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Պատասխանատվության բացառում
Սույն փաստաթղթի բովանդակությունը նախատեսված է բացառապես
«Ֆիխտներ» ընկերության պատվիրատուի և պայմանագրերով համաձայնեցված
այլ կողմերի օգտագործման համար և կարող է ամբողջովին կամ մասնակիորեն
տրամադրվել երրորդ կողմերին՝ պատվիրատուի համաձայնությամբ և
պայմանով, որ չպետք է ծառայի որպես արտապայմանագրային իրավական
հիմք։ «Ֆիխտներ»-ը պատասխանատու չէ երրորդ կողմերի առաջ՝ սույն
փաստաթղթում բովանդակվող տեղեկությունների ամբողջականության կամ
ճշգրտության համար։
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ԲԼՄ
ՀՑՇԳՏ
ՀԷԿ
ԱԱԲԿՀ/HSEMS
ԱԱԿՊ/HSMP
ԱԱԿՀ/HSMS
ԲԼՓՀ
ԲԼՀՀ
ԲԷՑ ՓԲԸ
ՈԻՃՊՄՀ/ICNIRP
ՄՖԿ
կՎ
ՄՎտ

ԲԼՀՀ փոխակերպիչ կայան
Շինարարության կապալառու
Համակցված ցիկլով
շոգեգազատուրբինային կայան
Խորհրդատու ճարտարագետ
Փակ բաժնետիրական ընկերություն
դեցիբել
«Դիլիջան» ազգային պարկ
Շրջակա միջավայր, առողջություն և
անվտանգություն
Չափազանց բարձրավոլտ
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
գնահատում
Էլեկտրամագնիսական դաշտեր
Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի
օպերատոր, Հայաստան
Շրջակա միջավայրի վրա և սոցիալական
ազդեցությունների գնահատում
Շրջակա միջավայրի և սոցիալական
կառավարման պլան
Համախառն ներքին արդյունք
Գլոբալ տեղորոշման համակարգ
Բողոքների լուծման մեխանիզմ
Համակցված ցիկլով շոգեգազատուրբինային
կայան
Հիդրոէլեկտրակայան
Առողջության, անվտանգության և
բնապահպանական կառավարման համակարգ
Առողջության և անվտանգության
կառավարման պլան
Առողջության և անվտանգության
կառավարման համակարգ
Բարձր լարման փոփոխական հոսանք
Բարձր լարման հաստատուն հոսանք
«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ,
Հայաստան
Ոչ-իոնիզացնող ճառագայթումից
պաշտպանության միջազգային հանձնաժողով
Միջազգային ֆինանսական կորպորացիա
Կիլովոլտ
Մեգավատ
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ՀԿ
ԱՊ
OPGW
ՕԳ
ԾԱ անձինք
ԾԻԽ
ԱՊՄ
ՀՀ
ՎԳԾ
ՕՇ
ՎՔՇ
ԷՑԸՏՊ
ՊՈԱԿ
ե/կ
ՏԱ
ՋԷԿ
ԱՄՆԴ

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Հասարակական կազմակերպություն
Ազգային պարկ
OPGW տիպի օպտիկական ներդիրով
շանթապաշտպան ճոպան
Օդային գիծ
Ծրագրի ազդակիր անձինք
Ծրագրի իրականացման հարցերով
խորհրդատու
Անհատական պաշտպանության միջոցներ
Հայաստանի Հանրապետություն
Վերաբնակեցման գործողությունների ծրագիր
Օտարման շերտ
Վերաբնակեցման քաղաքականության
շրջանակ
Էլեկտրահաղորդման ցանցի ընդլայնման
տարածաշրջանային պլան
Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն
Ենթակայան
Տեխնիկական առաջադրանք
Ջերմաէլեկտրակայան
ԱՄՆ դոլար
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1. Համառոտ ամփոփում
1.1

Ծրագրի նկարագրություն
«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիրը նպատակ ունի
ապահովել էլեկտրաէներգիայի հուսալի, ճկուն և փոխշահավետ
անդրսահմանային փոխանակում Հարավային Կովկասում՝
միացնելով Հայաստանի և Վրաստանի էլեկտրական ցանցերը
«Այրում» 500/400/220 կՎ բարձր լարման հաստատուն հոսանքի
փոխակերպիչ կայանի (ԲԼՀՀ ՓԿ) միջոցով, այսպիսով
իրականացնելով էներգահամակարգերի տարածաշրջանային
ինտեգրում Վրաստանի, Իրանի և Հայաստանի միջև։
Վրաստանի կողմից միացումը կիրականացվի 500 կՎ ՕԳ-ի
միջոցով՝ «Մառնեուլի» նոր ենթակայանից, իսկ Հայաստանի
կողմից 400 կՎ ՕԳ-ի միջոցով՝ «Դդմաշեն» նոր ենթակայանից։
Ծրագիրը ներառում է «Այրում» 500/ 400/ 220 կՎ նոր փոխակերպիչ
ենթակայանի և 400/ 220 կՎ նոր «Դդմաշեն» ենթակայանի
կառուցում, ինչպես նաև «Այրում» ե/կ-ի միացում գործող
«Ալավերդի-2» - «Գարդաբանի» (Վրաստան) 220 կՎ ՕԳ-ին,
«Դդմաշեն» ե/կ-ի միացումներ գործող Մարաշի և Նորատուսի 220
կՎ ՕԳ-երին և Աթարբեկյանի 330 կՎ ՕԳ-ին։
Լոռու 220 կՎ ՕԳ-ի և «Թումանյան-1» և «Թումանյան-2»-ի 110 կՎ
ՕԳ-երի փոխարինման համար «Ֆիխտներ»-ը 2014 թ.-ին
պատրաստել է շրջակա միջավայրի վրա և սոցիալական
ազդեցությունների գնահատման (ՇՄՍԱԳ) ուսումնասիրություն և
վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակ (ՎՔՇ)։ ՇՄՍԱԳ-ը
և ՎՔՇ-ը իրականացվել են ըստ տրված նախապայմանի, որ գծերի
գոյություն ունեցող հենարանների մեծ մասը կարող է մնալ։ Նշված
գծերի վերականգնման բնապահպանական և սոցիալական
ազդեցությունների մակարդակը հնարավորինս ցածր պահելու
նպատակով գոյություն ունեցող գծերի միջանցքը կօգտագործվի՝
հաշվի առնելով Լոռու և Թումանյան-1 և Թումանյան-2-ի ՕԳ-երի
համար արդեն առաջարկված շրջանցումները։ Գծերի
վերականգնումը կկատարվի «Այրում» փոխակերպիչ ե/կ-ի և
«Այրում»-«Դդմաշեն» 400 կՎ ՕԳ-ի կառուցումից և գործարկումից
հետո, քանի որ այդ ժամանակ Լոռու գիծը կարելի կլինի անջատել,
ապամոնտաժել և վերակառուցել գծերի արդեն գոյություն ունեցող
միջանցքում՝ հաշվի առնելով և ընդարձակելով «Ֆիխտներ»-ի
կողմից 2014 թ.-ին պատրաստված ՇՄՍԱԳ-ի և ՎՔՇ-ի
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հաշվետվությունները։ Նշված ուսումնասիրությունները
կլրամշակվեն՝ ելնելով ներկա պայմաններից։
Քանի որ պլանավորված Հյուսիսային ՀՑՇԳՏ կայանի և «Այրում»«Դդմաշեն» 400 կՎ ՕԳ-ին միացնող գծի ծրագծման վերջնական
տեղադրությունը դեռևս հայտնի չէ, ապա այս միացման գծի
բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունները այս պահին
հնարավոր չէ գնահատել։ Այդուհանդերձ, ծրագրում նախատեսված
է երկշղթա գծի ներդրումը՝ միայն մեկ շղթայի տեղակայմամբ (այս
փուլում)։

1.2

ՇՄՍԱԳ-ի նպատակները և մեթոդաբանությունը
«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիրը ներառում է նոր
ՕԳ-երի և ենթակայանների կառուցում, որոնք կունենան մի քանի
ազդեցություն շրջակա միջավայրի և սոցիալական տարբեր
բաղադրիչների վրա։ ՇՄՍԱԳ-ի գլխավոր նպատակներն են եղել՝
վերհանել և գնահատել ակնկալվող այս ազդեցությունների
մեծությունը և տրամադրել միջոցներ դրանց մեղմացման համար՝
ազգային և միջազգային չափորոշիչների համաձայն։ ՇՄՍԱԳ-ի
հաշվետվությունը ԲԷՑ ՓԲԸ-ին տրամադրում է օգտակար
տեղեկություններ այն մասին, թե ինչպես պետք է նախագծել և
պլանավորել բարձրավոլտ հոսանքագծերը և ենթակայանները՝
խուսափելու բացասական ազդեցություններից կամ մեղմելու
դրանք, և ավելի արդյունավետ կերպով ստանալու ակնկալվող
բնապահպանական և սոցիալական օգուտներ։
ՇՄՍԱԳ-ի հաշվետվության նախագծի հրապարակումից հետո
կիրականացվի շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություն՝
արձագանքներ ստանալու և պլանավորված աշխատանքների
ազդեցությունը կրող մարդկանց մտահոգությունները լսելու
համար։
Ներկա ՇՄՍԱԳ-ը իրականացնելու նպատակով «Ֆիխտներ»-ը
կազմել է հետևյալ բազմապրոֆիլ թիմը.
 ՇՄՍԱԳ-ի միջազգային ավագ փորձագետ
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 Բնապահպանության և էկոլոգիայի միջազգային ավագ
փորձագետ
 Սոցիալ-տնտեսական հարցերով միջազգային փորձագետ
 Կենսաբազմազանության միջազգային փորձագետ
 Բնապահպանության և իրավական հարցերով փորձագետներ։
Կենսաֆիզիկական միջավայրի ընդհանուր ակնարկը
պատրաստվել է գրասենյակային ուսումնասիրություն, իսկ
տեղային հետազոտություններն իրականացրել են
բնապահպանության, կենսաբազմազանության և սոցիալական
հարցերի փորձագետները՝ 2015 թ.-ի դեկտեմբեր և 2016 թ.
փետրվար և ապրիլ ամիսներին, այցելելով ենթակայանների
տեղանքները և գծերի առաջարկվող միջանցքները, այդ թվում՝ որոշ
հավանական «թեժ կետեր», օրինակ, «Դիլիջան» ազգային պարկ,
«Մարգահովտի» պետական արգելավայրը, «Կովկասյան
մրտավարդի» պետական արգելավայր, «Վալեքս գրուպ»
ընկերության կողմից շահագործվող Թեղուտի հանքավայրը
(«Թեղուտ» ՓԲԸ), նոր գծերի միջանցքների ազդեցությանը ենթակա
հովիտների, անտառածածկ տարածքների և գյուղերի հատումները։
Լրացուցիչ տեղեկություններ ձեռք են բերվել պետական
կազմակերպությունների և ոչ-կառավարական
կազմակերպությունների (ՈԿԿ) ներկայացուցիչների հետ
խորհրդակցությունների միջոցով։ Անցկացվել են բուռն
խորհրդակցություններ նաև ՀՀ Մշակույթի նախարարության
Պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության
գործակալության, ՀՀ Բնապահպանության նախարարության և ՀՀ
Գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակիցների հետ։
Ի լրումն տեղային հետազոտությունների, կատարվել է հնարավոր
էկոլոգիական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում՝
մեկնաբանելով բարձր լուծաչափի արբանյակային պատկերները
(2013-2014 թթ)։
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«Ֆիխտներ» ընկերությունն արդեն պատրաստել է
«Տեխնիկատնտեսական հիմնավորում» («Ֆիխտներ» 2014), այդ
թվում՝ բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների
նախնական վերլուծություն (սկրինինգ), որը վերցվել է որպես հիմք
ՇՄՍԱԳ-ի պատրաստման համար։ Այդուհանդերձ,
«Տեխնիկատնտեսական հիմնավորման» մեջ առաջարկվող գծի
ծրագծումը խորհուրդ չի տրվում սույն ՇՄՍԱԳ-ում, քանզի դա
հատում է «Դիլիջան» ազգային պարկը՝ ներառյալ արգելոցային
գոտին (ժայռե պատեր)՝ ազգային պարկի հյուսիսային սահմանի
մոտ։

1.3

Իրավական և կարգավորման դաշտը
Հայաստանում ցանկացած գործունեության իրականացում, որը
կարող է առաջացնել ազդեցություններ շրջակա միջավայրի վրա,
պետք է ստանա շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
գնահատման (ՇՄԱԳ) փորձաքննության դրական եզրակացություն։
Նախապատրաստական փուլում պետք է գնահատվեն ծրագրված
ֆիզիկական գործունեության ազդեցությունները շրջակա
միջավայրի վրա կամ ճյուղային / մարզային զարգացման պլանը
(ծրագիրը)։ 2014 թ. ընդունված «Շրջակա միջավայրի վրա
ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքը
սահմանում է դրույթներ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
գնահատման, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցություն գործելու,
ինչպես նաև այն պայմանների վերաբերյալ, որոնց ներքո նման
ազդեցություն գործելը թույլատրվում է, այսպիսով լինելով
ամենակարևոր ազգային օրենքը ՇՄԱԳ-ի կազմման համար։
«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և
փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքում «110 կՎ և ավելի բարձր
լարման էլեկտրահաղորդման գծերը» թվարկված են որպես ՇՄԱԳ
գործընթաց պահանջող գործունեության տեսակ։ Ըստ ՎԶԵԲ-ի թիվ
1 կատարողականի պահանջի (EBRD PR 1), Ծրագիրն ընկնում է
բնապահպանական Ա կատեգորիայի ներքո, ինչը պահանջում է
ՇՄՍԱԳ, մինչդեռ ըստ KfW զարգացման բանկի (2014) Ծրագիրն
ընկնում է Բ կատեգորիայի ներքո։ Հայաստանի ներպետական
օրենսդրության համաձայն պահանջվում է նաև ՇՄԱԳ։ Ուստիև
իրականացվել է ՇՄՍԱԳ՝ հակառակ այն փաստի, որ ազգային
իշխանությունները դեռևս պետք է ուսումնասիրեն Ծրագրի
նախագծման փաստաթղթերը և պաշտոնական որոշում կայացնեն
սույն Ծրագիրը ՇՄԱԳ-ի ենթակա լինելու վերաբերյալ։
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Հայաստանը վավերացրել է շրջակա միջավայրի և
կենսաբազմազանության պահպանությանն առնչվող մի շարք
միջազգային համաձայնագրեր և կոնվենցիաներ։ Հավելումն,
կարևոր, բնապահպանության տեսակետից կարևոր, վերաբերելի
միջազգային համաձայնագիր է «Շրջակա միջավայրի հարցերի
առնչությամբ տեղեկատվության մատչելիության, որոշումների
ընդունման գործընթացին հասարակայնության մասնակցության և
արդարադատության մատչելիության մասին» Օրհուսի
կոնվենցիան, որը Հայաստանը ստորագրել է։
Վտանգավոր նյութերի հետ գործ ունենալու առնչությամբ
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը վավերացրել է
Ստոկհոլմի կոնվենցիան և անդամակից է Բազելի կոնվենցիային։
KfW-ի «Կայունության ուղեցույցներ»-ը (KfW զարգացման բանկ,
2014) սահմանում է, որ ՇՄՍԱԳ-ը պետք է անցկացվի ազգային
օրենքների և կանոնակարգումների համապատասխան, ինչպես
նաև միջազգային բնապահպանական և սոցիալական
երաշխիքների չափորոշիչներին համահունչ կերպով։ ՎԶԵԲ-ի
«Բնապահպանական և սոցիալական գործունեությանը
ներկայացվող պահանջներն առաջարկվում որպես սույն Ծրագրի
չափորոշիչներ։ Ըստ Գերմանիայի Տնտեսական
համագործակցության և զարգացման դաշնային նախարարության
«Մարդու իրավունքների ուղեցույցի», շրջակա միջավայրի և
սոցիալական կառավարման պլանը (ՇՄՍԿՊ) կիրառելի է ԵՄ
համապատասխան չափորոշիչների, ՄՖԿ/ՀԲ-ի Շրջակա
միջավայրի, առողջության և անվտանգության (ՇՄԱԱ/EHS)
ուղեցույցների, և ՄՖԿ-ի՝ աշխատուժին և աշխատանքային
պայմաններին վերաբերող կատարողականի չափորոշիչի (ՄՖԿ-ի
2-րդ ԿՉ / IFC PS 2) նկատմամբ։
Ոչ կամավոր վերաբնակեցման դեպքում, բացի ազգային
օրենսդրությունից և ՎԶԵԲ-ի չափորոշիչներից, գործում են նաև
ՄԱԿ-ի «Կառուցապատման հիմքով վտարումների և
տեղահանումների հիմնական սկզբունքները և ուղենիշները»։

1.4

Այլընտրանքների վերլուծություն
«Այրում»-«Դդմաշեն» 400 կՎ ՕԳ-ի համար քննության են առնվել
ծրագրի հինգ տարբերակներ՝ կապված «Դիլիջան» ազգային պարկի
հատման կամ շրջանցման ազդեցությունների և
մարտահրավերների հետ։
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1-ին տարբերակ. ՕԳ-ի ծրագծումը ըստ «Տեխնիկատնտեսական
հիմնավորման»
«Տեխնիկատնտեսական հիմնավորման» մեջ առաջարկվող
նախնական ծրագծումը («Ֆիխտներ 2014) հյուսիսային ուղղությամբ
Դդմաշեն ե/կ-ից տանում է «Դիլիջան» ազգային պարկի (ԴԱՊ)
սահմանը՝ հատելով Սեմյոնովկա գյուղից դեպի արևմուտք գտնվող
մի ճանապարհ։ Ամենաբարձր կետը մինչև Դիլիջանի հովիտ իջնելը
2 500 մ ծմբ է։ Առաջարկվող գիծը հատում է «Դիլիջան» ազգային
պարկի անտառապատ տարածքը՝ Պարզ լճի և կարմիր եղնիկների
ներմուծման գոտու մոտ, հատում է Աղստև գետի հովիտը Թեղուտ
(Տավուշ) և Հաղարծին գյուղերի միջև (1000 մ ծմբ), անցնում է
Հաղարծինից վեր գտնվող սողանքի գոտին և ազգային պարկի
արգելոցային գոտին (ժայռե պատեր)՝ ԴԱՊ-ի հյուսիսային
սահմանի մոտ (ամենաբարձր կետը՝ 2500 մ ծմբ)։ Այս հատվածում
գծի ծրագծումը անցնում է նաև Հաղարծինի կարևորագույն
թռչնաբանական և կենսաբազմազանության տարածքը։
Այդտեղից ծրագծումը բարձրադիր ալպիական մարգագետինների և
անտառի մեկուսացված պատառիկների միջով տանում է դեպի
Թեղուտ (Լոռի), հատում է զգալի անտառապատ տարածք Թեղուտի
հանքավայրի արևելյան սահմանի մոտ և անցնում փոքր
գագաթների վրայով՝ Թեղուտի/Շնողի արևելյան կողմով։
Առաջին տարբերակում գիծը եզերում է Շնող գյուղը արևելյան
կողմից և հատում Արճիս գյուղի գյուղատնտեսական դաշտերը
(մասնավոր հողեր)՝ նախքան Դեբեդ գետը հատելը՝ դեպի Ճոճկան
և Այրում ե/կ։
Այս տարբերակը խորհուրդ չի տրվում սույն ՇՄՍԱԳ-ում, քանզի
հատում է «Դիլիջան» ԱՊ-ը և ազգային պարկի արգելոցային
գոտին՝ հյուսիսային սահմանի մոտ։
2-րդ տարբերակ. 330 կՎ ՕԳ-ի միջանցքի երկայնքով՝ «Դիլիջան»
ազգային պարկի միջով
Գծի ծրագծումը պետք է անցնի Աթարբեկյանի գոյություն ունեցող
330 կՎ ՕԳ-ի երկայնքով (շահագործվում է որպես 110 կՎ)՝
Դդմաշենի ե/կ-ից դեպի ԴԱՊ-ի սահմանը։ 330 կՎ գիծը անցնում է
ԴԱՊ-ի տարածքով, սկզբում՝ Գոշ գյուղից վեր գտնվող
բլրակատարի (լեռնային մարգագետիններ) երկայնքով, ապա՝ խիտ
անտառի միջով (3,5 կմ)՝ մի քանի փոքր, մակերես դուրս եկած
ժայռային գոյացությունների երկայնքով դեպի Աղստևի հովիտը,
որտեղ թեքվում է արևելք՝ դեպի Դիլիջան, անցնելով Հովք գյուղը։
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Եթե 330 կՎ գիծը ապամոնտաժվի և նորից կառուցվի՝ որպես
համակցված գիծ՝ 110 կՎ դեպի Իջևան և 400 կՎ ՕԳ մինչև Հովք,
ապա ներկայիս ծրագծման միջանցքը կարելի կլինի պահպանել՝
առանց զգալի նոր անտառահատումների։
Ի հակադրություն, նոր միջանցքը՝ հին գծից մոտավորապես 50 մ
հեռավորությամբ, կպատճառի զգալի նոր վնասներ, սակայն
սահմանափակ լրացուցիչ տեսանելի ազդեցություն ազգային
պարկի տարածքում։ Անտառի էտման և մոտեցնող
ճանապարհների սպասարկման բարձր ծախքերը (անհրաժեշտ
կլինի մասնակի նոր շինարարություն) նշվել են ԲԷՑ ՓԲԸ-ի
ինժեներների կողմից։ ԴԱՊ-ի տարածքից դուրս գալով, գիծը
կհետևի 330 կՎ գծի միջանցքով դեպի Հովք գյուղ, որտեղ 400 կՎ
գիծը կթեքվի հյուսիս, լեռն ի վեր, անցնելով արհեստական
ձկնաբուծական լճի, մի քանի տների կողքով, ապա՝ անտառի բաց
տարածքով և ջրամատակարարման խողովակաշարի երկայնքով՝
հասնելով ուղղահայաց լերկ ժայռին և եզերելով ժայռը հիմքի մոտ
(արևելք)։
Ժայռե պարիսպը և դրա հիմքի մոտ գտնվող անտառի
պատառիկները գնահատվել են որպես կաթնասունների,
թռչունների (գիշատիչ թռչուններ և ագռավներ) և այլ կենդանիների
զգայուն ապրելավայր։ Տարածքը դեռևս տեսանելիորեն խաթարված
չէ էլեկտրահաղորդման գծերով և ներկայացնում է ժամանցի և
հանգստի հնարավորություն և զբոսաշրջային բարձր արժեք
«Դիլիջան» ազգային պարկի համար։
Այս տարբերակը խորհուրդ չի տրվում, քանզի «Դիլիջան» ազգային
պարկի առկա մոտեցնող ճանապարհները պետք է մաքրվեն
վերջին տարիներին աճած ծառերից։ Այսպիսով, անհրաժեշտ
կլիներ անտառի զգալի մաքրում միջանցքում։ Բացի դրանից, 2-րդ
տարբերակն զգալի ազդեցություններ ունի Հովք գյուղից վեր
գտնվող տարածքի վրա (տեսողական և բնապահպանական), որը
պարկի սահմաններում չէ, այլ՝ հարակից տարածքում։
3-րդ տարբերակ. Գոշ գետի հովտի միջով (ԴԱՊ-ից արևելք)
Ուսումնասիրվել է նաև 2-րդ տարբերակի փոփոխակը, որի
դեպքում հնարավոր է գրեթե ամբողջովին խուսափել ԴԱՊ-ը
հատելուց։ Այս փոփոխակը բաղկացած է 330 կՎ գծի միջանցքից
շեղվելուց՝ նախքան ԴԱՊ-ի սահմանին հասնելը և Գոշ գյուղի ու
Գոշ գետի հովտով անցնելը՝ 330 կՎ միջանցքին հասնելու համար, և
2-րդ տարբերակից՝ Հովք գյուղում։
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Այս փոփոխակը տանում է Գոշ գյուղից վեր գտնվող անտառների ու
մարգագետինների միջով (տեսանելի հեռավորությամբ)՝ նախքան
զառիթափ քարքարոտ ռելիեֆի միջով անցնելը՝ Գոշ գետի հովտից
վեր՝ դեպի Աղստևի հովիտը Այս տարբերակի շինարարությունը
կդիպչի զգայուն ապրելավայրերի (թեպետ կլինի ԴԱՊ-ից դուրս) և
անհրաժեշտություն կառաջացնի կառուցելու մոտեցնող
ճանապարհներ և հաճախ օգտագործելու ուղղաթիռ։
3-րդ տարբերակի դեպքում հնարավոր է գրեթե ամբողջովին
խուսափել ԴԱՊ-ը հատելուց, սակայն դարձյալ խորհուրդ չի
տրվում՝ տեղանքի դժվարամատչելիության/անմատչելիության և
կենդանիների բնական ապրելավայրի խաթարման,
անտառահատման և Գոշ գետի հովտում գտնվող գյուղից
տեսանելիության պատճառով, որտեղ Գոշավանքը զբոսաշրջային
կարևոր տեսարժան վայր է։
4-րդ տարբերակ. «Գուգարք -1» 220 կՎ ՕԳ-ի երկայնքով
4-րդ տարբերակը դուրս է գալիս «Դդմաշեն» ե/կ-ից հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ՝ միանալու առկա «Գուգարք -1» 220 կՎ
ՕԳ-ի միջանցքին (որը տանում է Վանաձոր) և այնուհետև անցնում
դրան զուգահեռ։ Գիծը հատում է Փամբակի և Ծաղկունյաց
լեռնաշղթաները՝ Մարգահովտից վեր (գյուղի հարավում).
ամենաբարձր կետը 2750 մ ծմբ է, որտեղ հատում է Փամբակի
լեռնաշղթա ԿԹՏ-ը։ Այնուհետև իջնում է դեպի Մարգահովիտ՝
անցնելով «Կովկասյան մրտավարդի» պետական արգելավայրը և
«Մարգահովտի» պետական արգելավայրը՝ զառիվեր լանջի վրա՝ մի
քանի հարյուր մետր (հարկ է մտածել անտառի վրայով թռիչք
կատարելու մասին)։
Այնուհետև գիծն անցնում է գյուղատնտեսական նշանակության
հողերով՝ Ֆիոլետովո (մոլոկանների համայնք) և Մարգահովիտ
(հայկական համայնք) գյուղեր միջով՝ 1700 մ ծմբ, և ելնում բլուրն ի
վեր՝ «Հայաստանի ծառատունկ» ծրագրի (ՀԾԾ) խառը փշատերև
տնկարկի արևելյան կողմով։ Այնուհետև անցնում է ծառերի
սահմանից վեր՝ լեռնային մարգագետինների միջով՝ հատելով Դսեղ
ԿԹՏ-ը հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ։ Այս տարածքում գիծը
հասնում է երկրորդ բարձր կետին (2600 մ ծմբ), և երկու հովիտների
վրայով թռիչք կկատարվի, որոնց լայնությունը մոտավորապես 600
և 800 մ է։
Գիծն ապա անցնում է հյուսիս՝ անտառապատ տարածքներից և
Ահնիձոր և Աթան գյուղերից վեր գտնվող լեռնային
մարգագետիններով։ Գիծը հատում է անտառը Թեղուտից (Լոռի)
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հարավ-արևմուտք՝ նվազագույն լայնության կետում (մոտ. 1 կմ)
(հարկ է մտածել այս տարածքում անտառի վրայով թռիչք
կատարելու մասին), ապա անցնում «Վալեքս գրուպ» ընկերության
կողմից շահագործվող Թեղուտի հանքավայրի («Թեղուտ» ՓԲԸ)
տարածքի արևմտյան կողմով՝ անտառից ցած։ Այս տարածքում 400
կՎ ՕԳ-ի վերջնական ծրագծումը պետք է սերտորեն համակարգվի
«Թեղուտ» ՓԲԸ-ի հետ։ Հանքավայրից դեպի հյուսիս գիծն անցնում է
Թեղուտի հանքավայրի նորակառույց 110 կՎ ՕԳ-ին զուգահեռ և
ապա կտրում Դեբեդ գետի հովիտը (լայնությունը՝ մոտ. 600 մ)՝ Մեծ
Այրումից հարավ։
Դեբեդ գետի հովտի հյուսիսային կողմում գիծն անցնում է
գյուղատնտեսական նշանակության օգտագործվող հողերով,
հիմնականում՝ առկա 110 կՎ Նոյեմբերյանի և 220 կՎ ԱլավերդիՎրաստան ՕԳ-երին զուգահեռ՝ թռիչք կատարելով մեկ այլ ձորի
վրայով (լայնությունը՝ մոտ. 500 մ)՝ Մեծ Այրումից հարավ-արևելք, և
ի վերջո հասնում «Այրում» ե/կ։ Արդեն գոյություն ունեցող ՕԳ-երի
պատճառով, վերջնական ծրագծումը պետք է հաշի առնի
պահանջվող նվազագույն հեռավորությունները բարձրավոլտ
հոսանքագծերի։

4ա տարբերակ՝ 4-րդ տարբերակի փոփոխակ
Լրացուցիչ կերպով քննության է առնվել 4-րդ տարբերակի մի
փոփոխակ, որը շեղվում է Գուգարք-1 ՕԳ-ից՝ նախքան 2750 մ ծմբ
ամենաբարձր կետին հասնելը, և կխուսափի «Կովկասյան
մրտավարդի» պետական արգելավայրը հատելուց ու նաև
կնվազեցնի «Մարգահովտի» պետական արգելավայրում հատվող
անտառապատ տարածքի չափը (< 1 կմ)։ Այս ծրագծումը կտրում է
հովիտը Ֆիալետովո գյուղից արևելք և միանում 4-րդ տարբերակին՝
հովտի հյուսիսում։
Սա նախընտրելի տարբերակն է բնապահպանական և
սոցիալական , ինչպես նաև բնապահպանական այնպիսի ՀԿ-ների
տեսակետից, ինչպիսիք են ԲՀՀ-ը (WWF), «Հայաստանի
ծառատունկ» ծրագիրը (ՀԾԾ) և «Թռչունների պաշտպանության
հայկական միությունը» (ԹՊՀՄ)։

5-րդ տարբերակ. Դեբեդ գետի հովտի երկայնքով
Դուրս գալով «Դդմաշեն» ե/կ-ից, այս տարբերակը նախ հետևում է
նույն միջանցքին, ինչ՝ 4-րդ/4ա տարբերակը, սակայն կտրում է
«Մարգահովտի» պետական արգելավայրը և Ֆիալետովոյի հովիտը
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փոքր-ինչ ավելի հեռվից՝ արևելքում՝ խուսափելու պետական
արգելավայրից դեպի հյուսիս գտնվող բարձր գագաթից (2750 մ
ծմբ)։ Ֆիալետովոյի հյուսիսում 5-րդ տարբերակը բաժանվում է 4րդ/4ա տարբերակից՝ անցնելով Ֆիալետովոյի և Մարգահովտի
(ներառյալ ՀԾԾ-ի մի տնկարկի, որից հարկ է խուսափել)
հյուսիսում գտնվող անտառապատ տարածքներից վեր՝ դեպի
հյուսիս-արևմուտք։
Գուգարք, Փամբակ և Վահագնաձոր գյուղերից արևելք գտնվող
անտառապատ տարածքները հատելուց խուսափելու նպատակով
գծի ծրագծումը թեքվում է հյուսիսային ուղղությամբ՝ Մարգահովտի
և Լերմոնտովո գյուղերի արանքով՝ հատելով լեռնային
մարգագետինները (ամենաբարձր կետը այս մասում 2570 մ ծմբ է)՝
մինչև Եղեգնուտ գյուղը։ Անցնելով Եղեգնուտ, Դեբետ, Չկալով և
Դսեղ գյուղերը, գծի ծրագծումը պետք է խուսափի շենքերը
հատելուց՝ հնարավորինս առավելագույն չափով խուսափելու
տնային տնտեսությունների ֆիզիկական տեղափոխումից։ Դեբետ և
Չկալով գյուղերի արանքում գծի ծրագծումը թռիչք է կատարում
ձորի վրայով (թռիչքի լայնությունը՝ մոտ. 1000 մ) և
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի վրայով հասնում Դսեղ
գյուղ։ Այս ձորը զգայուն տարածք է թռչունների բազմացման
համար (հատկապես՝ անգղերի և այլ գիշատիչ թռչունների)։ Այս
հատվածում 5-րդ տարբերակը մոտ. 23 կմ անցնում է Դսեղ ԿԹՏ-ի
միջով, որը հաստատվել է այնպիսի վտանգված թռչնատեսակների,
ինչպիսիք են անգղերը (բազմանում են նաև Դեբեդ գետի կիրճում) և
այլ գիշատիչ թռչունների, ինչպես նաև անհետացման եզրին
գտնվող կովկասյան մայրեհավի (լատ.՝ Tetrao mlokosiewiczi)
պաշտպանության համար (բնակվում է ծառերի վերին գծի մոտ,
մրտավարդի մացառներում և հարակից լեռնային
մարգագետիններում)։
Դսեղ գյուղից հյուսիս Մարց գետի հովտի վրայով թռիչք կկատարվի
(թռիչքի լայնությունը՝ մոտ. 1000 մ)։ Այնուհետև գծի ծրագծումը
թեքվում է հյուսիս՝ անցնելով Թումանյան գյուղի վերևով։ Հաջորդ 10
կմ-ը գիծն անցնում է զառիվեր քարքարոտ բլուրներով և բազմաթիվ
անտառապատ հովիտներով։ Ծառահատումներից հնարավորինս
խոսափելու նպատակով բլրագագաթներին պետք է տեղադրվեն
լայնաթռիչ հենարաններ՝ հովիտների անտառապատ տարածքների
վրայով թռիչք կատարելու համար։ Այդուհանդերձ, այս մասում
գոյություն չունեն մոտեցնող ճանապարհներ՝ բլրագագաթներին
հասնելու համար։ Հենարանների կառուցումը կպահանջի նոր
մոտեցնող ճանապարհներ (որոնք կանցնեն անտառապատ
տարածքներով՝ տեղիք տալով լրացուցիչ ծառահատումների) կամ
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ուղղաթիռի օգտագործում։ Դեբեդ գետի հովտի արևմտյան կողմով
ծրագծում հնարավոր չէ՝ արդեն գոյություն ունեցող ՕԳ-երի (օր.,
Լոռի 220 կՎ գիծը) և գյուղերի (օր., Օձուն) պատճառով։
Թեքվելով արևելք (Աքորի գյուղից հարավ), գիծը հարավում
անցնում է Սարահարթ, Սանահին և Ակներ գյուղերը՝ թռիչք
կատարելով ևս վեց խորին անտառապատ հովիտների վրայով՝
մինչև 1000 մ թռիչքներով։ Հաղպատ գյուղը հարկ է անցնել
հարավից և արևելքից՝ հատելով թփածածկ կամ անտառապատ
տարածքներ, քանի որ գյուղից արևմուտք կամ հյուսիս արդեն
գոյություն ունեն մի շարք այլ ՕԳ-եր (օր., 220 կՎ ԱլավերդիՎրաստան, 110 կՎ Նոյեմբերյան/Լալվար և 35 կՎ ՕԳ)։
Գծերի ծրագծումը Հաղպատից արևելք՝ մինչև Դեբեդ գետի հովիտը
հատելը՝ Փոքր Այրումից դեպի հարավ, դարձյալ անցնում է
անհարթ տեղանքով, որտեղ բլրագագաթներին պետք է տեղադրվեն
լայնաթռիչ հենարաններ՝ հովիտների անտառապատ տարածքների
վրայով թռիչք կատարելու համար։ Վերոնշյալ ՕԳ-երի
առկայության պատճառով 400 կՎ գիծը պետք է կառուցվի այս
գծերից ապահով հեռավորությամբ, ինչը կպահանջի նոր մոտեցնող
ճանապարհներ՝ անտառապատ տարածքների միջով։ Դեբեդ գետի
հովիտը հատելուց հետո գիծն անցնում է գյուղատնտեսական
նշանակության օգտագործվող հողի վրայով դեպի «Այրում» ե/կ՝
թռիչք կատարելով Մեծ Այրումից հարավ գտնվող մեկ այլ ձորի
վրայով (նույն միջանցքը, ինչ՝ 4-րդ/4ա տարբերակում)։
Կարևորագույն գլխավոր խնդիրը բազմաթիվ անտառապատ
տարածքներ հատելն է։ Նույնիսկ եթե բլրագագաթներին
տեղադրվեն լայնաթռիչ հենարաններ՝ անտառապատ հովիտների
վրայով թռիչք կատարելու համար, բլրագագաթներին հասնելու
համար կպահանջվեն նոր մոտեցնող ճանապարհներ՝
անտառապատ տարածքների միջով, կամ կառաջանա
ուղղաթիռների օգտագործման անհրաժեշտություն։ Հատվում են
զգայուն ապրելավայրեր Դսեղ ԿԹՏ-ում և ձորերը հատելիս (օր.,
Դեբետի կամ Դսեղի մոտ)։
Ծրագրի չիրականացման այլընտրանք
«Ծրագրի չիրականացման» այլընտրանքը նկարագրում է
իրավիճակը առանց Ծրագրի իրականացման։ Այսպիսով
հնարավոր կլիներ խուսափել Ծրագրի շրջակա միջավայրի վրա և
սոցիալական բոլոր հետևանքներից, սակայն կունենար
բացասական ներգործություն Հայաստանի
էներգամատակարարման անվտանգության վրա և բացասական
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հետևանքներ տարածաշրջանային էլեկտրական ցանցի
զարգացման համար, այդ թվում՝ տնտեսական
հնարավորությունների, որոնք բխում են էլեկտրաէներգիայի
արտահանումից և փոխանցումից Իրանի / Վրաստանի/
Ռուսաստանի միջև և ընդհակառակը։ Որպես մեկ այլ պատճառ
նշվում է էներգետիկ անվտանգությունը՝ նկատիի ունենալով
Հայաստանի ատոմակայանի ապագան։

1.5

Ելակետային պայմաններ
Նոր «Դդմաշեն» ե/կ-ի տարածքը տեղակայված է մոտ. 1890 մ ծմբ
գյուղատնտեսական օգտագործվող լանդշաֆտում՝ Կոտայքի մարզի
Գագարին գյուղից դեպի արևմուտք, իսկ նոր «Այրում» ե/կ-ի
տարածքը տեղակայված է մոտ. 585 մ ծմբ ալիքաձև
գյուղատնտեսական օգտագործվող լանդշաֆտում՝ Տավուշի մարզի
(Վրաստանի սահմանի մոտ) Ճոճկան գյուղից հյուսիս-արևելք և
Հաղթանակ գյուղից արևմուտք։
«Այրում» փոխակերպիչ ե/կ-ից դեպի Վրաստանի սահման 500 կՎ
ՕԳ-ի առաջարկվող գծի ծրագծումը (երկարությունը՝ մոտ. 8 կմ)
անցնում է Տավուշի մարզով։ Դուրս գալով «Այրում» ե/կ-ից դեպի
հյուսիս-արևելք, գիծը կտրում-անցնում է Դեբեդ գետի հովիտը
ապա գնում հյուսիս՝ դեպի Վրաստանի սահմանը հիմնականում
գյուղատնտեսական նշանակության օգտագործվող հողի վրայով։
«Այրում» փոխակերպիչ ե/կ-ից «Դդմաշեն» ե/կ 400 կՎ ՕԳ-երի
ծրագծման համար ուսումնասիրվել են մի քանի տարբերակներ
(տես Բաժին 1.4)։ «Դիլիջան» ազգային պարկը հատելուց
խուսափելու նպատակով ԲԷՑ ՓԲԸ-ի և KfW-ի հետ համաձայնեցվել
է լրացուցիչ մշակել տարբերակ 4ա, որի դեպքում ԲԱՊ-ը
շրջանցվում է արևմուտքում։ Այս տարբերակների ծրագծումը
տեղակայված է հիմնականում Լոռու մարզում և մասամբ՝ Կոտայքի
և Տավուշի մարզերում։
Եթե Այրումը (Տավուշի մարզ) և Շնողը (Լոռու մարզ) ունեն տաք և
բարեխառն կլիմա, ապա Ալավերդիում և Վանաձորում (Լոռու
մարզ), Դիլիջանում (Տավուշի մարզ), Դդմաշենում (Գեղարքունիքի
մարզ) և Հրազդանում (Կոտայքի մարզ) կլիման ցուրտ է և
բարեխառն։ Տարեկան միջին տեղումները տատանվում են
Այրումում 450 մմ-ի և Դիլիջանում 539 մմ-ի միջև։
Հայաստանը մաս է կազմում Անդրկովկասյան խոշոր
կամարածալքի և Միջինարաքսյան միջլեռնային իջվածքի։ Այս
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երկու երկրաբանական կառուցվածքային միավորները ներառված
են Միջերկրական ծալքավոր գոտու Կովկաս-Անատոլիա-Իրան
հատվածում։ Ելնելով երկրաբանական կառուցվածքային
միավորների և ծալքավոր կազմավորումների ձևավորման
ժամանակից, Հայաստանի տարածքը բաժանվում է ՍոմխեթիԿապան համալիրի, Բազում-Զանգեզուրի և Մերձարաքսյան
գոտիների։ Ուսումնասիրության տարածքը գտնվում է առաջին
երկու համալիրներում։
Հայաստանը գտնվում է սեյսմաակտիվ գոտում, որը ձգվում է
Թուրքիայից մինչև Արաբական ծով։ Առավելագույն սեյսմիկ ռիսկը
առկա է Երևան քաղաքի շրջակայքում և Գյումրիից մինչև
Վանաձոր ընկած գոտում, ինչպես նաև Սևանա լճի հյուսիսային
մասում, որտեղ գոյություն ունեն ակտիվ խզվածքներ։ «Դդմաշեն»
ենթակայանը և միացման գծերը, ինչպես նաև 400 կՎ ՕԳ-ը
կառուցվելու են այս տարածքում։
Ուսումնասիրվող տարածքում տարածված են լեռնային
շագանակագույն և անտառային հողերը` իրենց մի շարք
ենթատեսակներով։ Այդ հողերի կենսակլիմայական
առանձնահատկությունները նպաստում են համայնքներում
անտառային բույսերի լավ աճին և բուսական զանգվածների
ձևավորմանը: Ուսումնասիրվող տարածքի հարավային
հատվածում՝ «Դիլիջան» ազգային պարկի շրջակա լեռնային
վայրերում կան նաև լեռնատափաստանային և
լեռնամարգագետնային հողեր։
Հայաստանի Հանրապետությունը ծածկված է գետերի խիտ
ցանցով, որոնք սնվում են ձնհալից, ստորգետնյա ջրերից և
անձրևաջրերից։ Տարվա ընթացքում գետերի հոսքը զգալիորեն
փոխվում է։ Ամռանը և աշնանը, երբ ջրի պահանջարկը մոտենում է
առավելագույնին, ջրի տարեկան մասնաբաժինը կազմում է 2025 %, ձմռանը՝ ամբողջ հոսքի 10-12 %-ը, իսկ գարնանը՝ 55-70 %-ը։
Առաջարկվող ՕԳ-ի ծրագծումը հատում է մի քանի փոքր և մեծ
գետեր, որոնց ամենակարևորները Դեբեդ և Աղստև գետերն են։
Փոքր գետերը, որոնք կհատի 400 կՎ ՕԳ-ը, Շնող, Ոսկեպար, Մարց,
Աղբուղա, Խաչաղբյուր և Ձկնագետ գետերն են։
Հարավային Կովկասում և ընդհանրապես Կովկասյան
տարածաշրջանում առաջատար դիրք է գրավում բուսական և
կենդանական աշխարհի բազմազանությամբ։ Ուսումնասիրվող
տարածքը հիմնականում ընկնում է անտառային լանդշաֆտի
գոտում, ինչպես նաև լեռնամարգագետնային տափաստանների և
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բարձր լեռնային ենթալպյան գոտում, ապա հատում է Փամբակի
լեռնաշղթան և շրջանցում «Դիլիջան» ազգային պարկը։ Ծրագրի
իրականացման տարածքը տեղակայված է Կովկասի
տարածաշրջանի Իջևանի ֆլորիստիկ շրջանում։ Անտառներն
ընդհանրապես ծածկում են լեռների միջին գոտին և իյուսիսում
հանդիպում են 500-2100 մ բարձրությունների վրա։
Ուսումնասիրվող տարածքում առկա են մի շարք մշտադալար և
սաղարթավոր ծառատեսակներ։ Ճահճային տեղամասերը և
անտառները լի են վայրի ծաղիկներով: Ուսումնասիրվող
տարածքում հանդիպող կենդանա- և բուսա-տեսակների մասին
մանրամասն տվյալներ առկա չեն գրականության մասին, բացի
«Դիլիջան» ազգային պարկից։ Պարկն ունի հարուստ և բազմազան
բուսական աշխարհ, ընդգրկում է Հայաստանի տարածքի 1 %-ը։
Հաղորդալարերին կամ ամպրոպապաշտպան ճոպաններին
թռչունների բախվելու ռիսկը նվազեցնելու համար այն
հատվածներում, որտեղ գիծը հատում է կիրճեր և հովիտներ,
ինչպես նաև Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի
բացահայտած չվող գիշատիչ թռչունների համար բարձր ռիսկային
տարածքներ, առաջարկվում է ամպրոպապաշտպան ճոպանների
վրա իրարից 20-25 մ մետր հեռավորության վրա տեղադրել
թռչունների համար նախատեսված հստակ տեսանելի բարձր
կոնտրաստային (այսինքն սև և սպիտակ) անվտանգության
շարժվող հարմարանքներ: Թռչունների անվտանգության
հարմարանքների տեղադրումը ամենացածր հաղորդալարի մոտ
խորհուրդ է տրվում այն հատվածներում, որտեղ 400 կՎ ՕԳ-ը
կհատի անտառի վերին եզրին գտնվող ենթալպյան և ալպյան
մարգագետինները, հատկապես Փամբակի լեռնաշղթա ԿԹՏ-ում և
Դսեղ ԿԹՏ-ում։
Նոր գծի միջանցքում որոշ պահպանվող տարածքներ ազդեցության
կենթարկվեն: Գծերը կհատեն «Դիլիջան« ազգային պարկը 1-ին և 2րդ տարբերակները, և, փոքր հատվածներում, 3-րդ տարբերակն
իրականացնելու դեպքում (տես Բաժին 1.4)։ ՀՀ
Բնապահպանության նախարարությությունը («Դիլիջան« ազգային
պարկ ՊՈԱԿ) միակ պետական գործակալությունն է, որն ունի
ազգային պարկի կառավարման լիազորություն։ 4-րդ տարբերակը
հատում է «Մարգահովտի» պետական արգելավայրը և
«Կովկասյան մրտավարդի» պետական արգելավայրը։ Վերջինս
հատելուց կարելի է խուսափել՝ իրականացնելով 4ա տարբերակը
կամ 5-րդ տարբերակը։ Ներպետական օրենսդրության համաձայն
հաղորդման օդային գծերի կառուցումը Հայաստանի պետական
արգելավայրերում կարող է թույլատրվել միայն պայմանով, որ
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արգելավայրի էկոհամակարգերի կայունությունը չխաթարվի։
Պետական արգելավայրերը ՀՀ Գյուղատնտեսության
նախարարության (Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի) ենթակայության ներքո
են։
Մյուս զգայուն տարածքները, որոնք կհատի 400 կՎ գծի ծրագծումը,
Փամբակի լեռնաշղթա ԿԹՏ-ը, Դսեղ ԿԹՏ-ը (4-րդ և 4ա և 5-րդ
տարբերակներ) և Հաղարծին ԿԹՏ-ն են (1-ին տարբերակ)։
Թռչունների անվտանգության հարմարանքները կտեղադրվեն
ամպրոպապաշտպան ճոպանների վրա Փամբակի լեռնաշղթա
ԿԹՏ-ում և Դսեղ ԿԹՏ-ում, ինչպես նաև այն հատվածներում, որտեղ
գիծը հատում է կիրճեր և ընդարձակ հովիտներ։
Ներկայումս, Հայաստանում գոյություն չունի թափոնների
կառավարման արդյունավետ համակարգ: Կոշտ թափոնների մեծ
մասը, առանց տեսակավորման, ուղղակի լցվում է ժամանակավոր
աղբանոցներ և աղբավայրեր: Կապալառուն պետք է տեղական
մարմինների հետ պարզաբանի, թե ինչպես պայմանագիր կնքել
կոմունալ ծառայություններ մատուցող ընկերությունների հետ՝
գոյացած թափոնները հեռացնելու համար։
Գծերի մեծ մասը կտեղակայվեն Լոռու և Տավուշի մարզերերում։
Լոռու մարզի բնակչությունը կազմում է 228 000 մարդ. տարածքը
3799 քառ. կմ է, բնակչության խտությունը մեկ քառակուսի
կիլոմետրի հաշվով կազմում է 61 մարդ: Վանաձորը
մարզկենտրոնն է և մարզի ամենամեծ քաղաքը։ Տավուշի մարզի
բնակչությունը կազմում է 126 700 մարդ. տարածքը 2704 քառ. կմ է,
բնակչության խտությունը մեկ քառակուսի կիլոմետրի հաշվով
կազմում է 47 մարդ: Մարզկենտրոնը Իջևան քաղաքն է։
Բնակավայրի կառուցվածքը համակենտրոն է, բնակչության մեծ
մասը բնակվում է քաղաքներում և գյուղերում: Ուսումնասիրված
տարածքի խոշոր հատվածներ բնակեցված չեն և ներկայացնում են
մասնավոր և համայնքային հողերի համադրություն։ Արճիս, Շնող,
Թեղուտ (Լոռու մարզ), Աթան, Ահնիձոր, Մարգահովիտ,
Ֆիալետովո, Կաքավաձոր, Զովաբեր և Դդմաշեն համայնքները
գտնվում են առաջարկվող 400 կՎ ՕԳ-ի միջանցքի
հարևանությամբ, իսկ Դեղձավան և Հաղթանակ համայնքները մոտ
են գտնվում առաջարկվող 500 կՎ ՕԳ-ի միջանցքին։
Դիլիջանի մերձակայքում գտնվում են մի քանի կարևոր
եկեղեցիներ և վանքեր՝ Հաղարծնի վանքը, Գոշավանքը,
Մաթոսավանքը Ջուխտակ վանքը, սակայն միայն Գոշավանքը
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կենթարկվի 400 կՎ ՕԳ-ի ծրագծման տեսողական
ազդեցություններին (3-րդ տարբերակ։ 5-րդ տարբերակի
իրականացմամբ ՕԳ-ը կանցնի Դսեղ գյուղի մոտակա որոշ
մշակույթի վայրերի մերձությամբ և Սանահին ու Հաղպատ
վանքերի մոտով։ Տեխնիկատնտեսական հիմնավորման մեջ
առաջարկվող (1-ին տարբերակ) գծի ծրագծման երկայնքով գտնվել
է վերջերս կատարվող հնագիտական պեղումների վայր Լոռու
մարզի Թեղուտ գյուղի մոտ՝ Շնող համայնքին պատկանող
հողերում։
Այս տարածքից հնարավոր կլինի խուսափել՝ 400 կՎ ՕԳ-ը
կառուցելով Թեղուտի հանքավայրից դեպի արևմուտք։
Պատմության և մշակույթի վայրերի պատահական բացահայտման
դեպքում պետք է կիրառվի Պատահական գտածոների
ընթացակարգը:
Ուսումնասիրվող տարածքում գյուղատնտեսությունը
հիմնականում կենտրոնացած է գյուղերի ցածրադիր
լեռնալանջերում։ Գյուղատնտեսական գործունեության
տեսակները ներառում են տավարաբուծություն, մանր եղջերավոր
կենդանիների (ոչխար, այծ) և խոզերի բուծում, ցածր
մշակաբույսերի (կարտոֆիլ, լոլիկ, վարունգ, սմբուկ), ինչպես նաև
հացահատիկային մշակաբույսերի (ցորեն, լոբի) և պտղատու
ծառերի (դեղձ, խնձոր և ծիրան) աճեցում: Հայաստանի
բնակչության ամենաաղքատ հատվածների համար
գյուղատնտեսությունը եկամտի գլխավոր աղբյուրն է և
կենսապահովման հիմնական միջոցը (հաղթահարման
ռազմավարությունը)։ Այսպիսով, հողի օտարումը հնարավոր
բացասական ազդեցության հարց է նախատեսվող ՕԳ-ի
կառուցման համար։
Ըստ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական
ծառայության հրապարակած տվյալների, աղքատության
մակարդակը Լոռու, Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերում բարձր
է, իսկ Տավուշի մարզում՝ ցածր է Հայաստանի միջինից։ Հատկապես
Կոտայքի մարզում աղքատության մակարդակը և ծայրահեղ
աղքատության մակարդակը հանրապետության միջինից շատ
ավելի բարձր են։

