ պայմանավորված
վտարման և տեղահանման վերաբերյալ ՄԱԿ-ի հիմնական
սկզբունքներին և ուղեցույցներին համպատասխան՝ որպես
միջազգային երաշխիք: Ընդհանուր առմամբ, տարաբնակեցման
բոլոր դրույթները պետք է համապատասխանեն ազգային
օրենսդրությանը, միջազգային կամ ազգային երաշխիքներին՝
առավել խիստ երաշխիքների գերակայությամբ:
ՎԶԵԲ ԻՊ 5-ի նպատակները սկզբունքորեն չեն տարբերվում ՀԲ ԳՔ
4.12 գործառնական քաղաքականությունից: ԻՊ 5 նպատակներն
են. «1) որտեղ հնարավոր է խուսափել կամ, առնվազն,
նվազագույնի հասցնել հարկադիր տարաբնակեցումը՝
հետազոտելով ծրագրի այլընտրանքային նախագծերը 2) մեղմել
հողի ձեռքբերման և ազդեցության ենթակա անձանց կողմից հողի
օգտագործման կամ մուտքի սահմանափակումների
անբարենպաստ սոցիալական և տնտեսական ազդեցությունները
հետևյալ կերպ. (i)տրամադրելով փոխհատուցում ակտիվների
կորստի փոխարինման արժեքով, և (ii) ապահովել, որ
տարաբնակեցման գործողությունները իրականացվեն
տեղեկատվության պատշաճ հրատարակմամբ, խորհրդակցության
և ազդեցության ենթակա անձանց տեղեկացված մասնակցությամբ,
որպեսզի բարելավվի կամ, առնվազն, վերականգնվի
տարաբնակեցված անձանց մինչև ծրագրի իրականացումը եղած
կենսամակարդակը՝ միջոցառումների միջոցով, որոնք կարող են
հիմնված վրա լինել ձեռնարկատիրության, աշխատավարձի և/կամ
ձեռնարկատիրության վրա և խթանելով նրանց
սոցիալտնտեսական կարգավիճակի կայուն զարգացումները,
բարելավել տեղաբնակեցված անձանց կենսապայմանները,
ապահովելով համապատասխան բնակարանային պայմաններ՝
վերաբնակեցման վայրերում անվտանգության երաշխիքներով» :
ՎԶԵԲ ՕՊ 5 ասում է, որ «խորհրդակցել ազդեցության ենթակա
անձանց և համայնքների հետ, ներառյալ ընդունող համայնքները, և
խթանել նրանց վաղաժամ և տեղեկացված մասնակցությունը
տարաբնակեցման վերաբերյալ որոշումների կայացման
գործընթացում»: Լսումները կշարունակվեն փախհատուցման
վճարումների և տարաբնակեցման իրականացման,
մշտադիտարկման և գնահատման ընթացքում՝ ՎԶԵԲ ԻՊ 5
նպատակներին համահունչ արդյունքներին հասնելու համար:
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Կրճատված Տարաբնակեցման գործողությունների ծրագիրը (ՏԳԾ)
կպատրաստվի յուրաքանչյուր ենթածրագրի համար, ընդգրկելով
հողի ձեռքբերումը, փոխհատուցումը (օրինակ՝ մշակաբույսերին
հասցված վնասները) և վերաբնակման հարցերը, և ԾԱԵԱ-ին
աջակցություն կտրամադրվի իրենց կենսամակարդակի
վերականգնման կամ բարելավման համար, հասցնելով այն
առնվազն մինչև ծրագրի իրականացումը եղած մակարդակին,
քանի որ ոչ մի ԾԱԵԱ ծրագրի ազդեցության պատճառով չպետք է
հայտնվի ավելի վատ վիճակում:
Օտարման որոշման զուտ իրավական ծանուցումից բացի պետք է
ապահովվեն ԾԱԵԱ-երի հետ փոխհատուցման վերաբերյալ
լսումները, տարաբնակեցման տեղեկատվության հրապարակումը
ԾԱԵԱ-ների համար: Փոխհատուցումը և Տարաբնակեցման
գործողությունների ծրագիրը (ՏԳԾ) պետք է հրապարակվեն
հայերեն լեզվով: Վաղաժամ ծանուցումը, պատշաճ
ժամանակահատվածում նախատեսվող տարաբնակեցման
հարցերի հրապարակումը և մի քանի տարբերակներից ընտրելու
հնարավորությունը՝ մարդկային արժանապատվության հարց է,
որը չպետք է ոտնահարվի ծրագրի կողմից: Հանրային լսումը
կներառի անմիջականորեն ազդեցության ենթակա անձանց,
ինչպես նաև համայնքների ներկայացուցիչների մասնակցային
ընդգրկումը, և կընդգրկի իրազեկության բարձրացումը
բողոքարկման մեխանիզմի վերաբերյալ, հողի սեփականության
իրավունքի օրինականացման տարբերակները և իրավական այլ
աջակցություն: Հանրային խորհրդակցության քայլերը պետք է
իրականացվեն Օրհուսի կոնվենցիայի, հատկապես 6-րդ հոդվածի,
համաձային (տես նաև՝ ՇՄՍԱԳ):
Գյուղական վայրերի բնակչությունը, հատկապես առավել աղքատ
հատվածները, հաճախ չունեն հողի սեփականության օրինական
իրավունք իրենց տների կամ գյուղատնտեսական հողերի համար,
քանի որ ավանդական օգտագործողի իրավունքը նրանց համար
բավարար էր, կամ սեփականաշնորհման գործընթացը մնացել է
նրանց ուշադրությունից դուրս: ՎԶԵԲ ԻՊ 5 դրույթների համաձայն,
ԾԱԵԱ-ները, որոնք չունեն հողի սեփականության իրավունք կամ
գրանցման այլ մանրամասներ (օրինակ՝ ոչ պաշտոնական
բնակիչներ կամ հողօգտագործողներ), ԾԱԵԱ-ներ, որոնք ոչ
պաշտոնական զբաղեցրել են տներ (օրինակ՝ ապօրինի բնակիչներ)
կստանան դրամական փոխհատուցում, որը կծածկի
վերաբնակեցման ծախսերը և նրանց ապօրինի զբաղցված
տարածքում ապրելու ժամանակ կատարված ցանկացած
ներդրումային ծախսերը (օրինակ՝ շենքերի կառուցումը, կամ եղած
շենքերում կատարված վերանորոգումը/ բարելավումը): Խոցելի
7608A01/FICHT-17241104-v1
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կամ խիստ ազդեցության ենթակա ԾԱԵԱ-ներին պետք է
տրամադրվի հատուկ աջակցություն:
Բողոքարկման մեխանիզմը, որը պետք է ներդրվի պատվիրատուի
կողմից ՎԶԵԲ ԻՊ 10 համաձայն, պետք է հնարավորինս շուտ
ներդրվի գործընթացում ՝ որպեսզի ժամանակին ստացվեն և
հասցեագրվեն տարաբնակեցված անձանց և/կամ ընդունող
համայնքի անդամների կողմից բարձրացված փոխհատուցման և
տարաբնակեցման հատուկ հարցերը, ներառյալ դատարան դիմելու
մեխանիզմը:

2.5

Տարաբնակեցման զննումը
Օպտիմալացված Տարբերակ 4ա-ի համար կատարվել է
տարաբնակեցման հետևյալ զննումը:
Աղյուսակ 2-1. Տարաբնակեցման զննման աղյուսակ
No.

Գտնվելու վայրը

Տարաբնակեցմա
ն ազդեցությունը

Դիտողություն / մեղմում

1

Դդմաշեն-Զովաբեր

Հատում է մեկ
շինություն:

Շինությունից խուսափելու
համար շրջանցում, կամ թռիչք
չբնակեցված/արդյունաբերական
շինության վրայով

38T483160.00 mE
4490607.00 m N

Կարելի է խուսափել:
2

Դդմաշենի 38T483160.00
mE
4490607.00 m N և
Կաքավաձորի
38T479610.00 mE
4494239.00 m N միջև
ընկած մասնավոր
սեփականության հողեր

Հողի ձեռքբերում
հենարանների
հիմքերի համար
(14x14մ = 200մ2)
երկշղթա 400 կՎ
հենարանի
համար:
Մշակաբույսերի
վնասում
շինարարության
ընթացքում:

3

Համայնքային
մարգագետիններ և
անտառներ Գուգարք-1
գծի մոտ
38T477979.67 mE
4495588.47 m N

7608A01/FICHT-17241104-v1

Հատում է
անտառային
տարածք՝
Գուգարք-1 գծին
զուգահեռ, 600 մ:

7.5 կմ մասնավոր
սեփականության կամ
համայնքային մշակահողեր,
մոտավոր 20 հենարանների
հիմքեր, 0,4 հա հողի ձեռքբերման
անհրաժեշտություն:
Շինարարության
գործողությունների համար
օգտագործել հանգստի շրջանը,
այլապես՝ կպահանջվի
մշակաբույսերի վնասի
փոխհատուցում:
Տարաբնակեցման ազդեցություն
չկա, այլ ազդեցությունների
համար տես՝ ՇՄՍԱԳ: Մուտքի
ճանապարհը գտնվում են
համայնքային հողերի վրա,
մուտքի նոր ճանապարհների
երկարությունը և վայրը պետք է
քննարկվեն:
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No.

Գտնվելու վայրը

Տարաբնակեցմա
ն ազդեցությունը

Դիտողություն / մեղմում

4

Բարձր լեռնային
արոտավայրեր՝ ծովի
մակերեսից 2000 մ –
2600 մ բարձրության
վրա, Մեղրաձոր
գյուղական համայնքից՝
10 կմ բարձր (6.5 կմ
հեռավորության վրա)

Չկան
բնակավայրեր,
անտառներ,
մուտքի
ճանապարհը
Մեղրաձորից:

Տարաբնակեցման
ազդեցություններ չկան:

Ջանապարհի
հատում ծովի
մակերեսից 1650
մ բարձրության
վրա,
գյուղատնտեսակ
ան դաշտեր, մեծ
մասամբ
չօգտագործվող
հողեր, այս
ծրագծով
«Մրտավարդենո
ւ» արգելավայրը
ազդեցության
ենթակա չէ:

Տարաբնակեցման
ազդեցություններ չկան,
հնարավոր է ճանապարհի
բարելավում Ֆիոլետովո
բնակավայրի մոտ՝
«Մարգահովտի» արգելավայրից
ներքը:

Լեռնային
արոտավայրերը
հատվում են 22
կմ վրա, ծովի
մակերեսից 2200
մ-ից 2650 մ
բարձրության
վրա,
խուսափելով 2
բնակավայրերից:
Մասնավոր
սեփականության
հողեր չկան:

Խուսափել բարձր լեռնային
արոտավայրերի
բնակավայրերից,: Որտեղ
հնարավոր է օգտագործել
մուտքի առկա ճանապարհները:

38T477155.02mE
4498903.04 m N
5

«Մարգահովտի»
պետական
արգելավայրը հատվում
է շատ նեղ հատվածում:
38T476959.00 mE
4506470.00 m N
Ֆիոլոտովո գյուղի
հարավային մասը,
հատում է Ֆիոլետովոյի
արևելյան հովիտը՝
«աղբավայրի»
մակարդակում:
38T477686.33 mE
4507401.64 m N

6

Հատում է Ֆիոլետովո
համայքից հետո
գտնվող լեռնային
մարգագետիններ/
արոտավայրեր
38T 476429.58mE
4516922.03mN
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Վնասների նվազեցման
նպատակով օգտագործել ԱԳ/
ՕԳ միջանցքը որպես մուտքի
ճանապարհ շինարարության
ընթացքում:
Տարաբնակեցման
ազդեցություններ չկան:
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ՏԳԾ զննում և ՏՔՇ նախագիծ

400/ 500 կՎ փոխակերպիչ կայան Վրաստան-Հայաստան

No.

Գտնվելու վայրը

Տարաբնակեցմա
ն ազդեցությունը

Դիտողություն / մեղմում

7

Աղնիձոր գյուղական
համայնքից վերև
գտնվող սարահարթերը
(3.7 կմ) և Աթան
համայնքը (գծի
միջանցքից 1.5 կմ
հեռավորության վրա)

Բարձր լեռնային
արոտավայրեր /
համայնքային
հողեր՝ ծովի
մակերեսից 2300
մ -2000 մ
բարձրության
վրա, 11.5 կմ վրա:
Ծառեր չկան:

Տարաբնակեցման
ազդեցություններ չկան:

Բարձր լեռնային
արոտավայրեր ՝
ծովի մակերեսից
2300 մ -2000 մ
բարձրության
վրա, 7.86 կմ վրա:
Ծառեր չկան:

Խուսափել ամառային սեզոնի
բնակավայրերից, գծի ծրագծի
ուշադիր նախագծում:

Հատում է
անտառածածկ
լանջ, մի քանի
բնակավայրեր,
ֆերմաներ, ծովի
մակերեսից

Խուսափել բնակավայրերց:
Մուտքի առկա ճանապարհ
Գոմշավար համայնքի կողմից:

38T489027.20 mE
4528396.82 m N
8

Աթան և Շամուտ
համայնքներից վերև
գտնվող սարահարթեր,
4.3 կմ հեռավորության
վրա
38 T487995.59mE
4534457.49 m N

9

Գոմշավար գյուղական
համայնքից վերև
գտնվող հովիտ,
զգայուն անցուղի 1.75
կմ վրա
485028.87 mE

10

11

Որտեղ հնարավոր է օգտագործել
մուտքի առկա ճանապարհները:

Որտեղ հնարավոր է օգտագործել
մուտքի առկա ճանապարհները:
Տարաբնակեցման ազդեցություն
չկան:

Տարաբնակեցման հետագա
ազդեցություններ չկան:

4538423.81 m N

1800մ -1500 մ
բարձրության
վրա:

5.5 կմ վրա հատում է
լեռնային արոտավայր,
զգայուն տարածք չէ:

Խուսափել բնակավայրերից և
ֆերմաներից: Օգտագործել
մուտքի առկա ճանապարհները:

38T484264.23 mE
4541614.23 m N

Ծրագիծը
անցնում է
չբնակեցված
մեղմ
լեռբաշղթայով՝
ծովի մակերեսից
1600մ - 1900 մ
բարձրության:

Թեղուտի
հանքարդյունաբերակա
ն համալիրից վերև, 3.3
կմ վրա, հատում է
բնակավայր և
անտառային տարածք:

Ծրագիծը
անցնում է
բնակավայրերի և
անտառային
տարածքների
միջև:

Գծի ծրագծի ուշադիր
նախագծում, խուսափելով
բնակավայրերից:

38T483834.00 mE
4546104.00 m N
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Տարաբնակեցման
ազդեցություններ չկան:

Փոխհատուցում մշակաբույսերի/
արոտավայրերի ժամանակավոր
վնասի համար:

Մուտքի առկա
ճանապարհներ:
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Տարաբնակեցմա
ն ազդեցությունը

Դիտողություն / մեղմում

12

Թեղուտի
հանքարդյունաբերակա
ն համալիրից վերև
հատում է անտառային
տարածք

Խիտ անտառ,
կտրուկ լանջեր
ծովի մակերեսից
1600 մ և 950 մ
բարձրության
վրա, բոլոր
տարբերակներից
առավել կարճ
անտառային
հատումով
տարբերակը,
շատ զգայուն
տարածք,
կումուլյատիվ
ազդեցություններ
՝հանքարդյունաբերության հետ
մեկտեղ:

Գծի ծրագծի ուշադիր
նախագծում, որտեղ հնարավոր է
ծառերի վրայով թռիչք, մուտք
Վալլեքս ընկերության տարածք,
մուտքի ծրագծի բարդ
կառուցում:

Վալլեքս
հանքարդյունաբե
րական համալիր,
պետք է
քննարկվի,
անցնում է
պոչամբարի
վրայով, անտառի
ներքևով և
ջրատարի վերևի
մասով:

Ծրագծի ուշադիր նախագծում՝
Վալլեքս ընկերության հետ
համատեղ:

Հենարանի
կառուցում
մասնավոր
սեփականության
գյուղատնտեսակ
ան հողերի վրա,
գետի հատում,
մերձակա նոր 110
կՎ գիծ

Ծրագծի ուշադիր նախագծում,
մուտքի առկա ճանապարհների
օգտագործում:

38T484346.09 mE
4548678.28 m N

13

Վալլեքս
հանքարդյունաբերակա
ն համալիրի հատում,
անձրևաջրերի
ջրատարի երկայնքով,
3.5 կմ վրա
(տարբերակը
առաջարկվել է Վալլեքս
ընկերության
ճարտարագետի
կողմից)

Տարաբնակեցման
ազդեցություններ չկան, այլ
ազդեցությունների համար տես՝
ՇՄՍԱԳ:

Մուտքի առկա ճանապարհ:
Տարաբնակեցման
ազդեցություններ չկան:

38T484939.70 mE
4550554.27 m N
14

Շնող գյուղի
մարգագետինների և
Դեբեդ գետի կիրճի
հատում
38T484837.31 mE
4555101.49 m N

(հանք)

7608A01/FICHT-17241104-v1
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Դիտողություն / մեղմում

15

Մեծ Այրում գյուղական
համայնքի հարավային
մասում (250 մ) և
Ճաճկան համայնքում
(300 մ հեռավորության
վրա)
գյուղատնտեսական
հողերի հատում

ԲԼ այլ գծերի
առկայություն,
գյուղատնտեսակ
ան հողեր,
մասնավոր
սեփականության
հողեր:

Ծրագծի ուշադիր նախագծում
առկա գծերի միջև, մուտքի առկա
ճանապարհներ, հենարանները
տեղադրել դաշտերի եզրերին,
շինարարության ընթացքում
մշակաբույսերի վնասի
սահմանապակում:

Ենթակայանի
տեղադրությունը.