1.6

Հրապարակում, խորհրդակցություններ և մասնակցություն
«Ֆիխտներ» ընկերության բնապահպանական,
կենսաբազմազանության և սոցիալական հարցերով
մասնագետները Երևանում և Վանաձորում հանդիպումներ են
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անցկացրել ԲԷՑ-ի, ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարության, ՀՀ
Բնապահպանության նախարարության և ՀՀ Մշակույթի
նախարարության ներկայացուցիչների հետ, ինչպես նաև տեղայցեր
կատարել առաջարկվող ենթակայանների տարածքներ և ՕԳ-ի
համար առաջարկված միջանցքներ։ Ծրագրի բնապահպանական
հետևանքների վերաբերյալ քննարկումներ են անցկացվել ԲՀՀ
(WWF), «Թռչունների պաշտպանության հայկական միություն»
(ԹՊՀՄ), «Էկոլուր» ՀԿ-ների և «Հայաստանի ծառատունկ» ծրագրի
հետ։ Խորհրդակցություններ են անցկացվել ՀՀ Մշակույթի
նախարարության Պատմության և մշակույթի հուշարձանների
պահպանության գործակալության հետ, որոնց ընթացքում
քննարկվել են պատմության և մշակույթի վայրերի պահպանության
ընթացակարգերը:
ՇՄՍԱԳ-ի հաշվետվության նախագիծը, ներառյալ Շրջակա
Միջավայրի և Սոցիալական Կառավարման Պլանը (ՇՄՍԿՊ),
հայերեն և անգլերեն տարբերակներով կհրապարակվեն
հանրության համար, և շահագրգիռ կողմերին կտրամադրվի երկու
շաբաթ՝ այդ փաստաթղթերին ծանոթանալու համար:
Փաստաթուղթը ոչ միայն կտեղադրվի ԲԷՑ-ի ինտերնետային
կայքում, այլև դրանց տպագիր օրինակները կտրամադրվեն
տեղական ինքնակառավարման մարմինների գրասենյակներին,
ինչպես նաև հայտարարությունների միջոցով կիրականացվի այդ
փաստաթղթերի առկայության վերաբերյալ իրազեկումը: Տպագիր
օրինակները կտրամադրվեն նաև քաղաքացիական
հասարակության կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին:
Փաստաթղթերը հրապարակելուց հետո ամենավաղը երկու շաբաթ
հետո ՇՄՍԱԳ-ի հաշվետվության նախագծի վերաբերյալ
կանցկացվեն հանրային քննարկումներ : Քննարկումները պետք է
կենտրոնանան ԾԱ անձանց համար ՇՄՍԱԳ-ի մեկնաբանման,
ինչպես նաև նրանց մտահոգությունների և արձագանքների
ստացման վրա, որոնք հետագայում կընդգրկվեն ՇՄՍԱԳ-ի
հաշվետվության վերջնական նախագծի վերանայված
տարբերակում: Հանրային լսումների ընթացքում ՇՄՍԱԳ-ի
հաշվետվությունը և «վերաբնակեցման քաղաքականության
շրջանակը» (ՎՔՇ) կքքնարկվեն միասին։

1.7

Ազդեցությունների գնահատում
«Այրում»-«Դդմաշեն» 400 կՎ ՕԳ-ի՝ ըստ 4ա տարբերակի ծրագծման
և «Այրում»-Վրաստան 500 կՎ ՕԳ-ի ծրագծման հետևանքով
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ակնկալվող շրջակա միջավայրի վրա և սոցիալական ազդեցության
հիմնական տեսակները բաղկացած են հետևյալից.
 Շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում
բուսական և կենդանական աշխարհի վրա ազդեցությունն
անխուսափելի է, հատկապես՝ անտառապատ տարածքներում,
ներառյալ հասուն ծառերի հատումը ՕՇ-ում:
 Հնարավորության սահմաններում կկիրառվեն առկա մոտեցման
ճանապարհները: Բարձրլեռնային սարահարթերում
հենարանների տեղադրություններին հասնելու համար
կօգտագործվի գծի միջանցքը (ՕՇ)՝ մոտեցնող ճանապարհներ
չլինելու դեպքում։ Այդուհանդերձ, հատկապես երբ գծի
ծրագծումը հատում է լեռնային տեղանքը, գուցե հարկ կլինի
կառուցել որոշ նոր մոտեցնող գրունտային ճանապարհներ։ Նոր
մոտեցնող ճանապարհների կառուցումը պետք է համաձայնեցվի
ՀՀ Բնապահպանության նախարարության հետ։
 Կգոյանան շինարարական աղբի փոքր քանակներ։
 Հողի ձեռքբերում նոր հենասյուների տեղակայման և նոր
մոտեցման ճանապարհների կառուցման համար,
 Եթե առաջարկվող գծի միջանցքը ստեղծվի, ապա տների
(տնային տնտեսությունների) ֆիզիկական տեղափոխման
անհրաժեշտություն չի լինի։
 Մշակաբույսերի և ծառերի հնարավոր վնասում հողաչափական
վերջնական աշխատանքների, մոտեցման ճանապարհների
կառուցման, հենարանների մոնտաժման, էլեկտրահաղորդման
լարերի անցկացման և ՕՇ-ի սպասարկման ընթացքում,
 400 կՎ ՕԳ-ի ծրագծումը պետք է սերտորեն համակարգվի
«Թեղուտ» ՓԲԸ-ի հետ՝ Թեղուտի հանքավայրով անցնելու
համար։
ԲԷՑ-ի կողմից պետք է մշակվի Վերաբնակեցման
գործողությունների ծրագիր (ՎԳԾ)։ ՎԳԾ-ը պետք է հիմնված լինի
սույն հանձնարարության շրջանակներում «Ֆիխտներ»
ընկերության կողմից մշակված ՎՔՇ-ի վրա։
ՇՄՍԱԳ-ի հաշվետվությունը ցույց է տալիս, որ «Կովկասյան
էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիրը կունենա շրջակա միջավայրի
վրա և սոցիալական ազդեցությունների ցածրից միջին մակարդակ,
եթե իրականացվի առաջարկվող ՇՄՍԱԳ-ն և կիրառվեն
առաջարկվող բոլոր մեղմացուցիչ միջոցառումները և ՎԳԾ-ը
մշակվի ՎՔՇ-ում սահմանված կերպով։ Համաձայն ՇՄՍԱԳ-ի,
շրջակա միջավայրի վրա և սոցիալական բացասական
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ազդեցությունները հիմնականում ի հայտ են գալիս
շինարարության փուլում:

1.8

Շրջակա միջավայրի և սոցիալական կառավարման պլան
«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիրը ազդեցություն
կունենա տարբեր բնապահպանական և սոցիալական ընկալիչների
վրա: ՇՄՍԿՊ-ը ընդգրկում է միջոցառումների շարք, որոնք պետք է
իրականացվեն այս ազդեցությունները
կանխարգելելու/նվազեցնելու և դրանց դիմաց փոխհատուցում
տրամադրելու նպատակով: Նշված մեղմացուցիչ միջոցառումների
իրականացումն ապահովելու համար ներկայացվում են
մոնիթորինգային միջոցառումներ:
Ներկա ՇՄՍԿՊ-ը կընդգրկվի նախագծման, շինարարության,
տեղադրման աշխատանքներ իրականացնող ընկերություն
վարձելու համար մրցութային փաստաթղթերի մեջ և կկազմի
պայմանագրի անբաժան մասը, որը պարտադիր կլինի
աշխատանքներն իրականացնելու համար:
Ծրագրի իրականացման հարցերով խորհրդատուի ԱԱԲ հարցերով
տեղացի պատասխանատուն կիրականացնի շինարարության
կապալառուի կողմից մեղմացուցիչ միջոցառումների
իրականացման մոնիթորինգ` հիմնվելով կանոնավոր տեսչական
ստուգումների և շինարարության կապալառուի ԱԱԲ հարցերով
պատասխանատուի ամենամսյա հաշվետվությունների վրա։
Միջազգային փորձառությամբ արտաքին աուդիտորը պետք է KfWի համար պատրաստի բնապահպանական և սոցիալական
կատարողականի հաշվետվություններ՝ տարածքների
եռամսյակային տեսչական ստուգումների և Ծրագրի
իրականացման հարցերով խորհրդատուի ԱԱԲ հարցերով
պատասխանատուի ամսական հաշվետվությունների հիման վրա։
Ծառերի կտրման և վերատնկման մեղմացուցիչ միջոցառումների
կատարումը պետք է մշտադիտարկվի միջազգային
փորձառությամբ անտառի մասնագետի կողմից։ ՎԳԾ-ի
իրականացումը պետք է կատարվի ԲԷՑ ՓԲԸ-ի սոցիալական
հարցերով մասնագետի կողմից և վերահսկվի արտաքին
աուդիտորի կողմից։ ԲԷՑ ՓԲԸ-ն պատասխանատու է ՕԳ-երի և
ենթակայանների շահագործման և սպասարկման ընթացքում
բնապահպանական և սոցիալական կատարողականը
մշտադիտարկելու համար։
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Նախագծման փուլ
Նախատեսված ենթակայաններից դեպի առկա ՕԳ-եր միացման
գծերի ծրագծումը կհատի հիմնականում գյուղատնտեսական
նշանակության հողեր։ Գծի վերջնական ծրագծումը հարկ է
կատարել այնպես, որպեսզի հաշվի առնվի բոլոր շենքերից և
բնակավայրերից խուսափումը՝ որևէ ֆիզիկական
տեղափոխությունից խուսափելու նպատակով։
«Այրում» փոխակերպիչ ե/կ-ից «Դդմաշեն» ե/կ 400 կՎ ՕԳ-ը
հետևում է 4-րդ/4ա տարբերակի համար քննարկված
ծրագծումներին։ Ցանկացած շենքեր և ցանկացած անտառապատ
տարածքներ հատելուց հնարավորինս առավելագույն չափով
խուսափելու նպատակով գծի ծրագծման մեջ արդեն նկատի են
առնվել շրջանցներ։ Գծի վերջնական ծրագծումը Թեղուտի
հանքավայրի մոտ պետք է ԲԷՑ ՓԲԸ-ի կողմից սերտորեն
համակարգվի «Թեղուտ» ՓԲԸ-ի ներկայացուցիչների հետ։
«Այրում» փոխակերպիչ ե/կ-ից դեպի Վրաստանի սահման 500 կՎ
ՕԳ-ի գծի ծրագծումը հիմնականում կհատի գյուղատնտեսական
նշանակության հողեր։ Գծի վերջնական ծրագծման ընթացքում
հարկ է խուսափել տեղական քարհանքից և որոշ շենքերից։
Ենթակայանների տարածքներին մոտեցնող առկա
ճանապարհները հարկ կլինի լայնացնել և բարեկարգել՝
ենթակայանի ծանր սարքավորումները տեղափոխելու համար։ ՕԳերի անցկացման համար հնարավորության սահմաններում
կօգտագործվեն առկա մոտեցման ճանապարհները: Այդուհանդերձ,
հատկապես երբ գծի ծրագծումը հատում է լեռնային տեղանքը,
հարկ կլինի կառուցել նոր մոտեցնող գրունտային ճանապարհներ։
Բարձրլեռնային սարահարթերում հենարանների
տեղադրություններին հասնելու համար կօգտագործվի գծի
միջանցքը (ՕՇ)՝ մոտեցնող ճանապարհներ չլինելու դեպքում։

Շինարարության փուլ
Բուսական և կենդանական աշխարհի վրա բացասական
ազդեցությունները կհասցվեն նվազագույնի՝ կանխելով ծառերի
կտրումը և հեռացումը բանվորների համար նախատեսված
ճամբարային տարածքներ բացելու համար, խստորեն արգելելով
որսը և բուսական տեսակների հավաքումը, վերականգնելով
վնասված տարածքները: Գծի ծրագծման երկայնքով տարածքների
մեծ մասն ունի մոտեցման գրունտային ճանապարհներ կամ
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ճանապարհներ: Այդուհանդերձ, հարկ կլինի կառուցել նոր
մոտեցնող գրունտային ճանապարհներ։ Հասուն ծառերի հատումը
անհրաժեշտ կլինի նաև ՕՇ-ում (օր., Լոռու մարզի Թեղուտ գյուղի
մոտակա անտառապատ տարածքներում)։ Անտառապատ
տարածքներում շինարարական աշխատանքներից պետք է
խուսափել բազմացման / բնադրման սեզոնի ընթացքում (մարտհունիս)։ Ազգային օրենքի համաձայն «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի
կողմից կմշակվի և կիրականացվի փոխհատուցող ծառատունկի
պլան։ Միջանցքի մոտակայքում (օրինակ նոսրացած անտառային
տարածքներում) կտնկվեն տեղանքին հատուկ տեղական
ծառատեսակներ՝ այնպիսի մակերեսով, որը առնվազն երկու
անգամ գերազանցում է այն մակերեսը, որտեղ ծառեր են հատվել)։
Ծառերի տնկման վերջնական վայրը և ծառատեսակները կորոշի
անտառտնտեսության վարչությունը։ «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ը 7
տարվա ժամանակահատվածում պետք է սպասարկի տնկարկը և
վերատնկի ծառեր՝ չորացած տնկիների (սածիլների) փոխարեն։
Բլրագագաթներին պետք է տեղակայվեն երկար թռիչքով
հենարաններ՝ անտառապատ թեքությունների և հովիտների
վրայով թռիչք կատարելու համար՝ այսպիսով կրճատելով ծառեր
կտրելը ՕՇ-ում՝ հենարաններին մոտ գտնվող վայրերում, որտեղ
պետք է պահպանվի անհրաժեշտ միջակայք ծառերի և
էլեկտրահաղորդման գծերի միջև։ Մոտեցնող ճանապարհները,
որոնց կարիքը շինարարությունն ավարտելուց հետո այլև չի
զգացվի, կվերականգնվեն և կվերատնկվեն։ Բացի դրանից,
խորհուրդ է տրվում պայմանագիր կնքել «Հայաստանի
ծառատունկ» ծրագրի (ՀԾԾ) հետ՝ ծառեր տնկելու այնպիսի
մակերեսով, որը երեք անգամ գերազանցում է այն մակերեսը,
որտեղ ծառեր են հատվել, և իրականացնելու իրազեկվածության
բարձրացման աշխատանքներ։ Նորատունկ անտառները պետք է
սպասարկվեն 4 տարի ժամկետով՝ ապահովելու տնկիների
(սածիլների) աճը։
Հենարանների տեղադրման համար անհրաժեշտ հողային
աշխատանքների իրականացման ընթացքում հողի վերին շերտը
պետք է հավաքվի, առանձին կուտակվի և օգտագործվի տեղանքը
վերականգնելու համար, երբ հենարանները տեղադրված լինեն:
Աշխատանքների ավարտից հետո բանվորների ճամբարների
համար օգտագործվող տարածքները պետք է վերադարձվեն
նախկին վիճակին։
Ենթակայանները կնախագծվեն նորագույն զարգացած
տեխնոլոգիաներով՝ այդ թվում՝ պատվարներ
տրանսֆորմատորների շուրջը, յուղի հավաքման համակարգ
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տրանսֆորմատորների տակ՝ կանխելու հողի և ստորգետնյա ջրերի
աղտոտումը յուղի ցանկացած արտահոսքերից։
Հողի և ջրի աղտոտումից խուսափելը կապահովվի՝ շինարարական
սարքավորումների սպասարկումը և լիցքավորումը կատարելով
փակ և ցանկապատված տարածքներում, օգտագործելով
արտահոսքերը կանխող նյութեր, հեղուկ նյութերը
պահեստավորելով համապատասխան պահեստային
տարածքներում, ապահովելով պատշաճ սանիտարական
պայմաններ և վերապատրաստելով բանվորներին։
Շինարարության կապալառուն պետք է տեղական
համայնապետարանների հետ քննարկի, թե ինչպես կազմակերպել
թափոնների հեռացումը կոմունալ ծառայություններ մատուցող
ընկերությունների միջոցով։ Թեպետ ՀՀ-ում գոյություն չունեն
տիպային սանիտարական աղբավայրեր, սակայն թափոնների
հեռացումը համայնքային ծառայություններ մատուցողների
միջոցով առնվազն կապահովի, որ թափոններն անարգել չթափեն
կամ բացօդյա չայրեն։ Վտանգավոր թափոնների փոքր քանակները,
օրինակ, մնացորդային յուղ, վառելիք, ներկ կամ թափվածքներից
աղտոտված հողը, ապահովաբար կփաթեթավորվեն,
կպիտակավորվեն և կպահեստավորվեն «Այրում» և «Դդմաշեն» նոր
ենթակայաններում՝ տանիքապատ, բետոնապատ ու
պատնեշավորված շինություններում։ Վտանգավոր թափոնների
վերջնական ոչնչացումը ենթակա է ազգային մակարդակի
միջնաժամկետից երկարաժամկետ լուծումների, որոնք կորոշի և
կապահովի ՀՀ Կառավարությունը։
Այն հատվածներում, որտեղ ՕԳ-ի միջանցքը մոտենում է գյուղերին
կամ տներին, Շինարարության Կապալառուն պետք է վերահսկի
աղմուկի արտանետումները բոլոր սարքավորումներից։ Աղմուկի
մակարդակը բնակիչների համար չպետք է գերազանցի 55 դԲ (Ա),
կամ տարածքից դուրս ամենամոտ ընկալիչի վայրում չպետք է
հանգի 3 դԲ (Ա) հենքային մակարդակների առավելագույն
բարձրացման։ Եթե բանվորների համար աղմուկի մակարդակը 80
դԲ-ից (Ա) բարձր է, ապա նրանք, որպես ԱՊՄ-ի մաս, պետք է կրեն
լսողության պաշտպանիչ սարքեր: Շինարարության աղմուկի
պատճառով սպասվող անհանգստությունը կհասցվի նվազագույնի
տարբեր միջոցներով (օրինակ՝ բեռնատարների շարժ միայն
ցերեկային ժամերին, ցածր ձայնով աշխատող մեխանիկական
սարքավորումների օգտագործում և այլն):
Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի համար անվտանգության
գոտիների վերաբերյալ Տեխնիկական կանոնակարգերը
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սահմանում են 30 մ հեռավորություն 400 կՎ և 500 կՎ ՕԳ-երից՝
որպես բուֆերային գոտի: Բացի դրանից հարկ է նկատի ունենալ
միջակայքերը հաղորդալարերի միջև (կախված կլինի
հենարանների վերջնական նախագծից)։ Այսպիսով, սույն ՇՄՍԱԳի համար որպես հիմք վերցված է 75 մ միջանցքի ընդհանուր
լայնությունը 400/ 500 կՎ ՕԳ-երի համար։
Էլեկտրական և մագնիսական դաշտերից մարդկանց
ճառագայթումը կառավարելու նպատակով պետք է կիրառվեն Ոչ
իոնացնող ճառագայթումից պաշտպանության միջազգային
հանձնաժողովի (ՈԻՃՊՄՀ) կողմից սահմանված
սահմանաչափերը, որոնք հետևյալն են.
ՈԻՃՊՄՀ (1998թ.) Ճառագայթման ուղեցույցներ էլեկտրական և մագնիսական
դաշտերից ընդհանուր հասարակության ճառագայթման վերաբերյալ
Հաճախականություն
Էլեկտրական դաշտ
Մագնիսական դաշտ
(Վ/մ)
(μ/Տ)
3-150 կՀց
87
6,25
10-400 ՄՀց
28
0,092
2-300 ԳՀց
61
0,2

ՈԻՃՊՄՀ ճառագայթման սահմանաչափերը էլեկտրական և մագնիսական
դաշտերից ընդհանուր հասարակության ճառագայթման համար
Հաճախականություն
Էլեկտրական դաշտ
Մագնիսական դաշտ
(Վ/մ)
(μ/Տ)
50 Հց
5000
100
60 Հց
4 150
83

ՕԳ-երը պետք է այնպես նախագծվեն, որպեսզի
համապատասխանեն ազգային և ՈԻՃՊՄՀ չափորոշիչներին, որը
որ ավելի խիստ լինի, և, հետևաբար, ՕԳ-երի մոտակայքում
բնակվող անձինք պաշտպանված կլինեն էլեկտրական և
մագնիսական դաշտերի ճառագայթմանը ենթարկվելու
բացասական ազդեցություններից: Բանվորների և առաջարկվող
Ծրագրի էլեկտրահաղորդման գծերի մերձությամբ բնակվող
անձանց ճառագայթման ենթարկվելու մակարդակը պետք է այս
ուղեցույցներում նշված արժեքներից ցածր լինի:
Ազդեցությունները օդի որակի վրա սահմանափակվեն՝
մեքենաների և շինարարական տեխնիկայի պատշաճ
սպասարկման, փոշին նվազեցնելու նպատակով շինարարական
նյութերը պատշաճ պահեստավորելու, ինչպես նաև թափոնների
բացօդյա այրումը արգելելու միջոցով, և այլն: Պետք է կատարվեն
ծծմբի հեքսաֆտորիդի (SF6) վերահսկման համապատասխան
ուղեցույցների պահանջները։
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«Այրում» փոխակերպիչ ե/կ-ի և «Դդմաշեն» /կ-ի կառուցման համար
պահանջվող բոլոր հողատարածքներն արդեն ձեռք են բերվել ԲԷՑ
ՓԲԸ-ի կողմից։ ՕԳ-երի վրա կատարվող բոլոր աշխատանքները
կկատարվեն ՎՔՇ-ի և, հարկ եղած դեպքում, Վերաբնակեցման
գործողությունների ծրագրի (ՎԳԾ) հետ լիարժեք
համապատասխանությամբ։ Տեղահանումից հնարավորինս
խուսափելը առաջնահերթություն է։ Ուստի, տեխնիկապես
իրագործելի լինելու դեպքերում կստեղծվեն շրջանցներ՝
բնակավայրերի վրա ազդեցություն չթողնելու համար։ Բոլոր
անխուսափելի վնասների, ծառահատումների, մշակաբույսերի
կորուստների, հողի օտարման, վերաբնակեցման և այլնի համար,
որոնք առաջացել են հողաչափական վերջնական
աշխատանքների, շինարարական և տեխնիկական սպասարկման
աշխատանքների իրականացման ընթացքում, պետք է տրամադրվի
լիարժեք փոխհատուցում՝ համաձայն ՎԳԾ-ի (այս աշխատանքների
շրջանակի մաս չի կազմում, սակայն պետք է իրականացվի ԲԷՑ-ի
կողմից՝ համաձայն Ծրագրի ՎՔՇ-ի դրույթների):
Գծի ծրագծման երկայնքով (1-ին տարբերակի համաձայն) գտնվել է
վերջերս կատարվող հնագիտական պեղումների վայր Լոռու մարզի
Թեղուտ գյուղի մոտ՝ Շնող համայնքին պատկանող հողերում։ Եթե
խորհուրդ տրվող 4-րդ/4ա տարբերակը իրականացվի, և Թեղուտի
հանքավայրի տարածքը շրջանցվի արևմուտքից, ապա այս
մշակույթի վայրը չի հատվի և ազդեցություն չի կրի։
Թեև գծի միջանցքում այլ ֆիզիկական մշակութային ռեսուրսներ
(որոնց մասին հայտնի է) չկան, սակայն ներպետական
օրենսդրությամբ պահանջվում է, որ ՀՀ Մշակույթի
նախարարությունից ստացվի փաստաթղթավորված
համաձայնություն նախատեսվող հենարանների տեղակայման
վայրերի վերաբերյալ, և այդ պահանջը ամբողջ ընթացքում
կկատարվի։ Եթե նախարարությունն ունենա ինչ-ինչ
վերապահումներ, ապա հենարանների տեղակայման վայրերը
պետք է փոխվեն։ Գտածոների հետ կապված ընթացակարգերը
նույնպես ներառված են սույն ՇՄՍԱԳ-ի հաշվետվության մեջ:
Շինարարության կապալառուն պետք է ունենա ԱԱԲ
Կառավարման պլան և հետևի դրան ամբողջ ժամանակ, քանի դեռ
գտնվում է տեղանքում:
Պետք է հետևել աշխատանքի ընդունման և վարձատրման
խտրականությունը բացառող (ներառյալ սեռի, տարիքի, կրոնի,
ազգության և այլ հիմքերով) քաղաքականությանը, և
շինարարական աշխատանքների համար աշխատանքի ընդունելիս
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առաջնայնությունը տալ տեղի բնակչությանը: Կանանց
զբաղվածությունը պետք է բարելավվի՝ Հայաստանում
զբաղվածության իրական վիճակի համեմատ։ Չպետք է թույլատրվի
որևէ հանդուրժողականություն աշխատանքի վայրում և
բանվորների ճամբարներում սեռական ոտնձգությունների
հանդեպ:
Պետք է նվազագույնի հասցվեն երթևեկության պատճառով
առաջացող ազդեցությունները կամ ազդեցությունները
երթևեկության վրա, ի թիվս այլոց, վարորդների արտոնագրման և
վերապատրաստման, արագության սահմանափակումների
պահպանման, տեղական համայնքների հետ համագործակցության
(օրինակ՝ կրթում երթևեկության և հետիոտների անվտանգության
հարցերով, նշագրման բարելավում, ճանապարհների
անվտանգություն և այլն), ինչպես նաև շինարարության
իրականացման վայրերի հստակ նշագրման միջոցով:
Տեղական համայնքները պետք է նախապես տեղեկացվեն գալիք
շինարարական աշխատանքների, դրանց իրականացման վայրերի
վերաբերյալ, իսկ վտանգավոր նյութերը պետք է հստակորեն
նշագրվեն՝ հանրության առողջության և անվտանգության վրա
ազդեցությունները նվազագույնի հասցնելու համար:
Շահագործման և պահպանման փուլ
Օտարման շերտը (ՕՇ) պետք է զերծ պահել ցանկացած բարձր
աճող բուսականությունից առանց թունաքիմիկատներ կիրառելու:
Գիծը պետք է թռիչք ունենա անտառապատ սարալանջերի և
հովիտների վրայով: ՕՇ-ի տարածքների սահմաններում գտնվող
հողերը կարող են օգտագործվել գյուղատնտեսական
նպատակներով կամ որպես արոտավայրեր։ Գործառնական փուլի
ընթացքում ՕԳ-երի տեխնիկական սպասարկման մեջ ընդգրկված
իր անձնակազմի համար ԲԷՑ-ը կկազմի և իրականացնի
Առողջապահության և անվտանգության կառավարման պլան
(ԱԱԿՊ):

1.9

Բողոքների լուծման մեխանիզմ
Շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում
Ծրագրի ազդակիր անձինք (ԾԱ անձինք) կարող են կարծել, որ
իրենց հետ անարդար են վարվել, և նման դեպքում ԲԷՑ ՓԲԸ-ն
պետք է իրականացնի բողոքների լուծման կենսունակ մեխանիզմ:
ԾԱ անձինք խրախուսվում են կատարելու հետևյալ
գործողությունները.
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ա) դիմել Կապալառուի կողմից նշանակված բողոքների հարցերով
զբաղվող անձնակազմին` հետևյալ կերպ. անձամբ՝ հատուկ
հեռախոսահամարով, էլ. փոստով, սովորական փոստով։
Որպես այլընտրանք, ԾԱ անձինք կարող են դիմել իրենց
համայնքի ղեկավարին, որը նրանց բողոքը կհաղորդի
Կապալառուի կողմից նշանակված բողոքների հարցերով
զբաղվող անձնակազմին։
բ) ներկայացնել բողոք և տրամադրել տեղեկություններ տվյալ
գործի վերաբերյալ, Յուրաքանչյուր բողոք կգրանցվի, և դրան
կհատկացվի համար՝ գործին հետևելու նպատակով։ Բոլոր
բողոքներին պետք է պատասխան տրվի 15 օրվա ընթացքում
(կամ՝ 25 օրվա, եթե բողոքի լուծումը պահանջում է հատուկ
ջանքեր)։
գ) Կապալառուի հետ համաձայնության գալ մեղմացուցիչ
միջոցառման վերաբերյալ,
դ) Ստորագրել, եթե մեղմացուցիչ միջոցառման իրականացումը
եղել է ըստ ձեռք բերված համաձայնության,
ե) Վերոնշյալ ընթացակարգով բավարարված չլինելու դեպքում
դիմել ԲԷՑ ՓԲԸ-ին հատուկ հեռախոսահամարներով, անձամբ,
էլ. փոստով կամ սովորական փոստով։ ԲԷՑ ՓԲԸ-ը պետք է
գրանցի բոլոր դժգոհությունները և պատասխանի դրանց 15
օրվա ընթացքում։
զ) բոլոր միջոցների ձախողման դեպքում՝ բողոքների
կարգավորման համար դիմել դատարան:
Այնուամենայնիվ, բողոքների կարգավորման վերոնշյալ
մեխանիզմը չի սահմանափակում քաղաքացու իրավունքը՝ դիմելու
ընդհանուր իրավասության դատարան դժգոհության գործընթացի
հենց առաջին փուլում: Բողոքների կարգավորման մեխանիզմը
նախատեսված է երկարատև դատական ընթացակարգերից
խուսափելու համար:
Բոլոր ծախսերը կկատարվեն Ծրագրի բյուջեից:

1.10

ՇՄՍԿՊ-ի իրականացման ծախքերը
«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագրի շինարարության
փուլում ազդեցությունների մեղմացման համար նախատեսված
ծախսերը հիմնականում ներառված են շինարարության
կանոնավոր իրականացման ծախսերի մեջ:
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Բնապահանական ազդեցությունների մեղմացման լրացուցիչ
ծախսերը կապված են անտառապատ տարածքներում
վերականգնման միջոցառումների և մշտադիտարկման
(մոնիթորինգի) և թռչունների անվտանգության հարմարանքների
տեղադրման հետ։ Նախատեսվում են լրացուցիչ ծախսեր՝ Ծրագրի
իրականացման հարցերով խորհրդատուի ԱԱԲ հարցերով տեղացի
պատասխանատու կողմից շինարարական աշխատանքների
մոնիթորինգի, Պատմության և մշակույթի հուշարձանների
պահպանության գործակալության տեղացի անդամների կողմից
իրականացվող մոնիթորինգի, միջազգային փորձառությամբ
աուդիտորի կողմից շինարարական տարածքների եռամյակային
վերահսկողության, միջազգային փորձառությամբ անտառի
մասնագետի կողմից ծառատնկման հայեցակարգի մշակման
ղեկավարման և իրականացման, ինչպես նաև ԲԷՑ-ի
աշխատակազմի ուսուցման համար։
Նկատի ունենալով մոտավորապես 2 տարի տևող շինարարության
փուլ, ՇՄՍԿՊ-ի իրականացման ընդհանուր ծախքերը կազմում են
1 210 000 ԱՄՆԴ։
Այս ծախքերը ներառում են ՎԳԾ-ի իրականացում, սակայն չեն
ներառում ՎԳԾ-ի մանրամասն ուսումնասիրություն, այդ թվում՝
ակտիվների հետազոտություն պատրաստելու ծախքերը։ Դա
կիրականացնի ՎԳԾ-ի հարցերով խորհրդատուն կամ ԲԷՑ ՓԲԸ-ի
սոցիալական հարցերով մասնագետը։

1.11

Եզրակացություն
Ամփոփելով ասենք, որ Շրջակա միջավայրի վրա և սոցիալական
ազդեցությունների գնահատման սույն հաշվետվության
արդյունքներից կարելի է եզրակացնել, որ «Կովկասյան
էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիրը կունենա ազդեցությունների
ցածրից միջին մակարդակ, եթե առաջարկվող բոլոր մեղմացուցիչ
միջոցառումներն իրականացվեն։ Միջին մակարդակի
ազդեցությունները կապված են ծրագծման (որն անցնում է
հեռավոր վայրերով՝ լեռներում և անտառապատ տարածքներում),
մոտեցնող ճանապարհների, բուսական և կենդանական աշխարհի
(ՕԳ-երի կողմից) և ենթակառուցվածքների հետ (ՕԳ-ը հատում է
Թեղուտ ՓԲԸ-ի սեփականությունը)։
Ծրագիրը կարող է կառուցվել և շահագործվել առանց
սոցիալական միջավայրի վրա զգալի բացասական
ազդեցությունների։
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Սակայն էկոլոգիայի վրա ազդեցություն կմնա, և դա չի կարող
նվազեցվել-հասցվել զրոյի։ Որոշում կայացնողները պետք է սա
ընդունեն, եթե Ծրագիրը պետք է իրականացվի։
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2. Ներածություն
2.1

Ծրագրի համատեքստը
2007 թ., տարածաշրջանային գործակցության ջանքերը սատարելու
նպատակով, Գերմանիայի կառավարությունը նախաձեռնեց
«Էլեկտրահաղորդման ցանցի ընդլայնման տարածաշրջանային
պլան» (ԷՑԸՏՊ), որը նախատեսված է հաստատելու Չափազանց
բարձրավոլտ (ՉՎ) փոխկապակցված համակարգի ստեղծման
հայեցակարգ։ Ըստ էության, համակարգը պետք է թույլ տար
էլեկտրաէներգիայի հուսալի, ճկուն և փոխշահավետ
անդրսահմանային փոխանակում Վրաստանի և Հայաստանի միջև,
ինչն ի վերջո պետք է նպաստեր երկու երկրների
համապատասխան էներգետիկ ռեսուրսների արդյունավետ
օգտագործում («Ֆիխտներ»-ը ուսումնասիրություն է կատարել 2007
թ.-ին, ապա թարմացրել դա 2009 թ.-ին)։ Թեև «Էլեկտրահաղորդման
ցանցի ընդլայնման տարածաշրջանային պլանում» (ԷՑԸՏՊ)
ուշադրությունը կենտրոնացվում է Վրաստանի և Հայաստանի
փոխկապակցմանը, սակայն «Ֆիխտներ»-ը նկատի է ունեցել նաև
հարևան երկրների՝ Իրանի և Թուրքիայի էլեկտրական ցանցերը։
Հայաստանը ցանկանում է համաժամեցված (սինխրոնացված) մնալ
Իրանի հետ։ Բարձր լարման փոփոխական հոսանքի (ԲԼՓՀ)
ուղղակի միացում հնարավոր կլինի ստեղծել միայն
էներգահամակարգի վերահսկողության վերազինմամբ և տարբեր
պայմանագրերի իրականացմամբ՝ էներգահամակարգի
շահագործման և կառավարման վերաբերյալ։ Քանի որ սա կարող է
տևել 7-ից 10 տարի, ապա որոշվել է ընտրել Հայաստանի և
Վրաստանի էներգահամակարգերը ԲԼՀՀ փոխակերպիչ կայանի
(ՓԿ) միջոցով փոխկապակցելու կարճաժամկետ տարբերակը։
Սույն Ծրագրի նպատակն է՝ ձեռք բերել էլեկտրամատակարարման
ոչ-համաժամանակյա փոխկապակցում Վրաստանի և Հայաստանի
միջև, դրանով ապահովելով էլեկտրաէներգիայի հուսալի, ճկուն և
փոխշահավետ անդրսահմանային փոխանակում ոչ միայն
Հայաստանի և Վրաստանի միջև, այլև Հարավային Կովկասի
սահմանների ներսում և սահմաններից դուրս՝ այլ
տարածաշրջանների հետ։
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Ծրագրի գլխավոր նպատակը
«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիրը նպատակ ունի
ապահովել էլեկտրաէներգիայի հուսալի, ճկուն և փոխշահավետ
անդրսահմանային փոխանակում Հարավային Կովկասում՝
միացնելով Հայաստանի և Վրաստանի էլեկտրական ցանցերը
«Այրում» 500/400/220 կՎ բարձր լարման հաստատուն հոսանքի
փոխակերպիչ կայանի (ԲԼՀՀ ՓԿ) միջոցով, այսպիսիով
իրականացնելով էներգահամակարգերի տարածաշրջանային
ինտեգրում Վրաստանի, Իրանի և Հայաստանի միջև։
Վրաստանի կողմից միացումը կիրականացվի 500 կՎ ՕԳ-ի
միջոցով՝ «Մառնեուլի» նոր ենթակայանից, իսկ Հայաստանի
կողմից 400 կվ ՕԳ-ի միջոցով՝ «ԴԴմաշեն» նոր ենթակայանից
(առաջին փուլում գոյություն ունեցող «Ալավերդի-2» ե/կ-ից
«Գարդաբանի» ե/կ (Վրաստան) 220 կՎ գծի միջոցով։
Ակնկալվում է, որ փոխկապակցող սխեման կտրամադրի
հետևյալը.
 էլեկտրաէներգիայի անդրսահմանային փոխանակում
Հայաստանի և Վրաստանի և հարևան երկրների, օրինակ,
Իրանի, Ռուսաստանի միջև,
 համապատասխանեցնել առանձին երկրների ապագա
պահանջմունքները, ակտիվները և թերությունները,
 կդյուրացնի գործողությունները էլեկտրաէներգիայի շուկայում,
 օպտիմալացնել ակտիվ և ռեակտիվ հզորության առաքումը և
էլեկտրաէներգիայի արդյունավետ փոխանցումը
էներգաարտադրության և բեռի կենտրոնների միջև՝ երկրների
ներսում և երկրների միջև,
 բարելավել ցանցերի կառուցվածքային և գործառնական
հուսալիությունը և մատակարարման անվտանգությունը,
 բարելավել ցանցի ստատիկ և դիմամիկ կայունությունը,
 բարելավել և պահպանել լարման պրոֆիլները տեխնիկական
չափորոշիչների համաձայն,
 կրճատել տեխնիկական կորուստները,
 դյուրացնել Հայաստանի և Վրաստանի էներգահամակարգերի
զուգահեռ շահագործումը՝ իրենց համապատասխան հարևան
համակարգերի հետ,
 պատշաճ կերպով հաշվի առնել առկա փոխզիջումները
տեխնիկական և տնտեսական կողմերի միջև
(ծախսարդյունավետություն)։
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Նախատեսվող էլեկտրահաղորդիչ գծերը և ենթակայանները,
համաձայնեցվել է ԲԷՑ ՓԲԸ-ի հետ 2016 թ. փետրվարի 3-ին և 4-ին
կայացած՝ առաջընթացի հարցերին նվիրված առաջին (No.01)
հանդիպման ընթացքում, հետևյալներն են.
Համար

կՎ

Գծի ծրագծում և ենթակայան

Գծի
երկարությունը

1

500

ՕԳ հայ-վրացական սահմանի և նոր
«Այրում» ե/կ-ի միջև

մոտ. 8 կմ

2

500/400/220

«Այրում» փոխակերպիչ ե/կ-ի
կառուցում

3

220

ՕԳ «Այրում» ե/կ-ից մինչև
«Ալավերդի»-«Գարդաբանի»
(Վրաստան) 220 կՎ գիծը

մոտ. 8 կմ

4

400

ՕԳ «Այրում» և «Դդմաշեն»
ենթակայանների միջև (հենարանների
նախագծում երկշղթա գծի,
հաղորդալարերի և այլնի համար՝
սկզբում մեկ շղթայի համար)*

մոտ. 94 կմ

5

400/220

«Դդմաշեն» ե/կ-ի կառուցում

6

220

«Դդմաշեն» ե/կ-ից միացման գծեր
Մարաշի և Նորատուսի 220 կՎ ՕԳերին և նախկին Աթարբեկյանի 330 կՎ
ՕԳ-ին

մոտ. 10 կմ
(վերջնական
ծրագծումներից
կախված)

7

220

«Վանաձոր» ե/կ-ից դեպի
«Ալավերդի-2» Լոռի 220 կՎ գծի
փոխարինում

մոտ. 50 կմ

8

110

Թումանյան-1 և Թումանյան-2 110 կՎ
գծերի («Ալավերդի-2» ե/կ-ից դեպի
«Ալավերդի-1» ե/կ)

մոտ. 3 կմ

-

-

Քանի որ պլանավորված Հյուսիսային ՀՑՇԳՏ կայանի և «Այրում»-«Դդմաշեն» 400
կՎ ՕԳ-ին միացնող գծի ծրագծման վերջնական տեղադրությունը դեռևս հայտնի
չէ, ապա այս միացման գծի բնապահպանական և սոցիալական
ազդեցությունները հնարավոր չէ գնահատել։ Այդուհանդերձ, ծրագրում
նախատեսված է երկշղթա գծի ներդրումը՝ միայն մեկ շղթայի տեղակայմամբ
(այս փուլում)։ Հետևաբար, պլանավորված Հյուսիսային ՀՑՇԳՏ կայանի և 400 կՎ
հաղորդման գիծը միացնող գծի՝ շրջակա միջավայրի վրա և սոցիալական
ազդեցությունների գնահատումը պետք է կատարվի ՀՑՇԳՏ կայանի ծրագրի
իրականացման շրջանակում։

2.3

Ծրագրի փուլերի ընդհանուր ակնարկ
Ընդհանուր ծրագիրը կիրականացվի երեքից- չորս հաջորդական
փուլերով. նախատեսվող վերջնական փոխանցման հզորությունը
կկազմի 1050 ՄՎտ։
I փուլ
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 Մոտ. 8 կմ 500 կՎ kV միաշղթա օդայինի կառուցում հայվրացական սահմանի և «Այրում» փոխակերպիչ ենթակայանի
միջև՝ OPGW տիպի օպտիկական ներդիրով շանթապաշտպան
ճոպանով սարքավորված,
 500/400 կՎ մակարդակներով «Այրում» ենթակայանի և 350 ՄՎտ
հզորությամբ առաջին փոխակերպիչ կայանի (ՓԿ) մոդուլի
կառուցում,
 400/220 կՎ մեկ տրանսֆորմատորի տեղադրում «Այրում»
ենթակայանում և երկու 220 կՎ բջիջների տեղակայում՝
«Ալավերդի»-«Գարդաբանի» (Վրաստան) 220 կվ ՕԳ-ին միացման
համար, այդ թվում՝ մոտ. 8 կմ միաշղթա ՕԳ-ի կառուցում,
 պաշտպանության համակարգի, կառավարման,
հեռահաղորդակցության և ակտիվ ու ռեակտիվ հզորությունը
չափելու համար չափիչ սարքավորումների տեղադրում։
IIա փուլ
 Մոտ. 94 կմ 400 կՎ փոփոխական հոսանքի (ՓՀ-400) միաշղթա
ՕԳ-ի կառուցում նոր «Այրում» և «Դդմաշեն» ենթակայանների
միջև՝ OPGW տիպի օպտիկական ներդիրով շանթապաշտպան
ճոպանով սարքավորված (հենարանների հատակագիծը
ապագա երկշղթայի համար),
 400/220 կՎ «Դդմաշեն» ենթակայանի կառուցում՝ չորս գծային
բջիջներով և երկու տրանսֆորմատորային 400 կՎ սնուցող
գծերով (3-ը ոչ լրիվ սարքավորված / հանդերձված, 400 կՎ
տրամագծով և կիսավտոմատ անջատիչներով), հինգ գծային
բջիջներով և երկու տրանսֆորմատորային 220 կՎ սնուցող
գծերով (4-ը ոչ լրիվ սարքավորված / հանդերձված, 220 կՎ
տրամագծով և կիսավտոմատ անջատիչներով),
դիսպետչերական կետի և օժանդակ ծառայությունների
շինությունների կառուցում
 400/220 կՎ մեկ տրանսֆորմատորի տեղադրում (4 միաֆազ
բլոկներ) «Դդմաշեն» նոր ենթակայանում
 «Դդմաշեն» ե/կ-ից միացում առկա Մարաշի և Նորատուսի 220
կՎ ՕԳ-երին և նախկին Աթարբեկյանի 330 կՎ ՕԳ-ին.
ընդհանուր երկարությունը՝ մոտ. 10 կմ
 պաշտպանության համակարգի, կառավարման,
հեռահաղորդակցության և ակտիվ ու ռեակտիվ հզորությունը
չափելու համար չափիչ սարքավորումների տեղադրում,
 «Վանաձոր» ե/կ-ից դեպի «Ալավերդի-2» Լոռի 220 կՎ գծի
փոխարինում (մոտ. 50 կմ)։ 1-ից 14-րդ հենարանները
հնարավորության դեպքում կմնան (անհրաժեշտության դեպքում
հենարանների և հիմքերի վերականգնում), հաղորդալարերի,
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մեկուսիչների և այլնի փոխարինում. 15-րդից մինչև վերջին
հենարաններ՝ լիովին փոխարինում (հենարաններ և այլն)
 Թումանյան-1 և Թումանյան-2 110 կՎ ՕԳ-երի փոխարինում
(մոտ 3 կմ «Ալավերդի-2» ե/կ-ից մինչև «Ալավերդի-1» ե/կ)։
IIբ փուլ
 մոտ. 47 կմ 400 կՎ փոփոխական հոսանքի (ՓՀ-400) օդային գծի
կառուցում «Այրում» ե/կ-ի և նախատեսված 2 x 270 ՄՎտ
հզորությամբ Հյուսիսային ՀՑՇԳՏ միջև (Վանաձորի մոտ), և մոտ
48 կմ 400 կՎ փոփոխական հոսանքի (ՓՀ-400) ՕԳ-ի կառուցում
Հյուսիսայինի և «Դդմաշեն» ենթակայանի միջև՝ օպտիկական
շանթապաշտպան ճոպաններով, այդ թվում՝ լրացուցիչ 400 կՎ
սարքավորումներ «Դդմաշեն» ե/կ-ում,
 400/220 կՎ մեկ տրանսֆորմատորի տեղադրում (4 միաֆազ
բլոկներ) «Դդմաշեն» ենթակայանում, այդ թվում՝ առնչվող ԲՎ
սարքավորումներ 400 կՎ և 220 կՎ մակարդակների,
 երկրորդ 350 ՄՎտ ԲԼՀՀ ՓԿ մոդուլի և լրացուցիչ 500/400 կՎ
սարքավորումների տեղադրում «Այրում» ե/կ-ում
 պաշտպանության համակարգի, կառավարման,
հեռահաղորդակցության և ակտիվ ու ռեակտիվ հզորությունը
չափելու համար չափիչ սարքավորումների տեղադրում։
Մտադրություն կա IIա փուլը իրականացնել նույն ժամանակ, ինչ՝ I
փուլը՝ բոլոր աշխատանքներն ավարտելով առավելագույնը 40
ամսից։ Առնվազն «Դդմաշեն» ենթակայանը, ներառյալ իր
միացումները Հրազդան ՋԷԿ-ին և Իրանից եկող երկու 400 կՎ
գծերին, պետք է ավարտվեն նախքան 2017 թ. դեկտեմբերի վերջը։
Եթե ընտրվի այլընտրանքային IIբ փուլը, ապա դրանով
նախատեսված աշխատանքները պետք է իրականացվեն
հնարավորինս զուգահեռաբար։
III փուլ
 350 ՄՎտ հզորությամբ 3-րդ ՓԿ մոդուլի կառուցում՝ այդ թվում՝
ենթակայանի համապատասխան սարքվածքների ընդարձակում,
 պաշտպանության համակարգի, կառավարման,
հեռահաղորդակցության և ակտիվ ու ռեակտիվ հզորությունը
չափելու համար չափիչ սարքավորումների տեղադրում։

2.4

Ծրագրի աշխատանքների ընդգրկումը (շրջանակը)
I-III փուլերի համար մանրամասն «Շրջակա միջավայրի վրա և
սոցիալական ազդեցությունների գնահատման» (ՇՄՍԱԳ), այդ
թվում՝ «Շրջակա միջավայրի և սոցիալական կառավարման
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պլանի» (ՇՄՍԿՊ), «Վերաբնակեցման նախնական վերլուծության»
(սկրինինգի) և «Վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակի»
(ՎՔՇ) մշակումը՝ Հայաստանի և եվրոպական օրենքների,
կանոնակարգումների, ուղեցույցների և դիրեկտիվների (ԵՄ
ՇՄԱԳ-ի Դիրեկտիվը (2011/92 /ԵՄ-ն փոփոխված 2014/52/ԵՄ
Դիրեկտիվով) պահանջների համաձայն և Էկվատորյան
սկզբունքներին համահունչ կերպով, ինչպես նաև KfW Զարգացման
Բանկի համար ընդունելի միջազգային չափորոշիչների համաձայն
(օր., ՎԶԵԲ-ի կատարողականի պահանջների կամ ՄԱԿ-ի
Կառուցապատման հիմքով վտարումների և տեղահանումների
հիմնական սկզբունքների և ուղենիշների)։
Երկուսի համար էլ՝ թե ենթակայանների, թե՝ հաղորդիչ գծերի,
անհրաժեշտ կլինի հողի ձեռքբերում և (կամ) հողօգտագործում,
սակայն տեխնիկական նախագծման և վերջնական ծրագծման
գործընթացը դեռ չի ավարտվել։ Բացի դրանից, կախման
հենարանների ստույգ տեղադրությունը և ազդակիր հողատերերը
կորոշվեն Ծրագրի ավելի ուշ փուլում՝ Շինարարության
Կապալառուի (ՇԿ) կատարելիք մանրամասն ուսումնասիրության
ընթացքում։ Ուստիև Ծրագրի այս փուլում հնարավոր չէ նշել
հողատերերին, հենասյուների համար հողի ձեռքբերման
բանակցությունները, ինչպես նաև հնարավոր չէ մանրամասն ՎԳԾի պատրաստում՝ ազդակիր գույքի ցանկով, և պաշտոնական
գնահատման ընթացակարգ՝ ՇՄՍԱԳ ուսումնասիրության
մշակմանը զուգահեռ։
Այսպիսով, «Ֆիխտներ»-ը որպես առաջին քայլ մշակում է
«Վերաբնակեցման նախնական վերլուծություն» (սկրինինգ) և
«Վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակ» (ՎՔՇ)։ Սա
կծառայի որպես հիմք՝ մանրամասն ՎԳԾ-ի պատրաստման
համար, այդ թվում՝ մարդահամարի և պաշտոնական գնահատման
ընթացակարգի, եթե նման անհրաժեշտություն ծագի։ Մանրամասն
ՎԳԾ-ը պետք է պատրաստի ԲԷՑ-ը՝ ինչպես դա արվել է
Հայաստանում իրականացված այլ ծրագրերում։
«Ֆիխտներ»-ի բնապահպանության և սոցիալական հարցերի
փորձագետների և տեխնիկական թիմի սերտ գործակցության
արդյունքում հնարավոր եղավ գծի միջանցքի նախագծման
ընթացքում մեծ չափով խուսափել վերաբնակեցումից։
«Վանաձոր» ե/կ-ից դեպի «Ալավերդի-2» ե/կ Լոռի 220 կՎ ՕԳ-ի և
«Ալավերդի-2» ե/կ-ից դեպի ««Ալավերդի-1» ե/կ Թումանյան-1 և
Թումանյան-2 110 կՎ ՕԳ-երի փոխարինման համար «Ֆիխտներ»-ը
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2014 թ.-ին պատրաստել էր շրջակա միջավայրի վրա և
սոցիալական ազդեցությունների գնահատման (ՇՄՍԱԳ)
ուսումնասիրություն և վերաբնակեցման քաղաքականության
շրջանակ (ՎՔՇ)։ ՇՄՍԱԳ-ը և ՎՔՇ-ը իրականացվել են ըստ տրված
նախապայմանի, որ գծերի գոյություն ունեցող հենարանների մեծ
մասը կարող է մնալ։ Նշված գծերի վերականգնման
բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների
մակարդակը հնարավորինս ցածր պահելու նպատակով գոյություն
ունեցող գծերի միջանցքը կօգտագործվի՝ հաշվի առնելով Լոռու և
Թումանյան-1 և Թումանյան-2-ի ՕԳ-երի համար արդեն
առաջարկված շրջանցումները։ Գծերի վերականգնումը կկատարվի
«Այրում» փոխակերպիչ ե/կ-ի և «Այրում»-«Դդմաշեն» 400 կՎ ՕԳ-ի
կառուցումից և գործարկումից հետո, քանի որ այդ ժամանակ Լոռու
գիծը կարելի կլինի անջատել, ապամոնտաժել և վերակառուցել
գծերի արդեն գոյություն ունեցող միջանցքում՝ հաշվի առնելով և
ընդարձակելով «Ֆիխտներ»-ի կողմից 2014 թ.-ին պատրաստված
ՇՄՍԱԳ-ի և ՎՔՇ-ի հաշվետվությունները։ Նշված
ուսումնասիրությունները կլրամշակվեն՝ ելնելով ներկա
պայմաններից։
Քանի որ պլանավորված Հյուսիսային ՀՑՇԳՏ կայանի և «Այրում»«Դդմաշեն» 400 կՎ ՕԳ-ին միացնող գծի ծրագծման վերջնական
տեղադրությունը դեռևս հայտնի չէ (IIբ փուլ), ապա այս միացման
գծի բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունները այս
պահին հնարավոր չէ գնահատել։ Այդուհանդերձ, ծրագրում
նախատեսված է երկշղթա գծի ներդրումը՝ միայն մեկ շղթայի
տեղակայմամբ (այս փուլում)։

2.5

Տեխնիկական նախագիծ
Սպասվում է, որ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագրի
շրջանակում իրականացվող աշխատանքները կառաջացնեն
հոսանքի որոշ անջատումներ, հատկապես երբ գործող Մարաշի և
Նորատուսի 220 կՎ լարման ՕԳ-երը, ինչպես նաև 330 կՎ լարման
Աթարբեկյանի ՕԳ-ը կմիացվի նոր «Դդմաշեն» ե/կ-ին, և 220 կՎ
լարման «Ալավերդի-2»-«Գարդաբանի» ՕԳ-ը միացվի «Այրում» նոր
փոխակերպիչ ենթակայանին։ ԲԷՑ- պետք է մշակի
էլեկտրաէներգիայի փոխհատուցման պլան՝ անջատումների
տևողությունը նվազագույնի հասցնելու և տեղացի սպառողների
էներգամատակարարումն ապահովելու նպատակով։
«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագրի շինարարական
աշխատանքների ժամկետը կկազմի շուրջ երկու տարի։
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Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի համար անվտանգության
գոտիների վերաբերյալ Տեխնիկական կանոնակարգերը
սահմանում են ամեն կողմից 20 մ հեռավորություն 110 կՎ, 25 մ՝ 220
կՎ և 30 մ հեռավորություն 400 կՎ և 500 կՎ ՕԳ-երից՝ որպես
բուֆերային գոտի (GRA 2009): Բացի դրանից հարկ է նկատի
ունենալ միջակայքերը հաղորդալարերի միջև (կախված կլինի
հենարանների վերջնական նախագծից)։
Այսպիսով, սույն ՇՄՍԱԳ-ի համար որպես հիմք վերցված են ՕԳերի միջանցքի հետևյալ ընդհանուր լայնությունները (ՕՇ).

2.6

2.6.1

Գծի լարումը

ՕԳ-ի միջանցքի լայնությունը

500 կՎ

75 մ

400 կՎ

75 մ

220 կՎ

60 մ

110 կՎ

50 մ

Այս ՇՄՍԱԳ-ում քննության առնվող ենթակայանների և ՕԳ-երի
տեղադրությունը
Ենթակայաններ և գոյություն ունեցող ՕԳ-երի հետ միացման
գծեր
«Դդմաշեն» ենթակայան
Նոր «Դդմաշեն» ե/կ-ի տարածքը տեղակայված է մոտ. 1890 մ ծմբ
գյուղատնտեսական օգտագործվող լանդշաֆտում՝ Կոտայքի մարզի
Գագարին գյուղից դեպի արևմուտք (տես Լուսանկար 2-1 և
Քարտեզ 2-1)։ Ենթակայանի համար պահանջվող հողատարածքը
(մոտ. 16 հա) արդեն ձեռք է բերվել ԲԷՑ ՓԲԸ-ի կողմից։ Գլխավոր
ճանապարհից (M4) ենթակայանի տարածքին մոտեցնող առկա
ճանապարհը մոտ. 1,6 կմ երկարություն ունի և հարկ կլինի
լայնացնել և բարեկարգել՝ ենթակայանի ծանր սարքավորումները
տեղափոխելու համար։
Որպես «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագրի մաս,
«Դդմաշեն» ե/կ-ը կմիացվի գործող Մարաշի և Նորատուսի 220 կՎ
լարման միաշղթա ՕԳ-երին (երկուսն էլ հասնում են Հրազդան
ՋԷԿ), և նախկին 330 կՎ լարման Աթարբեկյանի միաշղթա ՕԳ-ին
(ներկայումս օգտագործվում է որպես 110 kV լարման ՕԳ)։ Այս
միացնող գծերի ընդհանուր երկարությունը կկազմի մոտ. 10 km՝
վերջնական ծրագծումից կախված։
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Այս բոլոր գծերի վերջնական ծրագծումը պետք է կատարի
Շինարարության կապալառուն (ՇԿ)։

Նո ր ատո ւ ս ի 220
կ Վ ՕԳ

Հ ր ազ դ ան ի
ՋԷ Կ

Լուսանկար 2-1: «Դդմաշեն» ե/կ-ի տարածքը (երկրորդ պլանում՝ 220 կՎ
Նորատուսի ՕԳ-ը և Հրազդանի ՋԷԿ-ը)
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Քարտեզ 2-1: Առաջարկվող «Դդմաշեն» ենթակայանի և նախատեսվող միացման գծերի տեղադրությունը
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«Այրում» փոխակերպիչ ենթակայան
Նոր «Այրում» փոխակերպիչ ենթակայանի տարածքը տեղակայված
է մոտ. 585 մ ծմբ ալիքաձև գյուղատնտեսական օգտագործվող
լանդշաֆտում՝ Տավուշի մարզի (Վրաստանի սահմանի մոտ)
Ճոճկան գյուղից հյուսիս-արևելք և Հաղթանակ գյուղից արևմուտք
(տես Լուսանկար 2-2 և Քարտեզ 2-2)։ Ենթակայանի համար
պահանջվող հողատարածքը (մոտ. 64 հա) արդեն ձեռք է բերվել
ԲԷՑ ՓԲԸ-ի կողմից՝ Ճոճկան համայնքից և մասնավոր
հողատերերից։ Գոյություն ունեցող մոտեցնող ճանապարհը
(գրունտային ճանապարհ է) գլխավոր ճանապարհից դեպի
ենթակայանի տարածք ունի մոտ. 3 կմ երկարություն։ Այս
մոտեցնող գրունտային ճանապարհը պետք է լայնացվի և
բարեկարգվի՝ ենթակայանի ծանր սարքավորումները
տեղափոխելու համար։ Նոր «Այրում» ե/կ-ի միացումը «Ալավերդի2» ե/կ-ին կիրականացվի՝ միացնելով արդեն գործող 220 կԳ
միաշղթա ՕԳ-ին՝ «Ալավերդի-2» ե/կ-ից մինչև «Գարդաբանի»
(Վրաստան)՝ այս գծի 100-րդ հենարանի մոտ։ Այս ՕԳ-ը կհատի
հիմնականում գյուղատնտեսական նշանակության օգտագործվող
հող և կունենա մոտ. 4 կմ երկարություն (տես Լուսանկար 2-3)։ Այս
միացման գծի վերջնական ծրագծումը պետք է կատարի
Շինարարության կապալառուն (ՇԿ)։

«Ալ ավ ե ր դ ի »«Գար դ աբ ան ի » 220 կ Վ ՕԳ-ը

Լուսանկար 2-2: Ալիքաձև ռելիեֆ«Այրում»
փոխակերպիչ ե/կ-ի տեղանքում
(տեսարանը՝ հարավ-արևմտյան անկյունից)
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Քարտեզ 2-2: Առաջարկվող «Այրում» փոխակերպիչ ենթակայանի և գործող «Ալավերդի-2» - «Գարդաբանի» (Վրաստան) 220 կՎ ՕԳ-ին
միացնող գծի տեղադրությունը
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400/500 կՎ օդային հաղորդման գծերի տեղադրությունը
500 կՎ ՕԳ («Այրում» ե/կ - Վրաստանի սահման)
«Այրում» փոխակերպիչ ե/կ-ից դեպի Վրաստանի սահման 500 կՎ
ՕԳ-ի առաջարկվող գծի ծրագծումը (երկարությունը՝ մոտ. 8 կմ)
ցույց է տրված
Քարտեզ 2-3-ում։ Այս ծրագծումը ներառում է երկու փոքր
փոփոխություններ՝ համեմատած «Ֆիխտներ»-ի
«Տեխնիկատնտեսական հիմնավորման հաշվետվության հետ
(2014)՝ խուսափելու մեկ քարհանքի և մեկ անասնապահական շենք
հատելուց։ Դուրս գալով նոր «Այրում» փոխակերպիչ ենթակայանից
դեպի հյուսիս-արևելք, գիծը կտրում-անցնում է Դեբեդ գետի
հովիտը՝ (լայնությունը՝ 670 մ) մեկ երկաթուղի, մեկ գլխավոր
ճանապարհ և մեկ շենք (որի վրայով գուցե հնարավոր չլինի թռիչք
կատարել), ապա գնում հյուսիս՝ դեպի Վրաստանի սահմանը
հիմնականում գյուղատնտեսական նշանակության օգտագործվող
հողի վրայով։ Վրաստանի սահմանից դեպի «Մառնեուլի»
ենթակայան (Վրաստան) 500 կՎ ՕԳ-ի կառուցումը սույն Ծրագրի
մաս չի կազմում։
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Քարտեզ 2-3: Առաջարկվող 500 կՎ «Այրում» ե/կ – Վրաստանի սահման ՕԳ
միջանցքի տեղադրությունը (կանաչ)

400 կՎ ՕԳ («Այրում» ե/կ – «Դդմաշեն» ե/կ)
«Այրում» փոխակերպիչ ե/կ-ից «Դդմաշեն» ե/կ 400 կՎ ՕԳ-երի
ծրագծման համար ուսումնասիրվել են մի քանի տարբերակներ
(տես Բաժին 5.2)։ «Դիլիջան» ազգային պարկը հատելուց
խուսափելու նպատակով ԲԷՑ ՓԲԸ-ի և KfW-ի հետ համաձայնեցվել
է լրացուցիչ մշակել տարբերակ 4ա, որի դեպքում ԲԱՊ-ը
շրջանցվում է արևմուտքում։
4ա տարբերակը դուրս է գալիս «Դդմաշեն» ե/կ-ից հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ՝ միանալու առկա «Գուգարք -1» 220 կՎ
ՕԳ-ի միջանցքին (որը տանում է Վանաձոր) և այնուհետև անցնում
դրան զուգահեռ մոտ 8 կմ։ Գիծը հատում է Փամբակի և
Ծաղկունյաց լեռնաշղթաները՝ Մարգահովտից վեր (գյուղի
հարավում), որտեղ հատում է կարևորագույն թռչնաբանական և
կենսաբազմազանության տարածք հանդիսացող Փամբակի
լեռնաշղթան։ Այնուհետև իջնում է դեպի Ֆիալետովո գյուղ՝
խուսափելով «Կովկասյան մրտավարդի» պետական արգելավայրը
հատելուց և հատում է «Մարգահովտի» պետական արգելավայրը
վերջինիս նվազագույն լայնության կետում (< 1 կմ)։ Հարկ է մտածել
այս տարածքում անտառի վրայով թռիչք կատարելու մասին։ Այս
հատվածում ամենաբարձր կետը 2750 մ ծմբ է՝ «Մարգահովտի»
պետական արգելավայրից հարավ գտնվող լեռնաշղթայում։
Այս ծրագծումը կտրում է հովիտը Ֆիալետովո գյուղից արևելք։
Ֆիալետովոյի հովիտը հատելիս վերջնական ծրագծումը հարկ է
ստուգել՝ որևէ ռենքի վրայով թռիչք չկատարելու համար։
Ֆիալետովո գյուղից հյուսիս գիծը հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ
անցնում է բլուրների վրայով՝ խուսափելով անտառապատ
տարածքներից և «Հայաստանի ծառատունկ» ծրագրի (ՀԾԾ)
տնկարկներից։ Այնուհետև անցնում է ծառերի սահմանից վեր՝
լեռնային մարգագետինների միջով՝ հատելով Դսեղ ԿԹՏ-ը հյուսիսարևելյան ուղղությամբ։ Այս տարածքում գիծը հասնում է երկրորդ
բարձր կետին (2600 մ ծմբ), և երկու հովիտների վրայով թռիչք
կկատարվի, որոնց լայնությունը մոտավորապես 600 և 800 մ է։
Այնուհետև գիծն անցնում է հյուսիս՝ անտառապատ տարածքներից
և Ահնիձոր և Աթան գյուղերից վեր գտնվող լեռնային
մարգագետիններով։ Գիծը հատում է անտառը Թեղուտից (Լոռի)
հարավ-արևմուտք՝ նվազագույն լայնության կետում (մոտ. 1 կմ)
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(հարկ է մտածել այս տարածքում անտառի վրայով թռիչք
կատարելու մասին), ապա անցնում «Վալեքս գրուպ» ընկերության
կողմից շահագործվող Թեղուտի հանքավայրի («Թեղուտ» ՓԲԸ)
տարածքի արևմտյան կողմով՝ անտառից ցած։ Այս տարածքում 400
կՎ ՕԳ-ի վերջնական ծրագծումը պետք է ԲԷՑ ՓԲԸ-ի կողմից
սերտորեն համակարգվի «Թեղուտ» ՓԲԸ-ի հետ։ Հանքավայրից
դեպի հյուսիս գիծն անցնում է Թեղուտի հանքավայրի նորակառույց
110 կՎ ՕԳ-ին զուգահեռ և ապա կտրում Դեբեդ գետի հովիտը
(լայնությունը՝ մոտ. 600 մ)՝ Մեծ Այրումից հարավ։
Դեբեդ գետի հովտի հյուսիսային կողմում գիծն անցնում է
գյուղատնտեսական նշանակության օգտագործվող հողերով,
հիմնականում՝ առկա 110 կՎ Նոյեմբերյանի և 220 կՎ ԱլավերդիՎրաստան ՕԳ-երին զուգահեռ՝ թռիչք կատարելով մեկ այլ ձորի
վրայով (լայնությունը՝ մոտ. 500 մ)՝ Մեծ Այրումից հարավ-արևելք, և
ի վերջո հասնում «Այրում» ե/կ։ Արդեն գոյություն ունեցող ՕԳ-երի
պատճառով, վերջնական ծրագծումը պետք է հաշի առնի
պահանջվող նվազագույն հեռավորությունները բարձրավոլտ
հոսանքագծերի։
Տարբերակ 4ա-ի ընդհանուր երկարությունը 94 կմ է, որից 41 կմ-ը
անցնում է 2000 մ ծմբ տարածքներով։
Լոռու 220 կՎ ՕԳ / «Թումանյան-1» և «Թումանյան-2»-ի 110 կՎ ՕԳեր
Լոռու 220 կՎ ՕԳ-ի և «Թումանյան-1» և «Թումանյան-2»-ի 110 կՎ
ՕԳ-երի փոխարինման համար «Ֆիխտներ»-ը 2014 թ.-ին արդեն
պատրաստել է շրջակա միջավայրի վրա և սոցիալական
ազդեցությունների գնահատման (ՇՄՍԱԳ) ուսումնասիրություն և
վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակ (ՎՔՇ)։ ՇՄՍԱԳ-ը
և ՎՔՇ-ը իրականացվել են ըստ տրված նախապայմանի, որ
գոյություն ունեցող հենարանների մեծ մասը կարող է մնալ։ Նշված
գծերի վերականգնման բնապահպանական և սոցիալական
ազդեցությունների մակարդակը հնարավորինս ցածր պահելու
նպատակով գոյություն ունեցող գծերի միջանցքը կօգտագործվի՝
հաշվի առնելով Լոռու և Թումանյան-1 և Թումանյան-2-ի ՕԳ-երի
համար արդեն առաջարկված շրջանցումները։ Գծերի
վերականգնումը կկատարվի «Այրում» փոխակերպիչ ե/կ-ի և
«Այրում»-«Դդմաշեն» 400 կՎ ՕԳ-ի կառուցումից և գործարկումից
հետո, քանի որ այդ ժամանակ Լոռու գիծը կարելի կլինի անջատել,
ապամոնտաժել և վերակառուցել գծերի արդեն գոյություն ունեցող
միջանցքում՝ հաշվի առնելով և ընդարձակելով «Ֆիխտներ»-ի
կողմից 2014 թ.-ին պատրաստված ՇՄՍԱԳ-ի և ՎՔՇ-ի
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հաշվետվությունները։ Նշված ուսումնասիրությունները
կլրամշակվեն՝ ելնելով ներկա պայմաններից։ Տեղադրությունները
տես Քարտեզ 2-5-ում։
Միացում Հյուսիսային ՀՑՇԳՏ կայանին
Քանի որ պլանավորված Հյուսիսային ՀՑՇԳՏ կայանի և «Այրում»«Դդմաշեն» 400 կՎ ՕԳ-ին միացնող գծի ծրագծման վերջնական
տեղադրությունը դեռևս հայտնի չէ, ապա այս միացման գծի
բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունները հնարավոր
չէ գնահատել։ Այդուհանդերձ, համաձայնեցվել է ծրագրում
նախատեսել երկշղթա գծի ներդրումը՝ միայն մեկ շղթայի
տեղակայմամբ (այս փուլում)։ Հետևաբար, պլանավորված
Հյուսիսային ՀՑՇԳՏ կայանի և 400 կՎ հաղորդման գիծը միացնող
գծի՝ շրջակա միջավայրի վրա և սոցիալական ազդեցությունների
գնահատումը պետք է կատարվի ՀՑՇԳՏ կայանի ծրագրի
իրականացման շրջանակում։
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Քարտեզ 2-4: «Այրում» - «Դդմաշեն» առաջարկվող 400 կՎ ՕԳ-ի (4ա տարբերակը՝ կարմիր)
և «Այրում» ե/կ - Վրաստանի սահման 500 կՎ ՕԳ-ի (վարդագույն) և հատուկ պահպանվող
տարածքների տեղադրությունները
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Քարտեզ 2-5: Լոռի և Թումանյան-1 և Թումանյան-2 ՕԳ-երի և ազդակիր պահպանվող տարածքների տեղադրությունները
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3. ՇՄՍԱԳ-ի նպատակները և մեթոդաբանությունը
3.1

ՇՄՍԱԳ-ի ընդգրկումը և նպատակները
Սույն «Շրջակա միջավայրի վրա և սոցիալական ազդեցությունների
գնահատման» (ՇՄՍԱԳ) շրջանակում «Ֆիխտները» ուսումնասիրել
է «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագրի I - III փուլերի,
այդ թվում՝ նոր ենթակայանների և լարման տարբեր
մակարդակների օդային գծերի կառուցման բնապահպանական և
սոցիալական ազդեցությունները։
Ծրագիրը կունենա մի քանի ազդեցություն շրջակա միջավայրի և
սոցիալական տարբեր բաղադրիչների վրա։ ՇՄՍԱԳ-ի հիմնական
նպատակն է՝ ներպետական և միջազգային չափորոշիչներին
համապատասխանող անհրաժեշտ բնապահպանական և
սոցիալական մեղմացուցիչ միջոցառումների առաջարկման և
իրականացման ապահովումը: ՇՄՍԱԳ-ը ԲԷՑ ՓԲԸ-ին
տրամադրում է օգտակար տեղեկություններ այն մասին, թե ինչպես
պետք է նախագծել և պլանավորել ենթակայանները և բարձրավոլտ
հոսանքագծերը՝ խուսափելու բացասական ազդեցություններից
կամ մեղմելու դրանք, և ավելի արդյունավետ կերպով ստանալու
ակնկալվող բնապահպանական և սոցիալական օգուտներ։
ՇՄՍԱԳ ուսումնասիրության հիմնական նպատակներն են՝
(i)

բացատրել Ծրագրի շրջանակը՝ այդ թվում՝ Ենթածրագրերի
ներկա նախագիծը և տեխնիկական հիմնական կողմերը,
(ii) վերլուծել բնապահպանական և սոցիալական ելակետային
պայմանները Ծրագրի իրականացման տարածքում, և
դրանից բխող՝ ազդեցության գնահատման պահանջները՝
միջազգային բոլոր համապատասխան
քաղաքականությունների (օր., ՎԶԵԲ-ի Կատարողականի
պահանջներ, ՄՖԿ/ՀԲ-ի Շրջակա միջավայրի,
առողջության և անվտանգության (ՇՄԱԱ/EHS)
ուղեցույցներ, ԵՄ ՇՄԱԳ-ի Դիրեկտիվ), ինչպես նաև
Հայաստանի ազգային բնապահպանական ուղեցույցների և
պահանջների համաձայն,
(iii) կատարել շրջակա միջավայրի վրա և սոցիալական
ազդեցության համակողմանի գնահատում տեխնիկական
նախագծերի, առկա տվյալների և տեղերում կատարված
ուսումնասիրության հիման վրա՝ նպատակ ունենալով
ըմբռնել ներկա բնապահպանական և սոցիալական
իրավիճակը Ծրագրի իրականացման տարածքում և
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գնահատել Ծրագրի հնարավոր դրական և բացասական
ազդեցությունները,
(iv) որոշել և խորհուրդ տալ միջոցառումներ՝ խուսափելու,
Ծրագրի բացասական բնապահպանական և սոցիալական
ազդեցություններից և նվազեցնելու կամ մեղմելու այդ
ազդեցությունները շինարարության և շահագործման
փուլերում, խորհուրդ տալ մոնիթորինգի միջոցառումներ
Ծրագրի իրականացման ընթացքում՝ ՇՄՍԿՊ-ի
պատրաստման միջոցով։
Գոյություն ունեցող բնապահպանական իրավիճակի հիման վրա,
«Ֆիխտներ» ընկերությունը որոշել և գնահատել է
բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունները
առաջարկվող ՕԳ-երի և ենթակայանների շինարարության և
շահագործման ընթացքում: Երկրորդ քայլով, հնարավոր
բացասական ազդեցությունների նվազեցման համար նախատեսվել
են համապատասխան մեղմացուցիչ միջոցառումներ,
այլընտրանքային ուղղություններ և մոնիթորինգի իրականացման
մեխանիզմներ:
Հետազոտության ընթացքում, հիմնական շեշտը դրվել է
էլեկտրահաղորդման գծերի համար այնպիսի ծրագծեր գտնելու
վրա, որոնք տնտեսական և տեխնիկական տեսանկյունից
իրականացվելի են և թույլ կտան՝
ա) հնարավորինս խուսափել բնապահպանական
ազդեցություններից,
բ) հնարավոր առավելագույն չափով խուսափել վերաբնակեցման
գործողությունների անհրաժեշտությունից,
գ) հնարավորինս խուսափել մշակութային և պատմական վայրերը
հատելուց։
ՇՄՍԱԳ-ի հաշվետվության նախագծի, այդ թվում՝ ՇՄՍԿՊ-ի
հրապարակումից հետո կիրականացվեն հանրային
խորհրդակցություններ՝ արձագանքներ հայցելու և Ծրագրի
ազդեցությունը կրող մարդկանց մտահոգությունները լսելու
համար։

3.2

Ընթացակարգերը և մեթոդաբանությունը
Ներկա ՇՄՍԱԳ-ը իրականացնելու նպատակով Ֆիխտները կազմել
է հետևյալ բազմապրոֆիլ թիմը.
 ՇՄՍԱԳ-ի միջազգային ավագ փորձագետ
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 Բնապահպանության և էկոլոգիայի միջազգային ավագ
փորձագետ
 Սոցիալ-տնտեսական հարցերով միջազգային փորձագետ
 Կենսաբազմազանության միջազգային փորձագետ
 Բնապահպանության և իրավական հարցերով փորձագետներ։
Կենսաֆիզիկական միջավայրի ընդհանուր ակնարկը
պատրաստվել է գրասենյակային ուսումնասիրություն, իսկ
տեղային հետազոտություններն իրականացրել են
բնապահպանության և սոցիալական հարցերի փորձագետները՝
2015 թ.-ի դեկտեմբեր և 2016 թ. փետրվար և ապրիլ ամիսներին,
այցելելով ենթակայանների տեղանքները և գծերի առաջարկվող
միջանցքները, այդ թվում՝ որոշ հավանական «թեժ կետեր», օրինակ,
«Դիլիջան» ազգային պարկ, «Մարգահովտի» պետական
արգելավայրը, «Կովկասյան մրտավարդի» պետական արգելավայր,
«Վալեքս գրուպ» ընկերության կողմից շահագործվող Թեղուտի
հանքավայրը, նոր գծերի միջանցքների ազդեցությանը ենթակա
հովիտների, անտառածածկ տարածքների և գյուղերի հատումները։
Լրացուցիչ տեղեկություններ ձեռք են բերվել պետական
կազմակերպությունների և ոչ-կառավարական
կազմակերպությունների (ՈԿԿ) ներկայացուցիչների հետ
խորհրդակցությունների միջոցով։ Անցկացվել են բուռն
խորհրդակցություններ նաև ՀՀ Մշակույթի նախարարության
Պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության
գործակալության, ՀՀ Բնապահպանության նախարարության և ՀՀ
Գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակիցների հետ
(տես Բաժին 11.1 – Հավելված I)։
Ի լրումն տեղային հետազոտությունների, կատարվել է հնարավոր
էկոլոգիական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում՝
մեկնաբանելով բարձր լուծաչափի արբանյակային պատկերները
(2013-2014 թթ)։
«Ֆիխտներ» ընկերությունն արդեն պատրաստել է
«Տեխնիկատնտեսական հիմնավորում» («Ֆիխտներ»2014), այդ
թվում՝ բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների
նախնական վերլուծություն (սկրինինգ), որը վերցվել է որպես հիմք
ՇՄՍԱԳ-ի պատրաստման համար։ Այդուհանդերձ,
«Տեխնիկատնտեսական հիմնավորման» մեջ առաջարկվող գծի
ծրագծումը խորհուրդ չի տրվում սույն ՇՄՍԱԳ
ուսումնասիրության մեջ, քանզի դա հատում է «Դիլիջան» ազգային
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պարկը՝ ներառյալ արգելոցային գոտին (ժայռե պատեր)՝
հյուսիսային սահմանի մոտ։
Ըստ ՎԶԵԲ-ի 1-ին կատարողականի պահանջի (ՎԶԵԲ-ի 1-ին ԿՊ /
EBRD PR 1), Ծրագիրն ընկնում է բնապահպանական Ա
կատեգորիայի ներքո, ինչը պահանջում է ՇՄՍԱԳ, մինչդեռ ըստ
KfW զարգացման բանկի (2014) Ծրագիրն ընկնում է Բ
կատեգորիայի ներքո։ Հայաստանի ներպետական օրենսդրության
համաձայն պահանջվում է ՇՄԱԳ։
Լոռու 220 կՎ ՕԳ-ի և «Թումանյան-1» և «Թումանյան-2»-ի 110 կՎ
ՕԳ-երի փոխարինման համար «Ֆիխտներ»-ը 2014 թ.-ին
պատրաստել է շրջակա միջավայրի վրա և սոցիալական
ազդեցությունների գնահատման (ՇՄՍԱԳ) ուսումնասիրություն և
վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակ (ՎՔՇ) (ԲԷՑ 2015ա,
2015բ)։ ՇՄՍԱԳ-ը և ՎՔՇ-ը իրականացվել են ըստ տրված
նախապայմանի, որ գոյություն ունեցող հենարանների մեծ մասը
կարող է մնալ։ Նշված գծերի վերականգնման բնապահպանական և
սոցիալական ազդեցությունների մակարդակը հնարավորինս ցածր
պահելու նպատակով գոյություն ունեցող գծերի միջանցքը
կօգտագործվի՝ հաշվի առնելով Լոռու և Թումանյան-1 և
Թումանյան-2-ի ՕԳ-երի համար արդեն առաջարկված
շրջանցումները։ Գծերի վերականգնումը կկատարվի «Այրում»
փոխակերպիչ ե/կ-ի և «Այրում»-«Դդմաշեն» 400 կՎ ՕԳ-ի
կառուցումից և գործարկումից հետո, քանի որ այդ ժամանակ Լոռու
գիծը կարելի կլինի անջատել, ապամոնտաժել և վերակառուցել
գծերի արդեն գոյություն ունեցող միջանցքում՝ հաշվի առնելով և
ընդարձակելով «Ֆիխտներ»-ի կողմից 2014 թ.-ին պատրաստված
ՇՄՍԱԳ-ի և ՎՔՇ-ի հաշվետվությունները։ Նշված
ուսումնասիրությունները կլրամշակվեն՝ ելնելով ներկա
պայմաններից։
Ելնելով այն փաստից, որ գոյություն չունի շրջակա միջավայրի
ազդեցությունների լրջությունը գնահատելու համար
համաձայնեցված մոտեցման վերաբերյալ միջազգային
պաշտոնական համաձայնություն, «Ֆիխտներ» ընկերությունը
կիրառում է սեփական գնահատման ընթացակարգը: Գնահատման
այս թափանցիկ ընթացակարգը հիմնված է Շրջակա միջավայրի և
սոցիալական ազդեցությունների գնահատման (ՇՄՍԱԳ)
իրականացման ոլորտում «Ֆիխտներ» ընկերության տասնհինգ
տարվա մեծ փորձառության վրա, որն ապացուցել է, որ
հանդիսանում է շրջակա միջավայրի վրա Ծրագրի ազդեցության
գնահատման վստահելի մեթոդ: Այն ներառում է ազդեցությունների
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զգալիության որոշումը, կանխատեսումը (օրինակ՝ ազդեցության
տևողությունը, ուժգնությունը, ծանրությունը, կարգավիճակը,
հետադարձելիությունը) և գնահատումը օրենսդրական
պահանջների հիման վրա: Հնարավորության դեպքում
ազդեցությունները քանակորոշվել են։ Կիրառվող գնահատման
ընթացակարգի կիզակետն է՝ որոշել, թե Ծրագիրը կարո՞ղ է արդյոք
լուրջ բացասական հետևանքներ ունենալ շրջակա միջավայրի
համար՝ շինարարության և շահագործման արդյունքում:
Թափանցիկ ներկայացման և գնահատման նպատակներով
կիրառվում է գնահատման աղյուսակային մատրիցա: Բալային
սանդղակի հիման վրա նկարագրվում է շրջակա միջավայրի վրա
որոշակի ազդեցության լրջությունը` դրա դրական կամ
բացասական ընդհանուր միտումների հետ միասին։ Գնահատման
կիրառվող սանդղակը հետևյալն է.
Ազդեցության չափը.







=
=
=
=
=
=

մեծ
միջին
փոքր
ազդեցություն չկա
դրական տեղային
դրական տարածաշրջանային

Գնահատումների համար կիրառվում են միջազգային, ինչպես
օրինակ, Համաշխարհային Բանկի, Առողջապահության
Համաշխարհային Կազմակերպության (ԱՀԿ), և այլն չափորոշիչներ
(տես՝ Բաժին 4.3), որոնք լրացվում են Հայաստանի ազգային
չափորոշիչներով (տես՝ Բաժին 0)։ Այս չափորոշիչների համաձայն`
ազդեցության գնահատումներն իրականացվում են հետևյալ կերպ
(Աղյուսակ 3-1).
Աղյուսակ 3-1: Ազդեցությունների գնահատում միջազգային և ազգային
չափորոշիչների կիրառմամբ
Ազդեցության չափը

Պատճառը

Մեծ

Միջազգային և ազգային չափորոշիչները գերազանցվել են

Միջին

Միջազգային և ազգային չափորոշիչների շրջանակներում
է, գրեթե բավարարում է միջազգային և ազգային
չափորոշիչները

Ցածր

Բավարարում է միջազգային և ազգային չափորոշիչները

Ներկայացված մեթոդով կարելի է հստակեցնել, թե շրջակա
միջավայրի ո´ր ազդեցություններն են առավել լուրջ, և ո´ր
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ազդեցությունների համար պետք է կիրառվեն մեղմացուցիչ
միջոցառումներ՝ շրջակա միջավայրի վրա բացասական
ազդեցությունը մեղմացնելու նպատակով:
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4. Իրավական և կարգավորման դաշտը
Այս գլխում ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետությունում
բնապահպանական
և
սոցիալական
կառավարման
քաղաքականությունը և իրավական դաշտը, հղում կատարելով
մասնավորապես ՇՄԱԳ / ՇՄՍԱԳ իրականացմանը վերաբերող
դրույթներին: Ծրագիրը համապատասխան կլինի կիրառելի
տեղական / ազգային և միջազգային բնապահպանական և
սոցիալական ոլորտի օրենսդրությանը, կանոնակարգերին և
ուղեցույցներին, ինչպես նաև պետական մարմինների և KfW
Զարգացման բանկի (2014) հատուկ ընթացակարգերին և
քաղաքականություններին, ներկայիս լավագույն փորձին: Դրանք
պահանջում են, որպեսզի նախագծված աշխատանքների ՇՄՍԱԳը իրականացվի, ապա ՇՄՍԱԳ հաշվետվությունը վերանայվի և
հաստատվի գերակա բնապահպանական և սոցիալական
քաղաքականության և կանոնակարգերի լույսի ներքո:

4.1

Ազգային պահանջներ
1991 թվականի անկախությանից հետո, ՀՀ բնապահպանական
օրենսդրությունը վերանայվել է՝ նպատակ ունենալով մշակելու
շրջակա միջավայրի պահպանության և կայուն օգտագործման
համար ավելի համապարփակ պետական քաղաքականություն:
Այս նպատակով, մշակվել են մի շարք օրենքներ, ներառյալ
պահպանվող տարածքներին վերաբերող կանոնակարգերը,
հողային օրենսգիրքը (երկուսն էլ 1991թ.) և անտառային
օրենսգիրքը (1994 թ.): 1999թ.-ից առ այսօր, ընդունվել են շրջակա
միջավայրի պահպանությունը կարգավորող մի շարք ազգային
օրենքներ:
Հայաստանում, հանրային և պետական նպատակներով գույքի
օտարման հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի
Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Հայաստանի
Հանրապետության հասարակության և պետության կարիքների
համար սեփականության օտարման մասին օրենքով, և այլ
իրավական ակտերով:
Ծրագրին առնչվող որոշ առանցքային օրենքների /
կանոնակարգերի ցանկը ներկայացվում է ստորև Աղյուսակ 4-1ում։
Աղյուսակ 4-1: ՀՀ ազգային օրենքները, որոնք կիրառվում են
կարգավորելու շրջակա միջավայրի
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պահպանությունը և գույքի օտարման հետ կապված
խնդիրները
Օրենք /
քաղաքականություն
ՀՀ Գերագույն
Խորհրդի որոշումը
«Բնության
պահպանության
մասին ՀՀ
օրենսդրության
հիմունքներն
ընդունելու մասին»

Ընդունման
տարին

Գործողության հիմնական շրջանակները

1991

ՀՀ բնապահպանական
քաղաքականության համար հիմք են
հանդիսանում սահմանված
հիմնադրույթները: Սույն
հիմնադրույթները սահմանում են
Հայաստանի Հանրապետության
բնապահպանական
քաղաքականությունը և նպատակ ունեն
Հայաստանի տարածքում ապահովել
բնական միջավայրի պահպանությունը և
օգտագործման կարգավորումը, ինչպես
նաև անհրաժեշտ իրավական հիմք
ստեղծել ընդերքի, անտառային և ջրային
հարաբերությունները, բուսական և
կենդանական աշխարհի, մթնոլորտային
օդի պահպանության և օգտագործման
հարաբերությունները կարգավորող
բնապահպանական օրենսդրության
զարգացման համար:

ՀՀ օրենքը
«Մթնոլորտային օդի
պահպանության
մասին»

1994

Սույն օրենքի առարկան
մթնոլորտային օդի մաքրության
ապահովումն է, ինչպես նաև
մթնոլորտային օդի պահպանության
շրջանակներում միջազգային
համագործակցության իրականացումը:
Հիմնական օրենսդրական խնդիրներն
այս ոլորտում հետևյալն են.
- մթնոլորտային օդի մաքրության և
որակի բարլավման պահպանությունը,
- մթնոլորտային օդի վրա քիմիական,
ֆիզիկական և կենսաբանական
վնասակար ներգործությունների
նվազեցումն ու կանխումը,
- ոլորտի հասարակական
հարաբերությունների կարգավորումն
է,
- օրինականության ամրապնդումը
տվյալ ոլորտում:

ՀՀ օրենքը
«Բնապահպանական
և բնօգտագործման
վճարների մասին»
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1998

Սույն օրենքը սահմանում է Հայաստանի
Հանրապետությունում
բնապահպանական և բնօգտագործման
վճարների հասկացությունները,
վճարողների շրջանակը, վճարների
տեսակները, հաշվարկման և վճարման
կարգը, սույն օրենքի խախտման համար
պատասխանատվությունը,
կարգավորում է վճարների հետ կապված
այլ հարաբերություններ:
Բնապահպանական վճարի տեսակներն
հետևյալն են`
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Ընդունման
տարին

Գործողության հիմնական շրջանակները
- վնասակար նյութերը շրջակա
միջավայր (օդային և ջրային ավազան)
արտանետելու համար.
- արտադրության և սպառման
թափոնները շրջակա միջավայրում
սահմանված կարգով տեղադրելու
համար.
- շրջակա միջավայրին վնաս
պատճառող ապրանքների համար:
Բնօգտագործման վճարի տեսակներն
հետևյալն են`
- ջրօգտագործման համար
- օգտակար հանածոների
արդյունահանված պաշարների
համար.
- կենսապաշարների օգտագործման
համար:

ՀՀ օրենքը
«Պատմության և
մշակույթի անշարժ
հուշարձանների ու
պատմական
միջավայրի
պահպանության և
օգտագործման
մասին»

1998

Սույն օրենքի նպատակն է`
- հուշարձանների պահպանության և
օգտագործման բնագավառի
իրավական հիմքերի սահմանումը.
- այդ գործունեության ընթացքում ծագող
հարաբերությունների կարգավորումը:
Սույն օրենքի հիմնական խնդիրներն են`
- հուշարձանների պահպանության և
օգտագործման բնագավառում
պետական քաղաքականության
հիմնադրույթների սահմանումը.
- հուշարձանների պետական
հաշվառման, պահպանության,
ուսումնասիրման, ամրակայման,
նորոգման, վերականգնման
և օգտագործման հարցերի
կանոնակարգման սկզբունքների
սահմանումը.
- հուշարձանների պահպանության և
օգտագործման բնագավառում
պետական կառավարման, տեղական
ինքնակառավարման մարմինների,
իրավաբանական և ֆիզիկական
անձանց իրավասությունների
սահմանումը.
- հուշարձանների`
որպես անշարժ գույքի հատուկ
տեսակի նկատմամբ
սեփականատիրության, տնօրինման
և օգտագործման առանձնահատկությունների սահմանումը:

ՀՀ օրենքը
«Բուսական աշխարհի
մասին»

1999

Սույն օրենքը սահմանում է Հայաստանի
Հանրապետության պետական
քաղաքականությունը բնական
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քաղաքականություն

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Ընդունման
տարին

Գործողության հիմնական շրջանակները
բուսական աշխարհի գիտականորեն
հիմնավորված պահպանության,
պաշտպանության, օգտագործման և
վերարտադրության բնագավառում:

ՀՀ օրենքը
«Կենդանական
աշխարհի մասին»