Հողի ձեռքբերում. 10կմ / մոտ
25 հենարան, 200 մ2
յուրաքանչյուր հենարանի
համար, 0.5 հա

491109.52 m E
4561221.12 m N
16

Ճոճկան/Այրում ե/կ-ից
դեպի Հախթանակ
Դեբեդ գետի հատում
38T491776.50mE
4562130.35 m N

Դեբեդ գետի
հատում
(լայնությունը 670
մ),
մարգագետիններ
,
գյուղատնտեսակ
ան հողեր

Ծրագծի ուշադիր նախագծում՝
Դեբեդ գետի հովիտների
բնակավայրերից խուսափելու
համար:
Հնարավոր է հողի ձեռքբերում
հենարանների հիմքերի համար
(եթե մասնավոր հողի վրա են):
Վնասված մշակաբույսերի
համար փոխհատուցում:

17

Հաղթանակ համայնքից
դեպի Դեղձավան
համայնք (770 մ) և դեպի
Վրաստանի սահման
Մի քանի տներ (170 մ
հեռավորության վրա)
38T491796.00mE

Մասնավոր
սեձականության
և համայնքային
գյուղատնտեսակ
ան հողերի
հատում:

Ծրագծի ուշադիր նախագծում՝
մի քանի տներից խուսափելու
համար, և մուտքի առկա
ճանապարհների օգտագործում:
Հողի ձեռքբերում հենարանների
հիմքերի համար
7կմ / 18 հենարան / 0.36 հա հող

4566273.00 m N
Ժամանակավոր վնասի
փոխհատուցում:

Փոխհատուցում կպահանջվի հետևյալի համար.
 մուտքի ժամանակավոր ճանապարհների կառուցման համար
պահանջվող հողեր
 հողի ձեռքբերում կպահանջվի հենարանների հիմքերի
կառուցման համար, մուտքի նոր ճանապարհների համար
(անհրաժեշտության դեպքում)

7608A01/FICHT-17241104-v1
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ՏԳԾ զննում և ՏՔՇ նախագիծ

400/ 500 կՎ փոխակերպիչ կայան Վրաստան-Հայաստան

 կառուցապատման թույլտվություն ունեցող հողեր, որոնք պետք
է վերածվեն գյուղատնտեսական հողերի (գումարած լրացուցիչ
փոխհատուցում սեփականատիրոջը)
 հողի ուսումնասիրության ժամանակ մշակաբույսերին/ծառերին
հասցված վնասներ
 մուտքի ճանապարհների կառուցման ժամանակ
մշակաբույսերին/հողերին հասցված վնասներ
 Սարքավորումների պահեստային տարածքների վրա և ճոպանի
ձգման ընթացքում մշակաբույսերին հասցված վնասներ
 ԱԳ-ից տարաբնակեցված տների համար ապրուստի միջոցների
ամբողջական վերականգնում (առկայության դեպքում, կախված
ՇԿ-ի վերջնական նախագծից):
Գյուղատնտեսությունը (բարձրության սահմանպակումով) և
կենդանիների արածեցումը ԱԳ-ում հնարավոր կլինի՝
բացառությամբ հենարանների հիմքերի համար մշտական փակված
հողերի:
Պետք է պատրաստվի մանրամասն Տարաբնակեցման
գործողությունների ծրագիր (ՏԳԾ), ընդգրկելով հողի ձեռքբերումը,
փոխհատուցումը (օրինակ՝ մշակաբույսերի վնասները) և
տարաբնակեցման հարցերը, և ԾԱԵԱ-ին աջակցություն
կտրամադրվի իրենց կենսամակարդակի վերականգնման կամ
բարելավման հարցում, հասցնելով այն առնվազն մինչև ծրագրի
իրականացումը եղած մակարդակին, քանի որ ոչ մի ԾԱԵԱ ծրագրի
ազդեցության պատճառով չպետք է հայտնվի ավելի վատ
վիճակում: Մանրամասն ՏԳԾ-ն պետք է պատրաստվի
շինարարական գործողությունների մեկնարկից առաջ ԲԷՑ-ի
կողմից՝ շինարարության կապալառուի հետ
համագործակցությամբ:
Օտարման որոշման զուտ իրավական ծանուցումից բացի պետք է
ապահովվեն ԾԱԵԱ-երի հետ փոխհատուցման վերաբերյալ
լսումները, տարաբնակեցման տեղեկատվության հրապարակումը
ԾԱԵԱ-ների համար: Փոխհատուցումը և Տարաբնակեցման
գործողությունների ծրագիրը (ՏԳԾ) պետք է հրապարակվի
հայերեն լեզվով: Վաղաժամ ծանուցումը, պատշաճ
ժամանակահատվածում նախատեսվող տարաբնակեցման
հարցերի հրապարակումը և մի քանի տարբերակներից ընտրելու
հնարավորությունը՝ մարդկային արժանապատվության հարց է,
որը չպետք է ոտնահարվի ծրագրի կողմից: Հանրային լսումը
կներառի անմիջականորեն ազդեցության ենթակա անձանց,
ինչպես նաև համայնքների ներկայացուցիչների մասնակցային
ընդգրկումը, և կընդգրկի իրազեկության բարձրացումը
7608A01/FICHT-17241104-v1
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բողոքարկման մեխանիզմի վերաբերյալ, հողի սեփականության
իրավունքի օրինականացման տարբերակները և իրավական այլ
աջակցություն: Հանրային խորհրդակցության քայլերը պետք է
իրականացվեն Օրհուսի կոնվենցիայի, հատկապես 6-րդ հոդվածի,
համաձային (տես ՝ ՇՄՍԱԳ, մաս 4.1. ):

Ենթակայանների հողերի համար փոխհատուցումը արդեն իսկ
տրվել է, այնուամենայնիվ, անհրաժեշտ է որոշել, թե արդյո˚ք
ֆերմերներին թույլատրվում է մինչև շինարարություն սկսելը
ժամանակավոր օգտագործել հողերը (օրինակ՝ խոտհարքի
համար):
Ենթակայանների համար բոլոր հողերը արդեն իսկ ձեռք են բերվել
ԲԷՑ-ի կողմից:
Աղյուսակ 2-2. Տարաբնակեցման ազդեցության ամփոփում
Ազդեցություն

Շրջանակ

Մեղմման միջոցառում

Հենարանների հիմքերի
համար հողի
ձեռքբերում

մոտ 255 հենարան/
յուրաքանչյուրը 200 մ2
հիմքով =
առավելագույնը 5 հա
հող

Փոխարինման արժեքով
փոխհատուցում

Մուտքի
ճանապարհների
համար հողի
ձեռքբերում

Մուտքի
ճանապարհների
շինարարության
համար հողի
ձեռքբերում չկա

Առկա ճանապարհների
օգտագործում որտեղ
հնարավոր է: Նոր
ճանապարհների համար
պետք է խուսափել
մասնավոր
սեփականություն
հանդիսացող
տարածքներից:

Ենթակայանների
համար հողի
ձեռքբերում

Երկու ենթակայանների
համար էլ ԲԷՑ-ը արդեն
իսկ ձեռք է բերել հող,
քննարկվող
բնակավայրում (ՎԶԵԲ
ԻՊ 5
համապատասխան)

Մեղղման միջոցառման
կարիք չկա: Հարցված
բնակիչները հայտնեցին, որ
գոհ են առաջարկված
գումարից ( շուկայական
գնից բարձր գին) :

Մշակաբույսերի
համար փոխհատուցում

Գյուղատնտեսական
տարածքներում
մշակաբույսերի
ժամանակավոր վնաս,
մասնավորապես
Ճոճկան գյուղի մոտ:
Սահմանափակ
պոտենցյալ

7608A01/FICHT-17241104-v1
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Շրջանակ

Մեղմման միջոցառում

ազդեցության ենթակա
տարածքներ:

վնասված մշակաբույսերի
համար:

Տարաբնակեցման
ենթակա տներ

Գծի ծրագծի
միջանցքում տներ
չկան:

Բնակավայրերից
խուսափելու նպատակով
առաջարկվող բոլոր
շրջանցումների կառուցում:

Համայնքային
զարգացում

Գծի ծրագծի
երկայնքում գտնվող
ազդեցության ենթակա
համայնքները կօգտվեն
այնպիսի զարգացման
միջոցառումներից
ինչպիսին են
ճանապարհների
բարելավումը,
ջրամատակարարման
ենթակառուցվածքը,
թափոնների
կառավարումը և այլն:

Ընդգրկված չէ ծրագրի
շրջանակներում և չի
ֆինանսավորվում KfW
բանկի կողմից:

7608A01/FICHT-17241104-v1
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3. Ինստիտուցիոնալ և իրավական շրջանակներ
3.1

Ինստիտուցիոնալ շրջանակը
ԲԷՑ ՓԲՐ-ն 1998 թ. ստեղծված պետական սեփականություն
հանդիսացող ընկերություն է, որը պատասխանատու է երկրում
բարձր լարման էլեկտրաէներգիայի հաղորդման ցանցի
շահագործման, կառուցման և սպասարկման համար: Ծրագրի այս
բաղադրիչի իրականացումը, ինչպես նաև ԲԷՑ-ի ընդհանուր
գործառնությունները կվերահսկվեն ԲԷՑ-ի կառավարման խորհրդի
կողմից, որի նախագահն է Էներգետիկայի և բնական պաշարների
նախարարը և որը ունի ԲԷՑ-ը, Կառավարությունը, էներգետիկայի
ոլորտի ընկերությունները ներկայացնող ութ անդամ:
ԲԷՑ-ի հիմնադրման իրավական հիմքն է եղել Կառավարության N
450 որոշումը, որը ընդունվել է 1998 թ. հուլիսի 21-ին: ԲԷՑ-ը
ճանաչվեց որպես փակ բաժնետիրական ընկերություն 1998 թ.
օգոստոսի 21-ին: ԲԷՑ-ի կանոնադրությունը հաստատվել է ՀՀ
էներգետիկայի նախարարի 1998 թ. օգոստոսի14-ի N 254-GM
որոշմամբ:
ԲԷՑ-ի միակ բաժնետերը Հայաստանի Հանրապետությունն է:
Բաժնետոմսերի կառավարումը ՀՀ կառավարության 2003 թ.
նոյեմբերի 6-ի N 1694-N որոշման համաձայն հանձնարարված է ՀՀ
եներգետիկայի նախարարին:
ԲԷՑ-ի գործունեության հիմնական տեսակներն են.
 էլեկտրաէներգիայի հաղորդումը
 էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը (հողմային էներգիա)
 էներգետիկ օբյեկտների կառուցում, վերակառուցում,
արդիականացում, վերանորոգում
 բարձր լարման ցանցերի կառուցում
 Էներգետիկ օբյեկտների համար գիտահետազոտական և
փորձարարակոնստրուկտորական աշխատանքներ:
Գործառնական սկզբունքներ.
Էներգետիկայի մասին օրենքի (ԷՕ) 23 հոտվածի համաձայն
(էներգետիկայի ոլորտում գործունեության լիցենզավորում)
էլեկտրաէներգիայի հաղորդումը (փոխադրումը), ինչպես նաև
հաղորդման (փոխադրման) ցանցերի կառուցումը՝ լիցենզավորված
գործունեություն է Հայաստանում: Էլեկտրական և ջերմային
էներգիայի, բնական գազի առուվաճառք իրականացնել (վաճառքի
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նպատակով գնել) կարող են միայն սույն օրենքին
համապատասխան գործունեության լիցենզիա ունեցող անձինք՝
լիցենզիայի պայմանների և շուկայի կանոնների համաձայն:
Բացի այդ, ԷՕ-ի հոդված 36 համաձայն (հաղորդման (փոխադրման
լիցենզիաները))՝ Էլեկտրական էներգիայի հաղորդման լիցենզիա
ունեցող անձին տրվում է Հայաստանի Հանրապետության
տարածքով էլեկտրական էներգիայի (հզորության) հաղորդման
ծառայություն իրականացնելու և Հայաստանի Հանրապետության
տարածքով երրորդ երկրներ էլեկտրական էներգիա (հզորություն)
տարանցելու իրավունք: Էլեկտրական էներգիայի (հզորության)
հաղորդման լիցենզիա ունեցող անձը պարտավոր է իր
գործունեությունն իրականացնել շուկայի կանոններին և
պայմանագրերին համապատասխան:

Գործառութային սկզբունքներ.
ԲԷՑ-ը իրականացնում է բարձր լարման էլեկտրական առկա
ցանցերի և օբյեկտների նախագծումը, շահագործումը և
սպասարկումը, ներառյալ, բայց ոչ սահմանափակված, հետևյալով.
 բարձր լարման ենթակայաններ (220 կՎ/110 կՎ/35 կՎ/6 կՎ)
 բարձր լարման օդային էլեկտրահաղորդման գծեր (330 կՎ /220
կՎ/110 կՎ)
 հողմաէլեկտրակայան, տեղադրված Պուշկինի լեռնանցքի
տարածքում (2.64 ՄՎտ տեղադրված հզորությամբ):
ԲԷՑ-ը իրականացնում է նաև նոր կառուցման ներդրումային
ծրագրեր, ներառյալ, բայց ոչ սահմանափակված հետևյալով.
 բարձր լարման ենթակայաններ (220կՎ)
 բարձր լարման օդային էլեկտրահաղորդման գծեր
(400կՎ/220կՎ).
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Kotayksub
branch

Նկար 3-1. ԲԷՑ-ի կառուցվածքը
Աղբյուրը՝ ԲԷՑ-ի Գործառնական ձեռնարկ, մաս 3

Բնապահպանական և սոցիալական բաժին.
ԲՍԿՊ և ՏՔՇ/ՏԳԾ իրականացման հետ մեկտեղ, ԲԷՑ-ի
պարտավորություններին ավելանում են մի շարք նոր
առաջադրանքներ: Առայժմ կուռույցը չունի հատուկ
մասնագիտացում ունեցող բավարար աշխատակիցներ այս
առաջադրանքների կատարման համար: Խորհուրդ է տրվում
ստեղծել Բնապահպանական և սոցիալական բաժին, որը կունենա
որակավորված և լավ վարձատրվող աշխատակազմ այս
առաջադրանքների կատարման համար: Հետագայում, միջազգային
երաշխիքների և իրականացման ընթացակարգերի վերաբերյալ
անձնակազմի վերապատրաստումը պետք է իրականացվի
փորձառու վերապատրաստողների կողմից:
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Տարաբնակեցման քաղաքականության շրջանակի վերաբերյալ
առաջարկությունների արդիականացման և (կրճատված)
Տարաբնակեցման գործողությունների ծրագրի (ՏԳԾ) (այսինքն՝
հաշվառում, կորուստների մանրամասն գույքագրում,
սոցիալտնտեսական ուսումնասիրություն, հանրային լսում և
տեղեկատվության հրապարակում ) պատրաստման
առաջադրանքի կատարման համար 2014 թ.-ից ԲԷՑ-ը
աշխատանքի է ընդունել սոցիալական գծով մասնագետի: ԲէՑ-ը
կարող է իրականացնել այս առաջադրանքը՝ ՏԳԾ –ի
իրականացման համար որոշակի խորհրդատվական
աջակցությամբ: Մինչ այժմ ԲԷՑ-ը չունի բնապահպանության գծով
մշտական աշխատակից:
Այլ շահառուներ.
ՀՀ Կառավարության և ՀՀ հասարակական
կազմակերպությունների հետ մեկտեղ Ծրագրի շահագրգիռ
կողմերն են:
ՀՀ կառավարություն.
 Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն
 Բնապահպանության նախարարություն.
 Բնության հատուկ պահպանվող
տարածքների կառավարման բաժին
 «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ
 Գյուղատնտեսության նախարարություն.
 «Հայանտառ» ՊՈԱԿ
 Մշակույթի նախարարություն.
 Պատմության և մշակութային հուշարձանների
պահպանության գործակալություն
 Ազգային կադաստր:
Տեղական կառավարման մարմիններ.
 Գեղարքունիքի, Կոտայքի, Տավուշի և Լոռու կադաստրի
տեղական գրասենյակներ
 Գեղարքունիքի, Կոտայքի, Տավուշի և Լոռու մարզի
Բնապահպանական վարչություններ
 Կոտայքի, Տավուշի և Լոռու մարզի Հուշարձանների
պահպանության վարչությունները:

7608A01/FICHT-17241104-v1

23

ՏԳԾ զննում և ՏՔՇ նախագիծ

400/ 500 կՎ փոխակերպիչ կայան Վրաստան-Հայաստան

Ազդեցության ենթակա համայնքներ.
Աղյուսակ 3-1. Ազդեցության ենթակա համայնքներ
No.

Անունը

Մարզը

1

Դդմաշեն

Գեղարքունիք

2

Զովաբեր

Կոտայք

3

Կաքավաձոր

Կոտայք

4

Ֆիոլետովո

Լոռի

5

Մարգահովիտ

Լոռի

6

Աղնիձոր

Լոռի

7

Աթան

Լոռի

8

Գոմշավար

Տավուշ

9

Թեղուտ

Լոռի

10

Շնող

Լոռի

11

Արճիս

Տավուշ

12

Մեծ Այրում

Լոռի

13

Ճոճկան

Լոռի

14

Հաղթանակ

Տավուշ

15

Դեղձավան

Տավուշ

Համալսարաններ/ գիտահետազոտական ինստիտուտներ՝
 Հայաստանի ամերիկյան համալսարան (ՀԱՀ), ՀԱՀ Հակոբյան
բնապահպանական կենտրոն
 ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (ԳԱԱ), ԳԱԱ
հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ:
ՀԿ-ներ.
 ՎԲՀՀ Հայաստան
 Հայաստանի ծառատունկ ծրագիր (Էյ Թի Փի)
 Կանանց ռեսուրսային կենտրոն
 Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիա:
Գեղարքունիքի մարզ.
 Օրհուս կենտրոնի Գեղարքունիքի մասնաճյուղ և անդամ ՀԿ-ներ
Տավուշի մարզ.
 Օրհուս կենտրոնի Տավուշի մասնաճյուղ և անդամ ՀԿ-ներ
Լոռու մարզ.
 Օրհուս կենտրոնի Լոռու մասնաճյուղ և անդամ ՀԿ-ներ
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 Շինարարության կապալառու
Շինարարության կապալառուն պարտավոր է.
 Արդիականացնել ՏԳԾ-ն (համաձայնեցնելով ԲԷՑ-ի հետ)
վերջնական նախագծման ընթացքում կատարված ցանկացած
փոփոխության համար:
 Կատարել ՏԳԾ/ՏՔՇ դրույթները՝ պայմանավորված
նախաշինարարական կամ շինարարական գործընթացի
ժամանակ տեղի ունեցած փոփոխություններով և
ազդեցություններով, որոնք կապված են անհանգստության
պատճառման և փոխհատուցման վճարման հետ: ԲՍԿՊ-ի
իրականացումից բացի, գյուղատնտեսական վայրերում ընտրել
շինարարության ճիշտ ժամանակահատվածներ (մշակաբույսերի
վնասը նվազագույնին հասցնելու համար) և այլն:
 ԲԷՑ-ի հետ համագործակցությամբ իրականացնել բողոքների
լուծման մեխանիզմը: ՀԿ-ների (օրինակ՝ Օրհուս
կենտրոնի)/անկախ իրավաբանների միջոցով տրամադրել
իրավաբանական ծառայություններ խոցելի ԾԱԵԱ-ներին:
 Ֆիզիկական աշխատանքներից առաջ և ընթացքում
իրականացնել շարունակական հանրային լսումներ:
Ազգային և տեղական շահառուներին ընտրվել են ՇՄՍԱԳ/ՏՔՇ
վերաբերյալ խորհրդատվության և խորհրդատվական
աշխատաժողովներին մասնակցելու նպատակով:
Հիմնական շահառուների մատրիցա.
Աղյուսակ 3-2. Հիմնական շահառուների մատրիցա
No.

Շահառու

Դեր / պարտավորություն

1

ԲԷՑ

Ծրագրի ընդհանուր պատասխանատվություն,
ներառյալ փոխհատուցման և
տարաբնակեցման բոլոր առաջադրանքների
պատրաստումը, իրականացումն ու
ֆինանսավորումը, ինչպես նաև
միջգերատեսչական համակարգումը,
հանրային լսումները, խորհրդատուների
վարձումը և այլն:
ԲԷՑ-ի Սոցիալական և Բնապահպանական
բաժինը/ ԱԱՇՄ բաժինը կպատրաստի ՏԳԾ-ն
և կհամակարգի ՏԳԾ-ի իրականացումը:
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No.

Շահառու

Դեր / պարտավորություն

2

Բնապահպանության
նախարարություն/
Բնապահպանական
տեսչություն

Ղեկավար խորհրդի անդամ: Վերահսկում է
շինարարական գործողությունների
համապատասխանությունը
բնապահպանական նորմերին:

3

«Բնապահպանական
փորձաքննություն» ՊՈԱԿ

Տրամադրում է բնապահպանական
թույլտվություն:

4

Էներգետիկայի և բնական
պաշարների
նախարարություն

Ղեկավար խորհրդի անդամ:

5

Ֆինանսների
նախարարություն

Տրամադրում է բյուջե իրականացման համար:

6

Գյուղատնտեսության
նախարարություն /
«Հայանտառ» ՊՈԱԿ

Խորհրդատվություն է տրամադրում անտառի
վերականգնման և խնամքի վերաբերյալ:

7

Մշակույթի
նախարարություն /
Հուշարձանների
պահպանման բաժին

Ուղեկցում է նախագծող թիմին, որպեսզի
ապահովվի մշակութային ժառանգություն
հանդիսացող վայրերիի շրջանցումը կամ
վրայով թռիչքը:

8

ՀՀ կառավարությանն
առընթեր անշարժ գույքի
կադաստրի պետական
կոմիտե

Պատասխանատու է անշարժ գույքի
սեփականության կարգավիճակի վերաբերյալ
տեղեկատվության տրամադրման համար:
Պատասխանատու է սեփականության
պետական գրանցման համար:

9

Տեղական դատարաններ

Ուսումնասիրում է հարկադիր օտարման
հարցերը, անցկացնում լսումներ և որոշում, թե
արդյոք հողը կարող է օտարվել և ինչ գնով:

10

Ակտիվների անկախ
գնահատողներ

Հավատարմագրված մասնավոր
ընկերություններ, որոնց վարձում են
ազդեցության ենթակա ակտիվների
գնահատման համար:

11

Ազդեցության ենթակա
բոլոր համայնքների
ղեկավարներ

Ուղեկցում են նախագծող թիմին
բնակավայրերից շրջանցումների նախագծման
համար, ինչպես նաև ուղեկցում են հողի
ձեռքբերման գործընթացի ժամանակ:

12

ՀԿ-ներ (օրինակ՝ ՎԲՀՀ,
Հայաստանի ծառատունկ
ծրագիր, մարզային ՀԿներ, Օրհուս կենտրոններ )

ԾԱԵԱ-ների և Բնապահպանական բարեխիղճ
գործելակերպի պաշտպանություն,
ծառատունկի ծրագրի իրականացում,
մասնակցություն հանրային
խուրհրդակցություններին

13

Կանանց
կազմակերպություններ /
Կանանց մարզային
խորհուրդ

ՏԳԾ-ի վերաբերյալ լսում, կանանց
գլխավորությամբ խոցելի տնային
տնտեսություններին աջակցության
տրամադրում:

14

Սոցիալական
աշխատողներ /
իրավաբան փորձագետներ

Աջակցում են խոցելի տնային
տնտեսություններին/ աջակցում են հողերի
սեփականության իրավունք չունեցող տնային
տնտեսություններին օրինականացման
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Շահառու

Դեր / պարտավորություն
գործում (տարաբնակեցման դեպքում):

15

KfW զարգացման բանկ

Երաշխիքների կատարման մշտադիտարկում,
ծրագրի վերահսկում, ՏԳԾ-ի նախաձեռնում և
վերանայում և պայմանգրերի շնորհման և
ստորագրման/ ծրագրի շինարարական
աշխատանքների նախաձեռնման
թույտվության տրամադրում:

16

ՏԳԾ մշտադիտարկման
խորհրդատու

ՏԳԾ մշտադիտարկման խորհրդատուն
պատասխանատու կլինի յուրաքանչյուր ՏԳԾի համար (գծի տարբեր հատվածներում) «ՏԳԾիրականացման համապատասխանություն»
հաշվետվության պատրաստման համար, որը,
ՏՔՇ համաձայն պետք է պատրաստվի ծրագրի
ներքո:

17

Շինարարության
կապալառու (ՇԿ)

Արդիականացնում է ՏԳԾ-ն
(համաձայնեցնելով ԲԷՑ-ի հետ) վերջնական
նախագծման ընթացքում կատարված
ցանկացած փոփոխության համար:
Կատարում է ՏԳԾ/ՏՔՇ դրույթները՝
պայմանավորված նախաշինարարական կամ
շինարարական գործընթացի ժամանակ տեղի
ունեցած փոփոխություններով և
ազդեցություններով, որոնք կապված են
անհանգստության պատճառման և
փոխհատուցման վճարման հետ: ԲՍԿՊ
իրականացումից բացի, գյուղատնտեսական
վայրերում ընտրում է շինարարության ճիշտ
ժամանակահատվածներ (մշակաբույսերի
վնասը նվազագույնին հասցնելու համար):
ԲԷՑ-ի հետ համագործակցությամբ
իրականացնում է բողոքների լուծման
մեխանիզմը:
Ֆիզիկական աշխատանքներից առաջ և
ընթացքում իրականացնում է շարունակական
հանրային լսումներ:

3.2

Օրենսդրական դաշտ
Հայաստանում հասարակական կամ պետական կարիքների
համար սեփականության հարկադիր օտարման վերաբերյալ
հարաբերությունները կարգավորվում են ՀՀ սահմանադրությամբ և
«Հասարակության և պետական կարիքների համար
սեփականության օտարման» մասին ՀՀ օրենքով և օրենսդրական
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այլ ակտերով: Սահմանադրության 31 հոդվածի 3 կետի համաձայն,
սեփականության օտարումը հասարակության և պետության
կարիքների (նպատակների) համար կարող է կատարվել միայն
բացառիկ՝ գերակա հանրային շահերի դեպքերում, օրենքով
սահմանված կարգով, նախնական համարժեք փոխհատուցմամբ:
Հասարակության և պետության կարիքների համար
սեփականության օտարման սահմանադրական հիմքը՝ բացառիկ
առաջնահերթության հանրային շահն է:
Հասարակության և պետության կարիքների համար
սեփականության օտարման սահմանադրական պայմաններն են.
ա) Օտարումը պետք է իրականացվի օրենսդրական կարգավորման
ներքո:
բ) Օտարված սեփականության դիմաց համարժեք փոխհատուցումը
պետք է տրամադրվի նախօրոք (հետայսու՝ փոխհատուցում):
«Հասարակության և պետական կարիքների համար
սեփականության օտարման» մասին ՀՀ օրենքը (ՀՊԿՍՕ մասին
օրենքը) սահմանում է հասարակության և պետության կարիքների
համար սեփականության օտարման հիմքը, կարգը, օտարվող
սեփականության դիմաց փոխհատուցման տրման կարգը,
բացառիկ՝ գերակա հանրային շահի հասկացությունը և դրա
որոշման կարգը:
Սույն 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):
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Գերակա հանրային շահը կարող է հետապնդել հետևյալ
նպատակները՝ պետության պաշտպանության, պետության ու
հասարակության անվտանգության ապահովումը.
հեռահաղորդակցության ենթակառուցվածքի, էներգետիկայի,
տրանսպորտի, ընդերքօգտագործման, ընդերքի հետախուզման,
քաղաքաշինական, ջրամատակարարման,
էներգամատակարարման համայնքային կամ միջհամայնքային
կարևոր նշանակություն ունեցող ծրագրերի իրականացման
ապահովումը, շրջակա միջավայրի պահպանության ապահովումը:

Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգիրք: Համաձայն
Հողային օրենսգրքի 66 հոդվածի՝ պետական և համայնքային
հողերը կարող են օտարվել էլեկտրաէներգիայի բաշխման համար
լիցենզավորված անձանց՝ էլեկտրամատակարարման համակարգի
նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված շենքերի և
օբյեկտների կառուցման համար հողի տրամադրման դեպքում:
Նման դեպքերի համար ՀՀ հողային օրենսգիրքը սահմանում է
օտարման գինը, որը համարժեք է հողի կադաստրային գնին: Հողը
կարող է օտարվել ԲԷՑ-ին միայն համայնքի կողմից հողի
կատեգորիայի փոփոխությունից հետո, դարձնելով այն
էներգետիկայի, տրանսպորտի, հեռահաղորդակցության, կոմունալ
ծառայությունների ենթակառուցվածքի նշանակության, և հողերը
կօտարվեն էներգետիկայի, տրանսպորտի,
հեռահաղորդակցության, կոմունալ ծառայությունների
ենթակառուցվածքի կատեգորիա ունեցող հողերի կադաստրային
գնին համարժեք գնով:
«Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին» ՀՀ օրենքը
ընդունվել է 2005 թ.: Այս օրենքը սահմանում է անշարժ գույքի
գնահատման գործունեության իրականացման հիմունքները և
կանոնակարգում անշարժ գույքի գնահատման գործոինեության
հետ կապված հարաբերությունները: Հոդված 6-ը սահմանում է
անշարժ գույքի գնահատման օբյեկտները:
Համաձաին օրենքի (հոդված 8) ՝ անշարժ գույքի գնահատումը
պարտադիր է հետևյալ դեպքերում՝
ա)

բ)

պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող
անշարժ գույքի օտարման դեպքերում, բացառությամբ
պետական գույքի մասնավորեցման և պատական կամ
համայնքային հողերի օտարման դեպքերի.
անշարժ գույքի պետության կամ համայնքների կարիքների
համար ձեռք բերելու դեպքում.

7608A01/FICHT-17241104-v1

29

ՏԳԾ զննում և ՏՔՇ նախագիծ

գ)
դ)
ե)

400/ 500 կՎ փոխակերպիչ կայան Վրաստան-Հայաստան

անշարշ գույքն իրավաբանական անձի կանոնադրական
կապիտալում կամ հիմնադրամներում ներդնելու համար.
անշարժ գույքի բռնագանձման հետևանքով իրացման
դեպքում.
ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ դեպքերում:

Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության համար
պահանջվում է լիցենզավորում (հոդված 9): Գործունեությունը
պետք է իրականցվի իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց
կողմից՝ անշարժ գույքի գնահատման համար լիցենզիա
ստանալուց հետո, ինչպես սահմանված է «Լիցենզավորման
մասին» ՀՀ օրենքի:
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3.3

400/ 500 կՎ փոխակերպիչ կայան Վրաստան-Հայաստան

Հարկադիր տարաբնակեցման վերաբերյալ
միջազգային երաշխիքների համեմատական

ՀՀ

օրենքների

և

Աղյուսակ 3-3. Ազգային և միջազգային օրենքների համեմատական

Հողի
սեփականատերե
ր

7608A01/FICHT-17241104-v1

Հայաստանի
օրենքներ և
կանոնակարգեր:
ՀՊԿՍՕ մասին
օրենքը կիրառելի է
(տես նաև` 3.2
պարբերությունը)

ՎԶԵԲ ԻՊ 5

Կիրառում

Հողի դիմաց
փոխհատուցում
միայն
սեփականության
իրավունք ունեցող
հողատերերի
համար:

Առաջարկվում է
«հողի դիմաց հող»
փոխհատուցումը
տարահանված այն
անձանց համար,
որոնց ապրուստի
միջոցները կախված
են հողից՝ անկախ
նրանից թե նրանք
ունեն, թե չունեն
հողի
սեփականության
իրավունք: Այն
դեպքերում երբ չկա
համարժեք հող,
որպես տարբերակ
կարող է լինել
փոխարինման
արժեքով դրամային
փոխհատուցումը:

Կիրառվում է
ՎԶԵԲ ԻՊ 5
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Հողօգտագործող
ներ
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Հայաստանի
օրենքներ և
կանոնակարգեր:
ՀՊԿՍՕ մասին
օրենքը կիրառելի է
(տես նաև` 3.2
պարբերությունը)

ՎԶԵԲ ԻՊ 5

Կիրառում

Հողի դիմաց
փոխհատուցում
միայն գրանցված
հողօգտագործողնե
րի համար:

Իրավունքի
բացակայությունը
փոխհատուցման
և/կամ
վերականգման
խոչընդոտ չէ: Այն
հողօգտագործողներ
ը, որոնք չունեն
օրինական
իրավունք կամ
պահանջում են
իրենց զբաղեցրած
հողերը պետք է
ստանան
վերաբնակման
աջակցություն և,
եթե կիրառելի է, այդ
հողում իրենց
կատարած
ներդրումների
փոխհատուցում: .
Այն
հողօգտագործողներ
ին, որոնք
հաշվառման պահին
չունեն հողի
սեփականատիրությ
ան պաշտոնական
իրավունք, սակայն
հայց են
ներկայացնում այդ
հողերի համար,
աջակցություն
կտրամադրվի
գրանցման
գործընթացը
ավարտելու
հարցում և, դրանից
հետո, նրանք,
որպես հողի
սեփականատերեր,
կստանան
փոխհատուցում:

Կիրառվում է
ՎԶԵԲ ԻՊ 5
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400/ 500 կՎ փոխակերպիչ կայան Վրաստան-Հայաստան

Հայաստանի
օրենքներ և
կանոնակարգեր:
ՀՊԿՍՕ մասին
օրենքը կիրառելի է
(տես նաև` 3.2
պարբերությունը)

ՎԶԵԲ ԻՊ 5

Կիրառում

Հողօգտագործող
ներ

Մշակաբույսերին
հասցված վնասի
դիմաց
փոխհատուցում
տրամադրվում է
միայն գրանցված
հողօգտագործողնե
րին (հողի
սեփականատերերի
ն և օրինական
վարձակալներ)

Բոլոր
հողօգտագործողներ
ը (օրինական և
անօրինակ)
մշակաբույսերի
համար
փոխհատուցման
իրավունք ունեն:
Հողօգտագործողներ
ի եկամուտները
պետք է
վերականգնվեն
առնվազն մինչև
ծրագրի
իրականացումը
եղած մակարդակը:
Եթե անհրաժեշտ
լինի վերականգնել
ԾԱԵԱ-ների
եկամուտների մինչև
ծրագրի
իրականացումը
եղած մակարդակը,
ապա կտրամադրվի
փոխարինման հող:

Կիրառվում է
ՎԶԵԲ ԻՊ 5

Տներ և այլ
կառույցներ

Ազդեցության
ենթակա բոլոր
տների/շենքերի
համար տրվում է
փոխհատուցում
ծրագրի
պատճառով
հասցված
վնասների/
քանդման համար,
բացառությամբ
չգրանցված
առևտրային
կառույցների:

ՎԶԵԲ ԻՊ 5
ներառում է
փոխհատուցում
չգրանցված ոչ
առևտրային և
առևտրային
կառույցների
համար, ինչպես
նաև ոչ միայն
գրանցված շենքերի
համար:

Կիրառվում է
ՎԶԵԲ ԻՊ 5
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Հողի գնահատում
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Հայաստանի
օրենքներ և
կանոնակարգեր:
ՀՊԿՍՕ մասին
օրենքը կիրառելի է
(տես նաև` 3.2
պարբերությունը)

ՎԶԵԲ ԻՊ 5

Կիրառում

Հողի գնահատում
շուկայական ներկա
արժեքի հիման
վրա, գումարած
գնահատված
արժեքի 15 %-ը:

Հողի գնահատում
շուկայական ներկա
արժեքի հիման վրա:
Փաստացի
փոխհատուցումը՝
փոխարինման
արժեքի հիման վրա
(ներառյալ դրա հետ
կապված
ցանկացած
հարկերը,
վճարները կամ
գործարքի այլ
ծախսերը):

Կիրառվում է
և´
Հայաստանի
օրենսդրությու
նը, և´ ՎԶԵԲ
ԻՊ 5
15% հավելյալ
գումարը
կտրամադրվի
ի հավելումն
ծրագրի
կողմից
փակվող
ցանկացած
հարկերի կամ
գործարքի այլ
վճարումների
և ծախսերի:
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Հանրային լսում և
տեղեկատվությա
ն հրապարակում

3.4
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Հայաստանի
օրենքներ և
կանոնակարգեր:
ՀՊԿՍՕ մասին
օրենքը կիրառելի է
(տես նաև` 3.2
պարբերությունը)

ՎԶԵԲ ԻՊ 5

Կիրառում

Գերակա շահ
ճանաչելու մասին
որոշումի ուժի մեջ
մտնելուց յոթ օր
հետո պետք է
ներկայացվի բոլոր
օրինական
սեփականատերերի
ն: Որոշումը պետք
է հրապարակվի
ԶԼՄ-ներում:
Ազդեցությունների
քանակական
գնահատականի/
արժեքի,
իրավունքների,
փոխհատուցման
գումարների և
ֆինանսական
աջակցության
վերաբերյալ
տեղեկատվությունը
պետք է
հրապարակվի
ԾԱԵԱ-ների
համար մինչև
Գերակա շահ
ճանաչելու մասին
որոշման
/նախնական
ուսումնասիրությա
ն մեջ սահմանված
ամսաթիվը:

Հանրային
խորհդակցություն և
տեղեկատվության
հրապարակում,
մասնակցային
եղանակով,
ազդեցության
ենթակա անձանց
հետ համայնքային
մակարդակում:

Կիրառվում է
և´
Հայաստանի
օրենսդրությու
նը (ՀՊԿՍՕ
մասին
օրենքը), և´
ՎԶԵԲ ԻՊ 5

Հանրային
խորհրդակցության
և տեղեկատվության
հրապարակման
պլանը պետք է
մշակվի ՏԳԾ-ի հետ
մեկտեղ:
Բողոքների լուծման
մեխանիզմը
համաձայն ԻՊ 10ին.

Բացերի վերլուծություն
ՀՀ իրավական դաշտի և ՎԶԵԲ ԻՊ 5-ի միջև հիմնական
տարբերությունը վերաբերվում է Հայաստանի օրենսդրության մեջ
ազդեցության ենթակա հողերի և բնակելի շինությունների
սեփականության իրավունքի պարտադիր կարգավիճակին,
մինչդեռ, ԻՊ 5 փոխհատուցում և վերաբնակեցման աջակցություն է
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տրամադրում անգամ սեփականության իրավունքի
բացակայության դեպքում: Նախատեսվող ծրագրի համար պետք է
կիրառվի ԻՊ 5-ը: Սա նշանակում է, որ եթե ԻՊ 5 պահանջները
ավելի խիստ են քան ազգային օրենսդրությունը, ապա պետք է
կիրառվեն ԻՊ 5 առավել խիստ պահանջները:
Այլ խնդիրներ են ձագում իրականացման և մշտադիտարկման հետ
կապված, որտեղ հայկական իրավական դաշտը անորոշության և,
երբեմն, երկիմաստության հակում ունի: Առկա է զգալի բաց օրենքի
կիրարկման և ԻՊ 5 երաշխիքների միջև: Առաջարկվում է, որ ԲԷՑ-ը
պատասխանատու կլինի ՏԳԾ-ի պատրաստման, հանրային
լսումներին աջակցության, սոցիալական և բնապահպանական
հարցերով զբաղվող անձնակազմի վերապատրաստման և
մշտադիտարկման իրականացման համար, լրացնելով այդ բացը:
Մշտադիտարկման գծով դրսի խորհրդատուն նույնպես
պատասխանատու կլինի ծրագրի ներքո յուրաքանչյուր ՏԳԾ-ի
համար պատրաստվելիք ՏԳԾ-ի իրականացման
համապատասխանության հաշվետվության պատրաստման
համար՝ ըստ ՏՔՇ-ի:
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4. Իրավասություններ և իրավունքների շրջանակ
4.1

Իրավասությունները
Ծրագրի ներքո փոխհատուցում կամ վերաբնակեցում ստանալ
իրավասու են հետևյալ ԾԱԵԱ-ները.
(ա)

(բ)
(գ)
(դ)

բոլոր ԾԱԵԱ-ները, որոնք կորցնում են հող՝ լինի դա
սեփականության իրավունքով/ հողի ավանդական
իրավունքով, իրավական կարգավիճակ ստանալու ենթակա
հող, իրավական կարգավիճակ չունեցող հող,
վարձակալները և բնավարձակալները՝ գրանցված կամ
չգհրանցված
շինությունների, մշակաբույսերի, բույսերի կամ հողին կից այլ
օբյեկտների սեփականատերերը, և
այն ԾԱԵԱ-ները, որոնք կորցնում են բիզնեսը, եկամուտը և
աշխատավարձը:

Փոխհատուցման իրավասությունը կսահմանափակվի
վերջնաժամկետով՝ մանրամասն հաշվառման և կորուստների
գույքագրման օրը: Կասեցման ամսաթվից հետո ազդեցության
ենթակա տարածքներում բնակություն հաստատումը,
բարելավումը կամ գործունեության մեկնարկը փոխհատուցման
ենթակա չեն:
Այնուամենայնիվ, ԾԱԵԱ-ներին կանխավ ծանուցում
կներկայացվի, որով վերջիններիս կխնդրվի ազատել տարածքը:
Ազդեցության ենթակա անձանց հնարավորություն կտրվի
ապամոնտաժել ազդեցության ենթակա կառույցները մինչև ծրագրի
իրականացումը, սակայն նրանք չեն կրի ընդհանուր
ապամոնտաժման ծախսերը: Շինարարական նյութերը, որոնք
ԾԱԵԱ-ները կորոշեն նորից օգտագործել չեն առգրավվի և նրանք
չեն վճարի որևէ տուգանքներ և չեն ենթարկվի որևէ
պատժամիջոցի: Մնացած կառույցները և չօգտագործված նյութերը
կապամոնտաժվեն իրականացնող գործակալության կողմից:
Այն ԾԱԵԱ-ներին, որոնք պետք վերաբնակեցվեն, կտրվի հող,
աջակցություն կտրամադրվի հողի սեփականության գրանցման և
նոր տան կառուցման համար: ԾԱԵԱ-ները կընդգրկվեն նրանց
վերաբնակեցմանը վերաբերվող բոլոր քննարկումներում և նրանց
կտրվի ընտրության համար տարբերակներ: Կենսամիջոցների
վերականգնման միջոցառումները կֆինանսավորվեն ԾԱԵԱ-ների
կենսամակարդակի և կենսապայմանների բարելավման, կամ,
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առնվազն, մինչև վերաբնակեցումը եղած մակարդակի
վերականգնման համար:

4.2

Իրավունքների շրջանակ
Հողեր, տներ և այլ շինություններ, ինչպես նաև եկամուտ կորցնող
ԾԱԵԱ-ները իրավասու են ստանալ փոխհատուցում հողի
մշտական կամ ժամանակավոր կորուստների, շինությունների
կորուստների, մշակաբույսերի և ծառերի կուրուստների համար,
վերաբնակեցման նպաստ և բիզնեսի կորստի նպաստ՝ հարկային
հաշվետվությունների և/կամ ընդհանուր գումարի հիման վրա:
Քանի որ չկա էլեկտրահաղորդման գծի կառուցման հետ կապված
վերականգնման իրավունքների վերջերս ունեցած փորձ, ապա
հիմք է ընդունվել ճանապարհաշինարարական ոլորտի փորձը,
օրինակ՝ ՏԿՆ/ԱԶԲ, դեկտեմբեր 2010 թ., և ՀԲ «Հրազդան- Շինուհայր
220 կՎ գծի վերականգնում» 2013-15թթ.:
ԾԱԵԱ-ներին կարելի է դասակարգել հետևյալ երեք խմբերից
մեկում.
(ա) Օրինական սեփականատերեր՝ նրանք, ովքեր ունեն հողի
պաշտոնական օրինական իրավունք (այդ թվում՝ երկրի օրենքների
ներքո ճանաչված ավանդկան իրավունքները):
(բ) ԾԱԵԱ, որոնց կարգավիճակը ենթակա է օրինականացման՝
նրանք, ովքեր հաշվառումը սկսելու դրությամբ չունեն հողի
պաշտոնական օրինական իրավունք, սակայն դիմել են նման
հողերի կամ ակտիվների օրինականացման համար, ապահովելով,
որ նման հայտը ճանաչելի է Հայաստանի Հանրապետության
օրենքի ներքո կամ կլինի ճանաչելի ծրագրի շրջանակներում
տարաբնակեցման գործողությունների արդյունավետ
իրականացման ապահովման համար անհրաժեշտ ցանկացած
իրավական քայլերի միջոցով, ներառյալ, ինչպես հարկն է, հողի
օրինականացման հայտի ճանաչման գործընթացը, ներառյալ
ավանդական օրենքից և ավանդական օգտագործումից բխող
հայտերը:
(գ) ԾԱԵԱ, որոնց կարգավիճակը ենթակա է օրինականացման՝
նրանք, ովքեր չունեն իրենց կողմից զբաղեցրած հողի ճանաչելի
օրինական իրավունք կամ հայտ:

4.2.1

Հողեր
Փոխհատուցում ստանալու իրավունքները բերված են ստորև:
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Գյուղատնտեսական հողերի օրինական սեփականատերերը
կստանան փոխհատուցում՝ (i) դրամական փոխհատուցման
արժեք՝գնահատված շուկայական կամ կադաստրային արժեքով,
որն ավելի բարձր է, գումարած 15%: Շուկայական գնի
բացակայության դեպքում, դրամական փոխհատուցման հիմք
կլինի նույն համայնքում, ԾԱԵԱ-ի կողմից ընդունելի,
փոխարինման հողակտորի արժեքը, գումարած 15% նպաստ կամ
(ii) նույն գյուղում, ԾԱԵԱ կողմից ընդունելի, կորցրած հողամասին
համարժեք արժեք/ բերքատվություն ունեցող հողով
փոխարինելու միջոցով: Հողի անուղղակի ազդեցություն կրող
հատվածները, որոնք ծրագրի ազդեցությունից հետո դարձել են
դժվար հասանելի կամ մշակման կամ այլի համար անպիտան ևս
կներառվեն ազդեցության ենթակա հողերի մեջ: Եթե ազդեցության է
ենթարկվել ԾԱԵԱ-ի գյուղատնտեսական նշանակության հողի
ավելի քան 10%-ը, ԾԱԵԱ-ները (սեփականատերերը,
վարձակալները և բնավարձակալները) պետք է խիստ
ազդեցության համար լրացուցիչ նպաստ ստանան (տես
սահմանումը՝ էջ 42): Փոխհատուցումը կլինի փոխանցման
մասհանումներից և գրանցման վճարներից ազատված:
Ոչ գյուղատնտեսական հողերի օրինական սեփականատերերը
կստանան շուկայական արժեքին համարժեք կանխիկ դրամական
փոխհատուցում, գումարած 15 % նպաստ: Շուկայական գնի
բացակայության դեպքում, փոխհատուցումը կլինի նույն
համայնքում, ԾԱԵԱ-ի կողմից ընդունելի, փոխարինման
հողակտորի ձևով կամ կանխիկ դրամական փոխհատուցում հողի
փոխարինման արժեքով, գումարած 15% նպաստ: Հողի անուղղակի
ազդեցություն կրող հատվածները, որոնք ծրագրի ազդեցությունից
հետո դարձել են դժվար հասանելի կամ մշակման կամ այլի համար
անպիտան ևս կներառվեն ազդեցության ենթակա հողերի մեջ:
Որտեղ հնարավոր է պետք է խուսափել գյուղի զարգացման/
բնակելի հողերից և պետք է ստանան համարժեք փոխհատուցում:
ԾԱԵԱ-ների հետ խորհրդակցություն կանցկացվի
այլընտրանքային հողակտորների վայրի ընտրության վերաբերյալ
և կտրվի նախկին հողակտորին հնարավորինս մոտիկ վայրում
կամ, եթե դա հնարավոր չէ, կտրվի կանխիկ դրամական
փոխհատուցում: Փոխհատուցումը կլինի փոխանցման
պահումներից և գրանցման վճարներից ազատված:
ԾԱԵԱ, որոնց կարգավիճակը ենթակա է օրինականացման՝
օրինական կարգավիճակ պետք է ստանան և նրանց կորուստները
ամբողջությամբ պետք է փոխհատուցվեն այնպես, ինչպես
իրավական կարգավիճակ ունեցող սեփականատերերինը։
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ԾԱԵԱ, որոնց կարգավիճակը ենթակա է օրինականացման՝ պետք
է միանվագ վերաբնակեցման նպաստի տեսքով փոխհատուցում
ստանան այլ վայր տեղափոխվելու համար: Նրանք նաև
վերականգնման նպաստի իրավունք ունեն, եթե պատկանում են
խոցելի անձանց կատեգորիաին, ինչպես նաև վերաբնակեցման
դեպքում՝ վերաբնակեցման նպաստի:
Վարձակալները պետք է օրինականացվի որպես սեփականատեր և
ստանա օրինական սեփականատիրոջ լիարժեք փոխհատուցում
կամ նրան պետք է տրվի նոր վարձակալություն: Եթե դա
հնարավոր չէ (եթե ՀՀ օրենքի համաձայն վարձակալը չի կարող
օրինականացվել որպես սեփականատեր կամ նա հրաժարվում է
սեփականության իրավունք ստանալուց և նոր վարձակալությունից
և նախընտրում է ստանալ փոխհատուցում), ապա նրանք պետք է
փոխհատուցում ստանան ազդեցության ենթակա հողերի
շուկայական կամ կադաստրային արժեքով (որն ավելի մեծ է):

4.2.2

Պետական և համայնքային հողեր
Պետական և համայնքային հողերը պետք է օտարվեն ՀՀ հողային
օրենսգրքի 66 հոդվածի 1 պարբերության 7 ենթապարբերության
համաձայն և միայն այն բանից հետո, երբ համայնքը կփոխի հողի
կարգը, դարձնելով այն էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի,
կոմունալ ենթակառուցվածքի նշանակության: ՀՀ հողային
օրենսգրքի 2 պարբերության համաձայն՝ հողերը կօտարվեն
էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ
ենթակառուցվածքի նշանակության հողերի կադաստրային
արժեքով: Պետական և համայնքային հողերի կատեգորիայի
փոփոխության խախսերը կվճարվի ԲԷՑ-ի կողմից:

4.2.3

Շինություններ
Բնակելի շինությունների համար փոխհատուցում պետք է
տրամադրվի փոխարինման արժեքով + 15% ` անկախ ԾԱԵԱ
գրանցման կարգավիճակից: Փոխհատուցումը տրամադրվելու է
առանց ամորտիզացիոն պահումների, գործարքի, գրանցման
ծախսերի և վերաօգտագործելի նյութերի արժեքի: Մասնակիորեն
ազդեցություն կրելու դեպքում և այն դեպքում, երբ
սեփականատերը չի ցանկանում տեղափոխել շինությունը,
ազդեցությունները կընդգրկեն միայն շինության ազդեցության
ենթարկված մասը և այդ մասի լիարժեք վերականգնումը
շահագործման համար պիտանիության նախկին վիճակին:
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Վերաբնակեցվող վարձակալներին կտրվի վերաբնակեցման և
խիստ ազդեցություն կրելու նպաստ (տես ստորև):
Ոչ բնակելի շինությունների համար ևս փոխհատուցում
կտրամադրվի վերոհիշյալ ձևով միայն այն ԾԱԵԱ-ներին, ովքեր
օրինական կարգով գրանցել են իրենց սեփականությունը (տես
վերևում): Սակայն, ԾԱԵԱ-ները, ովքեր չունեն շինության/
գրանցում նույնպես կփոխհատուցվեն, բայց միայն դրանց
օրինականացումից հետո: Գրանցում չունեցող ԾԱԵԱ-ները իրենց
շինությունն օրինականացնելու համար պետք է վճարեն
օրինականացման համար պահանջվող գումարները: Խոցելի
ԾԱԵՏՏ-ները (ծրագրի ազդեցության ենթակա տնային
տնտեսություն) աջակցություն կստանան իրենց շինությունների
օրինական ձևով գրանցելու համար (ծրագիրը կվճարի գրանցման
բոլոր վճարները): Վերաբնակեցվող վարձակալներին կտրվի
վերաբնակեցման և խիստ ազդեցություն կրելու նպաստ:

4.2.4

Այլ փոխհատուցումներ և նպաստներ
Մշակաբույսեր: Մեկ տարվա բերքի համախառն արժեքի
շուկայական ընթացիկ դրույքաչափերին համապատասխան
լռելյայն կանխիկ փոխհատուցում։ Մշակաբույսերին հասցված
վնասի դիմաց փոխհատուցում պետք է ստանան ինչպես
սեփականատերերը, այնպես էլ վարձակալները՝ իրենց
վարձակալության պայմանագրերի հիման վրա: Համաձայն ՎԶԵԲ
ԻՊ 5-ի, հողի անօրինական օգտագործողները նույնպես իրավասու
են ստանալ բերքի համար փոխհատուցում նույն պայմաններով ինչ
վարձակալները:
Ծառեր: Շուկայական դրույքաչափերին համապատասխան
կանխիկ փոխհատուցում՝ հիմնվելով ծառերի տեսակի, տարիքի և
բերքատվության վրա: Կանխիկ փոխհատուցում փայտատու և
մրգատու (միրգ/ընկույզ) մասնավոր ծառերի համար:
Պետական/համայնքային ծառերի հատման դեպքում՝ կրկնակի
թվով ռեպլանտացիա համապատասխան վայրերում:
Ձեռնարկատիրական գործունեություն: Եթե ձեռնարկատիրական
գործունեության տվյալ հնարավորությունը կորում է մշտապես,
դրա դիմաց տրամադրվում է մեկ տարվա զուտ եկամտին
համարժեք փոխհատուցում՝ հարկերի մասին հայտարարագրերի
հիման վրա: Ձեռնարկատիրական գործունեության տվյալ
հնարավորության ժամանակավոր կորստի դեպքում
փոխհատուցում տրամադրվում է ամսական եկամտի չափով,
հարկերի մասին հայտարարագրի հիման վրա`
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ձեռնարկատիրական գործունեության ընդհատված ամիսների
հաշվարկով: Հարկերի մասին հայտարարագրի
բացակայության դեպքում (մեծ մասամբ ոչ ֆորմալ/փոքր
ձեռնարկատիրական գործունեության դեպքում) ԾԱԵԱ-ների
փոխհատուցումը կկատարվի ամսական նվազագույն, չհարկվող
աշխատավարձի գումարի չափով (ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանվազ
նվազագույն աշխատավարձ): Սա ընդունված է ոչ ֆորմալ
ձեռնարկատիրական գործունեության դեպքում, որը սովորաբար
ունենում է նվազագույն չհարկվող աշխատավարձից ցածր շահույթ
և դրանով իսկ պահպանվում է քաղաքականության
կենսամակարդակի վերականգնման սկզբունքները:
Գրանցված ձեռնարկատիրական գործունեության մեջ ներգրավված
աշխատողները: Աշխատավարձի կորուստը կփոխհատուցվի
ձեռնարկատիրական գործունեության ընդհատված
ժամանակաշրջանի համար՝ առավելագույնը 6 ամսվա համար:
Վերաբնակեցման նպաստ: Այն ԾԱԵԱ, որոնք հարկադրված են
վերաբնակեցվել (ներառյալ վարձակալները), պետք է ստանան
տրանսպորտային և մեկ ամսվա ապրուստի ծախսերի համար
բավարար վերաբնակեցման նպաստ:
Համայնքային կառույցներ և կոմունալ ծառայություններ:
Ամբողջությամբ պետք է փոխարինվեն կամ վերականգնվեն
այնպես, որ կարողանան իրականացնել ծրագրից առաջ ունեցած
գործառույթները:
Խիստ ազդեցության: Այն ԾԱԵՏՏ-ները, որնք կորցնում են
գյուղատնտեսական հողերի 10%-ը և ավելին կամ
տարաբնակեցվող ԾԱԵՏՏ-ները կստանան խիստ ազդեցության
համար նպաստ ամսական 50,000 ՀՀ դրամի չափով 6 ամսվա
համար (համարժեք ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված նվազագույն
աշխատավարձին 6 ամսվա համար):
ԾԱԵԱ-ները կստանան հետևյալ ֆինասական աջակցությունը:
Ձեռքբերման և փոխհատուցման վճարման հետ կապված
ծախսեր/վճարներ, այդ թվում.
 լիազորագիր ստանալու ծախսեր/վճարներ (տեղում/դրսից
տրամադրվող)
 ազգային անձնագրի (նույնականացման քարտի) ժամկետի
լրացման հետ կապված ծախսեր/վճարներ
 ժառանգություն ստանալու հետ կապված ծախսեր/վճարներ
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 հողի ձեռքբերման հետ կապված փոխանցման հարկերը և
վճարները կտրվեն ծրագրի կողմից որպես փոխհատուցման մի
մաս:

Խոցելի անձանց փոխհատուցում:
Խոցելի անձանց (աղքատության սահմանագծից ցածր
կենսամակարդակ ունեցող ԾԱԵԱ-ներ կամ կանանց կամ տարեց
կամ հաշմանդամ անձանց կողմից ղեկավարվող տնային
տնտեսություններ) կտրվի 6 ամսվա նվազագույն աշխատավարձի
չափով վերականգնման նպաստ և առաջնայնություն ծրագրի
իրականացման հետ կապված աշխատատեղերի համար:
Կանանց կողմից ղեկավարվող տնային տնտեսությունները, տարեց
կամ հաշմանդամ անձ ունեցող տնային տնտեսությունները
համարվում են խոցելի տնային տնտեսությունների շարքում:
Խոցելի անձանց կտրվի նվազագույն աշխատավարձի չափով վեց
ամսվա միանվագ նպաստ:
Խոցելի անձիք են համարվում:
(i) Անապահով ՏՏ, որոնք գրանցված են ՀՀ Աշխատանքի և
սոցիալական հարցերով նախարարության (ԱՍՀՆ) Ընտանեկան
նպաստների համակարգում և ստանում են համապատասխան
դրամական նպաստ` սահմանված ՀՀ օրենսդրությամբ:
(ii) Միայնակ, այրի կամ ընտանիքի կերակրողին կորցրած
կանանցից բաղկացած տնտեսությունները, որտեղ բացի
թոշակառուից, ՀՀ զինված ուժերում ծառայողից, 1-ին և 2-րդ
կարգի հաշմանդամից կամ մինչև 23 տարեկան առկա
համակարգում սովորող ուսանողից բացի այլ աշխատունակ
տարիքի անձ չկա:
(iii) Թոշակառուներից, տարեցներից բաղկացած
տնտեսությունները, որտեղ թոշակառուից, ՀՀ զինված ուժերում
ծառայողից, 1-ին և 2-րդ կարգի հաշմանդամից կամ մինչև 23
տարեկան առկա համակարգում սովորող ուսանողից բացի այլ
աշխատունակ տարիքի անձ չկա:
Աղքատության շեմից ցածր գտնվող տնային տնտեսությունների
աջակցություն:
Եթե նկարագրույթյան նախագծի մշակման ընթացքում ԾԻՄ-ի
խորհրդատու ընկերությունները բացահայտում են, որ
ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունը աղքատ է և դեռևս
ընդգրկված չէ Ընտանեկան նպաստների համակարգում, ապա
ԾԻՄ-ը տեղեկացնում է ՀՀ ԱՍՀՆ-ին և տվյալ շրջանում
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սոցիալական ծառայություններ մատուցող մարմնին տվյալ տնային
տնտեսությունը Ընտանեկան նպաստի համակարգում ընդգրկելու
մասին՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Աղքատության
շեմից ցածր գտնվող տնային տնտեսությունները կհամարվեն
խոցելի և իրավասու կլինեն ստանալ խոցելի անձանց նպաստ և
աջակցություն Ընտանեական նպաստի համակարգում գրանցվելու
համար: Այն ԾԱԵԱ, որոնք այս կամ այն պատճառով չեն ընդգրկվի
Ընտանեական նպաստի համակարգում, միևնույնն է կստանան
խոցելի անձանց նպաստ (և նրանց հասանելի բոլոր
փոխհատուցումները):

4.3

Ակտիվների գնահատման մեթոդները
Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության համար
պահանջվում է լիցենզավորում (հոդված 9): Գործունեությունը
պետք է իրականցվի իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց
կողմից՝ անշարժ գույքի գնահատման համար լիցենզիա
ստանալուց հետո, ինչպես սահմանված է «Լիցենզավորման
մասին» ՀՀ օրենքի:
Անշարժ գույքի գնահատման պատվերների իրավական հիմքն է
ծառայությունների մատուցման քաղաքացիական պայմանագիրը,
կազմված ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի համաձայն (հոդված 9):
Բացի այդ, օրենքի հոդված 10-ում թվարկված են կարևոր
դրույթներ, որոնք կողմերը պետք էընդգրկեն նշված
պայմանագրում:
Անշարժ գույքի գնահատումը իրականացվում է ՀՀ
կառավարության կողմից սահմանված գույքի գնահատման
ստանդարտի համաձայն (հոդված 7). Վերջինս պետք է
պարունակի՝
ա) անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքները, քանակական և
որակական բնութագրերը.
բ) անշարժ գույքի գնահատման մեթոդները
գ) անշարժ գույքի գնահատման արդյունքների ձևակերպման
նկատմամբ պահանջները.
դ) հղումներ այլ նորմատիվ իրավական ակտերին
ե) գնահատողի վարքագծին ներկայացվող պահանջները:
Օրենքի այս դրույքի հիման վրա ՀՀ կառավարությունը 2006 թ.
հունիսի 6 որոշում է ընդունել «Հայաստանի Հանրապետությունում
անշարժ գույքի գնահատման ստանդարտը հաստատելու մասին»:
Այս որոշման համաձայն, Առևտրի և տնտեսական զարգացման
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նախարարությունը (այժմ Էկոնոմիկայի նախարարությունը)
սահմանում է և 2006 թ. սեպտեմբերի 1-ից ուշի մեջ է մտնում
Հայաստանի Հանրապետությունում անշարժ գույքի գնահատման
ստանդարտը:
Անշարժ գույքի գնահատումը պետք է հիմնված լինի «Անշարժ
գույքի գնահատման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված
ընթացակարգի վրա:
(ա) Գյուղատնտեսական հողերը կգնահատվեն շուկայական
դրույքաչափով, ազդեցության ուսումնասիրությանը նախորդող
տարում կատարված հողի վաճառքների ուսումնասիրության հիման
վրա:
(բ) Տները/շինությունները կգնահատվեն փոխարինման դրույքաչափով՝
շինության տեսակի, նյութերի արժեքի, աշխատանքի,
տրանսպորտային/այլ շինարարական ծախսերի հիման վրա:
Ամորտիզացիայի, գործարքի կամ վերաօգտագործելի նյութերի
արժեքների համար պահումներ չեն կատարվի: Եթե ԾԱԵԱ չի
ցանկանում տեղափոխվել շինությունը, ազդեցությունները
կընդգրկեն միայն շինության ազդեցության ենթարկված մասը և այդ
մասի վերականգնումը:
(բ)

Մեկ տարվա բերքը կգնահատվի զուտ շուկայական գնով
հողակտորից վաճառքի ենթադրությամբ: Եթե ԾԱԵԱ-ն իրավունք
ունի ստանալ մեկ տարվա բերքի արժեքից ավել փոխհատուցում,
ապա հաջորդ տարիների փոխհատուցումը կկազմի տարեկան
բերքի համախառն շուկայական արժեքը:

(գ)

Ծառերի գնահատումը կկատարվի տարբեր մեթոդոլոգիաներով,
կախբած թե ծառը փայտանյութ տվող ծառ է թե մրգատու՝
1. ծառերը կգնահատվեն ըստ տարիքային կատեգորիայի (i.
նորատունկ, ii. միջին տարիքի և iii. հասուն) և փայտի ծավալի և
արժեքի:
2. Պտղատու ծառերը գնահատվում են ըստ տարիքի (i. նորատունկ,
ii. հասուն՝ սակայն դեռևս ոչ բերքատու, և iii. բերգատու): Առաջին
(i) և երկրորդ (ii) կատեգորիաների ծառերը փոխհատուցվում են
կատարված ներդրումների հիման վրա, երրորդ (iii) կատեգորիայի
ծառեր փոխհատուցվում են 1 տարվա եկամտի զուտ շուկայական
արժեքը բազմապատկելով այն տարիքների թվով, որը անհրաժեշտ է
նոր ծառը լիարժեք բերքատվության հասցնելու համար:

Աղբյուրը՝ ՀՀ ՏԿՆ/ԱԶԲ, դեկ. 2010 թ.
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Փոխհատուցման միավորի դրույքաչափերը կգնահատվեն
հավաստագրված անկախ գնահատողի կողմից՝ հստակ և
թափանցիկ մեթոդոլոգիաների կիրառմամբ:
Անշարժ գույքի գնահատումից հետո գնահատողը պատրաստում է
անշարժ գույքի գնահատման հաշվետվություն (հոդված 11):
Օրենքը սահմանում է հաշվետվության պարտադիր շրջանակը:
Օրինակ, ի լրումն այլ տվյալների և տեղեկատվության
հաշվետվությունը պետք է պարունակի նաև անշարժ գույքի
գնահատման երեք դասական մեթոդների կիրառման հղումները
գնահատման ստանդարտին, իսկ տվյալ անշարժ գույքի օբյեկտի
գնահատման համար մեկ կամ երկու դասական մեթոդների
կիրառման անհնարինության դեպքում՝ դրանց հիմնավոր
պատճառաբանությունը: Անշարժ գույքի գնահատման
հաշվետվության ընդհանուր պահանջները սահմանվում են
անշարժ գույքի գնահատման ստանդարտով:
Դասական մոտեցումներն են՝ 1.) գնահատված ապրանքից գոյացած
եկամուտը, 2.) շուկայական գինը և 3.) փոխարինման արժեքը:
Գնահատման հաշվետվության տվյալների, ինչպես նաև անշարժ
գույքի գնահատմամբ հաշվարկված շուկայական արժեքի
արժանահավատության խնդիրները կարող են պարզաբանվել
լիազորված մարմնին ուղղված անշարժ գույքի գնահատման
գործունեության սուբյեկտներից յուրաքանչյուրի դիմումի հիման
վրա կամ լիազոր մարմնի նախաձեռնությամբ: Վեճերի
առկայության դեպքում՝ դատական կարգով:
Նշում: Ձեռնարկատիրական գործունեության և
ձեռնարկատիրական գործունեության փոխհատուցման, կորցրած
շահույթի, տարաբնակեցման և այլնի գնահատման
անհրաժեշտության դեպքում նշված օրենքը ամբողջական չէ և
անհրաժեշտ կլինի վարձել հատուկ գիտելիքներ ունեցող անձանց
կորցրած կամ ազդեցության ենթակա ձեռնարկատիրական
գործունեության գնահատման համար:
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5. ՏԳԾ պատրաստում, վերանայում և հաստատում
Էլեկտրահաղորդման նոր գծի ծրագծի մանրամասն նախագծի
ամփոփումից հետո, որը կներառի բոլոր զուգահեռ հատվածները և
շրջանցումները, կարելի է սկսել ծրագրի ազդեցությանն ենթակա
անձանց (ԾԱԵԱ) հաշվառումը, ներառյալ ազդեցությանն ենթակա
անշարժ գույքի նախնական կադաստրային ուսումնասիրությունը
և դրա սեփականատերերի և առանց սեփականության իրավունքի
օգտագործողների գրանցումը: Վերոնշյալ ուսումնասիրությունից
հետո Կառավարությունը սույն ծրագիրը հռչակում է որպես
հանրային շահ (տես՝ Նկար 6-1և Նկար 6-2): Որոշման ընդունումից
հետո, շինարարության կապալառուի/ԲԷՑ-ի ընտրած
խորհրդատուները կիրականացնեն դաշտային մանրամասն
ուսումնասիրություն, որը ներառում է ծրագրի ազդեցությանն
ենթակա անձանց (ԾԱԵԱ) մանրամասն հաշվառումը և
կորուստների մանրամասն գույքագրումը, այսինքն՝ հողի և մյուս
ակտիվների վրա բոլոր ազդեցությունները։
Դրանից հետո, անկախ գնահատողը կիրականացնի ազդեցությանն
ենթակա բոլոր ակտիվների գնահատում։ Սա թույլ կտա ստեղծել
փոխհատուցումների, տարաբնակեցման և կենսամակարդակի
վերականգնման համար բյուջե։ Սոցիալտնտեսական
ուսումնասիրություն կանցկացվի ծրագրի ազդեցությանն ենթակա
տնային տնտեսությունների համար՝ ԾԱԵԱ-ների
կենսամակարդակի սոցիալտնտեսական կողմերը (օրինակ`
եկամուտների աղբյուրները, աղքատության մակարդակը, էթնիկ
պատկանելիությունը, կրթությունը, առողջական վիճակը, հողի
սեփականությանտեսակը, տների տեսակները և արժեքը և այլն)
հասկանալու և կենսամակարդակի վերականգնման հատուկ
միջոցառումներ պահանջող ԾԱԵԱ-ների խոցելի վիճակների
համար։ Այս ուսումնասիրության տվյալների հիման վրա կկազմվի
Տարաբնակեցման գործողությունների ծրագիր։ ԾԱԵԱ-ները
շարունակաբար կտեղեկացվեն ծրագրի ընթացքի մասին և
բողոքների լուծման մեխանիզմի մասին և ՏԳԾ-ն շարունակաբար
կարդիականացվի։ ՏԳԾ-ն պետք է հաստատվի ծրագիրը
ֆինանսավորող գործակալության կողմից։
Հողի սեփականության իրավունք չունեցող հողօգտագործողների
օրինականացում.
Գործնականում հողի սեփականության իրավունք չունեցող բոլոր
հողօգտագործողներին կարելի է օրինականացնել, եթե
հողակտորները չեն գտնվում «կարմիր գոտիներում» (հատուկ
հանրային կամ պետական օգտագործման համար նախատեսված
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տարածքներ` ռազմական նշանակության, հիվանդանոցների
տարածքներ, դպորցներին հատկացված տարածքներ և
բնակության համար անպիտան տեղանքներ, ինչպիսիք են գետերի
հուները, ռադիոակտիվ տարածքները և այլ վտանգավոր կամ
էկոլոգիական առումով անբարենպաստ վայրերը (տես՝ ՀՀ հողային
օրենսգրքի 60-րդ հոդվածը)։ Իրավունքներն օրինականացնելու
նպատակով ԾԱԵԱ-ները պետք է նախաձեռնեն օրինականացման
գործընթաց`համաձայն համապատասխան վարչական
կանոնակարգերի։ ԲԷՑ-ը աջակցություն կտրամադրի իրավունքի
օրինականացման ենթակա ԾԱԵԱ-ներին և կխթանի գործընթացը:
Սրա համար կարող է պահանջվել իրավաբան և տեխնիկական
փորձագետների վարձում՝ գործընթացին աջակցելու նպատակով և,
անհրաժեշտության դեպքում, պահանջվող վճարների համար
ֆինանսական աջակցության տրամադրում: Գործնականում դա
կնշանակի, որ ԲԷՑ-ը կապահովի, որ ՏԳԾ-ի պատրաստման և
իրականացման համար պատասխանատու Կապալառուն վարձի
անհրաժեշտ փորձագետների (օրինակ՝ իրավաբաններ,
երկրաչափեր) օրինականացման գործընթացում ԾԱԵԱ-ներին
աջակցելու համար: Որոշ ԾԱԵԱ-ների համար սա պարզապես
կընդգրկի համապատասխան ընթացակարգերի վերաբերյալ
ուղորդում, մինչդեռ առավել խոցելի ԾԱԵԱ-ների համար
կպահանջվի առավել ինտենսիվ աջակցություն և ուղորդում
գործընթացի յուրաքանչյուր փուլի համար: Ի վերջո, Կապալառուն
նույնպես պետք է պարզի, թե որ ԾԱԵԱ-ներն են իրավասու
ստանալ ֆինանսական աջակցություն ( իրավունքի
օրինականացման վճարների համար և այլն)՝ նրանց
վճարունակության հիման վրա: Սա կորոշվի որպես
սոցիալտնտեսական հաշվառման և կորուստների գույքագրման մի
մաս և դրա հիման վրա Տարաբնակեցման գործողությունների
ծրագրում կհստակեցվեն աջակցության տարբեր տեսակների
համար հատուկ իրավունակության չափանիշներ:
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6. Իրականացման գործընթաց
6.1

ՏԳԾ-ի իրականացման գործընթաց
ՏԳԾ-ի իրականացումը պետք է ավարտվի մինչև շինարարական
աշխատանքների սկիզբը։ Կարելի է տարբերակել հետևյալ չորս
փուլերը.
1.) ՏԳԾ-ի պատրաստում
ՏԳԾ-ի պատրաստումը սկսվում է ՏԳԾ-ի իրականացման համար
ինստիտուցիոնալ կարողությունների ապահովումից և ՏՔՇ-ի
առաջարկությունների վերանայումից, ինչպես նաև ՇԿ-ի համար
որոշումների ընդունման գործընթացից՝ ՏԳԾ-ի ամփոփման
առաջադրանքի համար ԲԷՑ-ին օժանդակության տրամադրման
նպատակով։
2.) ՏԳԾ-ի ամփոփում
Այս փուլը կիրականացվի մանրամասն նախագծերի
պատրաստմանը զուգահեռ։ Այն ներառում է ԾԱԵԱ-ների
հաշվառումը և վնասների մանրամասն գույքագրումը, ինչպես նաև
կենսամակարդակը մինչև ծրագրի սկիզբն եղած մակարդակը
վերականգնելու և խոցելիությունից խուսափելու որոշման համար
անհրաժեշտ սոցիալտնտեսական ուսումնասիրությունը։
3.) ՏԳԾ-ի իրականացում
Այս փուլը կսկսվի ՏԳԾ-ի վերջնական տարբերակի հաստատումից
հետո։ ԾԱԵԱ-ների հետ բանակցությունները կսկսվեն ծրագրի այս
փուլում։ Այս փուլը ներառում է հողի գնահատման և ձեռքբերման
ընթացակարգերը, ինչպես նաև փոխհատուցումների արդյունավետ
վճարումը, կենսամակարդակի վերականգնման միջոցառումները և
տարաբնակեցման ընթացակարգերը։ Այն ավարտվում է բոլոր
ԾԱԵԱ-ների փոխհատուցման ամբողջական վճարումից հետո։
4.) Շինարարական աշխատանքների մեկնարկ
Շինարարական աշխատանքները կսկսվեն միայն ծրագրի
ազդեցությանն ենթակա բոլոր տնային տնտեսություններին
փոխհատուցման վճարումից հետո և ԾԱԵԱ-ների
տարաբնակեցման առնվազն ակտիվ փուլում։ Անհրաժեշտ կլինի
անկախ մշտադիտարկման արդյունքում կազմված ՏԳԾ-ին
համապատասխանության հաշվետվություն:
ՏԳԾ-ի բողոքների լուծման և մշտադիտարկման շարունակական
առաջադրանքների իրականացումը կշարունակվի նաև
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շինարարական աշխատանքների փուլում՝ ԾԱԵԱ-ների
պահանջներին ժամանակին արձագանքելու և տարաբնակեցման
ընթացակարգերի ճիշտ իրականացման ապահովման համար:
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Նկար 6-1. Հանրային և պետական նպատակներով գույքի օտարման գործողությունները
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Նկար 6-2. Հանրային և պետական նպատակներով գույքի օտարման գործողությունների պայմանները և ժամկետները
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Օրենքը հնարավորություն է տալիս ձեռբերողին օտարման
ենթակա սեփականության նախնական ուսումնասիրության
դիմում նեկայացնելու Կառավարությանը` նախքան հանրային և
պետական կարիքների համար սեփականության օտարման
գործընթացի ապահովումը: Եթե այս տարբերակն ընդունելի
է, ձեռքբերողը պետք է գրավոր դիմում ներկայացնի
Կառավարությանը`սեփականության նախնական
ուսումնասիրություն անցկացնելու նպատակով: Եթե
Կառավարությանն ուղարկված դիմումում ներկայացված
տեղեկությունը համարվի բավարար (տես՝ «Հանրային և պետական
կարիքների համար սեփականության օտարման մասին» ՀՀ օրենքի
հոդված 7, կետ 2), ապա կընդունվի «Սեփականության օտարման
մասին նախնական ուսումնասիրության վերաբերյալ» որոշումը:
Որոշումը պետք է սահմանի.






բացառիկ գերակա հանրային շահը
օտարման ենթակա սեփականության տեղը/գտնվելու վայրը
լիազորված մարմինը
օտարման ենթակա սեփականության ձեռքբերողը
ուսումնասիրության ժամկետը, որը չի կարող երկու շաբաթը
գերազանցել` սկսած ուսումնասիրման մասին կառավարության
որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվանից:

Ձեռքբերողի և պետական լիազորված մարմնի միջև կնքված
պայմանագիրը ընդգրկվում է որոշման մեջ որպես հավելված:
Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում միայն որոշման հետ մեկտեղ:
Լիազորված մարմինը, ի թիվս այլոց, կարող է մասնակցել
ուսումնասիրությանը: Նախնական ուսումնասիրություն
իրականացնելուց հետո (կախված արդյունքներից) կամ առանց
դրա, ձեռքբերողը կարող է գրավոր հարցում ուղարկել
Կառավարությանը` հանրային և պետական կարիքների համար
օտարվող սեփականության վերաբերյալ: Ձեռքբերողի կողմից
ներկայացված տեղեկատվության հիման վրա կառավարությունը
կարող է ընդունել որոշում սեփականության բացառիկ` գերակա
հանրային շահի հիմնավորման վերաբերյալ («Հանրային և
պետական կարիքների համար սեփականության օտարման
մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 6, 4-րդ կետը):
Կառավարության որոշումը ներառում է հետևյալ
հիմնավորումները`
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 սեփականության օտարման բացառիկ` գերակա հանրային շահի
հիմնավորումը
օտարման ենթակա սեփականության ձեռքբերողը
օտարման ենթակա սեփականության տեղը/գտնվելու վայրը
օգործընթացի վերջնաժամկետը, որը շարժական գույքի դեպքում
չպետք է գերազանցի 1 տարին և 5 տարի, եթե օտարվող
սեփականությունն
անշարժ է
լիազորված մարմինը
օտարման ենթակա սեփականության նկարագրի վերաբերյալ
արձանագրության
 կազմման գործընթաց:
Ձեռքբերողի և ոլորտի պետական կառավարման մարմնի միջև
կնքված պայմանագիրը ներառված է որոշման մեջ հավելվածի
տեսքով: Այդ պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում բացառիկ` գերակա
հանրային շահ ճանաչելու մասին կառավարության որոշումն ուժի
մեջ մտնելու պահից:
Անհրաժեշտ է նշել, որ լիազորված մարմնի առաքելությունները
տարբերվում են կախված նրանից, թե ով է ձեռքբերողը: Այսպես,
եթե ձեռքբերողը առևտրային կազմակերպություն է, ապա
լիազորված մարմինը համակարգում է գույքի օտարման հետ
կապված գործողությունները: Մյուս կողմից, եթե ձեռքբերողը
պետությունն է, ապա լիազորված մարմինը համակարգումից բացի
ստանձնում գույքի օտարման գործողությունների իրականացումը:
Գույքի օտարումը բաղկացած է հաջորդական/այլընտրանքային
երեք փուլից, որտեղ յուրաքանչյուր հաջորդ փուլը փոխարինում է
նախորդ փուլը, եթե գործարքը տեղի չի ունեցել: Առաջին փուլում
ձեռքբերողը փորձում է բանակցել սեփականատիրոջ հետ,
ուղարկելով նրան սեփականության օտարման պայմանագրի
նախագիծը և հաջողության հասնելու դեպքում փոխհատուցումը
վճարվում է համաձայն ձեռքբերողի և սեփականատիրոջ միջև
կնքված պայմանագրի: Բանակցությունների ձախողման դեպքում
ձեռքբերողը պետք է իրականացնի գույքի գնահատում (անշարժ
գույքի դեպքում), որի համար նա պետք է ծառայությունների
մատուցման պայմանագիր կնքի լիզենզավորված գնահատողի հետ
և գնահատողի կողմից որոշված շուկայական արժեքի գումարը
փոխանցի դատարանի կամ նոտարի դեպոզիտ հաշվին: Այս
գումարը պետք է կանխիկացվի հաշվից սեփականատիրոջ կողմից
յոթ օրվա ընթացքում և եթե վերջինս չի անում դա, ապա
ձեռքբերողը պետք է դիմի դատարան: Նման դատական հայցերի
ժամանակ դատարանը չի լսում այլ բողոքներ՝ բացառությամբ
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փոխտատուցման գումարին վերաբերվողներին, և իր որոշման մեջ
պարզապես հայտնում է կոնկրետ դեպքի համար գումարը:
Դատարանի որոշումը վերջ է դնում օտարման գործընթացին (տես՝
Նկար 6-2):
Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել «Հասարակության և
պետության կարիքների համար սեփականության օտարման
մասին» ՀՀ օրենքի 6 և 7 հոդվածներին: Նկար 6-1 պարկերվածից
բացի այս որոշումները կարող են պարունակել այլ կարևոր
դրույթներ, այդ թվում այլընտրանքային որոշ միջոցներ: Ըստ
էության, նման այլընտրանքային միջոցները ենթադրաբար
նախատեսվում են: Նման դեպքերում որոշումը նախատեսում է
ձեռքբերողի, սեփականատերերի, պետական լիազորված
մարմինների իրավունքների, պարտականությունների և
պարտավորությունների վերաբերյալ կանոնակարգերն ու
կանոնները: Կանոնակարգերն ու կանոնները կարող են
տրամադրել փոխհատուցման ընդունելի արժեքներին և/կամ
կարգավորման շրջանակներին և սեփականության օտարման
արդյունքում առաջացող այլ ծախսերին հասնելու համար
բանակցությունների դեպքեր և թիրախներ: Օտարման
ընթացակարգերի պահպանման համար որոշման մեջ կարող են
ընդգրկվել հետևյալ դրույթները.
Վերջնաժամկետի նշանակում՝
i) գույքի օտարման նկարագրության վերաբերյալ
հայտարարության (գրանցման) մշակման համար.
ii) իրականացվող ծրագրերի ուսումնասիրության և
վերլուծության ապահովման համար.
iii) օտարվող գույքի, գույքի սեփականատիրոջ և սեփականության
իրավունք ունեցող այլ անձանց, ինչպես նաև այդ անձանց
սոցիալական կարգավիճակի ուսումնասիրության և
վերլուծության տրամադրման համար.
iv) տեղեկատվության պատշաճ տրամադրման և ԶԼՄ-ների
միջոցով քննարկումների կազմակերպման համար.
v) շինարարական աշխատանքների սկսելու համար՝
 օտարման ընթացակարգերի համակարգման և
ապահովման, ինպես նաև օտարվող գույքի նկարագրության
վերաբերյալ հայտարարության (գրանցման) մշակման
համար պատասխանատու պետական լիազորված մարմնի
և/կամ պետական մարմնի նշանակում.
 օտարվող գույքի դրույթների համար պետական կամ
տեղական ինքնակառավարման մարմինների
պարտավորությունների նշանակում.
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խորհրդատվական մարմնի կազմակերպում, որի կազմում
կընդգրկվեն շահառու կողմերի ներկայացուցիչներ.
շրջանակը և հատուկ խնդիրները, որոնք պետք է
ձևակերպվեն օտարվող գույքի նկարագրության
հայտարարության (գրանցման) մեջ.
հաշվետվողականության, մշտադիտարկման և վերահսկման
համակարգեր.
օտարման սկզբունքների և շրջանակի ամրագրում.
սեփականատերերի և ձեռքբերողների միջև բանակցության
շրջանակը և քայլերը
սեփականատերերի հայտարարությունների,
առաջարկությունների և առարկությունների քննարկման
ընթացակարգեր և մարմիններ:

Տարաբնակեցման գործողությունների ծրագրի (ՏԳԾ)
առաջադրանքներ.
Աղյուսակ 6-1. Տարաբնակեցման գործողությունների ծրագրի առաջադրանքներ
Քայլ

Գործողություն

Ա)

Տարաբնակեցման գործողությույնների
ծրագրի (ՏԳԾ) պատրաստում

1

ԲՍԿՊ/ՏՔՇ գնահատում և արդիականացում

Շինարարության
կապալառու (ՇԿ) / ԲԷՑ

2

Մանրամասն նախագծի ամփոփում

ԲԷՑ / ՇԿ

3

Հաշվառման և կորուստների մանրամասն
գույքագրման համար հարցման ձևերի, ՏԳԾի համար ՀԼՏՀՊ-ի (Հանրային լսումների և
տեղեկատվության հրապարակման պլան) և
ժամանակացույցի պատրաստում