1999

Սույն օրենքը սահմանում է Հայաստանի
Հանրապետության
տարածքում կենդանական աշխարհի վայ
րի տեսակների պահպանության,
պաշտպանության, վերարտադրության և
օգտագործման պետական
քաղաքականությունը:
Սույն օրենքի առարկան և նպատակն է`
- գենոֆոնդի և տեսակային
բազմազանության պահպանության,
պաշտպանության, բնականոն
վերարտադրության ապահովումը.
- կենդանիների բնակության միջավայրի
ամբողջականության խախտման
կանխումը.
- կենդանական տեսակների և դրանց
պոպուլյացիաների ու
համակեցությունների
ամբողջականության
պահպանությունը.
- կենդանիների միգրացիայի ուղիների
պահպանությունը.
- կենդանական աշխարհի օբյեկտների
օգտագործման հարաբերությունների
կարգավորումը.
- կենդանական աշխարհի պահպանության և օգտագործման
բնագավառներում օգտագործողների
իրավունքների պաշտպանությունն ու
պարտականությունների կատարումը:
Տարբեր կազմակերպությունների, այդ
թվում` կառավարության,
նախարարությունների, պետական
մարմինների, տեղական
ինքնակառավարման մարմինների
պարտականությունները նախատեսված
են սույն օրենքով:

ՀՀ Հողային
օրենսգիրք

2001

Սույն օրենսգիրքը սահմանում
է հողային հարաբերությունների
պետական կարգավորման
կատարելագործման, հողի
տնտեսավարման տարբեր
կազմակերպական-իրավական ձևերի
զարգացման, հողերի բերրիության,
հողօգտագործման արդյունավետության
բարձրացման, մարդկանց կյանքի ու
առողջության համար բարենպաստ
շրջակա միջավայրի պահպանման և
բարելավման, հողի նկատմամբ
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Ընդունման
տարին

Գործողության հիմնական շրջանակները
իրավունքների պաշտպանության
իրավական հիմքերը` ելնելով հողի
կարևոր բնապահպանական,
տնտեսական ու սոցիալական
նշանակությունից, որի շնորհիվ
Հայաստանի Հանրապետությունում հողն
օգտագործվում և պահպանվում է որպես
ժողովրդի կենսագործունեության
պայման:
Օրենսգրքի համաձայն, հողի
տիրապետումը, օգտագործումը և
տնօրինումը չպետք է վնաս պատճառի
շրջակա բնական միջավայրին, երկրի
պաշտպանունակությանն ու
անվտանգությանը, չպետք է խախտի
քաղաքացիների և այլ անձանց
իրավունքներն ու օրենքով պահպանվող
շահերը:

ՀՀ Ջրային օրենսգիրք

2002

Սույն իրավական ակտով հիմնականում
կարգավորվում են ջրային ռեսուրսների
օգտագործման հարաբերությունները:
Ըստ Օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի,
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարությունը համապատասխան
պետական կառավարման մարմինների
միջոցով իրականացնում է սույն
օրենսգրքի նպատակները, ապահովում է
ջրերի պահպանությունը,
պաշտպանությունը վնասակար
ազդեցությունից, օգտագործումը
հանրության շահերի համար՝ հանուն
բոլոր անձանց անվտանգության։
Ջրային ռեսուրսների կառավարման
կարևորագույն սկզբունքներն են՝
- ներկա և ապագա սերունդների
հիմնական կենսական կարիքների
բավարարումը.
- ազգային ջրային պաշարի ծավալների
պահպանումը և ավելացումը.
- ջրային և հարակից էկոհամակարգերի
և դրանց կենսաբանական
բազմազանության պաշտպանությունը.
- հողի, օդի, ջրի և կենսաբանական
բազմազանության ամբողջական և
կապակցված հարաբերությունների
ճանաչումը.
- ջրօգտագործման թույլտվությունների
միջոցով ջրօգտագործման
կարգավորումը:

ՀՀ օրենքը
«Թափոնների մասին»

2004

Սույն օրենքը կարգավորում
է թափոնների հավաքման, փոխադրման,
պահման, մշակման, օգտահանման,
հեռացման, ծավալների կրճատման և
դրանց հետ կապված այլ
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Ընդունման
տարին

Գործողության հիմնական շրջանակները
հարաբերությունների, ինչպես նաև
մարդու առողջության և շրջակա
միջավայրի վրա բացասական
ազդեցության կանխարգելման
իրավական և տնտեսական հիմքերը:

ՀՀ Անտառային
օրենսգիրք

2005

Սույն օրենսգիրքը կարգավորում է
Հայաստանի Հանրապետության
անտառների և անտառային հողերի
կայուն կառավարման` պահպանության,
պաշտպանության, վերականգնման,
անտառապատման և արդյունավետ
օգտագործման, ինչպես նաև
անտառների հաշվառման, մոնիթորինգի,
վերահսկողության և անտառային հողերի
հետ կապված հարաբերությունները:

ՀՀ օրենքը «Անշարժ
գույքի գնահատման
գործունեության
մասին»

2005

Սույն օրենքը սահմանում է Հայաստանի
Հանրապետությունում անշարժ գույքի
գնահատման գործունեության
իրականացման հիմունքները և
կանոնակարգում անշարժ գույքի
գնահատման գործունեության հետ
կապված հարաբերությունները: Օրենքի
6-րդ հոդվածը սահմանում է անշարժ
գույքի գնահատման օբյեկտները:
Համաձայն օրենքի 8-րդ հոդվածի,
անշարժ գույքի գնահատումը
պարտադիր է հետևյալ դեպքերում`
- պետական կամ համայնքային
սեփականություն հանդիսացող
անշարժ գույքի օտարման դեպքերում,
բացառությամբ պետական գույքի
մասնավորեցման և պետական կամ
համայնքային հողերի օտարման
դեպքերի.
- անշարժ գույքը պետության կամ
համայնքների կարիքների համար ձեռք
բերելու (վերցնելու) դեպքերում.
- անշարժ գույքն իրավաբանական անձի
կանոնադրական կապիտալում կամ
հիմնադրամներում ներդնելու
դեպքերում.
- անշարժ գույքի բռնագանձման
հետևանքով իրացման դեպքերում.
- Հայաստանի Հանրապետության
օրենսդրությամբ սահմանված այլ
դեպքերում:

ՀՀ օրենքը
«Հասարակության և
պետության
կարիքների համար
սեփականության
օտարման մասին»

2006

Սույն օրենքը սահմանում
է հասարակության և պետության կարիքն
երի համար սեփականության օտարման
հիմքը, կարգը, օտարվող
սեփականության դիմաց
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Ընդունման
տարին

Գործողության հիմնական շրջանակները
փոխհատուցման տրման 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):

ՀՀ օրենքը «Բնության
հատուկ պահպանվող
տարածքների մասին»
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2006

Բնության հատուկ պահպանվող
տարածքների մասին գործող ՀՀ օրենքն
ընդունվել է 2006թ. նոյեմբերի 27-ին:
Սույն օրենքը կարգավորում է
Հայաստանի Հանրապետության
բնության հատուկ պահպանվող տարածք
ների` որպես բնապահպանական,
տնտեսական, սոցիալական, գիտական,
կրթական, պատմամշակութային,
գեղագիտական, առողջապահական,
ռեկրեացիոն արժեք ներկայացնող
էկոհամակարգերի, բնության
համալիրների ու առանձին օբյեկտների
բնականոն զարգացման,
վերականգնման, պահպանության,
վերարտադրության և օգտագործման
պետական քաղաքականության
իրավական հիմունքները:
Սույն օրենքի համաձայն, ազգային
պարկը սահմանվում է որպես
բնապահպանական, գիտական,
պատմամշակութային, գեղագիտական,
ռեկրեացիոն արժեքներ ներկայացնող
միջազգային և (կամ) հանրապետական
նշանակություն ունեցող տարածք, որը
բնական լանդշաֆտների ու մշակութային
արժեքների զուգորդման շնորհիվ կարող
է օգտագործվել գիտական, կրթական,
ռեկրեացիոն, մշակութային և
տնտեսական նպատակներով, և որի
համար սահմանված է
պահպանության հատուկ ռեժիմ:
Օրենքը նաև սահմանում է ազգային
պարկի տարածքից առանձնացված
հետևյալ գործառութային գոտիները՝
արգելոցային գոտի, արգելավայրային
գոտի, ռեկրեացիոն գոտի և տնտեսական
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Ընդունման
տարին

Գործողության հիմնական շրջանակները
գոտի (որը սահմանվում է որպես
ազգային պարկի տարածքից
առանձնացված տեղամաս, որտեղ
թույլատրվում է ազգային պարկի
ռեժիմին համապատասխանող
տնտեսական գործունեություն):

ՀՀ կառավարության
որոշումը «Պետական
անտառային հողերում
անտառային
տնտեսության
վարման և
անտառօգտագործմա
ն հետ չկապված
աշխատանքների
իրականացման
կարգը սահմանելու
մասին»

2007

Սույն որոշմամբ uահմանվում
է պետական անտառային հողերում
աշտարակների տեղադրման և օդային
գծերի անցկացման, և այլ
աշխատանքների իրականացման կարգը:
Ի թիվս այլոց, դիմումատուն պետք է
ներկայացնի անտառային տնտեսությանը
հասցվող վնասի հատուցման
վերաբերյալ նախագիծ, ներառելով`
անտառվերականգնման
աշխատանքների իրականացման
ծրագիրը:

ՀՀ օրենքը «Շրջակա
միջավայրի վրա
ազդեցության
գնահատման և
փորձաքննության
մասին»

21 հունիսի,
2014թ.

Սույն օրենքը կարգավորում է
առաջարկվող գործունեության և/կամ
հիմնադրութային փաստաթղթի շրջակա
միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցության
գնահատումը և փորձաքննությունը՝
իրավական, տնտեսական և
կազմակերպական սկզբունքների
միջոցով:

Հայաստանում ցանկացած գործունեության իրականացումը, որը
շրջակա միջավայրի վրա կարող է ունենալ հնարավոր
ազդեցություն, պահանջում է ՇՄԱԳ-ի փորձագիտական դրական
եզրակացություն: Նախատեսվող ֆիզիկական (տնտեսական)
գործունեության կամ ոլորտային / մարզային զարգացման պլանի /
ծրագրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունները պետք է
գնահատվեն նախապատրաստական փուլում: «Շրջակա
միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության
մասին» ՀՀ օրենքը (2014թ.) սահմանում է դրույթներ շրջակա
միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման, գործընթացի
իրականացման և պայմանների վերաբերյալ՝ դրանով իսկ
հանդիսանալով ՇՄԱԳ-ի իրականացման կարևորագույն ազգային
օրենքը:
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և
փորձաքննության մասին ՀՀ օրենքում, «100 կիլովոլտ և ավելի
բարձր լարման օդային գծերը» ենթակա են ՇՄԱԳ-ի:
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Համաձայն ՎԶԵԲ-ի 1-ին կատարողականի (EBRD PR 1) պահանջի,
ըստ շրջակա միջավայրի վրա նվազող ազդեցության աստիճանի
Ծրագիրը դասակարգվում է Ա կատեգորիայի ներքո, ինչը
պահանջում է ՇՄՍԱԳ-ի իրականացում, մինչդեռ ըստ KfW
զարգացման բանկի (2014) չափորոշիչների Ծրագիրն ընկնում է Բ
կատեգորիայի տակ: Հայաստանի ազգային օրենսդրությունը
պահանջվում է նաև ՇՄԱԳ: Ուստի իրականացվել է ՇՄՍԱԳ՝
հակառակ այն փաստի, որ ազգային լիազոր մարմինները դեռևս
պետք է ուսումնասիրեն Ծրագրի նախագծային փաստաթղթերը և
պաշտոնական որոշում կայացնեն սույն Ծրագիրը ՇՄԱԳ-ի
ենթակա լինելու վերաբերալ։
ՇՄԱԳ-ի դրական եզրակացություն (թույլտվություն) ստանալու
հաջորդական քայլերը, ինչպես սահմանված է ազգային
օրենսդրությամբ, ներկայացվում են ստորև.
1) Փորձաքննության նախնական փուլ: Այս փուլում նախնական
տեղեկատվություն է տրվում նախագծի (գործունեության)
վերաբերյալ ազդակիր համայնք(ներ)ի ղեկավար(ներ)ին, և
հասարակական լսումներ են կազմակերպվում նախագծի
ձեռնարկողի կողմից համայնքի(ների) ղեկավարի(ների) հետ
համատեղ: Նախագծի մասին ընդհանուր տեղեկատվությունը և
ծանուցումը պետք է հրապարակվեն նախագծի ձեռնարկողի և
ազդակիր համայնք(ներ)ի ինտերնետային կայքերում, կամ այլ
հանրային լրատվամիջոցներում՝ հանրային լսման օրվանից 7 օր
առաջ: Ըստ հանրային լսումների կազմակերպման ՀՀ
կառավարության որոշման նախագծի, ծանուցումը պետք է
հրապարակվի ինտերնետային կայքերում ոչ պակաս, քան 7 օր
առաջ, իսկ ծրագրի վերաբերյալ տեղեկատվությունը՝ ոչ պակաս,
քան 3 օր առաջ: Սակայն, ՀՀ կառավարության որոշման
նախագիծը դեռևս ուժի մեջ չի մտել:
2) Հայտն ապա պետք է ներկայացվի ՀՀ Բնապահպանության
նախարարություն (ոչ թե ուղղակիորեն «Շրջակա միջավայրի
վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ): Այս
հայտը ներառում է նախագծի ընդհանուր նկարագրությունը,
մեղմելու / փոխհատուցման ձեռնարկվելիք միջոցառումները, և
առաջին հանրային լսման արդյունքները, որը կազմակերպվել է
համայնքի և ծրագրի ձեռնարկողի կողմից համատեղ:
3) 30-օրյա ժամկետում ՀՀ Բնապահպանության
նախարարությունը` 1) որոշում է կայացնում է պետական
բնապահպանական փորձաքննության անցկացման
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անհրաժեշտության վերաբերյալ, 2) ըստ շրջակա միջավայրի
վրա ազդեցության աստիճանի որոշվում է ծրագրի կատեգորիան
(օրինակ, օդային հաղորդիչ գծերը 220 կՎ = Ա կատեգորիա, 110
կՎ = Բ կատեգորիա),
3) տրամադրում է գործողությունների ցանկը, և շրջակա
միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվության
պատրաստման համար անհրաժեշտ աշխատանքների ծավալն
ու խորությունը (այսպես կոչված ՇՄԱԳ-ի տեխնիկական
առաջադրանքը): Այս ընթացքում անհրաժեշտ է, որ երկրորդ
հանրային լսումն անցկացվի համատեղ ծրագրի ձեռնարկողի,
ազդակիր համայնքն(եր)ի ղեկավար(ներ)ի և ՀՀ
բնապահպանության նախարարության կողմից: Երկրորդ
հանրային լսման արդյունքների տարածման ընթացակարգը
նույնն է, ինչ՝ առաջին հանրային լսման ժամանակ:
4) Ծրագրի ձեռնարկողը պատրաստում է ՇՄԱԳ հաշվետվության
նախագիծը և ներկայացնում ՀՀ բնապահպանության
նախարարություն:
5) Գործընթացի հաջորդ հիմնական փուլը բնապահպանական
փորձաքննությունն է: Այս փուլում, որը տևում է 40 օր՝ Բ
կատեգորիայի և 60 օր՝ Ա կատեգորիայի ծրագրերի համար,
Բնապահպանության նախարարությունը ներկայացնում է
ՇՄԱԳ հաշվետվության նախագիծը բոլոր ներգրավված և
մասնագիտացված կողմերին (օրինակ իր վարչություններին /
գործակալություններին, Գիտությունների Ակադեմիայի
համապատասխան կառույցներին, Առողջապահության
նախարարությանը, Արտակարգ իրավիճակների
նախարարությանը, Ջրային տնտեսության պետական
կոմիտեին, և այլն)՝ որպես նախարարության ներքին
ընթացակարգ: Ծրագրի ձեռնարկողը չի ներգրավվում այս
ընթացակարգում: Այս փուլում Ծրագրի ձեռնարկողը,
համայնքն(եր)ի ղեկավար(ներ)ի և նախարարության հետ
համատեղ, կազմակերպում է 3-րդ հասարակական լսումը, որի
ընթացքում ՇՄԱԳ հաշվետվության ամբողջական նախագիծը
ներկայացվում է հանրությանը: Նախարարությունը
ներկայացնում է ՇՄԱԳ-ի հաշվետվության նախագծի
վերանայման ընթացակարգում ներգրավված բոլոր կողմերի
կողմից արված բոլոր դիտողություններն ու
առաջարկությունները, ինչպես նաև 3-րդ հասարակական լսման
ընթացքում ծագած հիմնական դիտողություններն ու
առաջարկությունները: Ծրագրի ձեռնարկողը կամ
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փոփոխություններ է կատարում նախագծում, կամ էլ
հիմնավորում է փոփոխությունների չընդունելը:
6) Վերջում, նախարարությունը կազմակերպում է վերջնական
հասարակական լսումը, որի ընթացքում այն ներկայացնում է
արված բոլոր դիտողություններն ու առաջարկությունները, այդ
մեկնաբանությունների և առաջարկությունների արդյունքը
(արդյոք առաջարկված փոփոխություններն ընդունվել են, թե ոչ),
և տալիս է եզրակացություն ՇՄԱԳ-ի հաշվետվության
վերաբերյալ (հաստատումը կամ մերժումը):
7) Վերջինիս հիման վրա, նախարարությունը տրամադրում է
ծրագրի / նախագծի վերջնական հաստատումը կամ մերժումը՝
ստորագրված նախարարի կողմից: 5-7-րդ քայլերը ներառված են
գործընթացի ընդհանուր տևողության մեջ (40 օր Բ
կատեգորիայի և 60 օր Ա կատեգորիայի դեպքում):
Վերը նշված ընթացակարգն, ընդհանուր առմամբ, համահունչ է
KfW-ի և ՎԶԵԲ-ի բնապահպանական անվտանգության
ապահովման քաղաքականություններին: Հայաստանի ազգային
օրենքը պահանջում է ՇՄԱԳ, մինչդեռ սույն զեկույցի նախագիծը
իրենից ներկայացնում է ՇՄՍԱԳ, քանի որ Շրջակա միջավայրի
վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին օրենքը
պահանջում է նաև պլանավորված գործունեության սոցիալական
ասպեկտների լուսաբանում: KfW-ի և ՎԶԵԲ-ի
քաղաքականությունը պահանջում է, որ նախագծի ՇՄՍԱԳ
զեկույցի հրապարակումից հետո բավարար ժամանակ տրվի
շահագրգիռ կողմերին ծանոթանալու այդ փաստաթղթին՝ մինչև
խորհրդակցային հանդիպմանը մասնակցելը կամ իրենց կարծիքը
հաղորդակցելը: Սույն ՇՄՍԱԳ զեկույցի առնչությամբ խորհուրդ է
տրվում, որ փաստաթղթի հրապարակումից հետո, առնվազն երկու
շաբաթվա ժամկետ տրվի մինչև շահագրգիռ կողմերի
խորհրդակցության անցկացումը:

4.2

Միջազգային համաձայնագրեր
Հայաստանը վավերացրել է մի շարք միջազգային համաձայնագրեր
և կոնվենցիաներ շրջակա միջավայրի և կենսաբազմազանության
պահպանության հետ կապված, ի թիվս այլոց՝
 «Եվրոպայի վայրի բնության և բնական միջավայրի
պահպանության մասին» կոնվենցիա (Բեռն)
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 «Միջազգային կարևորության խոնավ տարածքների մասին,
հատկապես որպես ջրաթռչունների բնակավայր»
կոնվենցիա(Ռամսար)
 «Միգրացվող վայրի կենդանիների տեսակների պահպանության
մասին» կոնվենցիա (Բոնն)
 «Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու
բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առևտրի մասին»
կոնվենցիա (Վաշինգտոն)
 Լանդշաֆտների եվրոպական կոնվենցիա (Ֆլորենցիա)
 «Համաշխարհային մշակութային և բնական ժառանգության
պահպանության մասին» կոնվենցիա (Փարիզ)
 ՄԱԿ-ի «Կլիմայի փոփոխության մասին» շրջանակային
կոնվենցիա (Ռիո դե Ժանեյրո)
 ՄԱԿ-ի «Կենսաբանական բազմազանության մասին» կոնվենցիա
(Ռիո դե Ժանեյրո):
Վտանգավոր նյութերի գործածության հետ կապված հարկ է նշել
մասնավորապես՝
 «Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին» Ստոկհոլմի
կոնվենցիան (Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության
կողմից վավերացվել է 2003 թ.)
 «Վտանգավոր թափոնների անդրսահմանային փոխադրման և
դրանց հեռացման նկատմամբ հսկողություն սահմանելու
մասին» Բազելի կոնվենցիան (անդամակցում է 1999 թ.-ից)։
Հայաստանը նաև ստորագրել է «Շրջակա միջավայրի հարցերի
առնչությամբ տեղեկատվության հասանելիության, որոշումների
ընդունելու գործընթացին հասարակայնության մասնակցության և
արդարադատության մատչելիության մասին» Օրհուսի
կոնվենցիան:

4.3

Միջազգային պահանջներ
KfW-ի «Կայունության ուղեցույցներ»-ը (KfW զարգացման բանկ,
2014) սահմանում է, որ ՇՄՍԱԳ-ը պետք է անցկացվի ազգային
օրենքների և կանոնակարգերի համապատասխան, ինչպես նաև
միջազգային բնապահպանական և սոցիալական երաշխիքների
չափորոշիչներին համահունչ կերպով։ ՎԶԵԲ-ի
«Բնապահպանական և սոցիալական գործունեությանը
ներկայացվող պահանջներն առաջարկվում որպես սույն Ծրագրի
չափորոշիչներ։
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Ըստ Գերմանիայի Տնտեսական համագործակցության և
զարգացման դաշնային նախարարության «Մարդու իրավունքների
ուղեցույցի», շրջակա միջավայրի և սոցիալական կառավարման
պլանը (ՇՄՍԿՊ) կիրառելի է ԵՄ համապատասխան
չափորոշիչների, ՄՖԿ/ՀԲ-ի Շրջակա միջավայրի, առողջության և
անվտանգության (ՇՄԱԱ/EHS) ուղեցույցներին, և ՄՖԿ
կատարողականի չափորոշիչը աշխատանքի և աշխատանքային
պայմանների համար (ՄՖԿ ԿՉ 2 / IFC PS 2)։ Ոչ կամավոր
վերաբնակեցման դեպքում, բացի ազգային օրենսդրությունից և
ՎԶԵԲ-ի չափորոշիչներից, գործում են նաև ՄԱԿ-ի
«Կառուցապատման հիմքով վտարումների և տեղահանումների
հիմնական սկզբունքները և ուղենիշները»:
ՎԶԵԲ-ի կատարողականի պահանջները (ԿՊ) (2014).
 1-ին ԿՊ. Շրջակա միջավայրի վրա և սոցիալական
ազդեցությունների և հիմնահարցերի գնահատում և
կառավարում
 3-րդ ԿՊ. Ռեսուրսների արդյունավետություն, աղտոտման
կանխարգելում և հսկում
 4-րդ ԿՊ. Առողջություն և անվտանգություն
 5-րդ ԿՊ. Հողերի օտարում, ոչ կամավոր տարաբնակեցում և
տնտեսական տեղահանում
 6-րդ ԿՊ. Կենսաբազմազանության պահպանություն և բնական
կենսապաշարների կայուն կառավարում
 8-րդ ԿՊ. Մշակութային ժառանգություն
 10-րդ ԿՊ. Տեղեկատվության բացահայտում և շահագրգիռ
կողմերի ներգրավում:
ՄՖԿ-ի (IFC) կատարողականի ստանդարտներ (2012).
 ՄՖԿ-ի (IFC) ԿՍ 2. Աշխատուժ և աշխատանքային պայմաններ:
Համաշխարհային բանկի խմբի ՇՄԱԱ (EHS) ուղեցույցներ.
 ՄՖԿ-ի / Համաշխարհային Բանկի Խմբի ընդհանուր ՇՄԱԱ
ուղեցույցներ (2007)
 ՄՖԿ-ի / Համաշխարհային Բանկի Խմբի ընդհանուր
էլեկտրական էներգիայի հաղորդմանն ու բաշխմանն առնչվող
ՇՄԱԱ ուղեցույցներ (2007):
ԵՄ-ի և ՄԱԿ-ի ուղեցույցներ.
 ԵՄ ՇՄԱԳ-ի Դիրեկտիվը (2011/92 /ԵՄ-ն փոփոխված 2014/52/ԵՄ
Դիրեկտիվով)
 ԵՄ 2013/35/EC Դիրեկտիվը ֆիզիկական գործոններից
(էլեկտրամագնիսական դաշտ) առաջացող հնարավոր վտանգի
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ենթարկվող աշխատողների անվտանգության ու առողջության
պահպանության բարելավման նվազագույն պահանջների
մասին
 ՄԱԿ-ի «Կառուցապատման հիմքով վտարումների և
տեղահանումների հիմնական սկզբունքները և ուղենիշներ»։
Այլ առնչվող ուղեցույցներ
 ՈԻՃՊՄՀ / ICNIRP (Ոչ իոնացնող ճառագայթումից
պաշտպանության միջազգային հանձնաժողով). Ուղեցույցներ
ժամանակի մեջ փոփոխվող էլեկտրական, մագնիսական և
էլեկտրամագնիսական դաշտերի ազդեցությանը ենթարկվելու
սահմանափակումների վերաբերյալ (մինչև 300 Գիգահերց):
 CIGRE 1998. Բարձր լարման օդային գծեր - բնապահպանական
խնդիրներ, ընթացակարգեր, ազդեցություններ և մեղմման
միջոցառումներ:
 Խոշոր Էլեկտրական համակարգերի միջազգային խորհրդի
առաջարկություններ (CIGRE. SF6 աշխատանքային խումբ. SF6-ի
խառնուրդների գործածությունը և վերամշակման ընդումված
եղանակները) (www.cigre.org):
 IEC 62271-4. Բարձր լարման բաշխման և կառավարման
մեխանիզմ: Ծծմբի հեքսաֆտորիդի (SF6) և նրա խառնուրդների
գործածության ընթացակարգերը:

4.4

Բացերի վերլուծություն
Հայաստանի Հանրապետության իրավական շրջանակն, ըստ
էության, համապատասխանում է միջազգային կանոնակարգերին
և անվտանգության ապահովման երաշխիքներին:
Այնուամենայնիվ, կանոնակարգերի կիրարկման հետ կապված
կան որոշակի բացեր: Դեռևս կա մոնիտորինգի և գնահատման
իրականացման ինստիտուցիոնալ կարողությունների զգալի
պակաս:
Վերջին տարիներին որոշակի բարելավումներ են եղել՝ ԿՆՀՑ
(CENN) կողմից Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
գնահատման (ՇՄԱԳ) Հայաստանի համակարգի
արդյունավետության 2004թ. իրականացված վերլուծության հետ
համեմատած, սակայն որոշ խնդրահարույց հարցեր դեռևս մնացել
են: Հատկապես կա սոցիալական և բնապահպանական (Ս և Բ)
գնահատման որակավորմամբ աշխատակիցների պակաս, ինչպես
նաև իրականացնող հաստատություններում հաճախ գոյություն
չունի նման ստորաբաժանում, մասամբ էլ որ գործող կառույցները
գերծանրաբեռնված են աշխատանքով և անձնակազմը
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անբավարար չափով է վարձատրվում: Որոշ դեպքերում
իշխանային հարաբերություններն անբարենպաստ են՝
երաշխավորելու արդյունավետ կիրարկումը: Ինչ-որ չափով, բարձր
որակավորում ունեցող աշխատակիցների թիվը բավարար չէ
հաղթահարելու այդ աշխատանքի ծավալը՝ երաշխավորելու
կանոնակարգերի արդյունավետ կիրարկումը:
Իրավական աջակցության մատչելիության բացակայությունը և
հաստատությունների հանդեպ վստահության պակասը,
հատկապես հասարակության թույլ հատվածներում, կարող է
հավելյալ բացեր առաջ բերել փոխհատուցման և վերաբնակեցման
իրականացման հետ կապված: Կա լրացուցիչ ուսուցման
անհրաժեշտություն, սակայն, այնուամենայնիվ դա չի կարող
հանդիսանալ բավարար բաղադրիչ՝ բարելավելու իրականացման և
մոնիթորինգի կատարողականը։ Համապատասխանությունը
միջազգային երաշխիքներին կարելի է մեծացնել՝ միջազգային
փորձառությամբ աուդիտորների / խորհրդատուների կողմից
անկախ մոնիթորինգի իրականացմամբ:
Բնապահպանական և սոցիալական համապատասխանության
ապահովումը շինարարության Կապալառուի
պատասխանատվության տակ դնելը պետք է հստակորեն
ամրագրվի Կապալառուի տեխնիկական առաջադրանքներում, և
պետք է իրականացվեն վստահության արժանի մոնիթորինգի
միջոցառումներ:
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5. Այլընտրանքների վերլուծություն
Վրաստան-Հայաստան 400/500 կՎ ՓԿ-ի փոխկապակցիչ գծի
ծրագծումը պետք է հաղթահարի մի քանի լուր խոչընդոտներ
բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների ոլորտում։
Ուստի ուսումնասիրվել են մի քանի տարբերակներ «Ֆիխտներ»-ի
բնապահպանական և սոցիալական մասնագետների թիմի կողմից՝
ԲԷՑ ՓԲԸ-ի սոցիալական մասնագետների, ինչպես նաև ԲԷՑ-ի
գլխամասային գրասենյակի և տեղի մասնաճյուղի («Հյուսիսային»
մասնաճյուղ) ինժեներների հետ սերտ գործակցությամբ։
Հնարավոր ծրագծման ուղղությունների հիմնական խոչընդոտներն
են.
 «Դիլիջան» ազգային պարկը (գտնվում է ամենակարճ միացնող
միջանցքում (1-ին և 2-րդ տարբերակներ),
 Թեղուտի (Լոռու մարզ) անտառապատ տարածքը (1-ից մինչև 4րդ / 4ա տարբերակներ՝ տարբեր չափերով),
 Թեղուտի (Լոռու մարզ) հանքավայրը (1-ից մինչև 4-րդ / 4ա
տարբերակներ՝ տարբեր չափերով),
 «Մարգահովտի» պետական արգելավայրը (4-րդ / 4ա
տարբերակներ և 5-րդ տարբերակ),
 «Կովկասյան մրտավարդի» պետական արգելավայրը (4-րդ
տարբերակ),
 Գյուղերի հատումները (տներից խուսափելը) (բոլոր
տարբերակներ),
 Զգայուն ապրելավայրերը ալպյան մարգագետիններում (բոլոր
տարբերակներ), ժայռե պատերի մոտ (1-ին և 2-րդ
տարբերակներ) և ձորերի մոտ (5-րդ տարբերակ,)
 Անտառապատ հովիտներով զառիթափ քարքարոտ բլուրները
Թումանյան գյուղից հյուսիս և Ալավերդուց հարավ, ինչպես նաև
Հաղպատի և Դեբեդ գետի հատման միջև՝ Փոքր Այրումից հարավ
(5-րդ տարբերակ)։

5.1

«Ծրագրի չիրականացման» այլընտրանքը
«Ծրագրի չիրականացման» այլընտրանքը նկարագրում է
իրավիճակը առանց Ծրագրի իրականացման։ Այսպիսով
հնարավոր կլիներ խուսափել Ծրագրի շրջակա միջավայրի վրա և
սոցիալական բոլոր հետևանքներից, սակայն կունենար
բացասական ներգործություն Հայաստանի
էներգամատակարարման անվտանգության վրա և բացասական
հետևանքներ տարածաշրջանային էլեկտրական ցանցի
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զարգացման համար, այդ թվում՝ տնտեսական
հնարավորությունների, որոնք բխում են էլեկտրաէներգիայի
արտահանումից և փոխանցումից Իրանի / Վրաստանի/
Ռուսաստանի միջև և ընդհակառակը։ Որպես մեկ այլ պատճառ
նշվում է էներգետիկ անվտանգությունը՝ նկատիի ունենալով
Հայաստանի ատոմակայանի ապագան։

5.2

Ծրագրի տարբերակների համեմատություն և նախընտրելի
այլընտրանքի վերլուծություն
«Այրում»-«Դդմաշեն» 400 կՎ ՕԳ-ի համար քննության են առնվել
ծրագրի հինգ տարբերակներ (տես

և Քարտեզ 5-2)՝ հիմնականում կապված «Դիլիջան» ազգային
պարկի հատման կամ շրջանցման ազդեցությունների և
մարտահրավերների հետ՝ ելնելով հետևյալ նպատակներից.
 լանդշաֆտի վրա ազդեցության և կենսաբազմազանության,
ինչպես նաև պահպանվող տարածքների վրա բացասական
ազդեցության նվազեցում,
 մշակութային ժառանգության վայրերից և էկոլոգիական
առումով հետաքրքրություն ներկայացնող տարածքներից
խուսափում,
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 քաղաքներից և կառուցապատվող տարածքներից խուսափում՝
հարկադիր վերաբնակեցումը կամ հողի ձեռքբերման
անհրաժեշտությունը նվազեցնելու նպատակով:

5.2.1

1-ին տարբերակ. ՕԳ-ի ծրագծումը ըստ «Տեխնիկատնտեսական
հիմնավորման»
«Տեխնիկատնտեսական հիմնավորման» մեջ առաջարկվող
նախնական ծրագծումը («Ֆիխտներ 2014) հյուսիսային ուղղությամբ
Դդմաշեն ե/կ-ից տանում է «Դիլիջան» ազգային պարկի (ԴԱՊ)
սահմանը՝ հատելով Սեմյոնովկա գյուղից դեպի արևմուտք գտնվող
մի ճանապարհ ( (տես

)։ Ամենաբարձր կետը մինչև Դիլիջանի հովիտ իջնելը 2 500 մ ծմբ է։
Առաջարկվող գիծը հատում է «Դիլիջան» ազգային պարկի
անտառապատ տարածքը՝ Պարզ լճի և կարմիր եղնիկների
ներմուծման գոտու մոտ, հատում է Աղստև գետի հովիտը Թեղուտ
(Տավուշ) և Հաղարծին գյուղերի միջև (1000 մ ծմբ), անցնում է
Հաղարծինից վեր գտնվող սողանքի գոտին և ազգային պարկի
արգելոցային գոտին (ժայռե պատեր)՝ ԴԱՊ-ի հյուսիսային
սահմանի մոտ (ամենաբարձր կետը՝ 2500 մ ծմբ)։ Այս հատվածում
գծի ծրագծումը անցնում է նաև Հաղարծինի կարևորագույն
թռչնաբանական և կենսաբազմազանության տարածքը։
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Այդտեղից ծրագծումը բարձրադիր ալպիական մարգագետինների և
անտառի մեկուսացված պատառիկների միջով տանում է դեպի
Թեղուտ (Լոռի), հատում է զգալի անտառապատ տարածք Թեղուտի
հանքավայրի արևելյան սահմանի մոտ և անցնում փոքր
գագաթների վրայով՝ Թեղուտի/Շնողի արևելյան կողմով։
Առաջին տարբերակում գիծը եզերում է Շնող գյուղը արևելյան
կողմից և հատում Արճիս գյուղի գյուղատնտեսական դաշտերը
(մասնավոր հողեր)՝ նախքան Դեբեդ գետը հատելը՝ դեպի Ճոճկան
և Այրում ե/կ։
Այս տարբերակի կարևորագույն ազդեցություններն են՝ «Դիլիջան»
ազգային պարկի, այդ թվում՝ ազգային պարկի արգելոցային գոտու,
այլ անտառապատ տարածքների և լեռնային արոտավայրերի
հատումը, ինչպես նաև Թեղուտի (Լոռու մարզ) անտառի միջով
անցնելը։

5.2.2

2-րդ տարբերակ. 330 կՎ ՕԳ-ի միջանցքի երկայնքով՝ ԴԱՊ-ի
միջով
Գծի ծրագծումը պետք է անցնի Աթարբեկյանի գոյություն ունեցող
330 կՎ ՕԳ-ի երկայնքով (շահագործվում է որպես 110 կՎ)՝
Դդմաշենի ե/կ-ից դեպի ԴԱՊ-ի սահմանը։ 330 կՎ գիծը անցնում է
ԴԱՊ-ի տարածքով, սկզբում՝ Գոշ գյուղից վեր գտնվող
բլրակատարի (լեռնային մարգագետիններ) երկայնքով, ապա՝ խիտ
անտառի միջով (3,5 կմ)՝ մի քանի փոքր, մակերես դուրս եկած
ժայռային գոյացությունների երկայնքով դեպի Աղստևի հովիտը,
որտեղ թեքվում է արևելք՝ դեպի Դիլիջան, անցնելով Հովք գյուղը
(տես
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)։
Եթե 330 կՎ գիծը ապամոնտաժվի և նորից կառուցվի՝ որպես
համակցված գիծ՝ 110 կՎ դեպի Իջևան և 400 կՎ ՕԳ մինչև Հովք,
ապա ներկայիս ծրագծման միջանցքը կարելի կլինի պահպանել՝
առանց զգալի նոր անտառահատումների։
Ի հակադրություն, նոր միջանցքը՝ հին գծից մոտավորապես 50 մ
հեռավորությամբ, կպատճառի զգալի նոր վնասներ, սակայն
սահմանափակ լրացուցիչ տեսանելի ազդեցություն ազգային
պարկի տարածքում։ Անտառի էտման և մոտեցնող
ճանապարհների սպասարկման բարձր ծախքերը (անհրաժեշտ
կլինի մասնակի նոր շինարարություն) նշվել են ԲԷՑ ՓԲԸ-ի
ինժեներների կողմից։
ԴԱՊ-ի տարածքից դուրս գալով, գիծը կհետևի 330 կՎ գծի
միջանցքով դեպի Հովք գյուղ, որտեղ 400 կՎ գիծը կթեքվի հյուսիս,
լեռն ի վեր, անցնելով արհեստական ձկնաբուծական լճի, մի քանի
տների կողքով, ապա՝ անտառի բաց տարածքով և
ջրամատակարարման խողովակաշարի երկայնքով՝ հասնելով
ուղղահայաց լերկ ժայռին և եզերելով ժայռը հիմքի մոտ (արևելք)։
Ժայռե պարիսպը և դրա հիմքի մոտ գտնվող անտառի
պատառիկները գնահատվել են որպես կաթնասունների,
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թռչունների (գիշատիչ թռչուններ և ագռավներ) և այլ կենդանիների
զգայուն ապրելավայր։ Տարածքը դեռևս տեսանելիորեն խաթարված
չէ էլեկտրահաղորդման գծերով և ներկայացնում է ժամանցի և
հանգստի հնարավորություն և զբոսաշրջային բարձր արժեք
«Դիլիջան» ազգային պարկի համար։
Այս տարբերակի կարևորագույն ազդեցություններն են՝ «Դիլիջան»
ազգային պարկի և Հովք գյուղից վեր գտնվող զգայուն
ապրելավայրերի հատումը, որը տեսողական ազդեցություն
կունենա ԴԱՊ-ի համար կարևոր զբոսաշրջային գոտու վրա,
ինչպես նաև, ազդեցությունները լեռնային արոտավայրերի վրա,
Թեղուտի (Լոռու մարզ) անտառի միջով անցնելը։

5.2.3

3-րդ տարբերակ. Գոշ գետի հովտի միջով (ԴԱՊ-ից արևելք)
Ուսումնասիրվել է նաև 2-րդ տարբերակի փոփոխակը, որի
դեպքում հնարավոր է գրեթե ամբողջովին խուսափել ԴԱՊ-ը
հատելուց։ Այս փոփոխակը բաղկացած է 330 կՎ գծի միջանցքից
շեղվելուց՝ նախքան ԴԱՊ-ի սահմանին հասնելը և Գոշ գյուղի ու
Գոշ գետի հովտով անցնելը՝ 330 կՎ միջանցքին հասնելու համար, և
2-րդ տարբերակից՝ Հովք գյուղում (տես

)։
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Այս փոփոխակը տանում է Գոշ գյուղից վեր գտնվող անտառների ու
մարգագետինների միջով (տեսանելի հեռավորությամբ)՝ նախքան
զառիթափ քարքարոտ ռելիեֆի միջով անցնելը՝ Գոշ գետի հովտից
վեր՝ դեպի Աղստևի հովիտը Այս տարբերակի շինարարությունը
կդիպչի զգայուն ապրելավայրերի (թեպետ կլինի ԴԱՊ-ից դուրս) և
անհրաժեշտություն կառաջացնի կառուցելու մոտեցնող
ճանապարհներ և հաճախ օգտագործելու ուղղաթիռ։
Տարբերակը չի խւսափի Հովք գյուղից վեր գտնվող զգայուն
ապրելավայրից և ժայռե պատերից. գլխավոր առավելությունը
կլինի այն, որ գրեթե լիովին կխուսափի «Դիլիջան» ԱՊ-ի
սահմաններից։

5.2.4

4-րդ տարբերակ. «Գուգարք -1» 220 կՎ ՕԳ-ի երկայնքով
4-րդ տարբերակը դուրս է գալիս «Դդմաշեն» ե/կ-ից հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ՝ միանալու առկա «Գուգարք -1» 220 կՎ
ՕԳ-ի միջանցքին (որը տանում է Վանաձոր) և այնուհետև անցնում
դրան զուգահեռ։ Գիծը հատում է Փամբակի և Ծաղկունյաց
լեռնաշղթաները՝ Մարգահովտից վեր (գյուղի հարավում).
ամենաբարձր կետը 2750 մ ծմբ է, որտեղ հատում է Փամբակի
լեռնաշղթա ԿԹՏ-ը։ Այնուհետև իջնում է դեպի Մարգահովիտ՝
անցնելով «Կովկասյան մրտավարդի» պետական արգելավայրը և
«Մարգահովտի» պետական արգելավայրը՝ զառիվեր լանջի վրա՝ մի
քանի հարյուր մետր (հարկ է մտածել անտառի վրայով թռիչք
կատարելու մասին) (տես Քարտեզ 5-2)։
Այնուհետև գիծն անցնում է գյուղատնտեսական նշանակության
հողերով՝ Ֆիոլետովո (մոլոկանների համայնք) և Մարգահովիտ
(հայկական համայնք) գյուղեր միջով՝ 1700 մ ծմբ, և ելնում բլուրն ի
վեր՝ «Հայաստանի ծառատունկ» ծրագրի (ՀԾԾ) խառը փշատերև
տնկարկի արևելյան կողմով։ Այնուհետև անցնում է ծառերի
սահմանից վեր՝ լեռնային մարգագետինների միջով՝ հատելով Դսեղ
ԿԹՏ-ը հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ։ Այս տարածքում գիծը
հասնում է երկրորդ բարձր կետին (2600 մ ծմբ), և երկու հովիտների
վրայով թռիչք կկատարվի, որոնց լայնությունը մոտավորապես 600
և 800 մ է։
Այնուհետև գիծն անցնում է հյուսիս՝ անտառապատ տարածքներից
և Ահնիձոր և Աթան գյուղերից վեր գտնվող լեռնային
մարգագետիններով։ Գիծը հատում է անտառը Թեղուտից (Լոռի)
հարավ-արևմուտք՝ նվազագույն լայնության կետում (մոտ. 1 կմ)
(հարկ է մտածել այս տարածքում անտառի վրայով թռիչք
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կատարելու մասին), ապա անցնում «Վալեքս գրուպ» ընկերության
կողմից շահագործվող Թեղուտի հանքավայրի («Թեղուտ» ՓԲԸ)
տարածքի արևմտյան կողմով՝ անտառից ցած։ Այս տարածքում 400
կՎ ՕԳ-ի վերջնական ծրագծումը պետք է սերտորեն համակարգվի
«Թեղուտ» ՓԲԸ-ի հետ։ Հանքավայրից դեպի հյուսիս գիծն անցնում է
Թեղուտի հանքավայրի նորակառույց 110 կՎ ՕԳ-ին զուգահեռ և
ապա կտրում Դեբեդ գետի հովիտը (լայնությունը՝ մոտ. 600 մ)՝ Մեծ
Այրումից հարավ (տես

)։
Դեբեդ գետի հովտի հյուսիսային կողմում գիծն անցնում է
գյուղատնտեսական նշանակության օգտագործվող հողերով,
հիմնականում՝ առկա 110 կՎ Նոյեմբերյանի և 220 կՎ ԱլավերդիՎրաստան ՕԳ-երին զուգահեռ՝ թռիչք կատարելով մեկ այլ ձորի
վրայով (լայնությունը՝ մոտ. 500 մ)՝ Մեծ Այրումից հարավ-արևելք, և
ի վերջո հասնում «Այրում» ե/կ։ Արդեն գոյություն ունեցող ՕԳ-երի
պատճառով, վերջնական ծրագծումը պետք է հաշի առնի
պահանջվող նվազագույն հեռավորությունները բարձրավոլտ
հոսանքագծերի։
Այս տարբերակի կարևորագույն խնդիրներն են՝ «Գուգարք-1» ՕԳ-ի
մոտ բարձր լեռնանցքը անցնելը, Մարգահովիտ գյուղից վեր
բարձրլեռնային տարածքը հատելը և լեռնային մարգագետինների
միջով մեծ տարածություն անցնելը։
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4ա տարբերակ՝ 4-րդ տարբերակի փոփոխակ
Լրացուցիչ կերպով քննության է առնվել 4-րդ տարբերակի մի
փոփոխակ, որը շեղվում է Գուգարք-1 ՕԳ-ից՝ նախքան 2750 մ ծմբ
ամենաբարձր կետին հասնելը, և կխուսափի «Կովկասյան
մրտավարդի» պետական արգելավայրը հատելուց ու նաև
կնվազեցնի «Մարգահովտի» պետական արգելավայրում հատվող
անտառապատ տարածքի չափը (< 1 կմ)։ Այս ծրագծումը կտրում է
հովիտը Ֆիալետովո գյուղից արևելք և միանում 4-րդ տարբերակին՝
հովտի հյուսիսում (տես Քարտեզ 5-2)։
Սա նախընտրելի տարբերակն է բնապահպանական և
սոցիալական , ինչպես նաև բնապահպանական այնպիսի ՀԿ-ների
տեսակետից, ինչպիսիք են ԲՀՀ-ը (WWF), «Հայաստանի
ծառատունկ» ծրագիրը (ՀԾԾ) և «Թռչունների պաշտպանության
հայկական միությունը» (ԹՊՀՄ)։

5.2.6

5-րդ տարբերակ. Դեբեդ գետի հովտի երկայնքով
Դուրս գալով «Դդմաշեն» ե/կ-ից, այս տարբերակը նախ հետևում է
նույն միջանցքին, ինչ՝ 4-րդ/4ա տարբերակը, սակայն կտրում է
«Մարգահովտի» պետական արգելավայրը և Ֆիալետովոյի հովիտը
փոքր-ինչ ավելի հեռվից՝ արևելքում՝ խուսափելու պետական
արգելավայրից դեպի հյուսիս գտնվող բարձր գագաթից (2750 մ
ծմբ)։ Ֆիալետովոյի հյուսիսում 5-րդ տարբերակը բաժանվում է 4րդ/4ա տարբերակից՝ անցնելով Ֆիալետովոյի և Մարգահովտի
(ներառյալ ՀԾԾ-ի մի տնկարկի, որից հարկ է խուսափել)
հյուսիսում գտնվող անտառապատ տարածքներից վեր՝ դեպի
հյուսիս-արևմուտք (տես Քարտեզ 5-2)։
Գուգարք, Փամբակ և Վահագնաձոր գյուղերից արևելք գտնվող
անտառապատ տարածքները հատելուց խուսափելու նպատակով
գծի ծրագծումը թեքվում է հյուսիսային ուղղությամբ՝ Մարգահովտի
և Լերմոնտովո գյուղերի արանքով՝ հատելով լեռնային
մարգագետինները (ամենաբարձր կետը այս մասում 2570 մ ծմբ է)՝
մինչև Եղեգնուտ գյուղը։ Անցնելով Եղեգնուտ, Դեբետ, Չկալով և
Դսեղ գյուղերը, գծի ծրագծումը պետք է խուսափի շենքերը
հատելուց՝ հնարավորինս առավելագույն չափով խուսափելու
տնային տնտեսությունների ֆիզիկական տեղափոխումից։ Դեբետ և
Չկալով գյուղերի արանքում գծի ծրագծումը թռիչք է կատարում
ձորի վրայով (թռիչքի լայնությունը՝ մոտ. 1000 մ) և
գյուղատնտեսական նշանակության հողերի վրայով հասնում Դսեղ
գյուղ։ Այս ձորը զգայուն տարածք է թռչունների բազմացման
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համար (հատկապես՝ անգղերի և այլ գիշատիչ թռչունների)։ Այս
հատվածում 5-րդ տարբերակը մոտ. 23 կմ անցնում է Դսեղ ԿԹՏ-ի
միջով, որը հաստատվել է այնպիսի վտանգված թռչնատեսակների,
ինչպիսիք են անգղերը (բազմանում են նաև Դեբեդ գետի կիրճում) և
այլ գիշատիչ թռչունների, ինչպես նաև անհետացման եզրին
գտնվող կովկասյան մայրեհավի (լատ.՝ Tetrao mlokosiewiczi)
պաշտպանության համար (բնակվում է ծառերի վերին գծի մոտ,
մրտավարդի մացառներում և հարակից լեռնային
մարգագետիններում)։
Դսեղ գյուղից հյուսիս Մարց գետի հովտի վրայով թռիչք կկատարվի
(թռիչքի լայնությունը՝ մոտ. 1000 մ)։ Այնուհետև գծի ծրագծումը
թեքվում է հյուսիս՝ անցնելով Թումանյան գյուղի վերևով։ Հաջորդ 10
կմ-ը գիծն անցնում է զառիվեր քարքարոտ բլուրներով և բազմաթիվ
անտառապատ հովիտներով։ Ծառահատումներից հնարավորինս
խոսափելու նպատակով բլրագագաթներին պետք է տեղադրվեն
լայնաթռիչ հենարաններ՝ հովիտների անտառապատ տարածքների
վրայով թռիչք կատարելու համար։ Այդուհանդերձ, այս մասում
գոյություն չունեն մոտեցնող ճանապարհներ՝ բլրագագաթներին
հասնելու համար։ Հենարանների կառուցումը կպահանջի նոր
մոտեցնող ճանապարհներ (որոնք կանցնեն անտառապատ
տարածքներով՝ տեղիք տալով լրացուցիչ ծառահատումների) կամ
ուղղաթիռի օգտագործում։ Դեբեդ գետի հովտի արևմտյան կողմով
ծրագծում հնարավոր չէ՝ արդեն գոյություն ունեցող ՕԳ-երի (օր.,
Լոռի 220 կՎ գիծը) և գյուղերի (օր., Օձուն) պատճառով (տես
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և Քարտեզ 5-2)։
Թեքվելով արևելք (Աքորի գյուղից հարավ), գիծը հարավում
անցնում է Սարահարթ, Սանահին և Ակներ գյուղերը՝ թռիչք
կատարելով ևս վեց խորին անտառապատ հովիտների վրայով՝
մինչև 1000 մ թռիչքներով։ Հաղպատ գյուղը հարկ է անցնել
հարավից և արևելքից՝ հատելով թփածածկ կամ անտառապատ
տարածքներ, քանի որ գյուղից արևմուտք կամ հյուսիս արդեն
գոյություն ունեն մի շարք այլ ՕԳ-եր (օր., 220 կՎ ԱլավերդիՎրաստան, 110 կՎ Նոյեմբերյան/Լալվար և 35 կՎ ՕԳ)։
Գծերի ծրագծումը Հաղպատից արևելք՝ մինչև Դեբեդ գետի հովիտը
հատելը՝ Փոքր Այրումից դեպի հարավ, դարձյալ անցնում է
անհարթ տեղանքով, որտեղ բլրագագաթներին պետք է տեղադրվեն
լայնաթռիչ հենարաններ՝ հովիտների անտառապատ տարածքների
վրայով թռիչք կատարելու համար։
Վերոնշյալ ՕԳ-երի առկայության պատճառով 400 կՎ գիծը պետք է
կառուցվի այս գծերից ապահով հեռավորությամբ, ինչը կպահանջի
նոր մոտեցնող ճանապարհներ՝ անտառապատ տարածքների
միջով։ Դեբեդ գետի հովիտը հատելուց հետո գիծն անցնում է
գյուղատնտեսական նշանակության օգտագործվող հողի վրայով
դեպի «Այրում» ե/կ՝ թռիչք կատարելով Մեծ Այրումից հարավ
գտնվող մեկ այլ ձորի վրայով (նույն միջանցքը, ինչ՝ 4-րդ/4ա
տարբերակում)։
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Կարևորագույն գլխավոր խնդիրը բազմաթիվ անտառապատ
տարածքներ հատելն է։ Նույնիսկ եթե բլրագագաթներին
տեղադրվեն լայնաթռիչ հենարաններ՝ անտառապատ հովիտների
վրայով թռիչք կատարելու համար, բլրագագաթներին հասնելու
համար կպահանջվեն նոր մոտեցնող ճանապարհներ՝
անտառապատ տարածքների միջով, կամ կառաջանա
ուղղաթիռների օգտագործման անհրաժեշտություն։ Հատվում են
զգայուն ապրելավայրեր Դսեղ ԿԹՏ-ում և ձորերը հատելիս (օր.,
Դեբետի կամ Դսեղի մոտ)։

Քարտեզ 5-1: 400 կՎ ՕԳ-ի ուղեգծման տարբերակներ (հյուսիսային հատված)

7608A01/FICHT-17241107-v1

79

ՇՄՍԱԳ-ի նախագիծ

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Քարտեզ 5-2: 400 կՎ ՕԳ-ի ուղեգծման տարբերակներ (հարավային հատված)
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Տարբերակների համեմատություն

Վերոնշյալ 400 կՎ ՕԳ-ի ծրագծման տարբերակները համեմատված են Աղյուսակ 5-1-ում։ Տեղային հետազոտությունների
լուսանկարային փաստաթղթերը ներկայացված են Բաժին Ошибка! Источник ссылки не найден. -ի Հավելված II-ում)։
Աղյուսակ 5-1: 400 կՎ ՕԳ-ի զանազան տարբերակների ամփոփ համեմատություն
Չափանիշներ

1-ին տարբերակ

2-րդ տարբերակ

3-րդ տարբերակ

4-րդ տարբերակ
տարբերակ)

«Այրում» «Դդմաշեն» 400 կՎ
ՕԳ-ի ընդհանուր
երկարությունը

87 կմ
(«Դդմաշեն» ե/կ-ից
հաշված)

92 կմ

93 կմ

94 կմ

105 կմ

Առավելագույն
բարձրությունը

2 500 մ ծմբ ԴԱՊ-ից
հյուսիս,
2 500 մ ծմբ ԴԱՊ-ից
հարավ,
(1 000 մ ծմբ հովտում՝
գագաթների միջև)

2 450 մ ծմբ ԴԱՊ-ից
հյուսիս,

2,450 մ ծմբ ԴԱՊ-ից
հյուսիս

2 750 մ ծմբ («Գուգարք1» ՕԳ-ի մոտ),
2600 մ ծմբ
Մարգահովիտ գյուղի
հյուսիսում (1700 մ ծմբ
հովտում՝ գագաթների
միջև)

2 570 մ ծմբ
(Մարգահովտի հյուսիսարևմուտքում),
2560 մ ծմբ
«Մարգահովտի»
պետական
արգելավայրի
հարավում (1700 մ ծմբ
հովտում՝ գագաթների
միջև)

Միջին բարձրություն

1 660 մ ծմբ

1 650 մ ծմբ

1 650 մ ծմբ

1 820 մ ծմբ

1 470 մ ծմբ
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Չափանիշներ

1-ին տարբերակ

2-րդ տարբերակ

3-րդ տարբերակ

4-րդ տարբերակ
տարբերակ)

Հատվող
անտառապատ
տարածքի
երկարությունը

Ընդամենը 17 կմ՝
7 կմ ԴԱՊ-ում,
7 կմ Թեղուտում (Լոռի),
3 կմ սարահարթում

Ընդամենը 5,5 – 11,5 կմ՝
3,5 կմ ԴԱՊ (գոյություն
ունեցող գիծ),
բաց անտառային
տարածք՝ Հովքից վեր,
2-8 կմ Թեղուտում
(Լոռի)

Ընդամենը 5 – 11,5 կմ՝
3 կմ Գոշ գետի հովտում
(1 կմ ԴԱՊ-ի ներսում),
բաց անտառային
տարածք՝ Հովքից վեր,
2-8 կմ Թեղուտում
(Լոռի)

Ընդամենը 3 կմ (4ա
տարբերակում 3 կմ-ից
պակաս)՝
1,5 կմ «Մարգահովտի»
պետական
արգելավայրում (4ա
տարբերակում 1 կմ-ից
պակաս),
2 Թեղուտ (Լոռի)

Ընդամենը 20 կմ՝
1 կմ «Մարգահովտի»
պետական
արգելավայրում, 7 կմ
Թումանյանի հյուսիսում,
12 կմ Դեբեդ գետի
հովտի հարավում
(ավելի քիչ, եթե
անտառածածկ
հովիտների վրայով
թռիչք է կատարվում՝
օգտագործելով
բլրագագաթներին
տեղակայված
լայնաթռիչ
հենարաններ)

Հատվող լեռնային
մարգագետիններ
(> 2100 մ ծմբ.)

Ընդամենը 18,5 կմ՝
17 կմ ԴԱՊ-ից հարավ,
1,5 կմ ԴԱՊ-ից հյուսիս

Ընդամենը 15 կմ՝
12,5 կմ ԴԱՊ-ից հարավ,
2,5 կմ Հովքից և ԴԱՊից հյուսիս-արևմուտք

Ընդամենը 15 կմ՝
12,5 կմ ԴԱՊ-ից հարավ,
2,5 կմ Հովքից և ԴԱՊից հյուսիս-արևմուտք

Ընդամենը 32 կմ՝
11 կմ «Մարգահովտի»
պետական
արգելավայրից հարավ,
21 կմ ԴԱՊ-ից
արևմուտք և հյուսիս

Ընդամենը 24 կմ՝
10 կմ «Մարգահովտի»
պետական
արգելավայրից հարավ,
14 կմ Մարգահովիտ և
Դսեղ գյուղերի միջև
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Չափանիշներ

1-ին տարբերակ

2-րդ տարբերակ

3-րդ տարբերակ

4-րդ տարբերակ
տարբերակ)

Հատվող հատուկ
պահպանվող
տարածքների
երկարությունը

«Դիլիջան» ԱՊ-ը
հատվում է (8 կմ),
ԴԱՊ-ում խստիվ
պահպանվող գոտին
հատվում է (1 կմ)

ԴՆՊ-ը հատվում է (4
կմ)

ԴՆՊ-ը հատվում է (1
կմ)

«Դիլիջան» ԱՊ-ը չի
հատվում,
«Մարգահովտի»
պետական
արգելավայրը (1,5 կմ) և
«Կովկասյան
մրտավարդի»
պետական
արգելավայրը (1,5 կմ)
հատվում են՝ գործող
Գուգարք -1 ՕԳ-ին
զուգահեռ։
4ա տարբերակում
«Մարգահովտի»
պետական
արգելավայրը հատվում
է ամենափոքր
լայնության կետում (< 1
կմ), իսկ «Կովկասյան
մրտավարդի»
պետական
արգելավայրը չի
հատվում։

«Դիլիջան» ԱՊ-ը չի
հատվում,
«Մարգահովտի»
պետական
արգելավայրը հատվում
է
(1 կմ),
«Կովկասյան
մրտավարդի»
պետական
արգելավայրը չի
հատվում։

Հատվող կարևոր
թռչնաբանական
տարածքների
(ԿԹՏ)
երկարությունը

7 կմ Հաղարծին ԿԹՏ

Ոչ մի ԿԹՏ չի հատվում

Ոչ մի ԿԹՏ չի հատվում

Ընդամենը 21 կմ՝
14 կմ Փամբակի
լեռնաշղթա ԿԹՏ-ը,
7 կմ Դսեղ ԿԹՏ

Ընդամենը 37,5 կմ՝
14,5 կմ Փամբակի
լեռնաշղթա ԿԹՏ-ը,
23 կմ Դսեղ ԿԹՏ
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«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Չափանիշներ

1-ին տարբերակ

2-րդ տարբերակ

3-րդ տարբերակ

4-րդ տարբերակ
տարբերակ)

Կուսական,
հեռավոր վայրեր՝
անխաթար
ապրելավայրերով

Անտառապատ
տարածքներ (ԴԱՊ-ի
ներսում և, օր.,
Թեղուտում (Լոռու
մարզ),
ազգային պարկ,
կարմիր եղնիկների
ներմուծման գոտի,
գիշատիչ թռչունների
զգայուն ապրելավայր
(ժայռե պատեր),
լեռնային
մարգագետիններ

Քարե պատեր
(անգղերի և այլ
գիշատիչ թռչունների
զգայուն ապրելավայր),
կաթնասունների
զգայուն ապրելավայր,
լեռնային
մարգագետիններ,
անտառապատ
տարածքներ (ԴԱՊ-ի
ներսում և, օր.,
Թեղուտում (Լոռու
մարզ)

Քարե պատեր
(անգղերի և այլ
գիշատիչ թռչունների
զգայուն ապրելավայր),
կաթնասունների
զգայուն ապրելավայր,
լեռնային
մարգագետիններ,
անտառապատ
տարածքներ (օր.,
Թեղուտում (Լոռու
մարզ)

Քարե պատերը չեն
հատվում (գիշատիչ
թռչունների բնադրման
վայրեր),
լեռնային
մարգագետիններ,
արժեքավոր
անտառային
ապրելավայր
(«Մարգահովտի»
պետական
արգելավայր) և այլ
անտառապատ
տարածքներ (օր.,
Թեղուտում (Լոռու
մարզ),
մրտավարդի համար
զգայուն ապրելավայրը
(«Կովկասյան
մրտավարդի»
պետական
արգելավայրը) չի
հատվում 4ա
տարբերակում)
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Քարե պատեր Դեբետի
գյուղից արևմուտք և
Դեբեդ գետի հովտում
(անգղերի և այլ
գիշատիչ թռչունների
զգայուն ապրելավայր),
լեռնային
մարգագետիններ,
արժեքավոր
անտառային
ապրելավայր
(«Մարգահովտի»
պետական
արգելավայր) և այլ
անտառապատ
տարածքներ (օր.,
Թումանյանից հյուսիս,
Հաղպատից արևելք),
մրտավարդի համար
զգայուն ապրելավայր
(Դսեղ ԿԹՏ)
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«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Չափանիշներ

1-ին տարբերակ

2-րդ տարբերակ

3-րդ տարբերակ

4-րդ տարբերակ
տարբերակ)

Մոտեցնող
ճանապարհներ

Առկա ճանապարհները
կարող են մասամբ
օգտագործվել, սակայն
պահանջվում են նոր
մոտեցնող
ճանապարհներ դեպի
հենարանները,
կարիք կա նոր
մոտեցնող
ճանապարհների բարձր
սարահարթում

Մոտեցնող
ճանապարհները պետք
է վերականգնվեն առկա
գծում,
կարիք կա նոր
մոտեցնող
ճանապարհների բարձր
սարահարթում

Դժվարամատչելի
տեղանքներում կարիք
կա նոր մոտեցնող
ճանապարհների, կամ
կարող է ծագել
ուղղաթիռների
օգտագործման
անհրաժեշտություն։

Տարածքների մեծ
մասում առկա են
մոտեցնող
ճանապարհներ/գրունտ
ային ճանապարհներ,
բարձրլեռնային
վայրերում օգտագործել
ՕՇ-երում եղած
մարգագետինները
հենարանների
տարածքներին
հասնելու համար
(սակայն նույնիսկ
բարձրլեռնային
վայրերում որոշ
գրունտային
ճանապարհներ
գոյություն ունեն)

Բազմաթիվ
հատվածներում առկա
են մոտեցնող
ճանապարհներ/գրունտ
ային ճանապարհներ,
Թումանյանից հյուսիս
գտնվող զառիթափ
բլուրներում և Դեբեդ
գետից հարավ ընկած
անտառապատ
տարածքներում
մոտեցնող
ճանապարհներ չկան,
բարձրլեռնային
վայրերում օգտագործել
ՕՇ-երում եղած
մարգագետինները
հենարանների
տարածքներին
հասնելու համար

Ազդակիր
գյուղատնտեսական
հողեր

Ընդամենը 19 կմ՝
11,5 կմ ԴԱՊ-ից հարավ,
2,5 Գոմշավարից
արևմուտք, 2,5 կմ
Արճիսից արևմուտք, 2,5
կմ «Այրում» ե/կ-ից
հարավ

Ընդամենը 27 կմ՝
15,5 կմ ԴԱՊ-ից հարավ,
1 կմ Հովքի մոտ, 2,5 կմ
Շնողից արևմուտք, 1,5
կմ Մեծ Այրումից
հարավ, 6,5 կմ Ճոճկանի
մոտ

Ընդամենը 27 կմ՝
15,5 կմ ԴԱՊ-ից հարավ,
1 կմ Հովքի մոտ, 2,5 կմ
Շնողից արևմուտք, 1,5
կմ Մեծ Այրումից
հարավ, 6,5 կմ
Ճոճկանի մոտ

Ընդամենը 28 կմ՝
8,5 կմ «Դդմաշեն» ե/կից հյուսիս, 0,5 կմ
Ֆիալետովոյի մոտ, 5,5
կմ Ֆիալետովոյից
հյուսիս, 2,5 կմ
Գոմշավարից հարավարևմուտք, 2,5 կմ
Շնողից արևմուտք, 2 կմ
Մեծ Այրումից հարավ,
6,5 կմ Ճոճկանի մոտ

Ընդամենը 32 կմ՝
8,5 կմ «Դդմաշեն» ե/կից հյուսիս, 0,5 կմ
Ֆիալետովոյի մոտ, 5 կմ
Ֆիալետովոյից և
Մարգահովտից հյուսիս,
1,5 կմ Եղեգնուտի և
Դեբետի մոտ, 6 կմ
Դսեղի մոտ, 2 Փոքր
Այրումից արևմուտք,
2 կմ Մեծ Այրումից
հարավ, 6,5 կմ
Ճոճկանի մոտ
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Չափանիշներ
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4-րդ տարբերակ
տարբերակ)

Հատվող գյուղական
հողեր

9 գյուղեր՝
Գագարին,
Գեղամավան,
Սեմյոնովկա, Թեղուտ
(Տավուշ), Հաղարծին,
Թեղուտ (Լոռի), Շնող,
Արճիս, Ճոճկան

7 գյուղեր՝
Գագարին,
Գեղամավան,
Սեմյոնովկա, Հովք,
Հաղարծին, Թեղուտ
(Լոռի), Շնող, Արճիս,
Ճոճկան

8 գյուղեր՝
Գագարին,
Գեղամավան,
Սեմյոնովկա, Գոշ,
Հովք, Հաղարծին,
Թեղուտ (Լոռու մարզ),
Շնող, Արճիս, Ճոճկան

11 գյուղեր՝
Դդմաշեն, Զովաբեր,
Մարգահովիտ,
Ֆիալետովո, Աթան,
Ահնիձոր, Աթան, (2 կմ
հեռավորությ.), Թեղուտ
(Լոռու մարզ), Շնող,
(Արճիս), Մեծ Այրում,
Ճոճկան

19 գյուղեր՝
Դդմաշեն, Զովաբեր,
Ֆիալետովո,
Մարգահովիտ,
Լերմոնտովո,
Եղեգնուտ, Դեբետ,
Չկալով, Դսեղ,
Թումանյան, Սանահին
կայարան, Սարահարթ,
Սանահին, Ակներ,
Հաղպատ, Նեղոց, Փոքր
Այրում, Մեծ Այրում,
Ճոճկան

Վերաբնակեցում և
հողի ձեռքբերում

Հավանաբար՝ մի քանի
տուն Թեղուտում
(Տավուշի մարզ)։

Հավանաբար՝ 1-2 տուն
Հովքում։

Հավանաբար՝ 1-2 տուն
Հովքում։

Հավանաբար՝
վերոնշյալ գյուղերի
մասնավոր հողեր

Հավանաբար՝
վերոնշյալ գյուղերի
մասնավոր հողեր

Հավանաբար
ֆիզիկական
տեղափոխություն չի
պահանջվի։

Հավանաբար
ֆիզիկական
տեղափոխություն չի
պահանջվի։

Հավանաբար՝
վերոնշյալ գյուղերի
մասնավոր հողեր

Հավանաբար՝
վերոնշյալ գյուղերի
մասնավոր հողեր

Հավանաբար՝
վերոնշյալ գյուղերի
մասնավոր հողեր

7608A01/FICHT-17241107-v1

(4ա

5-րդ տարբերակ

86

ՇՄՍԱԳ-ի նախագիծ

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Չափանիշներ

1-ին տարբերակ

2-րդ տարբերակ

3-րդ տարբերակ

4-րդ տարբերակ
տարբերակ)

Տեսողական
ազդեցություն /
զբոսաշրջային
արժեք /
պատմության և
մշակույթի վայրեր

Տեսանելիությունը՝
 բարձր՝ «Դիլիջան»
ազգային պարկում,
 բարձր՝ Հաղարծինից
վեր հատման
հատվածում,
 բարձր՝ Թեղուտի
հովտի արևելյան
կողմով անցնելու
համար,
 բարձր՝ Դեբեդ գետից
հյուսիս ընկած
գյուղերն անցնելիս։

Տեսանելիությունը՝
 ցածր՝ «Դիլիջան» ԱՊը հատելիս՝ առկա
գծին զուգահեռ ,կամ
նույնիսկ նույն
միջանցքում,
 բարձր՝ Հովքից վեր
հատելու համար
(ժայռե պատեր),
 բարձր՝ Դեբեդ գետից
հյուսիս ընկած
գյուղերն անցնելիս

Տեսանելիությունը՝
 բարձր՝ Գոշավանք
այցելողների համար
(զբոսաշրջային
կարևոր վայր է),
 բարձր՝ Հովքից վեր
հատելու համար
(ժայռե պատեր),
 բարձր՝ Դեբեդ գետից
հյուսիս ընկած
գյուղերն անցնելիս

Տեսանելիությունը՝
 ցածր՝ եթե մասամբ
զուգահեռ լինի առկա
«Գուգարք-1» ՕԳ-ին,
 բարձր՝ Ֆիալետովո
գյուղից դեպի արևելք
հովիտը հատելիս (4ա
տարբերակ),
 բարձր՝ ԱհնիձորԱթան, Գոմշավար
գյուղերից վեր
գտնվող
բարձրավանդակում,
սակայն մեծ մասամբ
տեսանելի չէ
հովիտներից և
ճանապարհներից,
 բարձր՝ Թեղուտի
հանքավայրի
արևմտյան կողմով
անցնելու համար,
 բարձր՝ Դեբեդ գետից
հյուսիս ընկած
գյուղերն անցնելիս

Պատմության/մշակույթի
վայրեր
 Հնագիտական
պեղումներ Թեղուտ
գյուղի մոտ (եթե
Թեղուտի
հանքավայրը
շրջանցվի արևելքում)

Պատմության/մշակույթի
վայրեր
 Հնագիտական
պեղումներ Թեղուտ
գյուղի մոտ (եթե
Թեղուտի
հանքավայրը
շրջանցվի արևելքում)

Պատմության/մշակույթի
վայրեր
 Հնագիտական
պեղումներ Թեղուտ
գյուղի մոտ (եթե
Թեղուտի
հանքավայրը
շրջանցվի արևելքում)

(4ա

Պատմության/մշակույթի
վայրեր
 Հնագիտական
պեղումներ Թեղուտ
գյուղի մոտ (եթե
Թեղուտի
հանքավայրը
շրջանցվի արևելքում)
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5-րդ տարբերակ
Տեսանելիությունը՝
 բարձր՝ Ֆիալետովո
գյուղից դեպի արևելք
հովիտը հատելիս,
 բարձր՝ Մարգահովիտ
և Եղեգնուտ գյուղերից
վեր գտնվող
բարձրավանդակում,
սակայն մեծ մասամբ
տեսանելի չէ
հովիտներից և
ճանապարհներից,
 բարձր՝ Եղեգնուտ,
Դեբետ, Չկալով,
Դսեղ, Թումանյան
գյուղերի մոտ,
 բարձր՝ Թումանյանից
Ալավերդի ձգվող
բլրագագաթներին,
 ցածրից բարձր՝
Ալավերդու և Դեբեդ
գետի հատման միջև՝
Փոքր Այրումից
հարավ գտնվող
բլրագագաթներին,
 բարձր՝ Սանահին և
Հաղպատ
այցելողների համար
(զբոսաշրջային
կարևոր վայր է),
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Չափանիշներ

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

1-ին տարբերակ

2-րդ տարբերակ

3-րդ տարբերակ

4-րդ տարբերակ
տարբերակ)

(4ա

5-րդ տարբերակ
 բարձր՝ Դեբեդ գետից
հյուսիս ընկած
գյուղերն անցնելիս
Պատմության/մշակույթի
վայրեր
 Երկու վանքերի
ավերակներ
(Քառասնից մանկանց
վանք, Բարձրաքաշ
սբ. Գրիգորի վանք) և
խաչքար (Սիրուն
Խաչ) Դսեղ գյուղի
մոտ

ՀԿ-ների
առաջարկություննե
ր

Խորհուրդ չի տրվում,
քանզի հատում է ԴԱՊ-ը
խստիվ պահպանվող
գոտիներում։
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Խորհուրդ չի տրվում,
քանզի հատում է
«Դիլիջան» ազգային
պարկը։

Խորհուրդ չի տրվում՝
տեղանքի
դժվարամատչելիության
և կենդանիների զգայուն
ապրելավայրերի
պատճառով

Խորհուրդ է տրվում
ԲՀՀ-ի և ԹՊՀՄ-ի
կողմից։
ՀԾԾ. խորհուրդ չի
տրվում էկոլոգիական
տեսակետից, սակայն
ավելի լավ տարբերակ
է, քան՝ 5-րդ
տարբերակը

Խորհուրդ չի տրվում
ԹՊՀՄ-ի կողմից, քանզի
հատում է Դսեղ ԿԹՏ-ը
և վտանգված
տեսակների
ապրելավայրերը,
Խորհուրդ չի տրվում
ԹՊՀՄ-ի կողմից, քանզի
ավելի շատ
անտառապատ
տարածքներ է հատում,
քան 4-րդ / 4ա
տարբերակները
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«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Չափանիշներ

1-ին տարբերակ

2-րդ տարբերակ

3-րդ տարբերակ

4-րդ տարբերակ
տարբերակ)

Առաջարկ
սոցիալական և
բնապահպանական
տեսակետից

Խորհուրդ չի տրվում,
քանզի հատում է ԴԱՊ-ը
խստիվ պահպանվող
գոտիներում։

Խորհուրդ չի տրվում,
քանզի հատում է
«Դիլիջան» ազգային
պարկը։ Առկա 330 կՎ
հենարանները
ապամոնտաժելու և
նույն միջանցքում՝
սովորական
հենարանների վրա
400/110 կՎ լարման գծի
անցկացումը կունենա
նվազագույն
ազդեցություններ ԱՊում։

Խորհուրդ չի տրվում՝
տեղանքի
դժվարամատչելիության
և կենդանիների զգայուն
ապրելավայրերի
պատճառով

Նախընտրելի
տարբերակ։
Այդուհանդերձ, գծի
որոշ մասեր անցնում են
մեծ բարձրության վրա
(41 կմ՝ 2000 մ ծմբ)։
Տարածքների մեծ
մասում գոյություն ունեն
մոտեցման գրունտային
ճանապարհներ։
Մատույցի գրունտային
ճանապարհներ
չունեցող
բարձրլեռնային
սարահարթի մասերին
հասնելու համար
կօգտագործվեն ՕՇերում եղած
մարգագետինները։
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(4ա

5-րդ տարբերակ
Խորհուրդ չի տրվում,
քանի որ հատում է
մեծաթիվ
անտառապատ
տարածքներ,
քարքարոտ լանջերով
զառիվեր բլուրներ,
որոնք դեպի
բլրագագաթները
մոտեցնող գրունտային
ճանապարհներ չունեն,
ինչպես նաև հատում է
վտանգված թռչունների
բազմացման համար
զգայուն տարածքներ՝
Դսեղ ԿԹՏ-ի ներսում և
մոտ։
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5.3

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Տարբերակների գնահատում
1. Բնապահպանական և սոցիալական տեսակետից նախընտրելի է
խուսափել «Դիլիջան» ազգային պարկից։ Սկզբունքն է՝
հնարավոր դեպքերում խուսափել հատուկ պահպանվող
տարածքներից։ «Դիլիջան» ԱՊ-ի դեպքում, որը ներկայումս
տեղի բնակչության շրջանում ամրապնդում է պարկի
սահմանները չխախտելու պահանջի ընդունումը, հատկապես
կարևոր է, քանզի դժվար է բնակիչներին հաղորդել, որ իրենք
իրավունք չունեն խախտելու պարկի սահմանները, այնինչ
հանուն պետական շահերից իրականացվող ծրագիրը ունի
այդպես վարվելու իրավունք։ Այսպիսով, 1ին տարբերակը
խորհուրդ չի տրվում բնապահպանական և սոցիալական
տեսակետներից։
2. 2-րդ տարբերակը նույնպես հատում է «Դիլիջան» ԱՊ-ը, սակայն
կխուսափի ԴԱՊ-ի վրա լրացուցիչ ազդեցություններից,
հատկապես եթե գործող 330 կՎ գիծը ապամոնտաժվի և
կառուցվի նոր՝ 400/110 կՎ լարման ՕԳ
նույն միջանցքում՝ սովորական հենարանների վրա։
Այդուհանդերձ, առկա մոտեցնող ճանապարհները պետք է
մաքրվեն վերջին տարիներին աճած ծառերից։ Այսպիսով,
անհրաժեշտ կլիներ անտառի զգալի մաքրում միջանցքում։ Բացի
դրանից, 2-րդ տարբերակն զգալի ազդեցություններ ունի Հովք
գյուղից վեր գտնվող տարածքի վրա (տեսողական և
բնապահպանական), որը պարկի սահմաններում չէ, այլ՝
հարակից տարածքում։
3. 3-րդ տարբերակի դեպքում հնարավոր է գրեթե ամբողջովին
խուսափել ԴԱՊ-ը հատելուց, սակայն դարձյալ խորհուրդ չի
տրվում՝ տեղանքի դժվարամատչելիության/անմատչելիության և
կենդանիների բնական ապրելավայրի խաթարման,
անտառահատման և Գոշ գետի հովտում գտնվող գյուղից
տեսանելիության պատճառով, որտեղ Գոշավանքը
զբոսաշրջային կարևոր տեսարժան վայր է։
4. 4-րդ / 4ա տարբերակը մոտ. 7 կմ-ով ավելի երկար է, քան՝ 1-ին
տարբերակը (բայց նման է 2-րդ և 3-րդ տարբերակներին)։ Խոշոր
ազդեցությունը լեռնային մարգագետինների միջով ավելի մեծ
տարածություն անցնելն է, քան՝ մյուս տարբերակների դեպքում։
Գիծը պետք է այնուհետև հնարավորինս խուսափի երկու
պահպանվող տարածքներից՝ «Կովկասյան մրտավարդի»
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«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

պետական արգելավայրից և «Մարգահովտի» պետական
արգելավայրից, որոնք կհատի, եթե սերտորեն հետևի առկա
«Գուգարք-1» ՕԳ-ին։
5. Մարգահովիտ և Ֆիալետովո գյուղերը հատել-անցնելը
վերաբնակեցման խնդիրներ չի առաջացնի, քանի որ գյուղերի
միջև եղած միջանցքում տներ չկան (4-րդ տարբերակ)։
Այդուհանդերձ, հարկ կլինի օտարել որոշ մասնավոր հողեր։ Թե´
Մարգահովիտ, թե´ Ֆիալետովո համայնքների ղեկավարները
չեն առարկել, որ գիծն անցնի երկու գյուղերի միջև ընկած
անբնակ հողատարածքով։
6. Պատասխանատու անտառտնտեսության վարչությունը
(«Հայանտառ» ՊՈԱԿ) չի առարկել «Մարգահովտի» պետական
արգելավայրը «Գուգարք-1» ՕԳ-ին զուգահեռ անցնելու
առաջարկին (4-րդ տարբերակ)։ «Հայաստանի ծառատունկ»
ծրագիր» (ՀԾԾ) ՀԿ-ն (որը տնկել է Հրանտ Դինքի հիշատակի
անտառը), մատնացույց է անում անտառների միջով անցնելը
նվազագույնի հասցնելու անհրաժեշտությունը։ Այսպիսով
նախընտրելի կլիներ ծրագծումը Ֆիալետովո գյուղի արևելյան
կողմով (4ա տարբերակ)։
7. 4ա տարբերակը նվազագույնի է հասցնում ազդեցությունները
անտառապատ տարածքների վրա՝ լեռնագագաթ չհասած մի
քանի հարյուր մետր առաջ հեռանալով «Գուգարք-1» ՕԳ-ից և
հատելով հովիտը Ֆիալետովո գյուղի արևելյան կողմով՝
հովտում գտնվող «աղբի բլրի» մակարդակում։ Այնուամենայնի,
լեռնամարգագետինների տարածքները և պահպանվող
տարածքների ստույգ սահմանները (հատկապես «Կովկասյան
մրտավարդի» արգելավայրով անցնելու հետ կապված)
հնարավոր չեղավ ստուգել տեղային հետազոտության
ժամանակ՝ ձյուն տեղալու պատճառով։
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8. Թեղուտի հանքավայրը աջ կողմով շրջանցելու տարբերակը
պետք է հստակցվի Թեղուտ ՓԲԸ-ի հետ սերտ գործակցությամբ՝
ներկայացնելով քննարկված բոլոր տարբերակները՝ բացի 5րդից։ Իրագործելիության դեպքում արևմտյան տարբերակը
նախընտրելի է արևելյանից, որը կանցներ զգալիորեն ավելի մեծ
անտառապատ տարածքով՝ Թեղուտի հովտի արևելյան կողմով և
կշրջանցեր Թեղուտ և Շնող գյուղերը (տես Քարտեզ 5-3)։

Քարտեզ 5-3: «Այրում»-«Դդմաշեն» 400 կՎ ՕԳ-ի ծրագծման տարբերակները,
որոնք անցնում են Թեղուտի հանքավայրիից դեպի արևմուտք կամ արևելք։
Դեղին՝ «Թեղուտ» ՓԲԸ-ի սեփականություն

9. 4-րդ / 4ա տարբերակի առավելագույն բարձրությունը մոտ. 100200 մ-ով ավելի բարձր է, քան՝ 1-ի տարբերակի, մինչդեռ
նվազագույն բարձրությունը ամենաբարձր կետերի միջև 700 մով ավելի բարձր է, քան՝ 1-ին տարբերակի դեպքում։
10. 5-րդ տարբերակն ունի այն առավելությունը, որ անցնում է
համեմատաբար ցածր միջին բարձրություններով, քան՝ 4-րդ
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տարբերակը։ Մարգահովիտ և Եղեգնուտ գյուղերի միջև ընկած
լեռնամարգագետիններով անցնելիս ամենամեծ բարձրությունը
2570 մ ծմբ է։ Ընդհանուր առմամբ 11 կմ-ով ավելի երկար է, քան՝
4-րդ / 4ա տարբերակի դեպքում։
11. 5-րդ տարբերակը ավելի շատ անտառապատ տարածքներ է
հատում, քան՝ մյուս տարբերակները (հատկապես
Թումանյանից հյուսիս և Դեբեդ գետի հովտից հարավ)։
Նույնիսկ եթե բլրագագաթներին տեղադրվեն լայնաթռիչ
հենարաններ՝ անտառապատ հովիտների վրայով թռիչք
կատարելու համար (որտեղ դա հնարավոր կլինի),
բլրագագաթներին հասնելու համար հարկ կլինի
անտառապատ տարածքներում կառուցել նոր մոտեցնող
ճանապարհներ, կամ հարկ կլինի օգտագործել ուղղաթիռներ։
12. «Մարգահովիտ» պետական արգելավայրը կհատվի 4-րդ / 4ա և
5-րդ տարբերակներվ, ընդ որում 4ա տարբերակը արգելավայրը
հատում է ամենափոքր լայնության կետում։ Վերոնշյալ
տարբերակները հատում են նաև Փամբակի լեռնաշղթա ԿԹՏ-ը։
4-րդ / 4ա տարբերակներով Դսեղ ԿԹՏ-ը հատվում է
հարավային մասում՝ մոտ. 7 կմ երկարությամբ, իսկ 5-րդ
տարբերակով Դսեղ ԿԹՏ-ը հատվում է մոտ. 23 կմ
երկարությամբ։ 5-րդ տարբերակը՝ Դեբետ և Դսեղ գյուղերի
մոտակա ձորերը հատելիս, հատում է նաև որոշ զգայուն
տարածքներ ժայռերում բազմացող թռչունների համար,
ինչպիսիք են՝ անգղերը և այլ գիշատիչ թռչուններ։
13. 5-րդ տարբերակի հենարանները և էլեկտրահաղորդման գծերը
մեծապես տեսանելի կլինեն Սանահինի և Հաղպատի
վանքերից, որոնք զբոսաշրջային կարևոր տեսարժան վայրեր
են։
14. Դեբեդ գետի հովտից հարավ ընկած հատվածում («Ալավերդի2» ե/կ-ից մինչև Դեբեդ գետի հատումը Փոքր Այրումից հարավ)
արդեն գոյություն ունեն մի շարք ՕԳ-եր (օր., 220 կՎ ԱլավերդիՎրաստան, 110 կՎ Նոյեմբերյան/Լալվար և 35 կՎ ՕԳ)։
Այսպիսով, նոր 400 կՎ գիծը պետք է կառուցվի առկա գծերից
ապահով հեռավորությամբ, ինչը կպահանջի նոր մոտեցնող
ճանապարհներ՝ անտառապատ տարածքների միջով։
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Եզրակացություն և առաջարկություններ
Տարբերակների գնահատումը ներկայացվեց և քննարկվեց ԲԷՑ
ՓԲԸ-ի հետ՝ 2016 թ. փետրվարին և ապրիլին տեղում կատարված
հետազոտություններից հետո կայացած հանդիպումների
ընթացքում։
Ելնելով վերը նկարագրված մանրամասներից, 4ա տարբերակը
համարվում է նախընտրելի տարբերակ բնապահպանական և
սոցիալական տեսակետից։ Այդուհանդերձ, այս տարբերակը նաև
պահանջում է մեծ բարձրության վրա՝ 2750 մ ծմբ գտնվող հեռավոր
վայրերով անցնող գծի ծրագծում, ինչը շրջակա միջավայրի վրա
կթողնի ազդեցություններ, որոնք լիովին հնարավոր չի լինի մեղմել։
Բացի դրանից, նման մեծ բարձրությունները պահանջում են
հենարանների և հաղորդալարերի զգուշավոր նախագծում և
մասնագրերի մշակում, նաև շինարարության համար
մարտահրավեր են ներկայացնում։ Սակայն սա այսպես կլիներ
մյուս բոլոր տարբերակների համար ևս։
«Ֆիխտներ»-ի առաջարկությունը համապատասխանում է ԲԷՑ
ՓԲԸ-ի կարծիքին, քանի 4ա տարբերակը խուսափում է «Դիլիջան»
ազգային պարկը հատելուց և հնարավորինս առավելագույն չափով
նվազագույնի է հասցնում անտառապատ տարածքներ հատելը։
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6. Ելակետային պայմաններ
Շրջակա միջավայրի և սոցիալական ելակետային պայմանները
պարզվում են՝ հավաքելով տեղեկություններ այն մասին, թե ո´ր
ընկալիչներն ու կենսաֆիզիկական / սոցիալական ռեսուրսներն են
զբաղեցնում առաջարկվող միջանցքները և հարակից
տարածքները, ինչպես նաև բարձր լարման հաստատուն հոսանքի
փոխակերպիչ կայանի (ՓԿ) / տրանսֆորմատորային ենթակայանի
համար նախատեսված շինարարության տեղամասերը, ուստի
կարող են կրել ներկայացվող առաջարկների ազդեցությունը:
Ելակետային պայմանները պարզվելուց հետո հնարավոր կլինի
բացահայտել և չափել սխեմայի ազդեցությունը, և գնահատել
նրանց ընդունելիությունը բնապահպանական և սոցիալական
հետևանքների առումով:
Ելակետային պայմանները հաստատվել են 2015թ. դեկտեմբերին,
2016թ. փետրվարին ու ապրիլին բնապահպանական և
սոցիալական փորձագետների կողմից կատարված տեսական
ուսումնասիրությունների և տեղերում կատարված
հետազոտությունների արդյունքների համադրման միջոցով:

6.1
6.1.1

2.1 Ընդհանուր շրջակա միջավայր և բնական պայմաններ
Հետազոտության տարածք
Սույն Ծրագրում դիտարկվող օդային էլեկտրահաղորդման գծերը
հիմնականում տեղակայված են Լոռու մարզում (մարզկենտրոնը՝
Վանաձոր), որը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության
հյուսիսում՝ սահմանակցելով Վրաստանին, ինչպես և Տավուշի
մարզում ՝ Իջևան), որը գտնվում է Հայաստանի հյուսիս-արևելքում՝
սահմանակցելով Վրաստանին և Ադրբեջանին։ ՕԳ-երի որոշ
հատվածներ անցնում են նաև երկրի կենտրոնում գտնվող
Կոտայքի մարզի (մարզկենտրոնը՝ Հրազդան) հյուսիս-արևելյան
մասով և Գեղարքունիքի մարզի (մարզկենտրոնը՝ Գավառ) հյուսիսարևմտյան մասով (տես Քարտեզ 6-1)։

7608A01/FICHT-17241107-v1

95

ՇՄՍԱԳ-ի նախագիծ

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Քարտեզ 6-1: ՀՀ մարզերը

«Այրում» փոխակերպիչ ենթակայանը գտնվում է Վրաստանի
սահմանի մոտ՝ Տավուշի մարզի հյուսիսում, իսկ «Դդմաշեն»
ենթակայանը գտնվում է Գեղարքունիքի մարզի հյուսիսարևմուտքում, իսկ «Հրազդան» ՋԷԿ-ը՝ Կոտայքի մարզի հյուսիսում։

6.1.2

Տեղագրություն
Հայաստանն ունի բազմաբնույթ ռելիեֆ (տես Քարտեզ 6-2)։
Հանրապետությունը տիպիկ լեռնային երկիր է: Ամենացածր կետը
գտնվում է հյուսիս-արևելքում Դեբեդ գետի ափին 375 մ ծմբ, իսկ
ամենաբարձր կետը Արագած լեռան հյուսիսային գագաթն է 4095 մ
ծմբ:
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Քարտեզ 6-2: ՀՀ ֆիզիկական քարտեզ

Հայաստանի տարածքը կարելի է բաժանել հետևյալ չորս
հիմնական աշխարհագրական / երկրաբանական շրջանների1:
 Լեռնաշարքեր ու հովիտներ հյուսիս-արևելքում, որոնք
հիմնականում տեղաբաշխված են Քուռ գետի ավազանում
(ներառյալ Վիրահայոց, Բազումի, Փամբակի, Գուգարաց,
Արեգունի և Սևանի բլրաշարքերը): Այս շրջանը ենթակա է
բնորոշ լայնածավալ էրոզիայի / քայքայման:
 Հրաբխային ծագում ունեցող շրջաններ, որոնք ներառում
են Աշոցքի, Արագածի, Գեղամայի, Վարդենիսի, Սյունիքի
լեռնաշղթաները և Արագած լեռը: Այս տարածքները ծածկված

1

http://www.cac-biodiversity.org/arm/arm_geography.htm
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են համեմատաբար մոտ անցյալի ծագում ունեցող լավայով
(Պլիոցենյան շրջան) և բնութագրվում են մեղմ լանջերով:
Այստեղ տեղի է ունենում միայն աննշան քայքայում, չնայած որ
մեծ գետերը ստեղծել են խոր կիրճեր և ձորեր:
 Մի շարք սրագագաթ սարեր, որոնք սահմանակից են
Արաքս գետին (լեռնաշարքերով ձախ ափին՝ ՈւրձԵրանոսյանի, Թեքսարի, Վայքի և Զանգեզուրի լեռնային
բլրաշարքերով, Կապուտջուղի գագաթը ներառյալ), կազմում
են Փոքր Կովկասյան համակարգը: Այս տարածքը հակված է
ինտենսիվ քայքայման:
 Արարատյան դաշտավայրը Արարատի գոգահովտի ցածր մասն
է (որտեղ շարունակվում է տեկտոնիկ շարժումը): Այս տարածքը
ծածկված է ալյուվիալ և ջրաբերուկ նստվածքներով:

6.1.3

Օդերևութաբանություն և կլիմա
Հայաստանի աշխարհագրական դիրքի պատճառով՝ քանի որ
գտնվում է մերձարևադարձային գոտու հյուսիսային մասի խորքում
և շրջապատված է բարձր լեռնաշղթաներով, ընդհանուր կլիման չոր
է և մայրցամաքային։ Այդուհանդերձ, երկրի տարբեր մարզերում
նկատվում են կլիմայի զգալի տարբերություններ (տես Քարտեզ
6-3)։
Այրումը (Տավուշի մարզ) և Շնողը (Լոռու մարզ) ունեն տաք և
բարեխառը կլիմա։ Տարեկան միջին ջերմաստիճանը Այրումում
12,9°C է, իսկ Շնողում՝ 12,3°C. տեղումների միջին քանակը կազմում
է համապատասխանաբար 450 մմ և 463 մմ)։ Ամենաչոր ամիսը
հունվարն է, երբ տեղումների քանակը 19 մմ է։ Տեղումներ ամենից
շատ լինում են մայիսին, Այրումում՝ միջինը 74 մմ, Շնողում՝ 77 մմ։
Հուլիսը ամենատաք ամիսն է՝ Այրումում միջինը 24,6°C, Շնողում՝
23,8°C։ Հունվարին լինում է տարվա մեջ ամենացածր միջին
ջերմաստիճանը՝ Այրումում՝ 1,0°C, Շնողում՝ 0,5°C։
Ալավերդիում և Վանաձորում (Լոռու մարզ) կլիման ցուրտ է և
բարեխառն։ Ալավերդիում միջին ջերմաստիճանը 11,4°C է, իսկ
Վանաձորում՝ 8,1°C։ Տարվա մեջ տեղումների միջին քանակը
կազմում է համապատասխանաբար 475 մմ և 534 մմ։ Ամենաչոր
ամիսը հունվարն է, երբ տեղումների քանակը կազմում է 20 մմ։
Տեղումներ ամենից շատ լինում են մայիսին, Ալավերդիում միջինը
կազմելով 79 մմ, իսկ Վանաձորում՝ նույնիսկ 94 մմ։ Ամենատաք
ամիսը հուլիսն է՝ Ալավերդիում միջինը 22,7°C , Վանաձորում՝
19,0°C։ Հունվարը ամենացուրտ ամիսն է. միջին ջերմաստիճանը՝
համապատասխանաբար -0,5°C և -3,7°C։
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Դիլիջանում (Տավուշի մարզ) կլիման նույնպես ցուրտ է և
բարեխառն։ Միջին ջերմաստիճանը 8,7°C է։ Տարեկան թափվում են
539 մմ տեղումներ։ Ամենաչոր ամիսը հունվարն է, երբ տեղումների
քանակը կազմում է 17 մմ։ Տեղումների մեծ մասը թափվում է
մայիսին՝ միջինը 92 մմ։ Տարվա ամենատաք ամիսը հուլիսն է,
միջին ջերմաստիճանը՝ 19,0°C։ Հունվարին միջին ջերմաստիճանը 1,9°C է։ Սա ողջ տարվա ամենացածր ջերմաստիճանն է։
Դդմաշենում (Գեղարքունիքի մարզ) կլիման ընդհանրապես ցուրտ
է ու բարեխառն։ Այստեղ միջին ջերմաստիճանը 6,0°C է,
տեղումների միջին քանակը՝ 524 մմ։ Ամենաքիչ տեղումներ
թափվում են հունվարին՝ միջինը 19 մմ։ Մայիսին տեղումների
քանակը հասնում է գագաթնակետին՝ միջինը 92 մմ։
Ջերմաստիճաններն ամենաբարձրն է օգոստոսին՝ մոտ 16,6°C։
Հունվարը ամենացուրտ ամիսն է՝ միջինը -5,0°C։
Հրազդանում (Կոտայքի մարզ) կլիման նույնպես ցուրտ է և
բարեխառն։ Այստեղ միջին ջերմաստիճան 6,0°C է։ Տարեկան միջին
տեղումների քանակը 501 մմ է։ Տեղումների քանակը ամենացածրն
է հունվարին՝ միջինը՝ 19 մմ։ Տեղումների մեծ մասը թափվում է
մայիսին, միջինը՝ 89 մմ։ Օգոստոսը տարվա ամենաշոգ ամիսն է.
միջին ջերմաստիճանը՝ 16,8°C։ Հունվարը ամենացուրտ ամիսն է.
միջին ջերմաստիճանը՝ -5,2°C։
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Վերոնշյալ վայրերի օդերևութաբանական տվյալները բերված են

Աղյուսակ 6-1-ում։
Քարտեզ 6-3: Հայաստանի կլիմայական գոտիները2

2

Հ Հ Բն ապահ պան ո ւ թ յ ան ն ախար ար ո ւ թ յ ո ւ ն
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Հուլիս

Օգոստոս

Սեպտեմբ.