ԲԷՑ

4

Կադաստրային տեղեկատվության և
հողակտորների քարտեզների ձեռքբերում

Պատասխանատվություն

ԲԷՑ/ՇԿ

5

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների
հետ համակարգում

ՇԿ/ ԲԷՑ

6

Համայնքների ղեկավարների և ազդեցության
ենթակա անձանց ներկայացուցիչների հետ
խորհրդակցություն և դաշտային այցեր

ԲԷՑ

7

Կառավարության որոշում

ԲԷՑ

8

Սոցիալտնտեսական հաշվառման
իրականացում

ԲԷՑ

9

ԾԱԵԱ-ների հետ հանրային լսումներ

ԲԷՑ

Ճշտել հողի սեփականության իրավունքներն
10

ու հայտնաբերել ոչ օրինական
հողօգտագործողներին` հողի
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Պատասխանատվություն

օրինականացման հարցում անկախ
իրավախորհրդատուների կողմից
աջակցություն ստանալու նպատակով
11

Ակտիվների գնահատում

Լիցենզավորված
օրինական գնահատող

12

Հաշվառման տվյալների ներառում
Տարաբնակեցման պլանում

ԲԷՑ

13

ՏԳԾ-ի ներկայացում ՀՀ կառավարություն

ԲԷՑ

14

Հանրային լսումներ և տեղեկատվության
հրապարակում

ԲԷՑ

Բ)

ՏԳԾ-ի ամփոփում

1

Մանրամասն նախագծի հիման վրա
ազդեցությունների և ԾԱԵԱ-ների
վերանայում

ԲԷՑ / ՏԳԾ
մշտադիտարկման
խորհրդատու

Սակագների

ԲԷՑ / ՏԳԾ
մշտադիտարկման
խորհրդատու

2

թարմացված տեղեկատվության հիման վրա
գների վերանայում

3

Խոցելի իրավիճակների սոցիալտնտեսական
ուսումնասիրություն, ազդակիր խոցելի
տնային տնտեսությունների համար
սոցիալական աշխատողների նշանակում

ՇԿ / ԲԷՑ

4

Հողի օրինականացում՝ որտեղ կիրառելի է

ԲԷՑ / տեղական և
ազգային կադաստր

5

Վերջնական ՏԳԾ-ի հրապարակում և
հաստատում

ԲԷՑ/KfWբանկ

6

KfW բանկի վերանայում և հաստատում

KfWբանկ

Գ)

ՏԳԾ-ի իրականացում

1

2

ԾԱԵԱ-ների հետ խորհրդակցություն

Տարաբնակեցման/ հողի օտարման
ծանուցագրերի ուղարկում

1.
ՇԿ/ ԲԷՑ / ՏԳԾ
մշտադիտարկման
խորհրդատու
ԲԷՑ

3

Փոխհատուցման վճարումներ

ԲԷՑ

4

Համապատասխանելիության
հաշվետվության պատրաստում

ԲԷՑ / ՏԳԾ
մշտադիտարկման
խորհրդատու

5

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՍԿԻԶԲ

Կապալառու

6

Կրկնել սոցիալտնտեսական հաշվառումը

ՏԳԾ մշտադիտարկման
խորհրդատու

Դ)

Շարունակական առաջադրանքներ

1

ՏԳԾ-ի իրականացման մշտադիտարկում
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Գործողություն

Պատասխանատվություն
մշտադիտարկման
խորհրդատու

2

Բողոքների լուծում, դատական հայցեր

ԲԷՑ / ՇԿ / դատարաններ

3

Արտաքին աուդիտ և ՏԳԾ-ի իրականացման
համապատասխանելիության
հաշվետվության պատրաստում

ԲԷՑ / ՏԳԾ
մշտադիտարկման
խորհրդատու

Փոխհատուցումների հատկացում
Փոխհատուցումները կներառվեն ծրագրի շրջանակներում և
կվճարվեն ԲԷՑ-ի կողմից: ԾԱԵԱ-ների փոխհատուցման
հատկացումների կտրոնների համար նախնական ներդրվել է
հետևյալ գործընթացը և ընթացակարգը, հիմնվելով Հայաստանում
իրականացված այլ ծրագրերի փորձի վրա, օրինակ՝ ԱԶԲ/ՏԿՆ.
(i) ԾԱԵԱ-ների ստուգում: ԾԱԵԱ-ների ստուգումը կիրականացվի
նրանց անձնագրերի ստուգման միջոցով: Կտրոնների
ստացման ժամանակ բոլոր ԾԱԵԱ-ները պետք է բերեն իրենց
անձնագրի պատճեն:
(ii) Փոխհատուցման վճարում: ԾԱԵԱ-ներին վճարումները
կիրականացվեն 7-10 օրվա ընթացքում: Վճարումը
կիրականացվի հատուկ կտրոնների (crossed cheques) միջոցով:
(iii) Տարածքի ազատում: Տարածի ազատման խնդրանքով
ծանուցագրեր կուղարկվեն ԾԱԵԱ-ին` ստանալու փոխհատուցման
կտրոնները սահմանված ժամանակահատվածում և վայրում,
ինչպես նաև տարածքի ազատում սահմանված ժամկետներում:
(iv) Բացակա ԾԱԵԱ-ներ: Բացակա ԾԱԵԱ-ները կարող են ստանալ
փոխհատուցումը ծանուցման մեջ նշված վճարման ժամկետից
հետո, եթե տրամադրեն այդ ժամկետում իրենց
բացակայության իրական ապացույց:
Վերաբնակեցման դեպքում փոխհատուցման վճարումը
կիրականացվի ձեռքբերվող հողերի կամ շինությունների
փաստացի տիրապետումից 30 օր առաջ: Առանց վերաբնակեցման
դեպքերում փոխհատուցման վճարումը կկատարվի ոչ ուշ, քան
ձեռք բերված հողերի կամ շինությունների փաստացի
տիրապետումից 10 օր առաջ: Ծրագրի իրականացնող
գործակալությունը չի կարող սկսել շինարարական
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աշխատանքները առանց ազդեցության ենթական
սեփականատերերին և նրանց վարձակալներին պատշաճ
փոխհատուցման ամբողջական վճարման: Այնուամենայնիվ,
վիճելի դեպքերում, գնահատված/հատկացված փոխհատուցման
գումարը կգրավադրվի ԾԱԵԱ-ների անուններով, մինչև
դատարանի համապատասխան վճռի կայացումը: Նման
դեպքերում, ծրագիրը կարող է զբաղեցլել հողը մինչև
փոխհատուցման վճարումը: Շինարարական աշխատանքների
իրականացման, մինչև վերաբնակեցման բոլոր փոխհատուցման
խնդիրները չլուծվեն: Շինարարական աշխատանքները կարող են
սկսվել դատարանի որոշումն ուժի մեջ մտնելուց և ազդակիր
ակտիվները Պետական կադաստրում ԲԷՑ-ի անունով
վերագրանցվելուց և ՏԳԾ-ին համապատասխանության
հաշվետվությունը ավարտելուց հետո:
ԲԷՑ-ը պատասխանատու է փոխհատուցման, նպաստների
ֆինանսավորման, տարաբնակեցման և փոխհատուցման
տնօրինման, դրանց իրականացման և բավարար միջոցների ճիշտ
ժամանակին տրամադրման համար: Հատկացումները
կվերանայվեն եռամսյակային կտրվածքով՝ ՏԳԾ-ում նշված բյուջեի
պահանջներին համաձայն:
Ինչ վերաբերում է փոխհատուցման և տարաբնակեցման
ֆինանսական հոսքերին, հարկ է նշել, որ հողի և մշակաբույսերի
փոխհատուցման բյուջեն վճարվելու է ԲԷՑ-ի կողմից: Մյուս բոլոր
տեսակի գույքի, ինչպես օրինակ փաստաթղթային հիմնավորում
ունեցող կառույցների (օրինակ` տներ, խանութներ և այլն), շենքերի
վերակառուցումների, խանութների, զբաղվածության, եկամտի
կորուստի և այլ նմանատիպ դեպքերի փոխհատուցման
կապիտալները կվճարվեն ԲԷՑ-ի ծրագրի իրականացման կառույցի
կողմից:
Կապալառուն, որը կվարձվի մանրամասն նախագիծ կատարելու և
իրականացնելու համար (այն կլինի մեկ լիավարտ պայմանագիր
գծի ամբողջական հատվածի համար), պատասխանատու կլինի
հատուկ դեպքերի համար ՏԳԾ-ների պատրաստման և լսումների
կազմակերպման համար:

6.2

Բողոքների լուծման մեխանիզմ
Շինարարության գործընթացի ժամանակ ծրագրի ազդեցության
ենթակա անձիք կարող են զգալ, որ իրենց հետ արդար չեն վարվել:
Սա կարող է պատահել տարբեր պատճառներով. Կապալառուն չի
հետևում շինարարական սկզբունքներին, մշակաբույսերի
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վնասը չի փոխհատուցվում, տարաբնակեցման միջոցառումները
չեն իրականացվել, հողի ուսումնասիրության ժամանակ որոշ
մարդիկ չեն ընդգրկվել, մոռացվել են կամ ուղղակի
թյուրիմացություն է տեղի ունեցել և այլն: Այսպիսի դեպքեր կարող
են պատահել նաև հանրային լսումների, ծանուցման կամ
գնահատման գործընթացներում:
Նմանատիպ դեպքերի ժամանակ մարդկանց կոչ են անում
արտահայտել իրենց բողոքները: Մշակվել է բողոքարկման
մեխանիզմ, հետևաբար մարդիկ կարող են լուծել իրենց խնդիրներն
ու բողոքները շատ կարճ ժամանակում և արդյունավետ կերպով`
առանց դիմելու դատարան:
Հանրային քննարկումների, ուսումնասիրությունների և
փոխհատուցման տրամադրման ժամանակ ազդակիր անձինք
պետք է բանավոր կամ գրավոր տեղեկացվեն իրենց իրավունքների
և բողոքների ներկայացման ընթացակարգի մասին։ Տեղական ՀԿները՝ Օրհուս Կենտրոնի միջոցով կարող են տեղեկացնել
համայնքներին բողոքարկելու և ում ու որտեղ դրանք ուղղելու
հնարավորության վերաբերյալ: Բողոքարկման մեխանիզմը պետք է
կիրառվի գյուղական և տեղական կառավարման մարմինների
մակարդակով, ինչպես նաև ազգային մակարդակով ԲԷՑ-ում:
Տեղական Օրհուս կենտրոնի ներկայացուցիչները տեղյակ են
ծրագրի մասին և մասնակցել են հանրային լսումներին:
Բողոքները կարող են հասցեագրվել տեղական համայնքային
մակարդակով (մարզպետ), որտեղ բողոքը գրացվում է և
փոխանցվում ԲԷՑ-ի բողոքների կարգավորման հանձաժողովին,
որը պատասխանատու է բողոքների կարգավորման վերաբերյալ
որոշում կայացնելու համար:
Բողոքները, որոնք ներկայացվում ե շինարարության
կապալառուին շինարարական աշխատանքների իրականացման
ընթացքում, նույնպես պետք է փոխանցվեն ԲԷՑ-ի բողոքարկման
հանձնաժողովին: Եթե նույնիսկ Կապալառուն որոշում է տեղում
լուծել խնդիրը, բողոքների կարգավորման գործընթացի
վերաբերյալ փաստաթղթերը պետք է ձևակերպվեն ԲԷՑ-ի
բողոքարկման հանձնաժողովի/ պատասխանատու անձի մոտ:
Ծրագրի հետ կապված բոլոր բողոքները կարող են նաև
անմիջապես հասցեագրվել ԲԷՑ-ի բողոքների կարգավորման
հանձնաժողովին հեռախոսի, էլ. փոստի կամ բողոքարկման ձևի
միջոցով: Ծրագրի հետ կապված բողոքները ներկայացնելու համար
ԲԷՑ-ը կտրամադրի թեժ գիծ անմիջապես բողոքարկելու համար
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(ազգային մակարդակով), և բոլոր ստացված բողոքները պետք է
գրանցվեն բողոքարկման գրանցամատյանում:
Դրանից հետո ԲԵՑ-ի բողոքների կարգավորման հանձնաժողովը
կորոշի, թե արդյոք խնդրին անմիջապես լուծում տա, հրավիրի
բողոքների կարգավորման հանձնաժողով, թե դատարան դիմի:
Որոշումը պետք է ընդունվի 15 օրվա ընթացքում:
Էական բողոքների դեպքում, որոնք չեն կարող անմիջապես
կարգավորվել, բողոքարկման հանձնաժողովի մշտական և ոչ
մշտական ադամները կհրավիրվեն հանդիպման:
Բողոքների հասցեագրման համակարգի ձախողման պարագայում,
ԾԱԵԱ-ները կարող է դիմել համապատասխան դատարան:
Հանձնաժողովի կազմում կլինեն մշտական ւ ոչ մշտական
անդամներ:
Մշտական անդամներ՝ ԲԷՑ-ը, կապալառուն և իրավաբանը:
Ոչ մշտական անդամներ՝ համապատասխան մարզի
ներկայացուցիչ, համայնքի ներկայացուցիչ և ՀԿ-ի ներկայացուցիչ:
Ոչ մշտական անդամները կտեղեկացվեն հանդիպման ամսաթվի և
վայրի վերաբերյալ հանդիպումից 10 օր առաջ: Ոչ մշտական
անդամների բացակայությունը չի կարող հիմք լինել հանդիպումը
չեղյալ համարելու համար: Իրավաբանը կարող է ներկայացնել
մշտական անդամներից մեկին:
Կապալառուն պարտավոր է իրականացնել աշխատանքը
համաձայն պայմանագրային պահանջների, որոնք ներառում են.
 բողոքարկման գործընթացի համար պատասխանատու
անձնակազմի անդամ, ով տեխնիկական աջակցություն
կտրամադրի ԲԷՑ-ին ցանկացած բողոքի լուծման համար, որը
կարող է առաջանալ ՏԳԾ-ի կազմման և իրականացման
ընթացքում,
 կանոնավոր մշտադիտարկման հաշվետվությունների
պատրաստում ՏԳԾ-ի կազմման և իրականացման
կարգավիճակի վերաբերյալ, ներառյալ ցանկացած առաջացած
բողոքի վերաբերյալ մանրամասներ և ինչպես են դրանք
կարգավորվել,
 եթե ազդեցության ենթակա խոցելի անձինք որոշվում են
հաշվառման ավարտից հետո, ապա Կապալառուն պետք է
նշանակի մասնագիտացված փաստաբաններ
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(սոցիալական աշխատողներ/իրավաբաններ) աջակցելու այդ
մարդկանց ամբողջ գործընթացի ժամանակ և նրանց համար
գործի որպես անկախ իրավաբան, եթե որևէ բողոք առաջանա,
 ԲԷՑ-ի և ԾԱԵԱ-ի հետ բողոքների լուծում արբիտրաժի միջոցով:
ԲԷՑ-ը կիրականացնի աշխատանքներ, որոնք ներառում են.
 անձնակազմի անդամ, ով պատասխանատու է բողոքարկման
գործընթացի համակարգման համար, սույնով նշվում է որպես
բողոքները համակարգող (ներառյալ առաջին շփումը,
միջնորդության նպատակով պարբերաբար տեղանքն այցելելը
պետք է իրականացվի Կապալառուի կողմից),
 հեռախոսի համար, էլ. փոստի հասցե և կոնտակտային անձի
անունը ծրագրի ցուցատախտակների վրա,
 Կապալառուի և ԾԱԵԱ-ի հետ բողոքների լուծում արբիտրաժի
միջոցով,
 կապը դատարանի հետ:
Այնուամենայնիվ, ԾԱԵԱ-ները հնարավորություն ունեն ընտրելու
ուրիշ ներկայացուցիչ կամ անմիջապես կապ հաստատել ԲԷՑ-ի
աշխատակազմի հետ, որը պատասխանատու է բողոքների լուծման
համար: Խոցելի տնտեսություններին կկցվի անհատական
սոցիալական աշխատակից և կտրամադրվի իրավաբան
աջակցություն:
Բացի այդ, իրավախորհրդատուները կաջակցեն այն ԾԱԵԱ-ներին,
որոնք հողի գրանցված սեփականատերեր չեն՝ հողի
սեփականության իրավունքի օրինականացման գործընթացում:
ՀԿ-ները, օրինակ Օրհուս կենտրոնը կամ տեղական անդամ
կազմակերպությունները կիրականացնեն բողոքների լուծման
բանակցությունների մշտադիտարկումը, կաջակցեն բողոքի վճռի
կայացման գործընթացին, կբարձրացնեն հանրային իրազեկումը:
ԾԱԵԱ-ները պետք է տեղեկացվեն, որ համայնքի ղեկավարի հետ
վեճի դեպքում, նրանք կարող են դիմել
որևիցե ՀԿ-ի` իրենց բողոքի լուծման համար: ՀԿ-ները ԾԱԵԱ-ների
և համայնքի ղեկավարների փոխհարաբերությունների
մշտադիտարկում կիրականացնեն:
Խրախուսվում են տուժած անձի (ԾԱԵԱ) հետևյալ քայլերը.
ա) կապ հաստատել Կապալառուի կողմից նշանակված
բողոքարկման հարցերով զբաղվող անձնակազմի հետ`
պարբերաբար կատարվող այցերի ընթացքում կամ
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տրամարված հեռախոսահամարով, կամ համայնքային ղեկավարի
կամ ՀԿ-ի աշխատակիցների միջոցով,
բ) համաձայնության գալ Կապալառուի հետ` մեղմման
միջոցառումների հարցում,
գ) համաձայնության գալ Կապալառուի հետ` ներկայացված
բողոքի լուծման ժամկետների հարցում: Բողոքները պետք է
լուծվեն երկու շաբաթվա ընթացքում կամ այլապես նշվեն
նախատեսվող համաձայնագրում,
դ) ստորագրել, եթե մեղմման միջոցառումները իրականացվել են
համաձայնեցված կարգով,
ե) աջակցություն հայցել ԲԷՑ-ից, եթե վերոնշյալ ընթացակարգը
բավարար չէ,
զ) ներգրավել համապատասխան ՀԿ-ների
է) փնտրել լուծում դատարանում, եթե բոլոր տարբերակները
ձախողվել են:

Նկար 6-3. Բողոքների լուծման մեխանիզմի սխեմա

Այնուամենայնիվ, վերոնշյալ բոլոր բողոքարկման մեխանիզմները
չեն սահմանափակում քաղաքացու իրավունքը հենց
ամենաառաջին քայլից դիմելու դատական համակարգի
աջակցությանը: Բողոքարկման մեխանիզմը մշակվել է դատական
երկարատև ընթացակարգերից խուսափելու համար:
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KfW բանկը անմիջականորեն չի մասնակցում բողոքարկման
ընթացակարգին, բայց պետք է ստանա զեկույցներ, թե ինչ
բողոքներ են ստացվել և ինչ լուծում/մեղմմում են ստացել:
Հատուկ ուշադրություն պետք է ցուցաբերվի այն ԾԱԵԱ-ների
հանդեպ, ովքեր ապրում են հեռավոր բնակավայրերում և
պատկանում են խոցելի խմբերին, քանի որ բողոքարկման
մեխանիզմը նրանց համար կարող է լինել անսովոր և նրանց
փորձից ելնելով՝ կապը դատական գործընթացի հետ կարող է շատ
խոստումնալից չթվալ: Սա կկանխի առավել խոցելի անձանց իրենց
բողոքների լուծման գործում:
Ծրագրի իրականացման ընթացքում առաջարկվում է գյուղի
մակարդակով անկախ սոցիալական փորձագետի կողմից
իրականացնել սերտ մշտադիտարկում և անմիջական կապ
հաստատել ԾԱԵԱ-ների հետ, եթե դրա կարիքը կա:
Խոցելի ԾԱԵԱ-ները (կանանց կողմից ղեկավարվող տնային
տնտեսություններ և աղքատության շեմից ցածր բոլոր տնային
տնտեսություններ) իրավասու են ստանալ իրավաբանական
աջակցություն/ սոցիալական մասնագետ՝ բողոքարկման
ընթացակարգերում աջակցություն տրամադրելու համար:

6.3

Ինստիտուցիոնալ կարողություն
ԲԷՑ-ը վերջերս աշխատանքի է ընդունել սոցիալական մասնագետի
տեղանքի հատուկ տարաբնակեցման պլանները սահմանելու
համար, սակայն սոցիալական մասնագետը կարիք կունենա
խորհրդատուի աջակցության ՏԳԾ-ի էական գործողությունների
համար, օրինակ եթե տներ են ենթարկվում ազդեցության:
Անձնակազմը տարաբնակեցման իրականացման գործընթացների
որոշակի փորձ ունի Համաշխարհային բանկի ծրագրերից (օրինակ՝
Հրազդան-Շինուհայր 220 կՎ), որոնք անյնուամենայնիվ չեն
ընդգրկել ֆիզիկական տարահանվամ և դրա հետ կապված
կենսամակարդակի վերականգնման/համայնքային ծրագրեր:
Լիավարտ կարգավորման ներքո առաջարկվեց, որ
անհրաժեշտությաբ դեպքում, որպես մանրամասն նախագծային
գործընթացի մի մաս, կազմվեն Տարաբնակեցման
գործողությունների ծրագրեր:
Վերապատրաստումները պետք է հիմնված լինեն միջազգային
երաշխիքների (ՎԶԵԲ ԻՊ5 / ԳՔ 4.12) և Տարաբնակեցման
գործողությունների ծրագիր կազմելու վերաբերյալ ուղեցույցների
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վրա: Բողոքների կարգավորման վերաբերյալ ուսուցումը և ԲԷՑ-ում
բողոքներին արձագանքելը պետք է լինի կարողությունների
զարգացման գործողությունների մի մասը:
Վերապատրաստման դասընթացների թեմատիկ ուղղվածությունը
կարող է լինել.
 ուսումնասիրության մեթոդոլոգիաներ ( հաշվառում և
կորուստների գույքագրում),
 կենսամակարդակի վերլուծություն՝ ԾԱԵԱ-ների հեռանկարների
և խոցելիության ենթատեքստի ճանաչման համար,
 հողի ձեռքբերման և փոխհատուցման վճարների մեխանիզմների
ինստիտուցիոնալ կարգավորումը և գործընթացը,
 բողոքարկման մեխանիզմի և բողոքների բավարարման
հանձնաժողովներ,
 տարաբնակեցման գործընթաց և տարաբնակեցման
հանձնաժողովների հիմնում,
 իրավական աջակցություն և ԾԱԵԱ-ների համար իրավական
աջակցության հասանելիության դժվարությունները,
 խոցելի ԾԱԵԱ-ների համար սոցիալական աշխատողներ,
 հնարավորություններ և կենսամակարդակի վերականգնման
հատուկ միջոցառումների իրականացում՝ որպես տեղական
զարգացման տարբերակ,
 ՏԳԾ-ի արտաքին աուդիտ:

6.4

Մշտադիտարկում
Մշտադիտարկման միջոցառումները նախատեսված են
փոխհատուցման և տարաբնակեցման միջոցառումների
արդյունավետ և առանց ուշացումների իրականացումն
ապահովելու համար։
Քանի որ Խորհրդային ժամանակաշրջանից հետո Հայաստանում
չկա էլեկտրահաղորդման գծերի կառուցման և վերանորոգման,
ինչպես նաև ենթակայանների վերականգնաման նմանատիպ
բավարար փորձ, պետք է իրականացնել փոխհատուցման և
տարաբնակեցման գործողությունների սերտ մշտադիտարկում՝ ՀՀ
օրենսդրությանն ու միջազգային երաշխիքներին
համապատասխանելու համար:
Սահմանափակումներ են ակնկալվում գույքի գնահատման
մեխանիզմների/ լիցենզավորման ընթացակարգերի, ժամանակին
փոխհատուցման վճարումների կատարման և ծրագրի
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ազդեցությանն ենթակա անձանց նախօրոք իրազեկման,
խորհրդատվության և մասնակցության հետ կապված: Գործող
օրենքների կիրարկումը դիտարկվում է որպես ազգային շրշանակի
և միջազգային երաշխիքների միջև գոյություն ունեցող հիմնական
բաց: Մյուս հարցը չգրանցված հողօգտագործողների
իրավասության կարգավիճակն է: Այստեղ պետք է կիրառվեն KfW
բանկի և Համաշխարհային բանկի երաշխիքները և ազդեցության
ենթակա բոլոր հողօգտագործողները կստանան լիարժեք
փոխհատուցում:
Հայաստանի օրենսդրությունը չի նախատեսում փոխհատուցման
վճարների մշտադիտարկման համակարգ: Մինչ այժմ,
մշտադիտարկումը կատարվել է որպես ԾԱԵԱ-ների
բողոքների և դատական հայցերի շարունակություն: Որպեսզի
վերոնշյալ գործընթացները համապատասխանեն միջազգային
ստանդարտներին, խորհուրդ է տրվում փոխհատուցման
ընթացակարգերի և վճարների մշտադիտարկումն իրականացնել
միջազգային, անկախ մշտադիտարման խմբի կողմից, որը ծանոթ է
տեղական իրավիճակին:
Ծրագրի ընթացքում իրականացվող մշտադիտարկման
միջոցառումները բաղկացած են երեք քայլից:
1.
Մինչ վերջնական նախագծման /հողերի ուսումնասւրության
մեկնարկը.
 կապ և առաջադրանքների բաժանում նախարարությունների,
ազգային և տեղական մակարդակում փոխհատուցման
գործընթացում ընդգրկված կառույցների միջև.
 տարածքային և տեղական մակարդակներով (մարզեր)
հանրային իրազեկման և հանրային լսումների գործընթաց.
 սեփականության օտարման գործընթաց, ներառյալ հողերի
ձեռքբերման պայմանագրերը և օտարումների գրանցումները,
ինչպես նաև անշարժ գույքի գնահատման և բանակցության
մեխանիզմները.
 տարաբնակեցման անհրաժեշտության որոշման չափանիշներ։
2. Հողերի ուսումնասիրությունից հետո և շինարարական
աշխատանքներից առաջ (կատարողական մշտադիտարկում).
 ծրագրի ազդեցության ենթակա բոլոր անձանց փոխհատուցման
վճարումների կատարման ժամանակին լինելը.
 խնայողական և ներդրումային ծրագրերի, ինչպես նաև
շրջանառու հիմնադրամի ծրագրի հետ արդյունավետ
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փոխկապակցվածություն՝ սոցիալական վիճակի
վատթարացումից խուսափելու համար.
բողոքների լուծման մեխանիզմների առկայություն և
գործառնություն.
իրազեկման արշավ և ԾԱԵԱ-նրի հետ խորհրդակցություն.
հողի ձեռքբերման և հողի փոխհատուցման վճարների
կարգավիճակ.
փոխհատուցում ազդակիր կառույցների և այլ ակտիվների
դիմաց.
կորցված եկամտի համար վճարումներ.
որպես փոխհատուցում տրամադրվող հողակտորների
ընտրություն և բաշխում և
եկամտի վերականգնման գործողություններ:
Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո
(ազդեցության մշտադիտարկում).

 տարաբնակեցման գործողությունների (Տարաբնակեցման
գործողությունների ծրագիր) և ԾԱԵԱ-ների վերաբնակեցման
արդյունավետ իրականացում.
 բողոքների կարգավորման մեխանիզմի արդյունավետ
իրականացում և արդյունքներ, իրականացման ընթացքում
ստացված բողոքների և դրանց լուծման մշտադիտարկում.
 տարաբնակեցուբից հետո կենսամակարդակի իրավիճակ.
 կենսամակարդակի բարելավման միջոցառումների
արդյունավետ իրականացում.
 սոցիալական ուսումնասիրություն / հաշվառման կրկնում`
որոշելու արդյոք մարդիկ ի վիճակի են եղել վերականգնելո
իրենց կենսամակարդակը:
Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո միջազգային
աուդիտորի կողմից պետք է իրականացվի ՏԳԾ-ի իրականացման
անկախ ուուդիտ՝ փոխհատուցման վճարումների
համարժեքության և տարաբնակեցման արդյունավետության
ստուգման համար: Եթե տարաբնակեցված անձանց
կենսամակարդակը չի վերականգնվել, ապա անհրաժեշտ է
իրականացնել կենսամակարդակի բարելավման լրացուցիչ
ծրագիր։
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7. Հանրային լսումներ և տեղեկատվության
հրապարակում
Էկվատորի սկզբունքների համաձայն, բոլոր ԾԱԵԱ-ները պետք է
նախապատրաստված լինեն բոլոր շահագրգիռ/ազդակիր կողմերի
մասնակցությամբ հանրային լսումների անցկացման միջոցով:
ՎԶԵԲ ԻՊ 5 համաձայն, վաղ փուլում վարկառուն տեղեկացնում է
հնարավոր տարաբնակեցման ենթակա անձանց ծրագրի
տարաբնակեցման կողմերի մասին և հաշվի է առնում նրանց
տեսակետները ծրագրի նախագծում:
Ծրագծի օպտիմալացման համար նախնական լսումներ են
կազմակերպվել ստորև ներկայացմած համայնքների մեծ մասում
(որոշ համայնքներ անհասանելի էին ձյան պատճառով և լսումները
կկազմակերպվեն ԲԷՑ-ի կողմից ավելի ուշ, երբ կորոշվի գծի
ծրագիծը):

Աղյուսակ 7-1. Ազդեցության ենթակա հնարավոր համայնքներ և համայնքային
խորհրդակցություններից ստացված մեկնաբանություններ
No.

1

2

Անուն

Դդմաշեն

Զովաբեր

Մարզ

Գեղարքունիք

Մեկնաբանություն
Ենթակայանը գտնվում է
Գեղարքունիքի մարզի
տարածքում/ հողի ձեռքբերումը
ավարտված է: Հանրային
լսումները անցկացվել են,
առարկություններ չկան,
մասնակիցները բավարարված են
ենթակայանի համար հողի
փոխհատուցման գործընթացից:

Կոտայք

Առանձին խորհրդակցություն չի
անցկացվել, ազդակիր լինելու
աստիճանը կախված է այն
տարբերակից, որը կընտրվի:

3

Կաքավաձոր

Կոտայք

Առանձին խորհրդակցություն չի
անցկացվել, քանի որ պետք է
որոշվի ծրագիծը, գյուղը
անմիջականորեն չի ենթարկվում
ազդեցության:

4

Ֆիոլոտովո

Լոռի

Խորհրդակցություն է անցկացվել
համայնքի ղեկավարի հետ,
առարկություններ չկան:
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8

9

400/ 500 կՎ փոխակերպիչ կայան Վրաստան-Հայաստան

Անուն

Մարգահովիտ

Աղնիձոր

Աթան

Գոմշավար

Թեղուտ

Մարզ

Մեկնաբանություն

Լոռի

Խորհրդակցություն համայնքի
ղեկավարի և բնակիչների հետ:
Առարկություններ չկան,
աշխատանքի հնարավորության
ցանկություն:

Լոռի

Խորհրդակցություն համայնքի
ղեկավարի և բնակիչների հետ:
Առարկություններ չկան,
աշխատանքի հնարավորության
ցանկություն:

Լոռի

Խորհրդակցություն համայնքի
ղեկավարի և բնակիչների հետ:
Առարկություններ չկան,
աշխատանքի հնարավորության
ցանկություն:

Տավուշ

Տավուշի մարզում լեռնային
արոտավայրեր են հատվում 3.5 կմ
վրա, եթե սահմանի
քարտեզագրումը ճիշտ է,
հնարավոր չէր հասնել ձյան
պատճառով:

Լոռի

Խորհրդակցություն համայնքի
ղեկավարի և բնակիչների հետ
2013 թ., համայնքը
սեփականության օտարման փորձ
ունի կապված Վալլեքս
ընկերության հետ: Ժամանակին
փոխհատուցման և
ծառահատումների նվազեցման
ցանկություն:

10

Շնող

Լոռի

Խորհրդակցություն համայնքի
ղեկավարի և բնակիչների հետ
2013 թ. և 2015 թ., համայնքը
սեփականության օտարման փորձ
ունի կապված Վալլեքս
ընկերության հետ, կրում է
բացասական ազդեցությունները,
բայց օգտվում է աշխատատեղերի
հնարավորությունից:
Այնուամենայնիվ, ծրագրի դեմ
առարկություններ չկան, սակայն
ծառահատումների և հողի
օտարման նվազեցման և պատշաճ
փոխհատուցման ցանկություն:

11

Արճիս (կախված
ծրագծից)

Տավուշ

(Թեղուտի հանքի տարբերակից
կախված ), գյուղատնտեսական
հողերի օտարման նվազեցում:

12

Մեծ այրում

Լոռի

(Թեղուտի հանքի տարբերակից
կախված)
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13

14

15

Անուն

Ճոճկան

Հաղթանակ

Դեղձավան
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Մարզ

Մեկնաբանություն

Լոռի

Անցկացվել է խորհրդակցություն,
գյուղատնտեսական հողերի
օտարման նվազեցում, ժամանկին
կատարվող փոխհատուցում, ՇԿ-ի
հետ մեկտեղ համայնքի
ընդգրկում հենարանների
տեղադրման վայրերի
ընտրության ժամանակ,
ենթակայանի անվան
փոփոխություն՝ Ճոճկան Այրումի
փոխարեն:

Տավուշ

Գծի ծրագիծը պետք է որոշվի,
գյուղատնտեսական հողերից
խուսափում, Ճոճկանի/Այրումի
ենթակայանից հետո գտնվող
քարհանքից խուսափում:

Տավուշ

Վրաստանի սահման,
Ճոճկանի/Այրումի ենթակայանից
հետո , առանձին
խորհրդակցությունչի անցկացվել,
սահմանային տարածք:

Ծրագրի իրականացման ողջ ընթացքում պետք է
խորհրդատվություններ անցկացնել ազդակիր գյուղերի համայնքի
ղեկավարների հետ: Տեղեկատվությունը պետք է ընգրկի բոլոր
փաստաթղթերը և քարտեզները, ինչպես նաև տեղեկատվական
գրքույկները: Լուրջ վնասի ենթարկված գյուղերում առաջարկվում է
անցկացնել Ֆոկուս խմբային քննարկումներ ԾԱԵԱ-ների և այլ
շահագրգիռ անձանց հետ:
Ակնկալվում է, որ հողերի վերջնական ուսումնասիրության
ձեռնարկման մասին որոշման կայացման պես կսկսվի հանրային
տեղեկացման և ԾԱԵԱ-ների ներգրավման գործընթացը: Այդ
պահին պետք է սկսվի Տարաբնակեցման գործողությունների
ծրագրի (ՏԳԾ) պատրաստման գործողությունը: ՏԳԾ-ի
պատրաստման վաղ քայլերից է Հանրային լսումների և
տեղեկատվության հրատարակման պլանի (ՀԼՏՀՊ)
պատրաստումը:
Համապատասխան մարզերի, քաղաքների և գյուղական
համայնքների կառավարման մարմինները պետք է տեղեկացվեն
ծրագրի մասին: Կարևոր է ստուգել ծրագրին վերաբերվող
գործողությունների համար մարդկային ռեսուրսների
առկայությունը և անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել
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անձնակազմը և/կամ վերապատրաստման դասընթացներ
տրամադրել:
 Պետք է հաշվի առնվեն ԾԱԵԱ-ների կարծիքները,
մտահոգությունները և մեղղման համար առաջարկությունները
կապված ծրագրի հետ:
 Համայնքների ղեկավարները առանցքային դեր ունեն ծրագրում:
Նրանք պետք է տեղեկացվեն ծրագրի բոլոր համապատասխան
քայլերի վերաբերյալ, ուղեկցեն նախագծողին և պետք է լինեն
տարաբնակեցման և բողոքների լուծման հանձնաժողովների
անդամներ: Այնուամենայնիվ, տեղեկատվությունը պետք է
տրամադրվի ոչ միայն համայնքների ղեկավարներին, այլ նաև
պետք է օգտագործվեն ալիքներ, որոնք անկախ են համայնքի
հիերարխիայից:
 Վերջնական նախագիծը պետք է նախագծման ընթացքում
քննարկվի առնչվող յուրաքանչյուր համայնքում և
համապատասխան այցերը պետք է կատարվեն շահառուների
հետ:
 ԾԱԵԱ-ները պետք է տեղեկացվեն առողջության և
անվտանգության հարցերի վերաբերյալ, օրինակ՝
էլեկտրահարման և էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի
(ԷՄԴ) ռիսկերի մասին և պետք է պահպանվեն անվտանգության
նվազագույն հեռավորությունները (ԱԳ 20 մ արտաքին
հաղորդչից` 110 կՎ էլեկտրահաղորդման օդային գծի համար,
մինիմալ ԷՄԴ անվտանգության հեռավորությունը՝ 7 մ):
 Ծրագրի վերաբերյալ տեղեկատվությունը պետք է տրամադրվի
մարզպետարանի ներսում բոլոր համապատասխան
անձնակազմին (տեղական ժառանգության վարչություն,
բնապահպանական վարչություն, գյուղատնտեսական
վարչություն, կադաստրի գրասենյակ և այլն ):
 Հանրային իրազեկման և տեղեկացման գործողությունները
պետք է իրականացվեն վերջնական նախագծման հետ միասին և
դրան կհաջորդի մանրամասն հաշվատումն ու ազդեցության
ենթակա գույքի գույքագրումը/ կորուստների գույքագրումը:
 ԾԱԵԱ-ները պետք է տեղեկացվեն վերջնաժամկետի
ընթացակարգի մասին, որպեսզի իմանան, որ գծի միջանցքում
նոր կառույցները ենթակա չէ փոխհատուցման:
 Հետագայում ԾԱԵԱ-ները պետք է տեղեկացված լինեն
բողոքների լուծման ընթացակարգի վերաբերյալ:
 ԾԱԵԱ-ները պետէ է ստանան գրավոր ամփոփագիր
փոխհատուցման և տարաբնակեցման տրամադրման իրենց
իրավունքների, տարաբնակեցման ներքո իրավասությունների,
կանխիկ դրամական կամ այլ հողակտորով փոխհատուցման
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տարբերակների մասին և թե ում նրանք կարող են ներկայացնեկ
իրենց բողոքները:
 Ծրագրի հետևանքով տարաբնակեցված խոցելի ԾԱԵԱ-ները
(կանանց կողմից ղեկավարվող տնային տնտեսություններ և
աղքատության շեմից ցածր գտնվող բոլոր տնային
տնտեսություններ) իրավասու են ունենալ անհատական
աշխատող (կամ իրավափորձագետ/իրավաբան, կամ
սոցիալական աշխատող). Այս անձինք պետք է ընտրվեն և
ներկայացվեն ԾԱԵԱ-ներին առանց ԾԱԵԱ-ների կողմից
հետագա քայլերի նախաձեռնման: Հետևելով ՏԳԾ զննմանը սա
չի ակնկալվում:
ՏԳԾ պատճենները պետք է թարգմանվեն հայերեն լեզվով և
հասանելի լինեն ԾԱԵԱ-ների և այլ շահառուների համար
պատշաճ, հասանելի վայրերում, հատկապես ծրագրի տարածքում:
Որպես պատշաճ վայրեն առաջարկվում են համապատասխան
մարզպետարանները և համայնքապետարանները:
Փաստաթղթերը պետք է հրապարակվեն առնվազն 20 օրով,
որպեսզի բոլոր շահագրգիռ կողմերը և ծրագրի ազդեցության
պոտենցիալ կրողները կարողանան ՏԳԾ-ի վերաբերյալ
ներկայացնել իրենց դիտողություններն ու մեկնաբանությւնները։
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8. Ծախսեր և բյուջե
Փոխհատուցման և տարաբնակեցման համար բյուջեն կներառվի
ծրագրում որպես KfW բանկի վարկ տրամադրված Ֆինանսների
նախարարությանը, որը կտրամադրի միջոցներ որպես ենթավարկ
ԲԷՑ-ին՝ էլեկտրահաղորդման ընկերությանը:
Աղյուսակ 8-1: ՏԳԾ-ի իրականացման հաշվարկվային բյուջև
Գործողություն

Հողի ձեռքբերում հենարանների
հիմքերի փոխարինման համար

Հաշվարկային
արժեք ԱՄՆ
դոլար

Պատասխանատվություն

20,000

ԲԷՑ

ենթակա է
քննարկման

ԲԷՑ

5,000

ԲԷՑ

200 ՀՀԴ/մ2 / 0.4 ԱՄՆ դոլար մ2
(ենթակայանի տարածքում հողի
փոխհատուցման համար վճարված
գումար)
Ամբողջ գծի համար՝ 102 կմ ՕԳ,
հենարաններ յուրաքանչյուր 400 մ,
առավ. 200մ2 մեկ հենարանի համար
= 5 հա=20,000 եվրո
Եթե փոխհատուցում տրվի միայն
մասնավոր հողերի համար, ապա
ձեռքբերվող հողը կլինի 1.5 հա-ից
պակաս:
Հողի ձեռքբերում մուտքի
ճանապարհների համար:
Մեծ մասմբ համայնքային հողեր,
որոշ դեպքերում՝ մասնավոր
գյուղատնտեսական
հողեր/արոտավայրեր, եթե
հնարավոր չէ խուսափել:
Ընդհանուր դրույթներ:
Մշակաբույսերի փոխհատուցում
(միայն մի քանի հենարանների
հիմքերի համար)
Ֆիզիկական վերաբնակեցում /
տարաբնակեցման կարիք չկա

ոչ կիրառելի

Խոցելիության նպաստ

ոչ կիրառելի

Խիստ ազդեցության նպաստ

ոչ կիրառելի

Տեղափոխման նպաստ

ոչ կիրառելի

ԲԷՑ / վերջնական
նախագիծ ՇԿ-ի կողմից

ՏԳԾ ուսումնասիրություն

50,000

ԲԷՑ

Հանրային լսումներ և

10,000

ԲԷՑ և ՇԿ
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73

ՏԳԾ զննում և ՏՔՇ նախագիծ

400/ 500 կՎ փոխակերպիչ կայան Վրաստան-Հայաստան

տեղեկատվական նյութեր
ՏԳԾ արտաքին աուդիտ
Ընդամենը

7608A01/FICHT-17241104-v1

50,000

ՏԳԾ մշտադիտարկման
դրսի խորհրդատու

135,000
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9.