Հոկտեմբեր

12,6

17,5

21,4

24,6

24,1

19,8

13,9

7,9

3.1

12,9

Տեղումների
միջին քանակ
(մմ)

19

25

32

45

74

63

38

34

32

38

31

19

450

Տարեկան

Հունիս

6,4

Նոյեմբեր

Մայիս

2,3

Մարտ

1,0

Վայր

Փետրվար

Միջին
ջերմաստիճան
(oC)

Հունվար

Ապրիլ

Դեկտեմբեր

Աղյուսակ 6-1: ՕԳ-եր ծրագծումների երկայնքով տարբեր վայրերի
օդերևութաբանական տվյալները 3

Այրում (Տավուշի մարզ) / 550 մ ծմբ

Շնող (Լոռու մարզ) / 650 մ ծմբ
Միջին
ջերմաստիճան
(oC)

0,5

1,7

6,0

11,8

16,9

20,6

23,8

23,5

19,2

13,4

7,4

2,6

12,3

Տեղումների
միջին քանակ
(մմ)

19

25

33

47

77

66

40

35

32

39

31

19

463

Ալավերդի (Լոռու մարզ) / 1000 մ ծմբ
Միջին
ջերմաստիճան
(oC)

0,5

0,8

5,2

11,0

16,2

19,8

22,7

22,6

18,3

12,6

6,7

1,7

11,4

Տեղումների
միջին քանակ
(մմ)

20

25

33

49

79

68

42

35

33

39

32

20

475

Վանաձոր (Լոռու մարզ) / 1350 մ ծմբ
Միջին
ջերմաստիճան
(oC)

3,7

-2,7

1,8

7,4

12,4

16,0

19,0

18,9

14,9

9,8

3,9

-1,1

8,1

Տեղումների
միջին քանակ
(մմ)

20

26

36

57

94

83

51

42

33

41

32

19

534

Դիլիջան (Տավուշի մարզ) / 1500 մ ծմբ
Միջին
ջերմաստիճան
(oC)

1,9

-1,6

2,8

7,9

12,9

16,5

19,0

19,0

14,8

10,2

4,8

0,1

8,7

Տեղումների
միջին քանակ
(մմ)

17

24

37

61

92

85

53

42

37

40

31

20

539

Դդմաշեն (Գեղարքունիքի մարզ) / 1800 մ ծմբ
Միջին
ջերմաստիճան
(oC)

5,0

-4,4

-0,8

4,4

9,2

13,1

16,4

16,6

13,1

8,6

2,7

-2,3

6,0

Տեղումների
միջին քանակ

19

24

36

57

92

79

49

41

32

43

33

19

524

3

http://www.climate-data.org
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(մմ)
Հրազդան (Կոտայքի մարզ) / 1675 մ ծմբ
Միջին
ջերմաստիճան
(oC)

5,2

-4,5

-0,7

4,7

9,4

13,4

16,6

16,8

13,3

8,5

2,7

-2,4

6,0

Տեղումների
միջին քանակ
(մմ)

19

23

35

55

89

74

46

38

30

41

32

19

501

6.1.4

Երկրաբանություն և սեյսմիկություն
Ըստ ՀՀ ԲՆ-ի (2002) Հայաստանը մաս է կազմում Անդրկովկասյան
խոշոր կամարածալքի և Միջինարաքսյան միջլեռնային իջվածքի։
Այս երկու երկրաբանական կառուցվածքային միավորները
ներառված են Միջերկրական ծալքավոր գոտու ԿովկասԱնատոլիա-Իրան հատվածում։ Ելնելով երկրաբանական
կառուցվածքային միավորների և ծալքավոր կազմավորումների
ձևավորման ժամանակից, Հայաստանի տարածքը բաժանվում է
Սոմխեթի-Կապան համալիրի, Բազում-Զանգեզուրի և
Մերձարաքսյան գոտիների։
Սոմխեթի-Կապանի համալիրը որպես իրական գեոսինկլինալային
ծալքավորության մարզ ձևավորվել է ալպյան դարաշրջանում։
Բարդ կառուցվածքի մեջ մտնում են հրաբխային,
հրաբխանստվածքային, ցամաքային և կարբոնատային ապարներ։
Համալիրը բաժանված է Կապանի հատվածի և Սոմխեթի-Կապանի
բազմաթեք կամարածալքային մարզի։
Ալավերդի-Շամշադինի, Նոյեմբերյանի և Լոռու ենթագոտիները
տարբերվում են իրենց տարիքով, ապարների կազմությամբ և
կառուցվածքով։
 Ալավերդի-Շամշադինի ենթագոտին կազմված է գլխավորապես
վաղ կավճային դարաշրջանի հրաբխային և նստվածքային
կազմավորումներից, որոնք մասնատված են մագմատիկ թթու
ապարներով։ Ենթախմբի կազմության մեջ մասնակցում են
Ալավերդի-Շամշադինի բազմաթեք կամարածալքային
(անտիկլինորիում) և Իջևանի գոգածալքային կառույցները։
 Նոյեմբերյանի ենթագոտին կազմված է կարբոնատային և
տերիգեն-կարբոնատային ապարներից, որոնք չափազանց
անհամարժեք կերպով են նստած ստորին շերտերի վրա՝
կազմելով երկրորդային ծալքային կառույց։
 Լոռու ենթագոտին հարուստ է հրաբխային և նստվածքային
լեռնատեսակներով, որոնք փոքր-ինչ տեղաշարժված են։
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Բազումի-Զանգեզուրի ինտենսիվ-ծալքավորման գոտու շերտային
կառուցվածքում մասնակցում են տերիգեն հրաբխային և
նստվածքային լեռնաքարեր և կավճային դարաշրջանի
կարբոնատային ապարներ։
Սևան-Ամասիայի օֆիոլիթային ենթագոտին և ԾաղկունյացԶանգեզուրի ճկվածքային ենթագոտին մեկուսացած են ԲազումիԶանգեզուրի գոտու սահմաններին.
 Սևան-Ամասիայի ենթագոտին հատկորոշվում է օֆիոլիթային
լեռնատեսակների գերակշռությամբ և ինտենսիվ
ծալքավորությամբ։ Այս ենթագոտին ներկայացված է Ամասիայի,
Բազումի և Սևանի՝ կավճային նստվածքներից կազմված
կամարածալքով և պալեոգենային շերտերով լցված գոգածալքով։
 Ծաղկունյաց-Զանգեզուր կամարածալքային ենթագոտին
հատկորոշվում է պալեոզոյան և պալաէոցենյան նստածքների և
հրաբխային նստվածքների չափազանց անհամապատասխան
խախտումներով, ինչպես նաև չորրորդական դարաշրջանի
նեոգենյան մոլասային կազմավորություններով, ցամաքային և
հրաբխածին շերտերով։

Մերձարաքսյան մեղմ ծալքավոր գոտին բաժանված է ԵրևանՕրդուբադ և լեռնածին (օրոգեն) իջվածքային ենթագոտիների.
 Երևան-Օրդուբադ ենթագոտին տեղակայված է ԲազումԶանգեզուր գոտու հարավում և բնորոշվում է գերազանցապես
զարգացման միոգեոսինկլինային տիպով։ Ցամաքային,
կարբոնատային, օֆիոլիթային, հրաբխային և նստվածքային
կազմավորությունների շերտեր, ինչպես նաև չորրորդական
դարաշրջանի հրաբխածին և ցամաքային կազմավորություններ։
Ենթագոտին կազմված է 2 կառուցվածքային միավորից՝ ԵրևանՕրդուբադյան գոգածալքային և Ուրծ-Վայքի կամարածալքային
կառույցներից։
 Լեռնածին (օրոգեն) իջվածքի ենթագոտին կազմված է մի շարք
գոգածալքային կառույցներից (Նախիջևան, Արտաշատ, ՍևանԵրևան, Արագած, Ախուրյան և այլն), որոնք բաժանված են
կամարածալքային կառույցներով (Փարաքար-Ենգիջա,
Արարատ, Արմավիր և այլն)։

7608A01/FICHT-17241107-v1

103

ՇՄՍԱԳ-ի նախագիծ

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Քարտեզ 6-4: Հայաստանի ընդհանուր երկրաբանական քարտեզ

Սեյսմիկ-տեկտոնական պայմաններ
Հայաստանը գտնվում է սեյսմաակտիվ գոտում, որը ձգվում է
Թուրքիայից մինչև Արաբական ծով։ Այստեղ Արաբական և
Եվրասիական սալերը դանդաղորեն բախվում են միմյանց։ Քանի
որ Հայաստանում ամեն 30-40 տարի տեղի են ունենում խոշոր
երկրաշարժեր՝ 5,5 բալից ավելի ուժգնությամբ, հասնելով մինչև 7,1
բալի ըստ Ռիխտերի սանդղակի, ապա երկրի համար նշվում է
բարձր մակարդակի սեյսմիկ ռիսկ։ Առավելագույն սեյսմիկ ռիսկը
առկա է Երևան քաղաքի շրջակայքում և Գյումրիից մինչև
Վանաձոր ընկած գոտում, ինչպես նաև Սևանա լճի հյուսիսային
մասում (տես Քարտեզ 6-5), որտեղ գոյություն ունեն ակտիվ
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խզվածքներ։ «Դդմաշեն» ենթակայանը և միացման գծերը, ինչպես
նաև 400 կՎ ՕԳ-ը կառուցվելու են այս տարածքում։
Գառնու 1679 թ. երկրաշարժը ամենաավերիչն էր՝ 5,5-7 բալի
հասնող ուժգնությամբ։ Մյուս ավերիչ երկրաշարժը 6,9 բալ
ուժգնությամբ եղավ Սպիտակում 1988թ.4։ 2011 թ. 3,2 բալանոց
երկրաշարժ տեղի ունեցավ Գյումրիից դեպի հյուսիս 37 կմ
հեռավորության վրա5։

Քարտեզ 6-5: ՀՀ տարածքի սեյսմիկ գոտիավորումը (ՀՀ ԲՆ, 2002)

6.1.5

Հողեր
Ուսումնասիրվող տարածքում տարածված են լեռնային
շագանակագույն և անտառային հողերը` իրենց մի շարք
ենթատեսակներով (տես Քարտեզ 6-6)։ Տաք, մեղմ և փոփոխական
խոնավ եղանակը, ակտիվ հողագոյացման երկար

4

http://info.worldbank.org/etools/docs/library/114715/istanbul03/docs/istanbul03/09melku
myan3-n%5B1%5D.pdf
5
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=210376
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ժամանակահատվածը, բավարար ցամաքուրդային համակարգի
առկայությունը ստորերկրյա հոսքերի ուղղությունների սեզոնային
փոփոխությունները նպաստում են հիմնական հանքատեսակների
խորը և ինտենսիվ քայքայմանը, երկրորդային հանքանյութերի և
բավական հաստ կավահողերի կազմավորմանը։ Այդ հողերի
կենսակլիմայական առանձնահատկությունները նպաստում են
համայնքներում անտառային բույսերի լավ աճին և բուսական
զանգվածների ձևավորմանը: Այս շրջանում տարածված հողերը
լեռնային շագանակագույն և անտառային հողերի հիմնայնացված և
կարբոնացված տեսակներն են:

Քարտեզ 6-6: Հիմնական հողատեսակների բաշխվածությունը Հայաստանում
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Ուսումնասիրվող տարածքի հարավային հատվածում՝ «Դիլիջան»
ազգային պարկի շրջակա լեռնային վայրերում կան նաև
լեռնատափաստանային և լեռնամարգագետնային հողեր։ Այս
հողերն ունեն համեմատաբար բարձր հումուսի տոկոս, հողային
լուծույթի ռեակցիան չեզոք է կամ թույլ թթվային, ունեն կլանման
բարձր կարողություն, միջին և ցածր կավաավազային
մեխանիկական կազմ և նպաստավոր ջրաֆիզիկական
հատկանիշներ։ Հրազդանի մոտ հանդիպում են նաև լեռնային
սևահողեր։ Սևահողերը հատկորոշվում են հումուսի տարբեր
պարունակությամբ, միջինից բարձր կլանման կարողությամբ,
ագրագացման բարձր մակարդակով. հողային լուծույթի ռեակցիան
գլխավորապես չեզոք է, երբեմն՝ թույլ թթվային և թույլ հիմնային,
կազմը և ջրաֆիզիկական հատկանիշներն ունեն լավագույն
ցուցանիշներ։

6.1.6

Ջրային ռեսուրսներ
Հայաստանի Հանրապետությունը ծածկված է գետերի խիտ ցանցով
(տես Քարտեզ 6-7)։ Հայաստանի գետերը պատկանում են Կասպից
ծովի ավազանին։ Կուր (Քուռ) գետի վտակների ավազանները
զբաղեցնում են 700 քառ. կմ (Դեբետ, Փամբակ, Աղստև, Տավուշ և այլ
գետեր), իսկ Արաքս գետի ավազանները՝ 22 790 քառ. կմ
(Ախուրյան, Քասախ, Մեծամոր, Հրազդան, Ազատ, Վեդի, Արփա,
Որոտան և այլ գետեր)։
Հայաստանի գետերը սնվում են տարբեր աղբյուրներից՝ ձնհալից,
ստորգետնյա ջրերից և անձրևաջրերից։ Տարվա ընթացքում գետերի
հոսքը զգալիորեն փոխվում է։ Ամռանը և աշնանը, երբ ջրի
պահանջարկը մոտենում է առավելագույնին, ջրի տարեկան
մասնաբաժինը կազմում է 20-25 %, ձմռանը՝ ամբողջ հոսքի 1012 %-ը, իսկ գարնանը՝ 55-70 %-ը։
Հայաստանի Հանրապետությունը հարուստ չէ լճերով։ Սևանը
Կովկասի և Հայաստանի ամենամեծ լիճն է։ Մակերեսը կազմում է
1240 քառ. կմ։ Լիճը գտնվում է ծովի մակարդակից 1897 մ
բարձրության վրա։ Երկրի մյուս լճերը (Քարի, Ակնա, Սև և այլն)
փոքր են և մեծ մասամբ տեղակայված են բարձրադիր գոտիներում։
Արփի լիճը և Պարզ լիճը («Դիլիջան» ազգային պարկում) գտնվում
են միջին բարձրության բարձրադիր գոտում։ Այղր լիճը ցածրադիր է
և սնվում է ստորգետնյա ջրերով։
Առաջարկվող ՕԳ-ի ծրագծումը (4ա տարբերակ) հատում է մի քանի
փոքր և մեծ գետեր, որոնց ամենակարևորները Դեբեդ և Աղստև
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գետերն են։ Փոքր գետերը, որոնք կհատի «Այրում» ե/կ-ից
«Դդմաշեն» ե/կ 400 կՎ ՕԳ-ը, Շնող, Ոսկեպար, Մարց, Աղբուղա,
Խաչաղբյուր և Ձկնագետ գետերն են։

Դե բ ե դ գ ե տ

Աղ ս տև գ ե տ

Քարտեզ 6-7: Հայաստանի հիմնական ջրային պաշարները

6.1.7

Բուսական և կենդանական աշխարհը
Ծրագրի իրականացման տարածքը տեղակայված է Կովկասի
տարածաշրջանի Իջևանի ֆլորիստիկ շրջանում։ Անտառներում
աճում են արաքսյան կաղնի (Quercus araxina), արևելյան
հաճարենի, կովկասյան սոճի, կենի, վրացական կաղնի և այլ
մշտադալար ու սաղարթավոր ծառեր։ Ճահճային տեղամասերը և
անտառները լի են վայրի ծաղիկներով: Տարածքում գտնվում են
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նաև հաճարենի, լորենի, թխկի, ծփի և հացենի։ Ուղեկցող
տեսակներն են՝ տխլենի, ցախկեռաս, զկեռ, մասուր, մոշ, մորի,
ղաժի, իլենի, հոնի։ Որոշ հատվածներ ծածկված են գետափնյա
բուսականությամբ (բարդի, ուռենի, խոնավ մասերում՝
խոտաբույսեր), ինչպես նաև անտառային բաց մարգագետինների
բույսերով։

Քարտեզ 6-8: Հայաստանի բուսածածկը6

Ուսումնասիրվող տարածքում հանդիպող կենդանա- և բուսատեսակների մասին մանրամասն տվյալներ առկա չեն
գրականության մասին, բացի «Դիլիջան» ազգային պարկից (տես
Բաժին 6.1.10.1)։ Պարկն ունի հարուստ և բազմազան բուսական
աշխարհ, ընդգրկում է Հայաստանի տարածքի 1 %-ը։ Այստեղ
աճում է Հայաստանի բուսատեսակների 25 %-ը, որոնք
պատկանում են 92 ընտանիքների և 424 տեսակների։ «Հայաստանի

«Կե ն ս աբ ան ակ ան բ ազ մ ազ ան ո ւ թ յ ան մ աս ի ն » կ ո ն վ ե ն ց ի այ ի
«Հ ի ն գ ե ր ո ր դ ազ գ այ ի ն զ ե կ ո ւ յ ց », Հ այ աս տան ի
Հ ան ր ապե տո ւ թ յ ո ւ ն , Եր և ան , 2014
6
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բուսական աշխարհի կարմիր գրքում գրանցված 31 տեսակներ
այստեղ ներկա են։ Պարկի ֆլորայի 91 տեսակներ դենդրոֆլորայի
ներկայացուցիչներ են, որոնք պատկանում են 27 ընտանիքների։
Դենդրոֆլորայի 43 տեսակները ծառեր են, 47-ը՝ թփեր և մեկ
փաթաթվող թուփ։ Պարկում ամենից տարածված տեսակներն են՝
արևելյան կաղնի, վրացական կաղնի, արևելյան հաճարենի։ Պարկն
ունի նաև հարուստ կենդանական աշխարհ։ Ներառում է
կաթնասունների 45, թռչունների 107, սողունների 16,
երկկենցաղների 4 և ձկների 6 տեսակներ։7
Ըստ «Հայաստանի կարմիր գրքի»8 հետևյալ տեսակները կարող են
հանդիպել «Այրում»-«Դդմաշեն» 400 կՎ ՕԳ-ի (4ա տարբերակ) և
«Այրում»-Վրաստանի սահման 500 կվ ՕԳ-ի ծրագծման
միջանցքների առավել ընդարձակ տարածքներում.
Կաթնասուններ
 Շելկովնիկովի կուտորա (Neomys schelkovnikovi)՝ («վտանգված»)։
Հանդիպում է հանրապետության գրեթե ողջ տարածքում՝
գետերի և գետակների ափամերձ հատվածներում, բարձրադիր
գոտիներում (հասնելով մինչև 2500 մ ծմբ),
կիսաանապատներում և անտառային զանգվածներում։
Գերադասում է գետասահանքներով, մացառուտներով
հատվածները և նոսր բուսածածկով մերկացած, քարքարոտ
ափերը: Այս տեսակը կարող է հանդիպել այն տարածքում,
որտեղ 400 կՎ ՕԳ-ը հատում է Աղստև գետը Մարգահովիտի և
Ֆիալետովոյի միջև։
 Մեհելիի պայտաքիթ չղջիկ (Rhinolophus mehelyi)՝ «խոցելի»։ Այս
տեսակը հիմնականում թառում են քարանձավներում (ամռանը
և ձմռանը)՝ թե´ կիսաանապատներում, թե´ անտառային
զանգվածներում, մինչև 2000 մ ծմբ)։ Ջրային մակերեսների
առկայությունը էական է։ Տեսակը կարող է հանդիպել Գոմշավար
գյուղից արևմուտք ընկած տարածքում։
 Սովորական երկարաթև չղջիկ (Miniopterus schreibersi)՝ «խոցելի»։
Բացառապես քարանձավային տեսակ է: Գերադասում են
կարստային ծագում ունեցող լայն, լավ օդափոխվող
քարանձավները: Թռչում են արագ` միջատներին բռնելով ջրի
մակերեսից, անտառեզրերում, կիրճերում, գյուղերի և
քաղաքների հրապարակներում։ Կարող է հանդիպել
Մարգահովիտ և Ֆիալետովո գյուղերի մոտակայքում։
 Ասիական լայնականջ չղջիկ (Barbastella leucomelas)՝ «խոցելի»։
Այս տեսակը սովորաբար ապրում և ձմեռում է

7
8

http://www.culturaldilijan.am
«Հ այ աս տան ի կ ար մ ի ր գ ի ր ք » (2010). http://www.mnp.am/red_book_fauna
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քարանձավներում և անձավներում, հազվադեպ` նկուղներում և
ձեղնահարկերում: Գերադասում է բնակվել նոսրանտառներում,
ջրավազաններին մոտ: Տեսակը կարող է հանդիպել
Մարգահովիտ գյուղի մոտակայքում և Գոմշավարից արևմուտք
ընկած տարածքում։
Գորշ ականջեղ չղջիկ (Plecotus auritus)՝ «խոցելի»։ Այս տեսակը
բնակվում է տարբեր շինությունների նկուղներում և
ձեղնահարկերում: Կարելի է հանդիպել նաև ծառերի
փչակներում, ժայռերի ճեղքերում` մինչև 2450 մ ծմբ:
Գերադասում են լեռնատափաստանային,
անտառատափաստանային և անտառային բացատները
ջրավազաններին մոտ: Կարող է հանդիպել հասուն ծառերով
անտառներում։
Գորշ արջ (Ursus arctos)՝ «խոցելի»։ Այս խոշոր գիշատիչը
բնակվում է չորային նոսրանտառներում, սաղարթավոր
անտառներում, լեռնային մարգագետնատափաստաններում,
ենթալպյան և ալպիական մարգագետիններում: Արեալը զգալի
չափով ներառում է այն վայրերը, որտեղ աճում են պտղատու
ծառեր, հատապտուղներ և ընկուզենիներ, որոնցով արջը սնվում
է:
Խայտաքիս (Vormela peregusna)՝ «խոցելի»։ Հանդիպում է
կիսաանապատներում, լեռնային չոր տափաստաններում,
լեռնային մարգագետնատափաստաններում և ենթալպյան
մարգագետիններում՝ 1000–2000 մ ծմբ։ Կարող է հանդիպել այն
տարածքներում, որտեղ ՕԳ-ի միջանցքը հատում է լեռնային և
ենթալպյան մարգագետինները։
Անտառակատու (Felis silvestris)՝ «խոցելի»։ Այս տեսակը
հանդիպում է սաղարթավոր անտառներում և չորային
նոսրանտառներում, որտեղ կերային բազայի (կրծողներ,
թռչուններ) առատություն է, 700–2500 մ ծմբ։

Թռչուններ
 Գառնանգղ (մորուքավոր անգղ) (Gypaetus barbatus)՝ «խոցելի»,
գիշանգղ (Neophron percnopterus)՝ «վտանգված», սպիտակագլուխ
անգղ (Gyps fulvus)՝ «խոցելի»։ Այս տեսակները բնադրում են
առավելապես բարձր լեռների ժայռոտ տեղամասերում,
գերադասելով խորը ժայռոտ կիրճերը, ծ.մ. 800–2000 մ
բարձրություններում: Կարող են հանդիպել, օրինակ, Դեբեդ
գետի ձորում։
 Օձակեր արծիվ (Circaetus gallicus)՝ «խոցելի»։ Բնադրում է
անտառային շրջաններում (ինչպես խառն, այնպես էլ գիհու
նոսրանտառներում): Որսը կատարում է, սովորաբար, բաց
տարածքներում:
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 Եվրոպական ճնճղաճուռակ (Accipiter brevipes)՝ «խոցելի»։
Գերադասում է անտառները, պտղատւ այգիները, գետաձորերը,
պուրակները ծ.մ. 600–1200 մ բարձրություններում: Բնադրում է
չորային շրջաններում գտնվող գետերի ափերին, երբեմն՝
այգիներում:
 Բազե (Accipiter gentilis)՝ «խոցելի»։ Այս տեսակն ապրում է
բացատներով խիտ անտառներում (օր., «Դիլիջան» ազգային
պարկում) և որս է կատարում բնակության վայրում։
 Փոքր արծիվ (Aquila pomarina)՝ «խոցելի»։ Նախընտրում է
բնադրել անտառներում (օր., «Դիլիջան» ազգային պարկում)՝ թե´
ընդարձակ, թե փոքր տարածքներում։ Որսը կատարում է բաց
տեղանքներում։
 Ճչան արծիվ (Aquila clanga)՝ «խոցելի»։ Այս տեսակը հանդիպում է
նախալեռնային լեռնատափաստաններում, հիմնականում երկրի
հյուսիսում։
 Քարարծիվ (Aquila chrysaetos)՝ «խոցելի»։ Բնադրում է ժայռերի
վրա: Որսը կատարում է բաց տեղանքներում` դաշտերում,
մարգագետիններում:
 Գաճաճ արծիվ (Hieraaetus pennatus)՝ «խոցելի»։ Նախընտրում է
բնադրել լայնատերև սաղարթավոր և խառը անտառներում (օր.,
«Դիլիջան» ազգային պարկում)։ Որսի տարածքը հաճախ
գտնվում է բաց լեռնատափաստանային գոտում:
 Սապսան (Falco peregrinus)՝ «խոցելի»։ Այս բազեն հանդիպում է
լեռնատափաստաններում, անտառներում,
կիսաանապատներում և գյուղատնտեսական հողերում.
բնադրում է ժայռերի վրա` խորշերում կամ ժայռաքիվերին:
 Կովկասյան մարեհավ (Lyrurus mlokosievicsi)՝ «խոցելի»։
Բնակվում է անտառի վերին եզրերի ձյան սահմանին և
ենթալպյան ու ալպյան մարգագետիններում, ինչպես նաև
մրտավարդենու (ռոդոդենդրոն) թփուտներում, ծ. մ. 1800–2500 մ
բարձրության վրա: Ձմռանը հանդիպում է առավել ցածր
բարձրությունների վրա: Կարող է հանդիպել այն
տարածքներում, որտեղ ՕԳ-ը հատում է Փամբակի լեռնաշղթա
ԿԹՏ-ը և Դսեղ ԿԹՏ-ը։
 Կասպիական վայրի հնդկահավ (Tetraogallus caspius)՝ «խոցելի»։
Հանդիպում է բարձր լեռներում` բնակեցնելով ժայռային
բեկորներով թեք լանջերը, ծ.մ. 2500–3500 մ բարձրություններում
(օր., «Դիլիջան» ազգային պարկում և Դսեղ ԿԹՏ-ում)։
 Մարգահավ (Crex crex)՝ «խոցելի»։ Բնադրում է լեռնային
մարգագետիններում և մարգագետնատափաստաններում (օր.,
«Դիլիջան» ազգային պարկում և Դսեղ ԿԹՏ-ում)։
Ապրելավայրերը խիստ քայքայվել են՝ գյուղատնտեսական
գործունեության արդյունքում:
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 Եվրասիական բվեճ (Bubo bubo)՝ «խոցելի»։ Այս բվեճը լայնորեն
տարածված է և բնադրում է տարբեր գոտիներում`
կիսաանապատից մինչև լեռնային տափաստաններ ծ.մ. 2700 մ
բարձրություններում: Լեռներում միգրացվում է բարձրությունից
բարձրություն, իսկ ձմռանը տեղափոխվում է նախալեռներ։
Բնադրում է քարանձավներում, ժայռերի միջև և խուլ կիրճերում։
 Ճեղագռավ (Coracias garrulus)՝ «խոցելի»։ Այս տեսակն ապրում է
կիսաանապատային և լեռնատափաստանային գոտիներում՝
բնակեցնելով ժայռային բեկորներով չորային բուսականությամբ
թեք լանջերը (օր., Դսեղ ԿԹՏ-ում)։
Սողուններ
 Միջերկրածովյան կրիա (Testudo graeca)՝ «խոցելի»։ Այս տեսակը
բնակեցնում է տարբեր ապրելավայրեր` չոր տափաստաններ,
սարալանջեր` ծածկված աղքատ խոտածածկով, թփուտներով,
նոսրանտառով կամ լեռնային անտառով, ինչպես նաև
ցածրադիր անտառներ և այգիներ: Հայաստանում մոտավոր
քանակությունը կազմում է 900–1000 առանձնյակ: 10 հա վրա
հանդիպում է 1–5 առանձնյակ: Տեսակը կարող է հանդիպել 500
կՎ գծի միջանցքի ծայր հյուսիսային մասում։
 Մարգագետնային մողես (Darevskia praticola)՝ «խոցելի»։
Հանդիպում է նախալեռնային, հովտային և լեռնային`
առավելապես սաղարթավոր անտառներում, որտեղ մնում է
անտառեզրում և բացատներում, ճանապարհաեզրերում և
թփուտներում:
 Դալի ժայռային մողես (Darevskia dahli)՝ «վտանգված»։
Հանդիպում է կիրճերի չափավոր չոր լանջերին, ժայռերին` ծ.մ.
900–1700 մ բարձրության վրա, անտառի գոտում, Հաճախ
բնակվում է անտառածածկ ավերակներում, քարերից սարքված
պատնեշներում և շենքերի պատերի վրա: Տեղ-տեղ մտնում է
նաև լեռնային տափաստանի քարքարոտ տեղամասեր` մնալով
անտառաեզրերին, ճանապարհաեզրերին և թփուտներում:
Կարող է հանդիպել Ճոճկան գյուղի մոտակա բլուրներում։
 Ռոստոմբեկովի մողես (Darevskia rostombekovi)՝ «վտանգված»։
Արեալը սահմանազատված է անտառային շրջաններով`
Հյուսիսային Հայաստանի սահմաններում: Տարածված են
առավելապես անտառային գոտում, որոշ տեղերում անցնում են
լեռնատափաստանային գոտի, ծ.մ. 800–1600 մ բարձրության
վրա: Կարող է հանդիպել Ճոճկան գյուղի մոտակա բլուրներում։
 Անդրկովկասյան մագլցող սահնօձ (Zamenis hohenackeri)՝
«խոցելի»։ Այս ցերեկային տեսակը մեծ մասամբ հանդիպում է
լեռնային վայրերում՝ լանջերի բաց, քարքարոտ տեղամասերում,
անտառապատ կիրճերի ափերին, խոնավ հովիտներում և
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սաղարթավոր անտառի եզրերին: Բարձրանում է մինչև ծ.մ. 2200
մ բարձրության վրա: Կարող է հանդիպել Ճոճկան գյուղի
տարածքի միջանցքի հյուսիսային մասում։
 Կովկասյան կատվաօձ (Telescopus fallax)՝ «խոցելի»։ Առավել
հաճախ հանդիպում է թփապատ լանդշաֆտի քարերի մեջ։
Կարող է գտնվել նաև բաց կամ դեգրադացված անտառներում,
հին պատերի ու ավերակների ճեղքերում։ Չի խուսափում
մարդու մոտիկությունից, հայտնի է մինչև ծ.մ. 2000 մ
բարձրությունների վրա: Կարող է հանդիպել Ճոճկան գյուղի
տարածքի 400 կՎ գծի միջանցքի հյուսիսային մասում և 500 կՎ
ՕԳ-ի միջանցքում։
Հայաստանը չի գտնվում թռչունների միգրացիայի գլխավոր
ուղիներից որևէ մեկի վրա։ Այդ ուղիները շրջանցում են երկիրը
արևելքից և արևմուտքից։ Այդուհանդերձ, «Հայաստանի Ամերիկյան
Համալսարան» (ՀԱՀ) հիմնադրամի կատարած
ուսումնասիրությունը ի հայտ է բերել չվող թռչունների համար
առավել բարձր ռիսկի հինգ տարածքներ 400 կՎ լարման ՕԳ-ի
միջանցքի երկայնքով (տես Բաժին Ошибка! Источник ссылки не
найден. և Բաժին 11.3 – Հավելված III)։
Երեք Կարևորագույն թռչնաբանական և կենսաբազմազանության
տարածքներ, որոնք ի հայտ բերեց «Բըրդլայֆ ինթերնեյշնլ» (BirdLife
International) կազմակերպությունը, հատվում են «Այրում»«Դդմաշեն» 400 կՎ ՕԳ-ի առաջարկվող ծրագծով կամ դրա
այլընտրանքներով (4ա տարբերակ) (տես Բաժին 5.2)։
Ավելին, Հայաստանի «Կարմիր գրքում» գրանցված որոշ
բուսատեսակներ կարող են ազդեցություն կրել «Այրում»«Դդմաշեն» 400 կՎ ՕԳ-ի (4ա տարբերակ) և «Այրում»-Վրաստանի
սահման 500 կվ ՕԳ-ի ծրագծման միջանցքներում.
 Եվրոպական կենի (Taxus baccata)՝ «խոցելի»։ Մշտադալար ծառ է՝
մինչև 25 մ բարձրությամբ և բնի մինչև 1 մ տրամագծով։ Աճում է
ստորին և միջին լեռնային գոտիներում 700-1500 մ ծմբ՝ գետերի
եզերքին և անտառներում (օր., «Դիլիջան» ազգային պարկում)։
Առանձին ծառեր հանդիպում են հաճարկուտներում և
կաղնուտներում։
 Մրտավարդ կովկասյան (Rhododendron caucasicum)՝
«վտանգված»։ Հայաստանում այս տեսակն աճում է միայն երկու
վայրում՝ Բազումի լեռնաշղթայում և Փամբակի լեռնաշղթայի
ենթալպյան գոտում («Կովկասյան մրտավարդի» պետական
արգելավայր)։
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Անտառներ
Ուսումնասիրության իրականացման տարածքը գտնվում է
Անտառային Լանդշաֆտային Գոտում: Հայաստանում
անտառներն, ընդհանուր առմամբ, ծածկում են լեռների միջին
գոտին, որոնք երկրի հյուսիսում հանդիպում են 500 մ-ից մինչև
2100մ բարձրության վրա: Հայաստանի անտառների գերակշռող
մասը` լայնատերև է (97 %): Հայաստանի անտառային
տարածքները բերված են Քարտեզ 6-9-ում։ 19-րդ դարի վերջից ի
վեր Հայաստանի տարածքի 25%-ը կազմող անտառածածկը
ներկայումս կրճատվել-հասել է մոտավորապես 8-9%-ի։

Քարտեզ 6-9: Հայաստանի անտառածածկը

Անտառները կազմված են սաղարթավոր տեսակներից, ինչպիսիք
են՝ վրացական կաղնին (Quercus iberica, Q. macranthera), արևելյան
հաճարենին (Fagus orientalis), բոխի և ղաժի (Carpinus betulus, C.

7608A01/FICHT-17241107-v1

115

ՇՄՍԱԳ-ի նախագիծ

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

orientalis), որոնք կազմում են կաղնու, հաճարենու և բոխու
համասեռ անտառներ, ինչպես նաև խառը անտառներ՝ նշված
տեսակների տարբեր համադրություններով։ Վրացական կաղնու
(Quercus iberica) անտառները հանդիպում են անտառային միջին
գոտու հարավային լանջերին, իսկ արևելյան հաճարենու
անտառները՝ հյուսիսային լանջերին։
Ընդհանրապես, անտառապատ տարածքները գերօգտագործվում
են, նույնիսկ «Դիլիջան» ազգային պարկում՝ ծառերի
«սանիտարական հատումների» գործելակերպի պատճառով՝ տեղի
բնակչությանը վառելափայտով ապահովելու և Ազգային պարկի
ինքնաֆինանսավորման նպատակով։ Այդուհանդերձ, այս
գործելակերպը, ըստ Ազգային պարկի տնօրենի, հեռահար
կտրվածքով կենսունակ չէ։ Անտառները տեսանելիորեն նոսրացել
են՝ դատելով բների տրամագծից, անտառի սաղարթից և կոճղերի
քանակից։
Ըստ «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի և տեղային ուսումնասիրությունների
ընթացքում հարցազրույց անցկացված համայնքապետերի մեծ
մասի, գոյություն ունի վառելափայտի օրինական օգտագործում,
որը տրամադրվում է սանիտարական հատումների արդյունքում և
կազմում է տարեկան 8 խոր. մ մեկ տնային տնտեսության հաշվով։
«Դիլիջան» ազգային պարկի անտառները (հատկապես 1-ին
տարբերակի 400 կՎ ՕԳ-ի ծրագծով հատվող անտառը) տարածքի
զբոսաշրջային կարևոր տեսարժան վայրերից են (Պարզ լիճ)։ 1-ին
տարբերակով առաջարկվող էլեկտրահաղորդման գծի միջանցքը
ազգային պարկի ներսում կհատի մոտ. 7 կմ անտառապատ
տարածքներ։
Առաջարկվող էլեկտրահաղորդման գծերը հատում են որոշ
նշանակալի անտառապատ տարածքներ։ Կարևոր անտառապատ
տարածքներ են տեղակայված «Դիլիջան» ազգային պարկում (1-ին
և 2-րդ տարբերակներ), «Մարգահովտի» պետական
արգելավայրում (4-րդ / 4ա տարբերակներ և 5-րդ տարբերակ),
Դիլիջան» ԱՊ-ի հյուսիսում և Շնող / Թեղուտ (Լոռի) գյուղերի
շրջանում) (բոլոր տարբերակները՝ բացի 5-րդից)։ Եթե
իրականացվի 5-րդ տարբերակը, ապա հարկ կլինի անցնել
անտառապատ հովիտների միջով՝ Թումանյան գյուղից հյուսիս,
ինչպես նաև Հաղպատի և Դեբեդ գետի հովտի գծահատման միջև։
Համեմատաբար փոքր տարածքներից պետք է հնարավորության
դեպքում խուսափել կամ դրանց վրայով թռիչք կատարել։
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Հայաստանում ծառերի հատմամբ և անտառների վերատնկմամբ
զբաղվում է ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարության կազմում
ընդգրկված «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ը։ Ներպետական օրենսդրության
համաձայն վերատնկումը պետք է կատարվի այնպիսի մակերեսով,
որը առնվազն երկու անգամ գերազանցում է այն մակերեսը, որտեղ
ծառեր են հատվել։ Ծառերի հատման և վերատնկման մոնիթորինգը
իրականացնում է «Անտառային պետական մոնիտորինգի
կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը (նույնպես մտնում է ՀՀ Գյուղատնտեսության
նախարարության կազմի մեջ)։
Հրանտ Դինքի հիշատակի անտառը (տես Լուսանկար 6-1), որը
տնկել է «Հայաստանի ծառատունկ» ծրագիր» (ՀԾԾ) ՀԿ-ն
Մարգահովիտ և Ֆիալետովո գյուղերի մոտ, գտնվում է 400 կՎ ՕԳի միջանցքի մոտ (4-րդ / 4ա և 5-րդ տարբերակներ) և պետք է

շրջանցվի գծի միջանցքով։
Լուսանկար 6-1: Մարգահովիտ գյուղի մոտ ՀԾԾ-ի տնկած Հրանտ Դինքի
հիշատակի անտառը

6.1.9

Լանդշաֆտը
Ուսումնասիրվող տարածքը հիմնականում ընկնում է անտառային
լանդշաֆտի գոտում, ինչպես նաև լեռնամարգագետնային
տափաստանների և բարձր լեռնային ենթալպյան գոտում, ապա
հատում է Փամբակի լեռնաշղթան և շրջանցում «Դիլիջան» ազգային
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պարկը (տես Քարտեզ 6-10)։ Տարածքը խիստ առանձնացված
քանդակված ռելիեֆ է` կտրուկ լանջերով, ընդմիջված
արոտավայրերով և գյուղատնտեսական դաշտերով։ Գործող
էլեկտրահաղորդման գծերն ունեն բարձր տեսողական
ազդեցություն: «Դիլիջան» ազգային պարկը, ինչպես և Դեբեդ գետի
հովիտը շատ գեղատեսիլ են, և էլեկտահաղորդման գծերի
ներկայությունը զբոսաշրջության տեսակետից տհաճություն
կպատճառի։

Քարտեզ 6-10: Հայաստանի լանդշաֆտային գոտիները6

6.1.10
6.1.10.1

Պահպանվող և զգայուն տարածքներ
«Դիլիջան» ազգային պարկ
Ըստ ԲՊՄՄ-ի «Դիլիջան» ազգային պարկը (ԴԱՊ) դասակարգվում է
որպես II կատեգորիայի, որը ԲՊՄՄ-ի երրորդ ամենաբարձր
կատեգորիան է։ Կազմավորվել է 1958թ. որպես արգելոց՝ նախկին
«Դիլիջան» և «Կույբիշև» անտառտնտեսությունների հիման վրա,

7608A01/FICHT-17241107-v1

118

ՇՄՍԱԳ-ի նախագիծ

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

իսկ 2002 թ. վերակազմավորվել է ազգային պարկի։ Նորակազմ
ազգային պարկի տարածքը չի փոխվել՝ նախկին արգելոցի հետ
համեմատած։ Կազմում է 33 765 հա՝ 1070 մ-ից մինչև 2400 մ ծմբ։
ԴԱՊ-ի տեղադրությունը (թիվ 5) ցույց է տրված Քարտեզ 6-11-ում։

Քարտեզ 6-11: Հայաստանի Հանրապետության պահպանվող տարածքները (ՀՀ
ԲՆ 2014)
Սլաքներով ցույց են տրված «Դիլիջան» ազգային պարկի (5), «Կովկասյան
մրտավարդի» պետական արգելավայրի (15) և «Մարգահովտի» պետական
արգելավայրի (13) տեղադրությունները

«Դիլիջան» ազգային պարկի բուսական և կենդանական աշխարհը
Ըստ «Զմրուխտե գրքի» (Հովհաննիսյան և ուրիշներ, 2014), պարկի
բուսականության հիմնական տեսակը անտառներն են։ Այստեղ
գերիշխում են սաղարթավոր ծառերը. արևելյան հաճարենի (Fagus
orientalis), վրացական կաղնի (Quercus iberica), կովկասյան կաղնի
(Quercus macranthera), բոխի (Carpinus betulus), ղաժի (Carpinus
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orientalis)։ Հաճարկուտները, կաղնուտները և կաղնու-բոխու
անտառները զբաղեցնում են լեռնային լանջերը 1000 - 2000 մ ծմբ։
Սովորաբար Fagus orientalis-ը, Quercus iberica-ն (մինչև 1400 – 1500 մ
ծմբ) և Quercus macranthera-ն (համեմատաբար մեծ
բարձրություններում) կազմում են մոնոդոմինանտ
համակեցություններ (հաճարկուտներ՝ հյուսիսային, կաղնուտներ՝
հարավային լանջերին) Մաքուր բոխուտներն այնքան տարածված
չեն. ավելի հաճախ բոխին (Carpinus betulus) և ղաժին (Carpinus
orientalis) գնալով ավելի մեծաքանակ են դառնում և ձեռք են բերում
համա-գերակշռողի դեր կաղնու ծառուտներում։ Որպես այս
անտառների բաղկացուցիչներ, շատ տարածված են Acer campestre,
Acer platanoides, Acer trautvetteri, Tilia caucasica, Fraxinus excelsior,
Sorbus aucuparia, Sorbus graeca ծառատեսակները։
«Դիլիջան» ազգային պարկը շատ հարուստ է վայրի պտուղներով,
հատապտուղներով և ընկույզի տեսակներով (Pyrus caucasica, Malus
orientalis, Prunus divaricata, Prunus spinosa, Juglans regia, Corylus
avellana, Cornus mas, Mespilus germanica, Grossularia reclinata, species
of Crataegus, Ribes, Rubus)։
Անտառի վերին սահմանի մոտ՝ ենթալպյան գոտում շատ
տարածված են թեքաբուն կեչու անտառները։ Այստեղ գերակշռող
տեսակներն են՝ Betula pendula, Betula litvinovii, Populus tremula,
Salix caprea։
Մշտադալար փշատերև անտառները բավական տարածված են
ազգային պարկում, սակայն ընդարձակ տարածքներ չեն
զբաղեցնում։ Pinus kochiana-ն գերիշխող տեսակներից է այս
համակեցություններում և կազմում է շատ խիտ ծառուտներ։ Սոճու
բնական պուրակները այս շրջանի շատ բնորոշ ռելիկտային տարրն
են. շատ ընդարձակ տարածքներ չեն զբաղեցնում, և այժմ դժվար է
բնական ծառուտները տարբերակել սոճու արհեստական
տնկարկներից, որոնք տնկվել են Խորհրդային ժամանակներում։
Գիհու բաց անտառները սովորաբար տեղաբաշխված են
անտառային բուսականության վերին սահմանին (1800-2000 մ ծմբ)։
Կենին (Taxus baccata) բավական տարածված է Ազգային պարկում
սակայն սովորաբար աճում է մի քանի առանձնյակներից կազմված
խմբերով։
1800-1900 մ ծմբ տեղաբաշխված են մերձալպյան
մարգագետինները։ Հիմնական համակեցությունները խառը
ծառաթփային ֆիտոցենոզներ են։ Գերիշխող տեսակներն են՝
Dominants are Koeleria cristata, Poa pratensis, Poa nemoralis, Dactylis
glomerata, Anthoxanthum odoratum, Trisetum sibiricum, շատ հաճախ
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կարելի է հանդիպել՝ Primula macrocalyx, Centaurea cheiranthifolia։
Նույն բարձրության վրա լայնորեն տարածված են
համակեցություններ, որտեղ գեակշռող տեսակներ են՝ Anemone
fasciculata, Trollius ranunculinus, Veratrum lobelianum։
Դիլիջանի ազգային պարկում հանդիպող կաթնասուններից են՝
կովկասյան ազնվացեղ եղջերուն կամ մարալը (Cervus elaphus
maral)՝ անհետացման եզրին գտնվող8, գորշ արջը (Ursus arctos)՝
«խոցելի», կարմիր աղվեսը (Vulpes vulpes), լուսանը (Lynx lynx),
գորշ գայլը (Canis lupus), վայրի խոզը (Sus scrofa), անտառային
կատուն (Felis silvestris)՝ «խոցելի», կխտարը (Capreolus capreolus),
գորշուկը (Meles meles), կովկասյան սկյուռը (Sciurus anomalus),
ջրասամույրը (Lutra lutra)՝ «խոցելի» և այլն։
Թռչունների թվում են՝ կովկասյան մարեհավը (Lyrurus
mlokosievicsi)՝ «խոցելի», քարարծիվը (Aquila chrysaetos)՝ «խոցելի»,
գառնանգղը (մորուքավոր անգղ) (Gypaetus barbatus)՝ «խոցելի»,
կասպիական վայրի հնդկահավը (Tetraogallus caspius)՝ «խոցելի»,
տափաստանային ճուռակը (Buteo rufinus), սև արագիլը (Ciconia
nigra)՝ «խոցելի», եվրոպական միջին փայտփոր (Dendrocopos
medius), սակռը (Falco cherrug)՝ «վտանգված» և բազմաթիվ ուրիշներ։
Սողուններից հանդիպում են մողեսների, օձերի և կրիաների
տարբեր տեսակներ։ Էնդեմիկ տեսակներից են՝ հայկական մողեսը
(Darevskia armeniaca), Դալի ժայռային մողեսը (Darevskia dahlia)՝
«վտանգված», Ռոստոմբեկովի մողեսը (Darevskia rostombekovi)՝
«վտանգված», and հայկական իժը (Vipera raddei) ՝ «խոցելի»։
Երկկենցաղներից հանդիպում են լճագորտը (Pelophylax ridibundus),
կանաչ դոդոշը (Bufo viridis), Շելկովնիկովի ծառագորտը (Hyla
arborea)։
Իրավական սահմանափակումներ «Դիլիջան» ազգային պարկ»-ի
ներսում
Համաձայն 2006 թ. նոյեմբերի 27-ին ընդունված «Բնության հատուկ
պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ գլխի 19-րդ
հոդվածի («Պետական արգելոցի պահպանության ռեժիմը»), որը
հստակորեն հղում է կատարում էլեկտրահաղորդման գծերին.

“…տնտեսական և բնակելի օբյեկտների, ճանապարհների,
խողովակաշարերի, էլեկտրահաղորդման գծերի և
հաղորդակցության այլ ուղիների շինարարությունն ու
շահագործումը, բացառությամբ պետական արգելոցի
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գործունեության համար անհրաժեշտ օբյեկտների շինարարության
(անտառապահի տնակ, արգելափակոց, սահմանանշան և այլն)…»
ինչպես նաև՝

«…բուսական և կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչների
բնակության միջավայրի պայմանների խախտումը, այդ թվում՝
ծառահատումը և անասունների արածեցումը…»
արգելված են Ազգային պարկի արգելոցային գոտու տարածքում։
Այնուհետև 4-րդ գլխի 20-րդ հոդվածը (Բնության հատուկ
պահպանվող տարածքի պահպանման գոտու ռեժիմը) սահմանում
է, որ բնության հատուկ պահպանվող տարածքների պահպանման
գոտում արգելվում է ցանկացած գործունեություն, որը կարող է
փոխել պատմականորեն կազմավորված լանդշաֆտները, և
ունենալ բացասական ազդեցություն բնապահպանական,
պատմամշակութային, գեղագիտական և ռեկրեացիոն արժեքների
վրա։
Քարտեզ 6-12-ում ներկայացված է գոտիավորման
բաշխվածությունը «Դիլիջան» ազգային պարկի վերջերս
կատարված վերագոտիավորումից հետո. արգելոցային գոտիները
նշված են կարմիրով։
Թեև վերագոտիավորման պլանը օրենքով ընդունվել է, սակայն
ԱՊ-ի կառավարման պլանի նորացումը դեռևս ընթացքի մեջ է՝
«Կովկասի բնության հիմնադրամի» (ԿԲՀ) ֆինանսավորմամբ՝ KfW
Զարգացման Բանկի օժանդակությամբ։
«Դիլիջան» ազգային պարկում բնության պահպանության գլխավոր
սպառնալիքներն են՝ անտառազրկումը վառելափային և
շինանյութի նպատակով ծառերը հատելու միջոցով, ինչպես նաև
ենթակառուցվածքների զարգացումը գլխավորապես
շինարարության միջոցով զոսաշրջության ոլորտում, այսինքն՝
հանգստյան տների կառուցում անտառապատ տարածքներում։
Ըստ ԱՊ-ի տնօրենի, «սանիտարական ծառահատումների»
գործելակերպերը ծառայում են Ազգային պարկի ֆինանսավորման
պահանջմունքին և տեղի բնակչության վառելափայտի
պահանջմունքներին, սակայն հեռահար կտրվածքով չեն
համապատասխանում ԱՊ-ի նպատակներին։ Այդուհանդերձ, դա
ներկայումս առկա միակ միջոցառումն է։ Ըստ ԱՊ-ի տնօրենի, 1-ին
տարբերակի ծրագծումը լավագույնը չէ, քանզի անցնում է մասամբ
ազգային պարկի արգելոցային գոտու միջով, որը պաշտպանված է
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ենթակառուցվածքների բոլոր ծրագրերից (տես վերը)։ Պարզ լճի
շրջակայքի ռեկրեացիոն գոտու հատումից ևս հարկ է խուսափել,
քանզի դա զբոսաշրջային կարևոր տեսարժան վայր է՝
հետիոտնային արահետների ցանցով, որոնք կխաթարվեին 400 կՎ
ՕԳ-ով։

Քարտեզ 6-12: «Դիլիջան» ազգային պարկի գոտիավորումը և 400 կՎ ծրագծման
տարբերակները
Դեղին՝ 400 կՎ գծի ծրագծումը, ինչպես առաջարկվել է
Տեխնիկատնտեսական հիմնավորման մեջ՝ 1-ին տարբերակ,
Կապույտ՝ 400 կՎ գծի ծրագծումը առկա 330 կՎ ՕԳ-ի միջանցքում՝ 2րդ տարբերակ,
Մանուշակագույն՝ 400 կՎ գծի ծրագծումը Գոշ գետի հովտով՝ 3-րդ
տարբերակ

1-ին տարբերակով նախատեսվող 400 կՎ ծրագծումը կհատի
«Դիլիջան» ազգային պարկը մոտավորապես 8 կմ երկարությամբ,
այդ թվում՝ 1 կմ-ը կանցնի պարկի արգելոցային գոտու միջով (տես
Քարտեզ 6-12)։ Այսպիսով, հաղորդիչ գծի ծրագծումը ըստ այս
տարբերակի կհանդիսանար «Բնության հատուկ պահպանվող
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տարածքների մասին» ՀՀ օրենքի խախտում և չէր
համապատասխանի միջազգային չափորոշիչներին։
Ստուգվել է, թե հաղորդիչ գծի ծրագծման չորս այլընտրանքները (2րդ, 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ) հարմա՞ր են արդյոք նախատեսվող 400 կԳ
ՕԳ-ի համար (տես Բաժին 5.2)։

6.1.10.2

«Մարգահովտի» պետական արգելավայր
«Մարգահովտի» պետական արգելավայրը գտնվում է «Դիլիջան»
ազգային պարկից հարավ-արևմուտք՝ Փամբակի լեռնաշղթայի
հյուսիսային լանջերին (տես Քարտեզ 6-11 թիվ 13)։ Կազմավորվել է
1971 թ.-ին և ընդգրկում է մոտ. 2820 հա՝ 1900-2200 մ ծմբ։
Հիմնական նպատակը անտառային այնպիսի կենդանիների
պահպանությունն է, ինչպիսիք են՝ գորշ արջը, գայլերը, կխտարը և
մյուսները։ Ըստ «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի Մարգահովտի աշխատակցի
տված տեղեկությունների, հիմնական ծառատեսակներն են՝
հաճարենին, բոխին և կաղնին. ուղեկցող ծառատեսակներ են՝
սոճին, հացենին, լորենի, ուռենին և կեչին։ Վայրի բույսերի թվում
են՝ վայրի սոխը, ձիու սամիթը, մոռը և կովկասյան մրտավարդը։
Ներպետական օրենսդրության համաձայն հաղորդման օդային
գծերի կառուցումը պետական արգելավայրերում կարող է
թույլատրվել միայն պայմանով, որ արգելավայրի
էկոհամակարգերի կայունությունը չխաթարվի։ Այսպիսով, գծի
ծրագծումը պետք է հարմարեցվի այնպես, որպեսզի արգելավայրը
հատվի ամենանեղ հատվածում ( 4ա տարբերակ), իսկ
անտառածածկ մասերի վրայով պետք է թռիչք հնարավոր
դեպքերում թռիչք կատարվի՝ ՕՇ-ում ծառեր կտրելը նվազագույնի
հասցնելու նպատակով։

6.1.10.3

«Կովկասյան մրտավարդի» պետական արգելավայր
Այս պետական արգելավայրը գտնվում է «Մարգահովտի»
պետական արգելավայրից ուղիղ հարավ և վեր։ Հիմնական
նպատակը վտանգված8 կովկասյան մրտավարդի (Rhododendron
caucasicum) պահպանությունն է։ Հայաստանում այս տեսակն աճում
է միայն երկու վայրում՝ Բազումի լեռնաշղթայում և Փամբակի
լեռնաշղթայի ենթալպյան գոտում։ Արգելավայրը կազմավորվել է
1959 թ.-ին և ընդգրկում է մոտավորապես 770 հա մակերես։ Այս
տարածքը կհատվեր 4-րդ տարբերակով, սակայն դրանից կարելի է
խուսափել՝ ներդնելով 4ա տարբերակը։
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Կարևորագույն թռչնաբանական և կենսաբազմազանության
տարածքներ
Կարևորագույն թռչնաբանական և կենսաբազմազանության
տարածքներ (ԿԹՏ-ներ) ի հայտ են բերվել «Բըրդլայֆ ինթերնեյշնլ»
(BirdLife International) կազմակերպության կողմից, սակայն
անպայմանորեն չեն ներառվել համապատասխան երկրի
աազգային պահպանվող տարածքներում։
Փամբակի լեռնաշղթա ԿԹՏ (AM 002)9:
Փամբակի լեռնաշղթա ԿԹՏ-ի (AM 002) արևելյան մասը կհատվի
«Այրում»-«Դդմաշեն» 400 կՎ ՕԳ-ի 4-րդ / 4ա և 5-րդ
տարբերակներով, և կհատվի նաև Տեխնիկատնտեսական
հիմնավորման մեջ առաջարկվող (1-ին տարբերակ) գծի
ծրագծմամբ (տես Քարտեզ 6-13)։ Այս ԿԹՏ-ը կազմում է մոտ. 56 700
հա՝ 1550-3000 մ ծմբ։ Փամբակի լեռնաշղթան հյուսիսային
Հայաստանի կենտրոնական մասին ամենախոշոր
լեռնաշղթաներից է, ձգվում է 65 կմ երկարությամբ հյուսիսարևմուտքից մինչև հարավ-արևելք, բաժանվում է Մարմարիկ
գետով երկու մասի: Լեռնաշղթան առանձնանում է իր
լանդշաֆտային գոտիներով՝ լեռնատափաստան՝ ժայռային
գոյացություններով, լայնատերև անտառներ, որոնք ծածկում են
հյուսիսային լանջերը, ենթալպյան գոտի և ալպյան
մարգագետիններ: Անհետացման եզրին գտնվող տեսակներն են՝
կովկասյան մարեհավը (Lyrurus mlokosiewiczi)՝ «խոցելի»8, որը
բնակվում է անտառի վերին եզրերի ձյան սահմանին և ենթալպյան
ու ալպյան մարգագետիններում։ Ներկա են նաև հատուկ
մտահոգության առարկա ներկայացնող հետևյալ
թռչնատեսակները. Գառնանգղը (մորուքավոր անգղ) (Gypaetus
barbatus)՝ «խոցելի» և սպիտակագլուխ անգղը (Gyps fulvus)՝
«խոցելի», երկուսն էլ բնադրում են բարձր լեռնային ժայռերի վրա,
բազեն (Accipiter gentilis)՝ «խոցելի» և փոքր արծիվը (Aquila
pomarina)՝ «խոցելի», երկուսն էլ բնադրում են անտառապատ
տարածքներում, ճչան արծիվը (A. clanga)՝ «խոցելի», քարարծիվը
(A. chrysaetos)՝ «խոցելի», խայտաբղետ նրբագեղիկը (Prunella
ocularis) և կարմրափորիկ կարմրատուտը (Phoenicurus
erythrogaster)։

9

«Բը ր դ լ այ ֆ ի ն թ ե ր ն ե յ շ ն լ » (BirdLife International)
կ ազ մ ակ ե ր պո ւ թ յ ո ւ ն (2015)։ Կար և ո ր ագ ո ւ յ ն թ ռ չ ն աբ ան ակ ան
և կ ե ն ս աբ ազ մ ազ ան ո ւ թ յ ան տար ած ք ն ե ր ի տե ղ ե կ աթ ե ր թ ե ր .
Փամ բ ակ ի լ ե ռ ն աշ ղ թ ա, Դս ե ղ , Հ աղ ար ծ ի ն ՝ http://www.birdlife.org
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Դսեղ ԿԹՏ (AM 008) 9, 10
Դսեղի ԿԹՏ-ը (AM 008) հատվում է հարավային մասում 7 կմ
երկարությամբ՝ «Այրում»-«Դդմաշեն» 400 կՎ ՕԳ-ի ծրագծումով (4րդ և 4ա տարբերակներ)։ 5-րդ տարբերակը կհատեր այս ԿԹՏ-ը 23
կմ երկարությամբ (տես Քարտեզ 6-13)։ Դսեղ ԿԹՏ-ն ծավալվում է
Դեբեդ գետից հարավ` ընդգրկելով Փամբակ և Մարց գետերի միջև
ընկած հատվածը, տարածվելով Հալաբ լեռնաշղթայի ստորոտները՝
կազմելով մոտ. 18 500 հա: ԿԹՏ-ի ամենաբարձր կետը Բովաքար
(Հալաբ) լեռն է՝ 3016 մ ծմբ, ամենացածրը` Մարց գետի
գետաբերանը՝ 829 մ ծմբ: Դսեղը Լոռու մարզի այն լեռնային
հատվածներից է, ուր սուր արտահայտված են մակերևութային
հակադրությունները` խորը կիրճերն և բարձր գագաթները: ԿԹՏ
տարածքում ուղղաձիգ գոտիականությամբ հերթագայում են
հետևյալ լանդշաֆտային հարուստ գոտիները`
լեռնատափաստան` արտահայտված ժայռային զանգվածներով,
սաղարթախիտ անտառներ, մերձալպյան և ալպյան
մարգագետիններ: Այս ԿԹՏ-ոմ անհետացման եզրին գտնվող
տեսակներն են՝ կովկասյան մարեհավը (Lyrurus mlokosiewiczi)՝
«խոցելի»8, որը բնակվում է անտառտ ծառերի վերին գծի մոտ՝
մրտավարդի մացառներում, գիշանգղը (Neophron percnopterus)՝
«վտանգված» և սպիտակագլուխ անգղը (Gyps fulvus)՝ «խոցելի»,
երկուսն էլ բնադրում են ձորերում՝ ժայռերի վրա (Դեբեդ գետի
ձորում և Դեբետ գյուղից արևմուտք), տափաստանային ճուռակը
(Buteo rufinus), փոքր արծիվը (Aquila pomarina)՝ «խոցելի»։
Բազմացող թռչունների թվում են նաև գառնանգղը (մորուքավոր
անգղ) (Gypaetus barbatus)՝ «խոցելի», եվրոպական ճնճղաճուռակը
(Accipiter brevipes)՝ «խոցելի», կրետակերը (Pernis apivorus),
սապսանը (Falco peregrinus) ՝ «խոցելի», ճեղագռավը (Coracias
garrulous)՝ «խոցելի», կիսասպիտակավիզ ճանճորսը (Ficedula
semitorquata), մարգահավը (Crex crex)՝ «խոցելի», կասպիական
վայրի հնդկահավը (Tetraogallus caspius)՝ «խոցելի»։ ԿԹՏ-ի
տարածքում հիմնական գերակշռողը հաճարենու անտառներն են
(Fagus orientalis), սակայն այստեղ վայրի ձևով հանդիպում է նաև
թզենի (Ficus carica): Տարածքն առանձնանում է անտառի վերին
եզրամասում և ենթալպյան գոտում աճող մրտավարդի
(Rhododendron caucasicum) մացառներով։ Կենդանական աշխարհը
ներկայացված է հետևյալ տեսակներով` գորշ արջ (Ursus arctos),
անտառային կատու (Felis silvestris), եվրասիական լուսան (Lynx

10

http://dseghcenter.info
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lynx), սովորական աղվես (Vulpes vulpes), կովկասյան սկյուռ
(Sciurus anomalus):
Հաղարծին ԿԹՏ (AM 009)9
Տեխնիկատնտեսական հիմնավորման մեջ առաջարկվող 1-ին
տարբերակի համաձայն «Հաղարծին» ԿԹՏ-ն (AM 009), որը
տեղակայված է հիմնականում «Դիլիջան» ազգային պարկի
սահմաններում, կհատվեր «Այրում»-«Դդմաշեն» 400 կՎ ՕԳ-ի գծի
ծրագծով (տես Քարտեզ 6-13)։
Այս ԿԹՏ-ը կազմում է մոտ. 6150 հա՝ 1200-2470 մ ծմբ։ Տեղանքի
բնապատկերը ներկայացված է հիմնականում սաղարթախիտ
անտառներով, սակայն նաև ժայռային զանգվածներով, լեռնային
մարգագետիններով և խոնավ տարածքներով։ Հողօգտագործումն
արտահայտվում է գլխավորապես անտառաբուծությամբ և
զբոսաշրջությամբ, առկա են նաև գյուղատնտեսական
նշանակությամբ օգտագործվող հատվածներ։ Անհետացող
թռչնատեսակներն են՝ կովկասյան մարեհավ (Lyrurus mlokosievicsi)՝
«խոցելի»8, կասպիական վայրի հնդկահավ (Tetraogallus caspius)՝
«խոցելի», սև արագիլ (Ciconia nigra)՝ «խոցելի», փոքր արծիվ (Aquila
pomarina)՝ «խոցելի», քարարծիվ (Aquila chrysaetos)՝ «խոցելի»,
մարգահավ (Crex crex)՝ «խոցելի»։
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Քարտեզ 6-13: Փամբակի լեռնաշղթա, Դսեղ և Հաղարծին ԿԹՏ-երի
տեղադրություններ9
Կարմիր՝ «Այրում» - «Դդմաշեն» առաջարկվող 400 կՎ ՕԳ-ի
ծրագծումը (4ա տարբերակ)
Դեղին՝ 1-ին տարբերակ
Կապույտ՝ 5-րդ տարբերակ
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Տնտեսական պայմանները
Բնակչությունը ծրագրի իրականացման տարածքում
Նախատեսվող ՕԳ-ի միջանցքներն անցնում են Լոռու, Տավուշի,
Կոտայքիի և Գեղարքունիքի մարզերով։ Ըստ ՀՀ Ազգային
վիճակագրական ծառայության (2015) Կոտայքի մարզն ունի
բնակչության ամենամեծ թիվը և խտությունը այն մարզերի մեջ,
որոնք հատվելու են նախատեսվող ՕԳ-երով (տես Աղյուսակ 6-2)։
Աղյուսակ 6-2: Տարբեր մարզերի բնակչության պարամետրերը11
Բնակչության
պարամետր
Ամբողջ
բնակչություն
(2014 թ. ավարտ)

Լոռի

Տավուշ
228 000

Կոտայք

126 700

Գեղարքունիք

255 000

233 000

 Քաղաքային
բնակչություն

134 300

59%

53 500

42%

38 500

54%

70 200

30%

 Գյուղական
բնակչություն

93 700

41%

73 200

58%

116 500

46%

162 800

70%

Տարածքի չափը
[քառ. կմ]
Բնակչության
խտությունը
[անձ 1 քառ. կմ-ի
հաշվով]

3 799

2 704

2 86

5 349

61

47

122

44

Կան մի քանի ազգային փոքրամասնություններ (օր., քրդեր,
եզդիներ, ռուսներ և վրացիներ)։ Հնարավոր է, որ այս
փոքրամասնությունների որոշ անդամներ ապրում են
խոցելիության պայմաններում, սակայն չկան համակարգված
խտրականության կամ ընդհանուր խոցելի իրավիճակի
արձանագրումներ։ Ֆիալետովո և Լերմոնտովո գյուղերը
բնակեցված են մոլոկաններով, որոնց Ռուսաստանից տեղափոխել
են Հարավային Կովկաս 19-րդ դարի սկզբին։ Շուրջ 1300 մոլոկան
ապրում է Ֆիալետովոյում, շուրջ 1000-ը՝ Լերմոնտովոյում։ Ծրագրի
իրականացման տարածքում «տեղաբնիկ ժողովուրդներ» չկան։ Թիվ
4.10 գործողությունը (OP 4.10) չի կիրառվում։

11

Հ Հ Ազ գ այ ի ն վ ի ճ ակ ագ ր ակ ան ծ առ այ ո ւ թ յ ո ւ ն , 2015.
http://www.armstat.am
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Ուսումնասիրված տարածքի խոշոր հատվածներ բնակեցված չեն և
ներկայացնում են մասնավոր և համայնքային հողերի
համադրություն։ Արճիս, Շնող, Թեղուտ (Լոռու մարզ), Աթան,
Ահնիձոր, Մարգահովիտ, Ֆիալետովո, Կաքավաձոր, Զովաբեր և
Դդմաշեն համայնքները գտնվում են առաջարկվող 400 կՎ ՕԳ-ի
միջանցքի հարևանությամբ (4ա տարբերակ), իսկ Դեղձավան և
Հաղթանակ համայնքները մոտ են գտնվում առաջարկվող 500 կՎ
ՕԳ-ի միջանցքին։
Գյուղատնտեսական գործունեությունը հիմնականում վարում են
տնային տնտեսությունների սեփական սպառման համար,
ավելցուկը վաճառում են տեղական և մարզային շուկաներում։
Տարածքի մեծ մասը տնտեսապես աննպաստ վիճակում է,
հիմնական ենթակառուցվածքները վերանորոգման կարիք ունեն։
Երիտասարդ սերնդից շատերը տեղափոխվել են Երևան կամ
արտասահման՝ ավելի լավ ապրուստ որոնելու։
Ազդակիր գյուղերը տեղակայված են գյուղական վայրերում և ունեն
հայկական գյուղին բնորոշ բազմաթիվ հատկանիշներ՝ ապրուստի
հիմնական միջոցը գյուղատնտեսությունն է, տնտեսական
հնարավորություններ չկան, արտագաղթի մակարդակը բարձր է,
ապավինում են միգրանտների դրամական փոխանցումներին,
ապրելու պայմանները ծանր են (հատկապես լեռնային վայրերում)։
Ստորև բերված է գյուղերի համառոտ նկարագիր, որը հիմնված է
2016 թ. փետրվարին կայացած խորհրդակցությունների
արդյունքների վրա, քանի որ պաշտոնական որոշակի տվյալներ
առկա չեն։
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Աղյուսակ 6-3: Ելակետային տվյալներ գծի միջանցքի երկայնքով գտնվող համայնքների մասին (4ա տարբերակ)
Հ/Հ

Անվանում

Մարզ

Բնակչություն
(ՏՏ =
տնային
տնտեսությ
ուններ)

Մոտ.
հեռավորությունը ՕԳ-ից

Հողօգտագործում

Սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը և
ապրուստի առաջնահերթ միջոցները

1

Դդմաշեն

Գեղարքունի
ք

750 ՏՏ

180 մ

Հողն օգտագործվում է
գյուղատնտեսական
նպատակներով կամ
որպես արոտավայրեր։
Համայնքն ունի
բավականաչափ հողեր։ 16
հա վաճառվել է ԲԷՑ ՓԲԸին՝ ենթակայանի
կառուցման համար
Անտառային հողեր չկան,
ջեռուցում են գազով։

Դդմաշենն աճող համայնք է (մեկ տնային
տնտեսությունն ունի 5-6 անդամ),
երիտասարդները մնում են գյուղում, կան
Երևանում աշխատողներ, ովքեր ամեն օր
երթևեկում են, տնային տնտեսությունում 1-2
անձ ունի այլ աշխատանք, համայնքի 90 %-ը
զբաղված է երկրագործությամբ և
անասնապահությամբ։ Տնտեսական վիճակի
մասին բողոքներ չկան։ Բնակիչներն
անհամբեր սպասում են Ծրագրին՝
զբաղվածության հնարավորությունների
համար։ Համայնքում մոտ 10%-ը
խոցելի/անապահով անձինք են (50 ընտանիք
ընդգրկված է սոցիալական նպաստների
ծրագրում)։
Կարիքները՝
համայնքի դահլիճի վերականգնում

2

Զովաբեր
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Գեղարքունի
ք

1597 անձ
(300 ՏՏ)

150 մ

Գյուղատնտեսական
հողեր, արոտավայրեր
Սևան-Հրազդան
սարահարթում

Զովաբերը Դդմաշենի հարևան գյուղն է։ Ունի
նույնպիսի բնութագրեր, ինչ՝ Դդմաշենը։
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Հ/Հ

Անվանում

Մարզ

Բնակչություն
(ՏՏ =
տնային
տնտեսությ
ուններ)

Մոտ.
հեռավորությունը ՕԳ-ից

Հողօգտագործում

Սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը և
ապրուստի առաջնահերթ միջոցները

3

Կաքավաձոր

Կոտայք

Մոտ.
150 ՏՏ

1 կմ

Գտնվում է լեռների
ստորոտում՝ Հրազդանի
ջերմաէլեկտրակայանի և
«ՄԻԿԱ ցեմենտ»
գործարանի
հարևանությամբ։

Կաքավաձորին սպասարկում է տեղական
հանրային տրանսպորտը, որը բնակիչներին
տանում է մոտակա Հրազդան քաղաք
օրական միայն չորս անգամ, քանի որ
ճանապարհները վատթար վիճակում են։
Հրազդանում գտնվող «ՄԻԿԱ ցեմենտ»
գործարանից օդի աղտոտումը բնակիչների
համար եղել է շարունակական խնդիր։

4

Ֆիոլետովո

Լոռի

1360 անձ /
380 ՏՏ

300 մ

Բարձրությունը՝ 1670 մ
ծմբ։ Գյուղատնտեսություն
(կարտոֆիլ, կաղամբ)
հովտում, արոտավայրեր
լանջերին։ 50 %
մասնավոր հողեր, 50 %
համայնքային
պահուստային հողեր։
Համայնքը որոշում է
վարձակալությամբ
հանձնել տնային
տնտեսություններին։

Բնակիչները պատկանում են մոլոկանների
էթնիկ խմբին. ներգաղթել են Ռուսաստանից
1840 թ.-ին։

Էթնիկ
խումբ՝
մոլոկաննե
ր

Հովվություն և գյուղատնտեսություն,
արտագաղթ, 350 ՏՏ-ից 70 մարդ աշխատում
է գյուղից դուրս։ Կերակուր պատրաստում են
գազով, բնակարանները ջեռուցում են
փայտով, 7-8 խոր. մ/ՏՏ/տարի։
Մարգահովիտ և Ֆիալետովո համայնքների
միջև հակասություններ չկան։
Համայնքների կարիքները՝
Ճանապարհների նորոգում
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ՇՄՍԱԳ-ի նախագիծ

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Հ/Հ

Անվանում

Մարզ

Բնակչություն
(ՏՏ =
տնային
տնտեսությ
ուններ)

Մոտ.
հեռավորությունը ՕԳ-ից

Հողօգտագործում

Սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը և
ապրուստի առաջնահերթ միջոցները

5

Մարգահովիտ

Լոռի

1400 ՏՏ

3 կմ

Մասնավոր հողեր՝
հովտում,
համայնքապատկան
հողեր՝ լեռնալանջերին։
Որոշ (փոքր) անտառային
հողակտորներ համայնքի
սեփականությունն են,
մյուս մասը «Հայանտառ»
ՊՈԱԿ-ի մասն է կազմում
(«Մարգահովտի»
պետական արգելավայր)։

Տեղացիների եկամտի հիմնական
աղբյուրներն են հողագործությունը և
անասնապահությունը, դրամական
եկամուտներն ստացվում են սեզոնային
արտագնա աշխատանքից և դրամական
փոխանցումներից, բոլոր աշխատունակ
մարդիկ գնում են Ռուսաստան որպես
սեզոնային և մշտական արտագնա
աշխատողներ (բոլոր տնային
տնտեսությունների 80%-ը)։
Դպրոցում սովորում է 350 երեխա։
Չկա ջրահեռացման համակարգ, կա
թափոնների կառավարման պայմանագիր
Վանաձորի հետ, չկան միջոցներ
աղբահանության համար մամլիչ բեռնատար
ձեռք բերելու համար։
Անհամբեր սպասում են Ծրագրին՝
շինարարության ընթացքում աշխատանքի
հնարավորությունների համար։
Համայնքների կարիքները՝
Ճանապարհների նորոգում, մամլիչ
բեռնատար՝ աղբահանությունը բարելավելու
համար

6

Ահնիձոր

7608A01/FICHT-17241107-v1

Լոռի

95 ՏՏ (67
մշտական)

3,8 կմ

Փոքրածավալ լեռնային
գյուղատնտեսություն,
լեռնային արոտավայրեր,
անտառի բարիքներ,
համայնքապատկան
հողեր լեռներում

Խնդիր են անտառահատումները առևտրային
նպատակներով։
Կարիք կա ճանապարհների նորոգման,
խմելու ջրի մատակարարման
ենթակառուցվածքի, 8 կմ հեռավորությամբ կա
ջրի աղբյուր։
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ՇՄՍԱԳ-ի նախագիծ

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Հ/Հ

Անվանում

Մարզ

Բնակչություն
(ՏՏ =
տնային
տնտեսությ
ուններ)

Մոտ.
հեռավորությունը ՕԳ-ից

Հողօգտագործում

Սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը և
ապրուստի առաջնահերթ միջոցները

7

Աթան

Լոռի

84 ՏՏ (76
մշտական)

1,7 կմ

Փոքրածավալ լեռնային
գյուղատնտեսություն,
լեռնային արոտավայրեր,
մարգագետիններն
օգտագործվու են որպես
խոտհարքներ, անտառի
բարիքներ, վառելափայտ
ջեռուցման համար,
համայնքապատկան
հողեր լեռներում

Առողջության կենտրոն չկա, հիվանդանոցը
գտնվում է Վանաձորում,
հոսանքազրկումները հաճախադեպ են,
էլեկտրասյուները լավ վիճակում չեն, 4
համայնքների սպասարկում է միայն մեկ
հոսանքագիծ։
60-ից ավելի անձ մեկնել է մշտական
միգրացիայի, հաճախ մեկնում են սեզոնային
աշխատանքի։ ՏՏ-երը գոյատևում են
անասնապահությամբ և դրամական
փոխանցումներով։
Կարիքները՝
Ճանապարհների նորոգում, խմելու ջրի
մատակարարման համակարգ,
էլեկտրասյուների վերականգնում

8

Գոմշավար

Տավուշ

՞՞՞

Մոտակա
բնակավայրե
րը՝ 100 մ,
գյուղը՝ 2,5 կմ

Արոտավայրեր, անտառի
բարիքներ, փոքրածավալ
լեռնային
գյուղատնտեսություն

Այցելություն չի կատարվել՝ ձյուն տեղալու
պատճառով։

9

Թեղուտ

Լոռի

850 անձ

2 կմ
(տարբերակ
«արևմուտք»)
,
<100 մ
(տարբերակ
«արևելք»)

Արոտավայրեր, անտառի
բարիքներ, փոքրածավալ
գյուղատնտեսություն,
այգեգործություն

Հանքավայրից աղտոտման մտավախություն,
աշխատատեղեր հանքավայրում, մեծ մասը
ապավինում է գյուղմթերքներին և սեզոնային
արտագնա աշխատանքից ստացվող
եկամտին։
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Կա ջրամատակարարման
ենթակառուցվածքի անհրաժեշտություն։
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ՇՄՍԱԳ-ի նախագիծ

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Հ/Հ

Անվանում

Մարզ

Բնակչություն
(ՏՏ =
տնային
տնտեսությ
ուններ)

Մոտ.
հեռավորությունը ՕԳ-ից

Հողօգտագործում

Սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը և
ապրուստի առաջնահերթ միջոցները

10

Շնող

Լոռի

3360 անձ

1 կմ
(տարբերակ
«արևմուտք»)
,
<100 մ
(տարբերակ
«արևելք»)

Բոլոր հողերը մասնավոր
են, զբաղվում են
գյուղատնտեսությամբ
(կարտոֆիլ, ցորեն,
խոտհարքներ),
նախկինում եղել է
այգեգործական կենտրոն։
Տնտեսության գլխավոր
ճյուղը
գյուղատնտեսությունն է։

253 անձ զբաղված է
հանքարդյունաբերության մեջ, ինչն օգնում է
կանխել միգրացիան։ Շնողը միակ գյուղն է,
որտեղ կա արվեստի դպրոց։

«Արևմուտք»
տարբերակի
դեպքում
ազդեցություն
չի կրում,
> 500 մ
(տարբերակ
«արևելք»)

Բոլոր հողերը մասնավոր
են, զբաղվում են
գյուղատնտեսությամբ
(կարտոֆիլ, ցորեն,
խոտհարքներ),
նախկինում՝
այգեգործությամբ։

Մոտակա գյուղը Շնողն է

11

Արճիս (կախված է
Թեղուտի
հանքավայրի մոտ
կիրառվող
տարբերակից
(արևմտյան
տարբերակի
դեպքում
ազդեցություն չի
կրում)
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Տավուշ

1235 անձ

Խմելու ջրի խնդիրը լուծվել է ԱԶԲ-ի ծրագրով։
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ՇՄՍԱԳ-ի նախագիծ

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Հ/Հ

Անվանում

Մարզ

Բնակչություն
(ՏՏ =
տնային
տնտեսությ
ուններ)

Մոտ.
հեռավորությունը ՕԳ-ից

Հողօգտագործում

Սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը և
ապրուստի առաջնահերթ միջոցները

12

Մեծ Այրում

Լոռի

116 ՏՏ

500 մ
(տարբերակ
«արևմուտք»)
,
«Արևելք»
տարբերակի
դեպքում
ազդեցություն
չի կրում

Բոլոր հողերը մասնավոր
են, զբաղվում են
գյուղատնտեսությամբ
(այգեգործություն՝
պտուղներ, նուռ. նաև՝
ցորեն, գարի,
եգիպտացորեն)

Ախթալայի հանքավայրին մերձ գտնվելը,
աշխատատեղեր հանքում, աշխատակազմի
կրճատում վերջին տարիներին։
Զբաղվածության հնարավորությունների մեծ
կարիք կա։
Անհրաժեշտություն կա արդիականացնելու
խմելու ջրի և գազի բաշխիչ համակարգերը։
Հենարանների հիմքերի տեղորոշման
ընթացքում պահանջվում է սերտ
գործակցություն սեփականատերերի և
համայնքի ղեկավարության հետ՝
բերքահավաքի ժամանակահատվածից
դուրս։
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ՇՄՍԱԳ-ի նախագիծ

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Հ/Հ

Անվանում

Մարզ

Բնակչություն
(ՏՏ =
տնային
տնտեսությ
ուններ)

Մոտ.
հեռավորությունը ՕԳ-ից

Հողօգտագործում

Սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը և
ապրուստի առաջնահերթ միջոցները

13

Ճոճկան

Լոռի

2195 անձ /
490 ՏՏ

700 մ

1000 հա մշակովի հողեր,
այգեգործություն՝
պտուղներ, նուռ,
Ցորենի, գարու,
եգիպտացորենի,
արևածաղկի
արտադրություն

Դպրոց, մանկապարտեզ, առողջության
կենտրոն
Աշխատանք Ախթալայի և Թեղուտի
հանքավայրերում, մեծ մասն աշխատում է
գյուղատնտեսության մեջ։
Սեզոնային միգրացիա, հատկապես որ
Ախթալայի հանքը կրճատում է
աշխատողներին։
Կարիք կա զբաղվածության
հնարավորությունների, ճանապարհների
բարեկարգման։
Հենարանների հիմքերի տեղորոշման
ընթացքում պահանջվում է սերտ
գործակցություն սեփականատերերի և
համայնքի ղեկավարության հետ։
«Այրում» ենթակայանը պետք է վերանվանվի
«Ճոճկան» ե/կ

14

Հաղթանակ
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Տավուշ

765 անձ

650 մ

Բոլոր հողերը մասնավոր
են, զբաղվում են
գյուղատնտեսությամբ
(կարտոֆիլ, ցորեն,
խոտհարքներ),
նախկինում՝
այգեգործությամբ. կա
քարհանք։

Մարդկանց ապրուստի միջոցներն են՝
գյուղատնտեսությունը, դրամական
փոխանցումները սեզոնային և մշտական
արտագնա աշխատողներից։

137

ՇՄՍԱԳ-ի նախագիծ

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Հ/Հ

Անվանում

Մարզ

Բնակչություն
(ՏՏ =
տնային
տնտեսությ
ուններ)

Մոտ.
հեռավորությունը ՕԳ-ից

Հողօգտագործում

Սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը և
ապրուստի առաջնահերթ միջոցները

15

Դեղձավան

Տավուշ

335 անձ

700 մ

Բոլոր հողերը մասնավոր
են, զբաղվում են
գյուղատնտեսությամբ
(կարտոֆիլ, ցորեն,
խոտհարքներ),
նախկինում՝
այգեգործությամբ։

Սահմանամերձ գյուղ է։
Մարդկանց ապրուստի միջոցներն են՝
գյուղատնտեսությունը, դրամական
փոխանցումները սեզոնային և մշտական
արտագնա աշխատողներից։
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Ջրամատակարարման համակարգը
վերանորոգվել է ԱԶԲ-ի ծրագրով։
Կարիք կա ճանապարհների նորոգման։
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Պատմության և մշակույթի վայրեր
Քանի որ Հայաստանում մարդկանց բնակության պատմությունը
հասնում է մինչև Նեոլիթի դարաշրջան, և այս տարածքը այն
ժամանակից ի վեր եղել է բնակության, առևտրի և
գյուղատնտեսական կարևոր տարածք, գոյություն ուն ունեն
պատության և մշակույթի բազմաթիվ վայրեր։ Այդուհանդերձ, չկան
հնագիտական վայրերի ստույգ տեղադրությունները ցույց տվող
քարտեզներ (Գլոբալ տեղորոշման համակարգի՝ GPS
կոորդինատներ)։ Բացի դրանից, գոյություն ունեցող
հուշարձանների միայն մի փոքր մասն է տեսանելի և հանրությանը
հայտնի։ Այլ հուշարձաններ հայտնի են միայն մի քանի տեղացի
մասնագետների, ովքեր ՀՀ Պատմության և մշակույթի
հուշարձանների պահպանության գործակալության
աշխատակիցներ են։
Դիլիջանի մերձակայքում գտնվում են մի քանի կարևոր
եկեղեցիներ և վանքեր՝
Դիլիջան՝ Հաղարծնի վանքը, Գոշավանքը, Մաթոսավանքը
Ջուխտակ վանքը, սակայն միայն Գոշավանքը կենթարկվի 400 կՎ
ՕԳ-ի ծրագծման տեսողական ազդեցություններին (3-րդ
տարբերակ։
Տեխնիկատնտեսական հիմնավորման մեջ առաջարկվող (1-ին
տարբերակ) գծի ծրագծման երկայնքով գտնվել է վերջերս
կատարվող հնագիտական պեղումների վայր Լոռու մարզի Թեղուտ
գյուղի մոտ՝ Շնող համայնքին պատկանող հողերում։ Պեղումներն
սկսվել են մի քանի տարի առաջ։
Դսեղ գյուղի մոտ երկու վանքերի ավերակներ (Քառասնից
մանկանց վանք, Բարձրաքաշ սբ. Գրիգորի վանք) և խաչքար
(Սիրուն Խաչ) մոտ են գտնվում 5-րդ տարբերակի ծրագծմանը։
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Լուսանկար 6-2: Քառասնից
մանկանց վանք (13-րդ դար)*

Լուսանկար 6-3: Բարձրաքաշ
սբ. Գրիգորի վանք (7-րդ
դար)*

Լուսանկար 6-4:
Խաչքար (Սիրուն
Խաչ) (13-րդ դար)*

*Լուսանկարների աղբյուրը՝ «Թռչունների պաշտպանության հայկական միություն» (ԹՊՀՄ)

Սանահինում և Հաղպատում ևս կան երկու վանքեր, որոնք
զբոսաշրջային կարևոր տեսարժան վայրեր են (տես Լուսանկար
6-5)։ 5-րդ տարբերակում առաջարկվող գծի ծրագծումը հարավում
հատում է Սանահին գյուղը։ Այդուհանդերձ, վանքը ուղղակիորեն
ազդեցություն չի կրի, քանի որ գծի միջանցքը կունենա մոտ. 600 մ
երկարություն։ 5-րդ տարբերակի գծի ծրագծով Հաղպատ գյուղը
կհատվի հարավում և արևելքում՝ վանքից մոտ. 700 մ
հեռավորությամբ։ Այնուամենայնիվ, բոլոր լրացուցիչ
հենարանները կունենան տեսողական ազդեցություն վանք այցելող
զբոսաշրջիկների համար։

Լուսանկար 6-5: Սանահինի և Հաղպատի վանքերը
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Գծի մյուս հատվածների վրա մշակույթի կամ պատմության վայրեր
չեն գտնվել։ Այնուամենայնիվ, ազգային ընթացակարգերի
համապատասխան, ԲԷՑ-ը հենարանների նախատեսվող
տեղադրությունների և մոտեցնող ճանապարհների վերաբերյալ
տվյալներ կուղարկի ՀՀ Մշակույթի նախարարությանը։
Նախարարության անհամաձայնության դեպքում, ինչը
հավանական չէ, ԲԷՑ-ը կապահովի առաջարկվող
ենթակառուցվածքների վերատեղադրում կամ վերադասավորում՝
այնպես, որ դա գոհացնի նախարարությանը։
 Ընդհանրապես, պատմության և մշակույթի վայրերից պետք է
խուսափել, կամ, եթե դա հնարավոր չէ, պետք է դրանց վրայով
թռիչք կատարել բավարար տարածությամբ։
 Մոտեցնող ճանապարհների և հենարանների հիմքերի համար
անհրաժեշտ կլինի շինարարական զգուշավոր գործընթաց։
 Պետք է կիրառվի Պատահական գտածոների ընթացակարգը։

6.2.3

Գենդերային ասպեկտներ
Գենդերային վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ կան խոշոր
խնդիրներ՝ կապված կանանց իրավունքների ոտնահարման հետ,
հատկապես դրանք վերաբերում են կանանց մասնակցությանը
կյանքի բոլոր ասպեկտներում տեղի ունեցող փոփոխություններին
և զարգացումներին: Օրենքով երաշխավորված իրավունքների և
դրանցից օգտվելու անբավարար հնարավորությունների միջև
գոյություն ունեցող բացը թույլ չի տալիս վերացնել գենդերային
խտրականությունը հայ հասարակության մեջ:
Թեպետ Հայաստանում կանայք ունեն կրթության բարձր
մակարդակ և հավասար մասնագիտական կարողություններ,
սակայն նրանց համար գոյություն ունի հնարավորությունների
պակաս՝ իրենց հմտությունները և կարողությունները կիրառելու
աշխատաշուկայում և հասարակության մեջ: Այս իրավիճակըն է´լ
ավելի ակտուալ է դառնում գյուղական վայրերում: Օրինակ, գծի
միջանցքի երկայնքով գտնվող համայնքներում չկան համայնքի կին
ղեկավարներ։
Ուսումնասիրվող տարածքում տղամարդկանց հաճախակի
արտագաղթի պատճառով հաճախ են հանդիպում կանանց կողմից
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միայնակ ղեկավարվող տնային տնտեսություններ: Կանանց
գլխավորությամբ տնային տնտեսությունները գործնականում
հատկապես խոցելի են և կարող են ընկնել ծայրահեղ
աղքատության մեջ, քանի որ կանայք մնում են միայնակ՝ եկամուտ
ստեղծելու, կենցաղային և երեխաների խնամքի
պատասխանատվությունների բեռան հետ: Տղամարդկանց
արտագաղթի մեկ այլ հետևանք էլ եղել է «զուգահեռ ընտանիքների»
աճը, երբ արտագաղթած տղամարդիկ ընտանիք են կազմում իրենց
նոր բնակավայրում: Սա բարձրացնում է կանանց խոցելիությունը,
հատկապես երբ տղամարդիկ վերադառնում են տուն վատառողջ
կամ վարակիչ սեռական հիվանդությամբ վարակված։
Հայաստանում կանաց վիճակը, հատկապես գյուղական
համայնքներում, նկարագրվում է, որպես անկայուն կենսակերպ
ունեցող, երբ նույնիսկ չնչին ցնցումները, փոփոխությունները,
սեզոնայնությունը կարող են նպաստել ծայրահեղ խոցելի
իրավիճակի ստեղծմանը, առանց հաղթահարման
ռազմավարության հնարավորությունների: Բնակարանի, հողի
կամ այլ գույքի կորուստը կարող է ճգնաժամային լինել այդ
իրավիճակում:
«Հանրային ձայնի» բացակայությունը կարող է հանգեցնել մի
իրավիճակի, որտեղ կանանց մտահոգությունները կարող են
անտեսվել կամ լրջորեն չընդունվել և հետևաբար չդիտարկվել: Այս
իրավիճակը կարող է նույնիսկ հանգեցնել նրան, որ կանայք
չներկայացնեն իրենց բողոքները` ներքուստ իմանալով, որ իրենք
զուրկ են «ձայնից»:
Որպես այդպիսին, գենդերային խնդիրները հաշվի կառնվեն ԱԱ
անձանց հետ հանրային քննարկումների, ինչպես նաև
տեխնիկական նախագծման, փոխհատուցման, վերաբնակեցման,
այս ծրագրի հետ կապված մոնիթորինգի ժամանակ:

6.2.4

Հողի օգտագործման օրինաչափությունները և
գյուղատնտեսությունը
Համաձայն Հայաստանի Վիճակագրական տարեգրքի (2014)12, ՀՀ-ն
ունի մոտ 2 միլիոն հա գյուղատնտեսական նշանակության հող`

12

http://www.armstat.am/file/doc/99489163.pdf
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այսինքն՝ երկրի հողային տարածքի մոտ 70 %-ը՝ ապահովելով
Հայաստանի ՀՆԱ-ի 22 %-ի մուտքը: Դրանց մեծ մասը, սակայն,
արոտավայրեր են (մոտ 1 միլիոն հա): Մշակելի
հողատարածքներից մոտ 448 400 հա վարելահողեր են, 33 400 հա՝
բազմամյա տնկարկներ, 121 800 հա՝ այլ մշակվող հողեր, և 392 700
հա՝ այլ հողատեսքեր։ Հայաստանի գյուղատնտեսության
նշանակության հողերը ցույց են տրված Քարտեզ 6-14-ում։

Քարտեզ 6-14: ՀՀ գյուղատնտեսական նշանակության հողերը

Համաձայն ԱՀԿՄԿ/ICARE-ի (2015), հողագործությունը և
անասնապահությունը կազմում են Հայաստանի
գյուղատնտեսության կարևոր ճյուղերը։ Այս երկու ճյուղերի միջև
արտադրանքի բաշխումը մեծապես որոշվում է եղանակային
պայմաններով և ներկրվող ապրանքների գներով, ինչպես նաև
նախորդ սեզոնին գյուղմթերքների գներով։
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Ընդհանուր միտումը հուշում է, որ անասնապահությունը մի քանի
տարի մնացել է գրեթե նույն մակարդակին, սակայն 2011 թ.-ին
զգալի աճ է ունեցել։ 2004-2013 թթ., չնայած եղանակից ունեցած մեծ
կախվածությանը, հողագործական արտադրությունն ապահովել է
կայուն աճ։
2010 թ.-ին գյուղատնտեսական արտադրանքի ողջ ծավալի գրեթե
74%-ը արտադրվել է հինգ մարզերում։ Արմավիրի և Արարատի
մարզերը պտուղ-բանջարեղենի հիմնական արտադրողներ են
երկրում, քանի որ գտնվում են Արարատյան դաշտում և ունեն
նպաստավոր կլիմայական պայմաններ և բերրի հողեր։
Գեղարքունիքի և Շիրակի մարզերը հացահատիկային բույսերի և
կարտոֆիլի հիմնական արտադրողներն են և ունեն
անասանապահության համար պիտանի ալպյան մարգագետիններ։
Ուսումնասիրվող տարածքում մարզերի հիմնական
գյուղատնտեսական արտադրանքը 2010 թ.-ի համար տրված է
Աղյուսակ 6-4-ում։
Աղյուսակ 6-4: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի և
գյուղարտադրանքի բաշխումը ըստ Հայաստանի մարզերի
Գյուղատնտեսական
նշանակության
հողեր, ընդամենը
(հա)11

Մարզ

Լոռի

251 139

Վարելահո
ղեր (հա)11

Գլխավոր գյուղարտադրանքը (2010)
(Աղբյուր՝ ԱՀԿՄԿ/ICARE 2015)

42 096

Հացահատիկային բույսեր, կարտոֆիլ,
բանջարեղեն, կենդանապահություն, մսի
վերամշակում

Տավուշ

110 773

25 593

Խոշոր եղջերավոր կենդանիներ, խոզեր,
հացահատիկային բույսեր, խաղող,
մեղվաբուծություն, գինի, կոնյակ,
ծխախոտ