Հավելվածներ

9.1

Իրավունքների և փոխհատուցման մատրիցա

No.

Ազդեցության
տեսակ

ԾԱԵԱ տեսակ

1

Գյուղատնտեսական
հողեր

Օրինական
սեփականատերեր

Փոխհատուցում
(i) կանխիկ՝ շուկայական կամ կադաստրային արժեքով (որն ավելի մեծ է) գումարած 15% նպաստ: Այն
դեպքերում, երբ գոյություն չունի հողերի առքուվաճառքի ակտիվ շուկա, ապա դրամական
փոխհատուցումը հաշվարկվում է նույն գյուղում գտնվող նմանատիպ հողակտորի արժեքի հիման
վրա, որն ընդունելի է ԾԱԵԱ-ի համար՝ գումարած 15% նպաստ, կամ
(ii) նույն գյուղում գտնվող և նույն արժեքով/ արտադրողականությամբ նմանատիպ հողակտոր, որն
ընդունելի է ԾԱԵԱ-ների համար։.

Իրավական
կարգավիճակ
ստանալու
ենթակա ԾԱԵԿներ, ավանդական
օգտագործողներ

2

Ոչ
գյուղատնտեսական
հողեր ( բնակելի
կամ առևտրային)

7608A01/FICHT-17241104-v1

Փոխհատուցումն ազատված է գործարքային պահումներից և գրանցման ծախսերից:
Կգրանցվեն որպես օրինական սեփականատեր և կփոխհատուցվեն որպես օրինական
սեփականատեր:

Իրավական
կարգավիճակ
ստանալու ոչ
ենթակա ԾԱԵԿներ

Կստանան միանվագ դրամական փոխհատուցում մեկ այլ տեղ վերաբնակեցվելու համար: Նրանք նաև
իրավունք կունենան ստանալ վերականգնման նպաստ, եթե ընդգրկված են խոցելի մարդկանց խմբում,
ինչպես նաև տեղափոխման դեպքում կստանան տեղափոխման համար նպաստ:

Օրինական
սեփականատերեր

Կանխիկ՝ հողակտորի շուկայական արժեքի չափով գումարած 15% նպաստ։ Այն դեպքերում, երբ
գոյություն չունի հողերի առքուվաճառքի ակտիվ շուկա, ապա դրամական փոխհատուցումը
հաշվարկվում է նույն գյուղում գտնվող նմանատիպ հողակտորի արժեքի հիման վրա, որն ընդունելի է
ԾԱԵԱ-ի համար, գումարած 15% նպաստ:

Իրավական

Փոխհատուցվում է որպես օրինական սեփականատեր/վարձակալ:
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No.

Ազդեցության
տեսակ

400/ 500 kV Interconnector Georgia-Armenia

ԾԱԵԱ տեսակ

Փոխհատուցում

կարգավիճակ
ստանալու
ենթակա ԾԱԵԿներ

3

Պետական /

Իրավական
կարգավիճակ
ստանալու ոչ
ենթակա ԾԱԵԿներ

Կստանան միանվագ դրամական փոխհատուցում մեկ այլ տեղ վերաբնակեցվելու համար: Նրանք նաև
իրավունք կունենան ստանալ վերականգնման նպաստ, եթե ընդգրկված են խոցելի մարդկանց խմբում,
ինչպես նաև տեղափոխման դեպքում կստանան տեղափոխման նպաստ:

Պետական/ՀՀ

Այն դեպքերում, երբ օրինական սեփականատերը պետությունը/համայնքն է (գյուղ, քաղաք կամ ՀՀ),
հողերը կօտարվեն այն գնով, որը համարժեք է էներգետիկ, տրանսպորտային, հաղորդակցման,
կոմունալ ենթակառուցվածքային կատեգորիա ունեցող հողերի կադաստրային գնին: Պետական և
համայնքային հողերի կատեգորիաները փոխելու հետ կապված ծախսերը կվճարվեն ԲԷՑ-ի

համայնքային հողեր

կողմից:
4

Բնակելի
կառույցներ

Բոլոր ԾԱԵԱ-ները

5

Ոչ բնակելի
կառույցներ

Բոլոր ԾԱԵԱ-ները

6

Մշակաբույսեր

Բոլոր ԾԱԵԱ-ները
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Անկախ տան գրանցման կարգավիճակից, բոլոր ԾԱԵԱ-ները կստանան կանխիկ փոխհատուցում,
որպես տեղափոխման ծախս, գումարած 15% նպաստ: Փոխհատուցումը տրամադրվելու է առանց
ամորտիզացիոն պահումների գործարքի, գրանցման ծախսերի և վերաօգտագործելի նյութերի արժեքի:
Մասնակիորեն ազդեցություն կրելու դեպքում և այն դեպքում, երբ սեփականատերը չի ցանկանում
տեղափոխել շինությունը, ազդեցությունները կընդգրկեն միայն շինության ազդեցության ենթարկված
մասը և այդ մասի լիարժեք վերականգնումը շահագործման համար պիտանիության նախկին
վիճակին: Վերաբնակեցվող վարձակալներին կտրվի վերաբնակեցման և խիստ ազդեցություն կրելու
նպաստ (տես ստորև)
Կփոխհատուցվի նույն սկզբունքով, ինչպես որ բնակելիի դեպքում միայն այն ԾԱԵԱ-ներին, ովքեր
օրենքով սահմանված կարգով գրանցել են իրենց սեփականությունը։ Այն ԾԱԵԱ-ները, որոնց գույքը
օրինական գրանցված չէ, կարող են փոխհատուցում ստանալ միայն դրա գրանցումից հետո
(համաձայն ՀՀ օրենսդրության): Օրինականացման հետ կապված բոլոր վճարումները կկատարվեն
ծրագրի դրամական միջոցներով: Օրինականացման ոչ ենթակա ԾԱԵԱ-ները կստանան կանխիկ
փոխհատուցում շուկայական արժեքի չափով:
Մեկ տարվա բերքի համախառն արժեքի շուկայական ընթացիկ դրույքաչափերին համապատասխան
լռելյայն կանխիկ փոխհատուցում։ Մշակաբույսերին հասցված վնասի դիմաց փոխհատուցում պետք է
ստանան ինչպես սեփականատերերը, այնպես էլ վարձակալները՝ իրենց վարձակալության
պայմանագրերի հիման վրա: Համաձայն ՎԶԵԲ ԻՊ5-ի, հողի անօրինական օգտագործողները նույնպես
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No.

Ազդեցության
տեսակ
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ԾԱԵԱ տեսակ

Փոխհատուցում
իրավասու են ստանալ բերքի համար փոխհատուցում նույն պայմաններով ինչ վարջակալները:

7

Ծառեր

Բոլոր ԾԱԵԱ-ները

8

Ձեռնարկատիրակա
ն գործունեություն

Բոլոր ԾԱԵԱ-ները

9

Ֆիզիկական
վերաբնակեցում

Բոլոր
վերաբնակեցված

Շուկայական դրույքաչափերին համապատասխան կանխիկ փոխհատուցում՝ հիմնվելով ծառերի
տեսակի, տարիքի և բերքատվության վրա: Կանխիկ փոխհատուցում փայտատու և մրգատու
(միրգ/ընկույզ) մասնավոր խառերի համար: Պետական/համայնքային ծառերի հատման դեպքում՝
կրկնակի թվով ռեպլանտացիա համապատասխան վայրերում:
Ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու հնարավորության մշտական կորստի դեպքում
կտրամադրվի 1 տարվա զուտ եկամտի չափով դրամական փոխհատուցում, որը կհաշվարկվի
հարկային հաշվետվությունների հիման վրա։ Ձեռնարկատիրական գործունեության ժամանակավոր
դադարեցման դիմաց տրվող փոխհատուցումը կհաշվարկվի որպես ամսական եկամտի և
գործունեության դադարեցման ընդհանուր տևողության արտադրյալ, ըստ հարկային
հաշվետվությունների (հիմնականում ոչ պաշտոնական/փոքր բիզնեցի դեպքում)։ Հարկային
հաշվետվությունների բացակայության դեպքում, ձեռնարկատիրական գործունեություն
իրականացնողների դրամական փոխհատուցումը կհաշվարկվի վերը նկարագրված եղանակով,
սակայն հիմք ընդունելով նվազագույն չհարկվող աշխատավարձը (ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված
նվազագույն աշխատավարձը)։ Ձեռնարկատիրական գործունեության պարապուրդի արդյունքում
աշխատավարձերի կորուստների փոխհատուցումը կազմում է առավելագույնը 6 ամիս:
ԾԱԵԱ-ներ, ովքեր հարկադրված էին տեղափոխվել (ներառյալ վարձակալները) կստանան ստանան
տրանսպորտային և մեկ ամսվա ապրուստի ծախսերի համար բավարար վերաբնակեցման նպաստ:

ԾԱԵԱ-ները
10

11

Նպաստ խիստ
ազդեցությունների
դեպքում

Խիստ
ազդեցության
ենթակա ԾԱԵԱներ

Նպաստ խոցելի
անձանց համար

Խոցելի ԾԱԵԱներ/
աղքատության
շեմից ցածր
գտնվող ԾԱԵԱ-
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Եթե ազդեցության է ենթարկվել ԾԱԵԱ-ի գյուղատնտեսական նշանակության հողի ավելի քան 10%-ը,
ԾԱԵԱ (սեփականատերերը, վարձակալները և բնավարձակալները) կտրվի զգալի վնասների
դրամական աջակցություն գյուղատնտեսական եկամտի կորստի դիմաց, որը համարժեք կլինի
կորցրած հողի տարեկան բերքի շուկայական արժեքին: Բոլոր գնահատումները կկատարվեն
լիցենզավորված գնահատող խորհրդատուի կողմից՝ հիմնվելով գյուղատնտեսական հողատարածքի
գույքագրման և չափագրման տվյալների վրա:
Խոցելի անձանց (աղքատության սահմանագծից ցածր կենսամակարդակ ունեցող ԾԱԵԱ-ներ կամ
կանանց կամ տարեց կամ հաշմանդամ անձանց կողմից ղեկավարվող տնային տնտեսություններ)
կտրվի 6 ամսվա նվազագույն աշխատավարձի չափով վերականգնման նպաստ և առաջնայնություն
ծրագրի իրականացման հետ կապված աշխատատեղերի համար:
Կանանց կողմից ղեկավարվող տնային տնտեսությունները, տարեց կամ հաշմանդամ անձ ունեցող
77
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ԾԱԵԱ տեսակ
ներ

12

Համայնքային
կառույցներ և
կոմունալ
ծառայություններ/կ
առույցներ

Պետական/ՀՀ

13

Պետական այլ գույք
օրինակ՝ ծառեր / e.g.
Trees

Պետական/ՀՀ
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Փոխհատուցում
տնային տնտեսությունները համարվում են խոցելի տնային տնտեսությունների շարքում: Խոցելի
անձանց կտրվի նվազագույն աշխատավարձի չափով վեց ամսվա միանվագ նպաստ:
Ամբողջությամբ պետք է փոխարինվեն կամ վերականգնվեն այնպես, որ կարողանան իրականացնել
ծրագրից առաջ ունեցած գործառույթները:

Երկու անգամ ավել տնկիների վերատնկում հարմար վայրերում և 3
տարվա խնամքի իրականացում:
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Խոցելի անձիք են համարվում.
 (i) Անապահով ՏՏ, որոնք գրանցված են ՀՀ Աշխատանքի և
սոցիալական հարցերով նախարարության (ԱՍՀՆ) Ընտանեկան
նպաստների համակարգում և ստանում են համապատասխան
դրամական նպաստ` սահմանված ՀՀ օրենսդրությամբ:
 (ii) Միայնակ, այրի կամ ընտանիքի կերակրողին կորցրած
կանանցից բաղկացած տնտեսությունները, որտեղ բացի
թոշակառուից, ՀՀ զինված ուժերում ծառայողից, 1-ին և 2-րդ
կարգի հաշմանդամից կամ մինչև 23 տարեկան առկա
համակարգում սովորող ուսանողից բացի այլ աշխատունակ
տարիքի անձ չկա:
 (iii) Թոշակառուներից, տարեցներից բաղկացած
տնտեսությունները, որտեղ թոշակառուից, ՀՀ զինված ուժերում
ծառայողից, 1-ին և 2-րդ կարգի հաշմանդամից կամ մինչև 23
տարեկան առկա համակարգում սովորող ուսանողից բացի այլ
աշխատունակ տարիքի անձ չկա:

9.2

Հաշվառման տեղեկատվության ստուգաթերթ
Անձինք.
 յուրաքանչյուր ազդեցության ենթարկված կատեգորիայում
անհատների և տնային տնտեսությունների ընդհանուր թիվը
յուրաքանչյուր անհատի տարիքը, սեռը, զբաղվածության
վերաբերյալ տեղեկություններ (տես ԱԵԱ խմբերի ցուցակը, ովքեր
կարող են դուրս մնալ հաշվառման գործընթացից):
Սեփականություն.
 անձնական սեփականությունըն ներառյալ սեփականության
մանրամասները՝
 կառույցներ՝ տներ, ֆերմաներ, խանութներ, արտադրական
ձեռնարկություններ, հացահատիկի չորանոցներ,
զուգարաններ,
 հողի տեսակ` ոռոգվող կամ չոռոգվող հողեր, անտառային
տարածքներ, մարգագետիններ/արոտավայրեր,
չօգտագործվող հողեր և այլն: Հողում առկա մշակաբույսերի
նկարագրությունն ու գնահատումը:
 այլ՝ անասուններ, ջրհորներ, ծառեր:
Հանրային և համայնքային սեփականություն.
 հող` գյուղական ընդհանուր հողեր, խոտհունձի տարածքներ,
ձկնորսական գոտիներ և այլն,
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կառույցներ և սարքավորումներ` դպրոցներ, առողջապահական
կենտրոններ, գերեզմանոցներ, համայնքային ադմինիստրատիվ
կենտրոններ, հասարակական տրանսպորտ, բանկեր,
ենթակառուցվածքներ` խմելու ջրի համակարգ և ջրահեռացման
համակարգ, մուտքի և ներքին ճանապարհներ, էլեկտրաէներգիայի
և էներգիայի այլ աղբյուրներ:
ԱԵԱ եկամուտները այլ աղբյուրներից, ընդգրկում են.
ֆերմայից ստացվող եկամուտ
ֆերմայից դուրս իրականացվող աշխատանք
ոչ պաշտոնական ոլորտի գործունեություն
Աղբյուրը՝ Հնդկաստանի տարաբնակեցման ձեռնարկ,
Համաշխարհային բանկ, 1995թ., էջ 39
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/Համաշխարհային Բանկ (2004). Հարկադիր տարաբնակեցման
տեղեկատվական գրքույկ, պլանավորում և իրականացում
զարգացող ծրագրերում:
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Draft RAP Screening and RPF

400/ 500 kV Interconnector Georgia-Armenia

Վիստրանդ, Բրիգիտա / Մխիթարյան, Արմչնե (2007 թ.). Կանանց
հզորացումը և համագործակցությունը Հայաստանում՝
կենտրոնանալով Սյունիքի մարզի օրինակի վրա, Գնահատման
զեկույց պատրաստված ԵԱՀԿ գրասենյակի համար, Երևան
Համաշխարհային բանկ (2010 թ.). Հայստանի մասին հակիրճ
տեղեկություն
www.ifad.org (3/2011 թ.). Գենդերայի Պրոֆիլ Հայստանում.
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9.4

Հաշվառման ձևաչափի նմուշ
Տնային տնտեսությունների (ՏՏ) սոցիալտնտեսական հաշվառման ձևաչափ

Ակտիվի սեփականատիրոջ անունը.

Գյուղական համայքի անունը.

Քարտեզի
վրա
գտնվելու
վայրը. GPS
կորդինատնե
ր

Ազդեցության ենթակա
ակտիվներ (ավելացրեք
նկարագրությունը, օրինակ՝ 2 հա
չոռոգվող գյուղատնտեսական
հող)

Տնային տնտեսության կազմը

Սեռը

Տարիք
ը

Ընտանիքի
ղեկավարի հետ
ազգակցական
կապը

Օրինակ 1

Արական

34

Տնտեսության
ղեկավար

Օրինակ 2

Իգական

25

Օրինակ 3

Իգական

Օրինակ 4

Արական

ՏՏ
անդամի
անունը

Երկրորդակա
ն
զբաղվածությ
ունը

Կրթությունը

Ֆերմեր

Սեզոնային
աշխատանք

Միջնակարգ
դպրոց

Չկա

Կին

Առևտրական

Չկա

Տարրական
դպրոց

Չկա

7

Դուստր

Ուսանող

Չկա

Չկա

Չկա

5

Որդի

Ուսանող

Չկա

Չկա

Չկա

Հիմնական
զբաղվածությունը

Հիվանդություն
կամ
հաշվանդամությ
ուն

Սեփական արտադրական ակտիվներ ( սեփական բոլոր ակտիվները, որ միայն էլեկտրահաղ որդման գծի պատճառով կորցրածները )
Չոռոգվող
հողեր (հա)

3հա

7608A01/FICHT-17241104-v1

Սեփականու
թյան
կարգավիճա
կը
Սեփականա

Ոռոգելի հողեր
(հա)

0.5հա

Սեփականությ
ան
կարգավիճակը

Պտղատու
ծառերի թիվը

Այլ ծառերի
թիվը

Սեփականությ
ան տակ
գտնվող և
շահագործվող
առևտրային
կառույցները

Սեփականատ

20

2

Չկա

Սեփականությա
ն տակ գտնվող
այլ կառույցներ

1 գոմ
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տեր
ՏՏ
տարեկան
ընդհանուր
եկամուտը
100,000 ՀՀ
դրամ
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եր

Եկամուտի աղբյուրը (տոկոսը)

Չոռոգվող
հողագործու
թյուն

Ոռոգվող
հողագործությ
ուն

Դրամական
փոխանցումնե
ր

Անասնապահութ
յուն

Առևտուր

Սեզոնային
աշխատանք

Անտառային
տարածքներ

40%

20%

10%

5%

10%

10%

5%

84

9.5

Կորուստների գույքագրման ձևաչափի նմուշ

Ազդեցության ենթակա
շենքեր

Ազդեցության ենթակա հող
Ընտանիքի
անդամներ/

Անուն

աշխատողն
եր

Օրինա
կ1

6

Օրինա
կ2

4

Օրինա
կ3

2

Տեսակ

Սեփակ
ան
տարածք
ը

Ազդեցու
թյան
ենթակա
տարածք
ը

Կարտոֆիլի
դաշտ

500 մ²

100 մ²

քարե

1.)
կարտոֆիլի
դաշտ
2.) խաղողի
այգի

Օրինա
կ4

5

Տեսա
կը

Շինարարու
թյան համար
հող
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10.000 մ²

60 մ²

300 մ²

100 մ²

200 մ²

200 մ²

Հարկ
երի
թիվը

1

Ազդեցու
թյան
ենթակա
տարածք
ը

100

Ազդեցության
ենթակա
ծառերը

Ազդեցության ենթակա
բիզնեսը

Տեսակ
ը

Թի
վը

Տեսակ
ը

ծիրան
ենի

3

փոքր
խանո
ւթ

Մշտակ
ան

այո

Ժաման
ակավո
ր

Տարաբնա
կեցված

Խոցելի
ԾԱԵԱ
Նպաստ

Խիստ
ազդեցությ
ուն
Նպաստ

Այո

Ոչ

Այո

Այո

ոչ

այո

Այո

ոչ

Այո

այո

ոչ

ոչ

Ոչ

ոչ

Ոչ

ոչ

այո
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