Կոտայք

154 628

37 766

Թռչնամիս, պտուղներ, կաթնատու խոշոր
եղջերավոր կենդանիներ,
հացահատիկային բույսեր

81 740

Հացահատիկային բույսեր, կարտոֆիլ,
բանջարեղեն, կենդանապահություն,
ձկնաբուծություն, սննդի վերամշակում,
ըմպելիքներ

Գեղարքունիք

345 574

Ուսումնասիրվող տարածքում գյուղատնտեսությունը
հիմնականում կենտրոնացած է գյուղերի ցածրադիր
լեռնալանջերում։ Հայաստանի բնակչության ամենաաղքատ
հատվածների համար գյուղատնտեսությունը եկամտի գլխավոր
աղբյուրն է և կենսապահովման հիմնական միջոցը
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(հաղթահարման ռազմավարությունը)։ Արդյունաբերության
անկման պատճառով անկախության հռչակումից ի վեր մեծացել է
կախվածությունը գյուղատնտեսությունից։
Մարդկանց ապրուստի համար գյուղատնտեսության
կարևորության, և հողաբաժինների մասնատվածության և փոքր
չափերի պատճառով, նախատեսվող օդային գծերի տեղափոխման
համար գյուղատնտեսական նշանակության հողերի օտարումը
դիտարկվում է որպես հնարավոր բացասական ազդեցության
խնդիր: Առաջարկվող 400 կՎ գծի միջանցքի (4ա տարբերակ) մոտ
30%-ը օգտագործվում է գյուղատնտեսական նպատակով, իսկ շուրջ
3%-ը անտառապատ տարածքներ են (գնահատվել է՝ հիմնվելով
2013-2014 թթ.-ի արբանյակային լուսանկարահանման վրա): Ինչ
վերաբերում է 500 կՎ գծի միջանցքին, մոտավորապես 42%-ը
օգտագործվում է գյուղատնտեսական նպատակներով։

6.2.5

Կենսամակարդակ
Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Ազգային
վիճակագրական ծառայության կողմից հրապարակված
վիճակագրական տվյալների, աղքատության մակարդակը Լոռու,
Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերում Հայաստանի միջինից (տես
Աղյուսակ 6-5-ը) ցածր է։ Հատկապես Կոտայքի մարզում
աղքատության մակարդակը կազմում է 42,5% իսկ ծայրահեղ
աղքատների 5,1% մակարդակը շատ ավելի բարձր է, քան ազգային
մակարդակը՝ 32% և 2,7% համապատասխանաբար։
Գյուղական համայնքներում աղքատության հիմնական
պատճառները արդյունաբերական ձեռնարկությունների պակասն
է, թերզարգացած ենթակառուցվածքները և մեծ հեռավորությունը
ավելի խոշոր բնակավայրերից։
Աղյուսակ 6-5․ Աղքատության վերաբերյալ հիմնական վիճակագրությունը.
2013թ․11

Մարզը

Աղքատ
բնակչությունը

Աղքատ բնակչության
ծայրահեղ աղքատ
հատվածը

Լոռի

38,6%

2,6%

Տավուշ

27,7%

2,5%

Կոտայք

42,5%

5,1%

Գեղարքունիք

35,8%

2,4%

Հայաստան

32,0%

2,7%
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7. Շրջակա միջավայրի վրա և սոցիալական
ազդեցությունները և դրանց կառավարումը
Տարբերակ 4ա-ի «Այրում» - «Դդմաշեն» 400 կՎ ՕԳ-ի ծրագծումից և
Այրում - Վրաստանի սահման 500 կՎ ՕԳ-ից առաջացող շրջակա
միջավայրի վրա և սոցիալական հիմնական ազդեցությունները
ներկայացված են սույն գլխում։ Տարբերակ 1-ի, Տարբերակ 2-ի,
Տարբերակ 3-ի և Տարբերակ 5-ի (որոնք խորհուրդ չի տրվում
իրականացնել) ազդեցությունները քննարկվում են Բաժին 5․2-ում։
Որպեսզի հնարավորինս ցածր պահվեն 220 կՎ Լոռու ՕԳ-ի
վերականգնման շրջակա միջավայրի վրա և սոցիալական
ազդեցությունները՝ «Ալավերդի-2» ե/կ-ից մինչև «Ալավերդի-1» ե/կը, առաջարկվում է օգտագործել գոյություն ունեցող գծերի
միջանցքը՝ ՇՄՍԱԳ-ում Լոռու և Թումանյան-1-ի և Թումանյան 2-ի
օդային հաղորդագծերի շրջանցները դիտարկելիս։ Գծերի
վերականգնումը կկատարվի «Այրում» փոխակերպիչ ե/կ-ի
կառուցումից և գործարկումից հետո, քանի որ այդ ժամանակ Լոռու
գիծը կարելի կլինի անջատել, ապամոնտաժել և վերակառուցել
գծերի արդեն գոյություն ունեցող միջանցքում՝ հաշվի առնելով և
ընդարձակելով «Ֆիխտներ»-ի կողմից 2014 թ.-ին պատրաստված
ՇՄՍԱԳ-ի և ՎՔՇ-ի հաշվետվությունները։
Քանի որ պլանավորված Հյուսիսային ՀՑՇԳՏ կայանի և «Այրում»«Դդմաշեն» 400 կՎ ՕԳ-ին միացնող գծի ծրագծման վերջնական
տեղադրությունը դեռևս հայտնի չէ, ապա այս միացման գծի
բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունները հնարավոր
չէ գնահատել։ Այդուհանդերձ, ծրագրում նախատեսված է երկշղթա
գծի ներդրումը՝ միայն մեկ շղթայի տեղակայմամբ (այս փուլում)։
Հետևաբար, պլանավորված Հյուսիսային ՀՑՇԳՏ կայանի և 400 կՎ
հաղորդման գիծը միացնող գծի՝ շրջակա միջավայրի վրա և
սոցիալական ազդեցությունների գնահատումը պետք է կատարվի
ՀՑՇԳՏ կայանի ծրագրի իրականացման շրջանակում։

7.1

7.1.1

Շրջակա միջավայրի ազդեցությունները և դրանց մեղմացումը
նախագծման ժամանակ
Գծի ծրագծում
Նախատեսվող ենթակայաններից մինչև օդային հաղորդագծերը
միացման գծերի ծրագծումը («Այրումից» ե/կ-ից մինչև 220 կՎ
օդային հաղորդագիծ՝ Ալավերդի - Գարդաբանի (Վրաստան),
«Դդմաշենից» ե/կ-ից մինչև 220 կՎ ՕԳ-ներ՝ Նորատուս և Մարաշ,
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«Դդմաշենից» ե/կ-ից մինչև 330 կՎ ՕԳ՝ Աթարբեկյան) անցնելու է
հիմնականում գյուղատնտեսական հողերով։ Գծի վերջնական
ծրագծումը հարկ է կատարել այնպես, որպեսզի հաշվի առնվի
բոլոր շենքերից և բնակավայրերից խուսափումը՝ որևէ ֆիզիկական
տեղափոխությունից խուսափելու նպատակով։
400 կՎ ՕԳ-ն ԲԼՀՀ ՓԿ-ի «Այրումից» ե/կ-ից մինչև «Դդմաշեն» ե/կ
հետևում է գծի ծրագծմանը, որը քննարկվել է տարբերակ 4ա-ի
համար։ Ծրագծումն ընտրվել է նկատի ունենալով հնարարովինս
որևէ շենքերով անցնելուց խուսափելը և անտառային
տարածքներով անցնելուց խուսափելը։ Վերջնական ծրագծումը
ԾԿ-ի կողմից պետք է հաշվի առնի բոլոր շենքերից և
բնակավայրերից խուսափումը՝ որևէ ֆիզիկական
տեղափոխությունից խուսափելու նպատակով։
Գծի վերջնական ծրագծումը Թեղուտի հանքավայրի մոտ պետք է
ԲԷՑ ՓԲԸ-ի կողմից սերտորեն համակարգվի «Թեղուտ» ՓԲԸ-ի
ներկայացուցիչների հետ (տես Բաժին Ошибка! Источник ссылки
не найден.)։
Այնտեղ, որտեղ նոր 400 կՎ ՕԳ-ն գործում է զուգահեռ արդեն
գոյություն ունեցող այլ գծերի (օրինակ, 220 կՎ ՕԳ «Գուգարք»-1, 110
կՎ ՕԳ մինչև Թեղուտի հանքավայրը, 110 կՎ ՕԳ Նոյեմբերյան/
Լալվար, 220 կՎ Ալավերդի - Վրաստան), պետք է ընտրվի
նվազագույն հեռավորությունը նոր գծի և այլ էլեկտրական գծերի
միջև, որը կերաշխավորի զուգահեռ գործող երկու գծերի ՕՇ-ի
լայնությունը։
500 կՎ ՕԳ-ի ծրագծումը «Այրում» ե/կ-ից մինչև Վրաստանի
սահմանը հիմնականում անցնելու է գյուղատնտեսական հողերի և
արոտավայրերի միջով։ Տեղական քարհանքը շրջանցվում է
առաջարկվող ծրագծով, իսկ վերջնական ծրագիծը պետք է շրջանցի
բոլոր շենքերը։
...-ի վրա/
...-ի
կողմից
ազդեցությունը / Զգայունությունը
ազդեցության
...-ի վրա
աստիճանը
Ծրագծում
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7.1.2

Մուտքի ճանապարհ

Գոյություն ունեցող մուտքի ճանապարհները դեպի
ենթակայանների տեղամասեր պետք է լայնացվեն և բարեկարգվեն՝
ենթակայանների համար նախատեսված ծանր սարքավորումների
տեղափոխման համար (տես Լուսանկար 7-6-ը)։

Լուսանկար 7-6․ Մուտքի գրունտային ճանապարհ դեպի ԲԼՀՀ ՓԿ «Այրում»
ե/կի տեղամաս

Արդեն գոյություն ունեցող ճանապարհները / գրունտային
ճանապարները հնարավորինս օգտագործվելու են ՕԳ-ների
շինարարության համար։ Անտառապատված տարածքներում նոր
գրունտային ճանապարների չեն պահանջվելու։ Բարձրլեռնային
սարահարթերում հենարանների տեղամասերին հասնելու համար
օգտագործվելու են գծերի միջանցքները (ՕՇ), եթե գոյություն
ունեցող մուտքի ճանապարհները մատչելի չեն։ Այդուհանդերձ,
հատկապես այնտեղ որտեղ գծերի ծրագծերը անցնելու են լեռնային
տեղանքով, կարող են կառուցվել որոշ նոր մուտքի գրունտային
ճանապարներ։ Նոր մուտքի գրունտային ճանապարների
կառուցումը համաձայնեցվելու է ՀՀ Բնապահպանության
նախարարության հետ։
Էրոզիայի դեմ պայքարի միջոցառումները, ինչպիսիք են թփերի
տնկումը ճանապարհների երկայնքով, պետք է իրականացվեն
հատկապես բարձրաբլուր և լեռնային տարածքներում։ Մուտքի
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ճանապարհները, որոնք շինարարությունն ավարտելուց հետո
այլևս անհրաժեշտ չեն լինելու, վերականգնվելու և վերատնկվելու
են։
Մուտքի ճանապարհները / գրունտային ճանապարհները
նախագծվելու՝ են խուսափելով պատմական վայրերից և
գերեզմանոցներից։ Ամեն դեպքում, դրանց ճշգրտումը
համաձայնեցվելու է ՀՀ Մշակույթի նախարարության հետ և,
առարկության դեպքում, ինչը քիչ հավանական է, ԲԷՑ ՓԲԸ-ն
երաշխավորելու է ճանապարհների ճշգրտումը՝ բավարարելով
Նախարարության պահանջները։
Գոյություն ունեցող գրունտային ճանապարներ օգտագործվելու են
հնարավորինս շատ։ Եթե ճանապարհի կառուցման և տեղագրման
(ահրաժեշտության դեպքում) ժամանակ որոշակի ԾԱԱ-ներ
ունենան հողերի կամ ապրուստի միջոցների նկատմամբ
ժամանակավոր կորուստներ, ապա դա լուծվելու է Ծրագրի
վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակի (ՎՔՇ)
համաձայն։

7.2

Ազդեցու...-ի
...-ի վրա/ կողմից
թյան
ազդեցությունը / Զգայունությունը ազդեցության
տևողու...-ի վրա
աստիճանը
թյունը

Ուղղակի/
Անուղղակի

Մուտքի
ճանապարհներ

Ուղղակի





Երկարաժամկետ

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունները և դրանց մեղմումը
շինարարության ժամանակ
7.2.1

Լանդշաֆտ

Հենարանների տեսանելիությունը լինելու է բարձր, հատկապես
հովիտներիի և բարձր լեռնաշղթաների վրայով թռիչք կատարելիս։
Տարբերակ 4ա-ի համար տեսողական ազդեցության տարածքը
Մարգահովիտ/ Ֆիոլետովո հովտի անցումն է, որը կունենա բարձր
տեսողական ազդեցություն։
Բարձր լեռնային գոտում՝ Ահնիձոր և Աթան գյուղերից վերև և
Գոմշավարից արևմուտք 400 կՎ ՕԳ-ի տեսողական ազդեցությունը
նույնպես բարձր է լինելու, քանի որ ներկայում այս տարածքում այլ
բարձրավոլտ հաղորդագծեր չկան (տես Լուսանկար 7-7-ը)։
Այդուհանդերձ, այդ տարածքները շատ տեսանելի չեն
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դաշտավայրերից և ճանապարհներից, որպեսզի տեսողական
ազդեցությունը դասվի որպես չափավոր։

Լուսանկար 7-7․ 400 կՎ ՕԳ-ի նախատեսվող գծի ծրագրագծում Աթան գյուղի
մոտ գտնվող անտառից վերև

400 կՎ ՕԳ-ի միջանցքը Դեբեդ գետից հյուսիսում գտնվող
դաշտավայրից անցնելու է արդեն գոյություն ունեցող գծերին
զուգահեռ։ Ուստի լրացուցիչ տեսողական ազդեցությունը այս
տարածքում լինելու է ցածր։ Ընդհանուր առմամբ, գծերի ծրագծման
տեսողական ազդեցությունը դասվում է որպես չափավոր։
...-ի
ազդեցությունը /
...-ի վրա

Լանդշաֆտ
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Զգայունությունը



Ազդեցու...-ի վրա/ կողմից
թյան
ազդեցության
տևողուաստիճանը
թյունը



Երկարաժամ
կետ
ազդեցություններ՝
հենարանների և
ենթակայան
ների
ֆիզիկական
ներկայությ ունից

Ուղղակի/
Անուղղակի

Ուղղակի՝
ՕԳ-ների և
ենթակայանների
ֆիզիկական
ներկայությունից
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7.2.2

Բուսական և կենդանական աշխարհ

ԲԼՀՀ ՓԿ-ի համար տեղամասերը «Այրում» ե/կ-ում և «Դդմաշեն»
ե/կ-ում տեղակայված են օգտագործվող գյուղատնտեսական
տարածքներում (տես Լուսանկար 7-8-ը)։ Հետևաբար
շինարարության կողմից բուսական և կենդանական աշխարհի վրա
ազդեցությունները համարվում են ցածր։

Լուսանկար 7-8․ Օգտագործվող գյուղատնտեսական հողեր ԲԼՓԿ «Այրում» ե/կի տեղամասում

-ի ազդեցությունը / -ի վրա
բուսական և
կենդանական
աշխարհը ե/կ
շինարարությամբ

Զգայունությունը



-ի վրա/ կողմից
ազդեցության
աստիճանը



Ազդեցության տևողությունը

Ուղղակի/
Անուղղակի

Երկարաժամկետ

Ուղղակի

Հողերի մեծ մասը, որով անցնում է ՕԳ-ն, գյուղատնտեսական
հողեր են, արոտավայրեր են, բազմաբլուր և լեռնային տեղանքներ։
Սակայն առաջակվող գծի միջանցքը ընդգրկում է որոշ
անտառապատ տարածքներ։ Շինարարության գործընթացը
իրականացվելու է պատշաճ զգուշավորությամբ, որպեսզի
կրճատվեն բուսական և կենդանական աշխարհի վնասները։
«Դիլիջան» ազգային պարկ պահպահվող տարածքը առաջարկվող
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գծի ծրագծմամբ չի հատվելու։ Տարբերակ 4ա-ն հատում է
«Մարգահովիտ» պետական արգելավայրը՝ իր ամենանեղ
ձգվածության հատվածում, խուսափելով Կովկասյան մրտենու
արգելավայրը։ Փամբակի լեռնաշղթայի և «Դսեղ» ԿԹՏ-ները,
ինչպես նաև մի շարք բաձր լեռնային տարածքներ ընդգրկում են
բարձր լեռնային մարգագետիններ։
Թռչունների էլեկտրահարման և բախման ռիսկերը կրճատելու
նպատակով առաջարկվում է տեղադրել թռչունների թռիչքը շեղելու
հարմարանքներ այնտեղ, որտեղ էլեկտրագիծը ձգվում է
սյունամեջերով՝ հովիտներով կամ կիրճերով և որտեղ հատում է
Փամբակի լեռնաշղթայի և Դսեղի ԿԹՏ-ները, կամ հենարաններին
հարմարեցնելով «թռչունների պահապաններ» (Տես Բաժին
Ошибка! Источник ссылки не найден.-ը)։
Անտառապատ հովիտների վրայով պետք է հնարավորինս թռիչք
կատարվի , կամ դրանք պետք է շրջանցվեն՝ լրացուցիչ
անտառհատումներից խուսափելու նպատակով (օրինակ 400 կՎ
ՕԳ-ն Կաքավաձորի մոտ (տես Քարտեզ 7-15-ը)։ Այնուամենայնիվ,
անտառապատ տարածքների վրա ազդեցություններն
անխուսափելի են, քանի որ ՕՇ-ի որոշ մասեր (օրինակ Թեղուտ
(Լոռի) գյուղը) պետք է մաքրվի բարձր ծառերից, ինչը կարող է
հանգեցնել բնական միջավայրի փոփոխման կամ կորստի (տես
Քարտեզ 7-16-ը)։
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Քարտեզ 7-15․ Անտառապատ տարածքը Կաքավաձորի մոտ, որի վրայով պետք
է թռիչք կատարվի
(կարմիր՝ նախատեսվող 400 կՎ ՕԳ-ի միջանցք)

Քարտեզ 7-16․ Թեղուտ (Լոռի) գյուղից հարավ գտնվող անտառապատ
տարածք, որը պետք է անցնի գիծը
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400 կՎ ՕԳ-ի «Այրում» – «Դդմաշեն» (Տարբերակ 4ա) 23 հեկտար
կազմող ընդհանուր տարածքը անտառապատ է։ Տարածքը, որտեղ
վերատնկվելու են ծառեր և վերատնկման վերջնական ծախսերը
որոշվելու են հենարանի վերջնական նախագծումից հետո։
Համաձայն ազգային օրենսդրության, պետական անտառում
հատված ծառերի փայտը պատկանում է անտառտնտեսության
վարչությանը։ Եթե ծառերը հեռացվում են համայնքին պատկանող
անտառներում, ապա դրանց օգտագործման հարցը որոշվում է
համայնքի կողմից։
Առաջարկվող մեղմման միջոցառումների իրականացման դեպքում
ֆլորային և ֆաունայի վրա ազդեցությունը համարվում է չափավոր։
Այլոց շարքում նման միջոցները կարող են ընդգրկել․
 Հարկավոր է խուսափել շինարարական աշխատանքներից
բազմացման/ ձվադրման սեզոնին (մարտ - հունիս)։
 Լայն թռիչքով հենարաններ պետք է տեղադրվեն բլուրների
գագաթներին՝ անտառապատված լանջերը և հովիտները
թռիչքների տակ թողնելու և դրանով հենարանների մոտակայքի
տարածքների ՕՇ-ներում ծառերի հատումը կրճատելու
նպատակով (ծառերի և էլեկտրագծերի միջև անհրաժեշտ
մաքրություն պահպանելու համար) և նեղ միջանցք` ուղղորդող
պարանը անցկացնելու համար։
 Անտառապատ տարածքների ներսում նոր մուտքի գրունտային
ճանապարներ չեն կառուցվելու, քանի որ այդպիսիք արդեն
գոյություն ունեն այդ տարածքների երկու կողմում (օրինակ, տես
Քարտեզ 7-16-ը)։ Քանի որ միջանցքի ներսում պետք է հատվեն,
ապա հաջորդ հենարանի տեղամաս հասնելու համար
օգտագործվելու է ՕՇ-ն։
 Հենարաններիտեղադրություններին, որոնք չունեն մուտքի
արահետներ, պետք է հասնել ՕՇ-ի երկայնքով (օրինակ, բարձր
լեռնային սարահարթերով)՝ ոչ անհրաժեշտ
ճանապարհաշինությունից խուսափելու նպատակով։
 Մուտքի ճանապարհները, որոնք այլևս անհրաժեշտ չեն
շինարարությունը ավարտելուց հետո վերականգնվելու և
վերատնկվելու են։
 Որսորդությունը և բույսերի հավաքումը բանվորների կողմից
պետք է արգելվեն։
 Համաձայն ՀՀ Որոշում № 1045-Ն-ի՝ «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի
կողմից մշակվելու է փոխհատուցման ծառատնկման պլան։
Միջանցքի մոտակայքում (օրինակ, դեգրադացված անտառներում)՝
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հատված տարածքի մակերեսի առնվազն կրկնակի տարածքի վրա
տնկվելու են տեղանքին բնորոշ ծառատեսակներ։ Ծառատնկման
վերջնական տեղադրությունը և ծառատեսակները որոշվելու են
անտառտնտեսության վարչությունների կողմից։ Տնկարկների
սպասարկումը և չորացած տնկիների (սածիլների) վերատնկումը
իրականացվելու է «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի կողմից՝ 7 տարվա
ընթացքում։
 Ծառահատումների և վերատնկման նկատմամբ մոնիթորինգը
իրականացվելու է «Անտառային պետական մոնիտորինգի
կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից։
Բացի դրանից, խորհուրդ է տրվում պայմանագիր կնքել
«Հայաստանի ծառատունկ» ծրագրի (ՀԾԾ) հետ՝ ծառեր տնկելու
այնպիսի մակերեսով, որը երեք անգամ գերազանցում է այն
մակերեսը, որտեղ ծառեր են հատվել, և իրականացնելու
իրազեկվածության բարձրացման աշխատանքներ։ Տնկիների աճն
ապահովելու նպատակով տնկված տարածքները 4 տարվա
ընթացքում խնամվելու են։ ՀԾԾ-ի երևանյան գրասենյակի
տնօրինության տակ գտնվում է երեք ժամանակակից տնկարան և
երկու էկոլոգիական կրթության կենտրոն։ Այն գործընկերություն է
հաստատել գյուղացիների հետ, որպեսզի ստեղծվեն ծառերով
զբաղվող միկրոձեռնարկություններրի հնարավորություններ,
ստեղծում է քաղաքային կանաչ գոտիներ հասարակական
կարիքների համար, վերականգնում է դեգրադացված անտառային
հողեր և զբաղվածություն է ապահովում ոչ լրիվ դրույքով
աշխատող հարյուրավոր բանվորների համար՝ նոր անտառներ
տնկելու նպատակով։ ՀԾԾ-ի Միրաքի ընտանիքի
անտառվերականգնման տնկարանը Մարգահովիտ գյուղում ունի
կարողություն՝ տնկելու մեկ միլիոն տնկիներ, աջակցելով
անտառվերականգնման աշխատանքներին հյուսիսային
Հայաստանի Լոռու մարզում։
-ի ազդեցությունը / -ի վրա
Բուսական և
կենդանական
աշխարհը ՕԳ-ի
շինարարությամբ
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-ի վրա/ կողմից
ազդեցության
աստիճանը



Ազդեցության տևողությունը

Ուղղակի/
Անուղղակի

Երկարաժամկետ
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7.2.3

Հողերի էրոզիա

Բուսականության և հողերի խտության կորուստը բարձրացնում է
հողերի խոցելիությունը էրոզիայի նկատմամբ։ Բուսականությունը
կորցնելուց և այն չվերակագնելուց հետո էրոզիայով ներադված
տարածքները հաճախ հակված են տարածվել քամու և անձրևի
ազդեցության ներքո։ Հողերը հատկապես խոցելի են դառնում, երբ
գգրունտը թաց է լինում, քանի որ այնուհետև ավտոտրանսպորտի
երթևեկությունը առաջացնում է ամենամեծ վնասը։
Ծրագրի զարգացումը կարող է հանգեցնել ներգործության
ենթարկված հողերի և արդյունքում առաջացած նստվածքը,
պատճառ հանդիսանալով օդի (փոշուց) և ջրի աղտոտվածության
(դեպի ջրային մարմիններ հողերի տեղափոխման հետևանքով
առաջացած նստվածքից) համար։ Ինչպես արդեն նշվեց, հողային
աշխատանքները, ինչպիսիք են բուսականության մաքրումը,
տեղանքի նախապատրաստական պրոֆիլավորումը և
արմատախիլ անելը, ինչպես նաև գրունտային մակերեսով ծանր
սարքավորումների տեղափոխումը, կարող են փափկեցնել հողերը
և առաջացնել սնկային փոշի և պինդ մասնիկներ, դառնալով օդով
տեղափոխվող։ Հողերի էրոզիան կարող է վնասակար
ազդեցություն ունենալ ջրի որակի և կենսաբանական համայնքների
վրա ընդունող ջային մարմիններում՝ պղտորության մեծացման և
նստվածքային գոյացությունների աստիճանի բարձրացման
հետևանքով։ Էրոզիայի հավանական ռիսկը մեծանում է ծրագրի
բաղադրիչների զառիթափ լանջերին՝ ոչ կայուն հողերի վրա
տեղադրելու հանգամանքով, ինչպիսիք են տորֆը, հումուսը և
ալյուվիալ հողերը, ինչպես նաև կավերը, որոնք մանրահատիկ են և
խոցելի փոշու և էրոզիայի նկատմամբ չոր պայմաններում։ Բացի
դրանից, ջրի որակի հավանական ռիսկերը մեծանում են կապված
հոսանքներին, գետերին և լճերին մոտ լինելու հանգամանքով։
Հողերին հասցրած վնասը ունի հետագա աղդեցությունները
հողօգտագտագործման վրա։ Սեղմվելով՝ հողը չի կարող աջակցել
բնական խոտերին և այլ բուսականությանը։ Դա իր հերթին
կրճատում է արոտավայրերի մակերեսը, որը կարող է
օգտագործվել տեղի հովիվները անասունների կողմից կամ
հասանելի է այլ արարածների համար։ Խոտի կորուստը ազդում է
կենսաբազմազանության վրա, քանի որ խոտը կերի աղբյուր է փոքր
կաթնասուների համար, որոնք իրենք հերթին սնունդ են
ապահովում գիշատիչներին։
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Հենարանի հիմքի շուրջ հողերի վերին շերտի հեռացումը
հասցվելու է նվազագույնի։ Շինարարությունից հետո վերին շերտը
ետ է բերվելու և հողը վերադարձվելու է՝ զառիթափ լանջերին
հենարանները կանգնեցնելուց հետո։
Փոքր և ավելի մեծ գետերը մի քանի անգամ հատվելու են, որոնցից
ամենակարևորներն են Դեբեդ և Աղստև գետերն են։ Հատկապես,
այդ գետերի հովիտները հատելիս, պահանջվելու է մանրազննին
նախագծում (ներառյալ համապատասխան հեռավորությունները
կիրճերից, խուսափելով չամրացված գրունտի նստվածքից
զառիթափ լանջերին, խախտված տարածքների անմիջական
վերատնկումը)՝ էրոզիոն երևույթներից խուսափելու նպատակով՝
այդ հովիտները թռիչքների տակ թողնելու նպատակով նոր
հենարաններ կառուցելիս։
Ալիքաձև տեղանքը «Այրում» ե/կ-ի տեղամասում (տես Լուսանկար
7-8-ը) ենթակայանը կառուցելուց առաջ պետք է հարթվի կամ
սանդղաձևվի։ Հողի վերին շերտը պետք է պահեստավորվի
առանձին՝ արտահոսքից պաշտպանված, և պետք է ետ
վերադարձվի շինարարական աշխատանքներից հետո։
«Դիլիջան» ազգային պարկից հյուսիս գտնվող լեռնային
տարածքում 400 կՎ ՕԳ-ի գծի ծրագծումը անցնում է որոշ
սողանքային հակվածություն ունեցող տարածքների մոտ (տես
Քարտեզ 7-17-ը)։ Այս տարածքով անցնող հաղորդագիծը պետք է
հաշվի առնի երկրաբանական իրավիճակը և հենարանի հիմքերը և
մուտքի արահետները պետք է մանրազնին ընտրվեն։
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Քարտեզ 7-17․ «Դիլիջան» ազգային պակից հյուսիս գտնվող սողանքային
հակվածություն ունեցող տարածքները

Ի լրումն Բաժին 8.1.2-ում նշված մեղմացման միջոցառումների,
առաջարկվում է նախապատրաստել և իրականացնել էրոզիայի
դեմ պայքարի որոշակի պլաններ՝ ՕԳ-ի և ենթակայանների
վերջնական նագիծը պատրաստելուն պես, քանզի այդ վերջնական
նախագծում ներկայացվելու է տեղեկատվություն հենարանների և
մուտքի ճանապարհների տեղադրության, հենարան հիմքերի
տեսակի և շինարարության համար անհրաժեշտ հողային
աշխատանքների մասին։
-ի ազդեցությունը / -ի վրա
Հողերի էրոզիա
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-ի վրա/ կողմից
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աստիճանը


Ազդեցության տևողությունը
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7.2.4

Հողային և ջրային ռեսուրսներ

Ծրագրի ազդեցությունները հողերի վրա հատկապես կապված են
ենթակայանի և տեղանքի նախապատրաստման, հենարանների
համար փոսերի փորման և հողում բետոնե հիմքերի կառուցման,
հենարանի մոնտաժի և ենթակայանի սարքավորումների
տեղադրման, ծանր սարքավորումների տեղափոխման համար
մուտքի ճանապարհների նախապատրաստման, հաղորդիչների
տեղադրման և այլնի հետ։
Հողերի խտացումը, փորումը և հեռացումը հանգեցնելու է ՕՇներում, ապագա մուտքի ճանապարհներին, բանվորների
ճամբարներում և գծերի հանման և նստվածքի տարածքներում։
Հողերի հետևյալ գործառույթները կոսվելու են առնվազն
ժամանակավորապես՝ սննդի և կենսազանգվածի արտադրություն,
ներկա կենսազանգվածի արտադրություն, հումքի աղբյուր։
Ենթակայանները կնախագծվեն նորագույն զարգացած
տեխնոլոգիաներով՝ այդ թվում՝ պատվարներ
տրանսֆորմատորների շուրջը, յուղի հավաքման համակարգ
տրանսֆորմատորների տակ՝ կանխելու հողի և ստորգետնյա ջրերի
աղտոտումը յուղի ցանկացած արտահոսքերից։
Գոյություն ունի հողերի և ստորերկրյա ջրերի աղտոտվածության
ցածր ռիսկ վառելիքից և քսայուղերից շինարարական
տրանսպորտային միջոցներից և մեքենաներից, որից կարելի է
խուսափել պատշաճ տեխնիկական սպասարկում
իրականացնելով։ Բացի դրանից, յուղի/ վառելիքի/ ներկի/
քիմիական նյութերի/ արտահոսքեր հող շինարարության
ժամանակ կարող են աղտոտել մակերևութային ջրերը։ ՕԳ-ների և
ենթակայանների շինարարության փուլում պետք է իրականացվեն
միջոցներ՝ յուղի և քիմիական նյութերի արտահոսքերից հողային և
ջրային ռեսուրսների աղտոտվածությունը կանխելու համար։
Հենարանները և շանթարգելները վտանգ չեն ներկայացնելու
կապված հողերի աղտոտման հետ եթե չօգտգործվեն ներկեր և այլ
ծածկույթներ։ Շանթարգելները պատրաստված են ալյումինից, որը
չի մաշվում և չի ժանգոտում։ Հենարանները պատրաստված են
պողպատից։ Լուծազատման հավանականությունը այդ տարրերի
համար այդ կառույցներում ծայրահեղ ցածր է։ Եթե պողպատե
հենարանների ժանգոտումը կամ մաշվածությունը կանխելու կամ
ալյումինը տարրերից, կաթոցներից կամ արտահոսքից
պաշտպանելու համար օգտագործվում է ներկ կամ ծածկանյութ,
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ապա այդ կաթոցները կամ արտահոսքերը կարող են աղտոտել
հողը։ Այն հատվածների տակ, որտեղ ներկվելու են հենարանները
կամ որևէ այլ նյութեր, պետք է դրվեն պլաստիկ կամ պաշտպանիչ
այլ կտորներ։ Եթե հողը աղտոտվի կաթոցներից կամ
արտահոսքերից, ապա այն մաքրվելու է և հեռացվելու անվտանգ
եղանակով։
Բանվորական ճամբարների աշխատանքը՝ այսինքն,
սանիտարական և սննդի հանգույցների աշխատանքը,
սարքավորումների պահեստավորումը և սպասարկումը,
շինարարական նյութերի և աղբի պահպանումը՝ կարող է
հանգեցնել կեղտաջրերի և աղբի աղտոտվածության և
արտահոսքերի շինարարական սարքավորումների գործարքումից
և սպասարկումից։ Շինարարական ճամբարը պետք է սարքավորվի
զուգարաններով համաձայն ՄՖԿ/ ՎԶԵԲ Ղեկավար ծանուցման13՝
առանձին՝ տղամարդկանց և կանանց համար, ինչպես նաև
թափոնների համար արկղներով՝ շինարարության շրջանում
ամբողջ աշխատուժը ապահովելու նպատակով։ Շինարարական
հրապարակում պետք է կիրառվեն քիմիական արգասիքներով
մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի և հողերի
աղտոտվածությունը կանխարգելող միջոցառումները։
Շինարարությունից հետո իրականացվելու է բանվորական
ճամբարների ապամոնտաժումը և տարածքի ներդաշնակեցումը
լանդշաֆտի հետ։
Գետերի հատումներից պետք է հնարավորինս խուսափել, կամ
պետք է ներդնել հատուկ մեղմող միջոցառում (այսինքն, երկար
թռիչք ունեցող հենարանների օգտագործում)։ 400 կՎ ՕԳ-ի
առաջարկվող ծրագծումը հատում է մի քանի փոքր ու մեծ գետեր,
որոնցից ամենակարևորները Դեբեդ և Աղստև գետերն են։ Հատվող
ավելի փոքր գետերից են Շնող, Ոսկեպար, Մարց, Աղբուղա,
Խաչաղբյուր և Ձկնագետ գետերը։ Շինարարության ընթացքում
պետք է իրականացվեն միջոցառումներ՝ ջրերի
աղտոտվածությունից և գետերի հուների և բուսականության
խանգարումներից խուսափելու նպատակով։
Ավելի փոքր հոսանքները հատվում են բարձր լեռնային
սարահարթերի վրա։ Շինարարարության ժամանակ պետք է

13

տես ՄՖԿ / ՎԶԵԲ Ղեկավար ծանուցումը բանվորների տեղավորման
վերաբերյալ (2009թ․)
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խստորեն խուսափել այդ ջրային մարմինների
աղտոտվածությունից, քանզի դրանք ծառայում են ստորին
հոսանքի համայնքների խմելու ջրի մատակարարման համար։
-ի ազդեցությունը / -ի վրա

Զգայունությունը

-ի վրա/ կողմից
ազդեցության
աստիճանը

Ազդեցության տևողությունը

Ուղղակի/
Անուղղակի

Հող
Ջրային
ռեսուրսներ













ա) Ստորերկրյա
ջրեր
բ) Մակերևութային ջրեր

7.2.5

Կարճաժամ
կետ շինաՈւղղակի
րարության
ժամանակ

Թափոններ

Գծի որոշ հատվածներ մոնտաժվելու են հեռավոր տարածքներում
առանց պատշաճ աղբավայրերի։ Գծի միջանցքների
զգայունությունը պինդ թափոնների համար գնահարվում է որպես
չափավոր։ Շինարարության ժամանակ առաջացող պինդ
թափոնները ներառում են փորված հողը և քարերը, բետոնը,
ասֆալտը, աղյուսները, մետաղը և ապակին, փաթեթավորման
նյութերը, ինչպիսիք են պլաստիկը և թուղթը, ինչպես նաև
կենցաղային աղբը։ Պինդ թափոնների առաջացումը հասցվելու է
նվազագույնի պատշաճ կառավարման միջոցով, որը
իրականացվելու է Շինարարության կապալառուի կողմից։
Վտանգավոր թափոնների փոքր քանակություններ, ինչպիսիք են
հողը աղտոտող մնացորդային յուղերը, վառելիքը, ներկը կամ
արտահոսքը կարող է կուտակվել և պետք է պահեստավորվի
պատշաճ պահեստարաններում (փակվող, ծածկած, օդափոխվող,
բետոնե և պատվառապատ հատակով) նոր «Այրում» ե/կ-ում և
«Դդմաշեն» ե/կ-ում։ Բոլոր վտանգավոր թափոնները պետք է
անվտանգ եղանակով փաթեթավորվեն կնքված թմբուկներում և այլ
հարմար տարողություններում՝ հստակ մակնշմամբ։ Վտանգավոր
թափոնների վերջնական հեռացումը իրականացվում է որոշվելիք և
Կառավարության կողմից տրամադրվելիք ազգային մակարդակի
միջնա- կամ երկարաժամկետ լուծումներով։
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Շինարարության կապալառուն պետք է պարզի աղբահանության
կոմունալ ծառայությունների հետ, թե որտեղ կարող են հեռացվել
տարբեր տեսակի թափոններ։
-ի ազդեցությունը / -ի վրա

Զգայունությունը

(Շինարարական
աշխատանքներից և բանվորների կողմից
առաջացած)
թափոններ

7.2.6



-ի վրա/ կողմից
ազդեցության
աստիճանը



Ազդեցության տևողությունը

Ուղղակի/
Անուղղակի

Կարճաժամկետ
շինարարության
ժամանակ

Անուղղակի

Աղմուկ

Բանվորները որպես իրենց ԱՊՄ՝ կրելու են ականջները
պաշտպանող միջոցներ այն դեպում, եթե նրանք ենթարկվեն 80 դԲ
(Ա) բարձր աղմուկի մակարդակներին։
Այնտեղ, որտեղ գծի միջանցքը կամ ենթակայանի տեղամասերը
մոտ են գյուղերին կամ շենքերին, շինարարության կապալառուն
պետք է հսկի աղմուկի արտանետումները բոլոր
սարքավորումներից։ Բնակիչների համար աղմուկի
մակարդակները չպետք է գերազանցեն 55 դԲ (Ա) կամ հանգեցնեն
ֆոնային մակարդակների առավելագույն բաձրացումների՝ 3 դԲ (Ա)
տեղանքից դուրս գտնվող ամենամոտ ընդունող դիրքում (տես նաև
Աղյուսակ 7-6-ը)։ Շինարարարական աղմուկից առաջացող
տհաճությունը հնարավորինս ցածր պահելու նպատակով,
շինարարական աշխատանքները գյուղերի կամ շենքերի մոտ
պետք է իրականացվեն ժամը 9-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սակայն
շինարարական ժամանակաշրջանի սահմանափակ ժամանակի և
հաղորդագծի ծրագծի խոշորագույն մասի համար նոսր
բնակեցված տարածքի պատճառով տհաճությունը աղմուկից
շինարարական աշխատանքների ժամանակ լինելու է ընդհանուր
առմամբ ցածր։
-ի ազդեցությունը / -ի վրա

Աղմուկ
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Զգայունությունը



-ի վրա/ կողմից
ազդեցության
աստիճանը



Ազդեցության տևողությունը

Ուղղակի/
Անուղղակի

Կարճաժամկետ
շինարարության
ժամանակ

Ուղղակի
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7.2.7

Կլիմայի փոփոխությունը և օդի որակը

Շինարարական աշխատանքները առաջացնելու են փոշու
արտանետումներ հողային աշխատանքներից, նյութերի
պահեստավորումից (օրինակ, ավազի և ցեմենտի
պահեստավորումը) և տրանսպորտային միջոցների շարժից, ինչը
սահմանափակ է ժամանակում։
Գազանման արտանետումները օդ (հիմնականում NOX, SO2 և ՊՄ)
առաջանալու է տրանսպորտային միջոցներից, որոնք
օգտագործվելու են շինանյութի տեղափոխման համար,
շինարարական տրանսպորտային միջոցների և մեքենաների,
ինչպես նաև մուտքի ճանապարհների ասֆալտապատման
արդյունքում (եթե անհրաժեշտ է)։ Դրանք հիմնականում հայտնելու
են ճանապարհների երկայնքով, որոնք օգատգործվելու են
շինարարության ժամանակ և աշխատանքային տեղամասերի մոտ։
SF6-ը հանդիսանում է հայտնի ամենաուժեղ ջերմոցային գազը
(մանրամասների համար տես Բաժին 11.5 - Հավելված V-ը)։ Այն
օգտագործվում է նախատեսվող ենթակայաններում ավտոմատ
անջատիչների մեկուսացման համար։ SF6-ի հետ վարման
համապատասխան ուղեցույցները (տես բաժին 11.5 - Հավելված Vը) պետք է պահպանվեն։
Ընդհանուր առմամբ, շինարարական աշխատանքները և
տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը հանգեցնելու են
մթնոլորտային օդի որակի կրճատմանը և փոշու
արտանետումների ավելացմանը՝ երկուսն էլ լինելով տեղական և
ժամանակավոր բնույթի։ Բոլոր նկարագրված արտանետումները
սահմանափակ են շինարարության ժամանակով և չեն ունենալու
չափելի ազդեցություններ կլիմայի փոփոխության վրա։
Բուսականության մաքրումը ազդելու է ծառերի քանակի վրա։
Քանի որ անտառների պահպանությունը էական նշանակություն
ունի կլիմայի փոփոխության հակակշռելու ու մեղմելու համար,
անհրաժեշտ են ծառատնկման միջոցառումներ։ Որպես հատված
ծառերի փոխհատուցում վերատնկվելու է հատված ծառերի
տարածքի առնվազն կրկնակի տարածք համաձայն ՀՀ ազգային
օրնեքի «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի կողմից։ Առաջարկվում է, որ ՀԾԾ-ի
կողմից իրականացվի հատված ծառերի տարածքի եռապատիկի
չափով լրացուցիչ ծառատունկ (տես Բաժին Ошибка! Источник
ссылки не найден.-ը)։
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Շինարարական ժամանակաշրջանի սահմանափակ ժամանակի
պատճառով մթնոլորտային օդի որակի վրա ազդեցությունները
շինարարական գործողությունների կողմից լինելու են ցածր։
Մեքենաները և տրանսպորտային միջոցները կանոնավոր կարգով
ստուգվելու են, որպեսզի նվազագույնի հասցվեն արտանետվող
աղտոտիչները։ Այնտեղ, որտեղ անհրաժեշտ է, շինարարական
աշխատանքներով առաջացած փոշին ճնշվելու է ջուր ցանելու
միջոցով։
-ի ազդեցությունը / -ի վրա

Կլիմայի
փոփոխություն/
Օդի որակ

7.3

Զգայունությունը

-ի վրա/ կողմից
ազդեցության
աստիճանը





Ազդեցության տևողությունը

Ուղղակի/
Անուղղակի

Կարճաժամկետ
շինարարության
ժամանակ

Ուղղակի

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունները և դրանց մեղմումը
աշխատանքների ժամանակ
7.3.1

Բուսական աշխարհ

ՕՇ-ի սահմաններում աճող ծառերն ու թփերը ժամանակ առ
ժամանակ պետք է հատվեն՝ բուսականության և շանթարգելի
հաղորդալարերի միջև նվազագույն անվտանգության
մաքրությունը պահպանելու նպատակով։ Եթե անտառապատ
սարալանջերը և հովիտները մնալու են թռիչների ներքո և
հնարավոր լինի պահպանել նվազագույն մաքրություն, ապա
սպասարկման ժամանակ այլևս ծառահատումներ չեն
պահանջվելու։
ՕՇ-ների ներսում գյուղատնտեսական հողերը ինչպես նախկինում
կարող են մշակվել ավանդական մշակաբույսերով, բացի բուն
հենարանների տեղամասերից։ Արոտավայրերը նույնպես կարող
են օգտագործվել ինչպես նախկինում։
Բուսականությունը նոր հենարանների տակ և նոր մուտքի
ճանապարհների/ գրունտային ճանապարհների երկայնքով
մասամբ ընդմիշտ ոչնչացվելու է։ ՕՇ-ների ներքո
բուսականությունը կանոնավոր կարգով մաքրվում է ՕԳ-ների
շահագործման ժամանակ առանց որևէ հերբիցիդների
օգտագործման։ Հետևավաբար առաջարկվող Ծրագրի
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ազդեցությունը բուսական աշխարհի վրա՝ գծի միջանքում
աշխատանքների ժամանակ գնահատվում է որպես ցածր, քանի որ
հիմնական ազդեցությունը արդեն տեղի է ունենում
շինարարության փուլի ժամանակ։
-ի ազդեցությունը / -ի վրա
Բուսական
աշխարհ

7.3.2

Զգայունությունը

-ի վրա/ կողմից
ազդեցության
աստիճանը





Ազդեցության տևողությունը

Ուղղակի/
Անուղղակի

Երկարաժամկետ

Ուղղակի

Կենդանական աշխարհ

Ենթակայանների առկայությունը էապես չի խաթարելու
կենդանիներին, քանի որ դրանք տեղակայված են լինելու շատ
վայրի կենդաներ չունեցող գյուղատնտեսական հողերում։
Թռչունները կենդանիների այն խումբն է, որը կարող է
առավելագույնս ազդվել ՕԳ-ների շահագործման ժամանակ՝
հիմնականում էլեկտրահարման կամ բախման պատճառով։
Հայաստանը չի գտնվում թռչունների չվող առաջնային ուղիներից
մեկում, որոնք գտնվում են երկրից դեպի արևելք և արևմուտք։
Միևնույն ժամանակ, Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի
(ՀԱՀ) հիմնադրամի կողմից իրականացված ուսումնասիրության
համաձայն բացահայտել է թռչունների չվող տեսակների համար
ավելի բարձր ռիսկերի հինգ տարածք՝ 400 կՎ ՕԳ-ի միջանցքում։
Այդ տարածքները գտնվում են լեռնաշղթաների լանջերին, որտեղ
սովորաբար տեղի է ունենում գիշատիչների չուն՝ ամենայն
հավանականությամբ քամիների վերընթաց հոսքի շնորհիվ։
հատկապես ոչ բարենպաստ եղանակային պայմաններին
գիշատիչները կարող են թռչել մինչև 50 մ ցածր բարձրության վրա,
դրանով իսկ մեծացնելով բախման ռիսկը (տես Բաժին 11.3 –
Հավելված III-ը)։
Նախատեսվող 400 կՎ ՕԳ-ի Այրում - Դդմաշեն Տարբերակ 4ա-ն
անցնում է երկու Թռչունների և կենսաբազմազանության
կարևորագույն տարածքները, որոնք սահմանված են Birdlife
International-ի կողմից (տես Բաժին 11.3 – Հավելված III-ը)։
Կիրճերը՝ թռիչքներով ընդգրկումը չի ազդելու կառույցների հետ
կապված թռչուններին, որոնք ապրում են թփերում կամ ծառերում
ստորին հովտում կամ, որոնք շարժվում են բնական միջավայր
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հանդիսացող այդ կառույցներով, և այդպիսով չեն թռչում այն
բարձրության վրա, որտեղ նրանք կարող են բախվել լարերին։
Այդուհանդերձ, խոշոր գիշատիչները (անգղները և այլ գիշատիչներ
դիտարկվել են Դեբեդ գետի ձորում) թռչելով կիրճի վրայով, ինչպես
նաև ջրին կապված թռչունները, ինչպիսիք են ձկնկուլները,
կռունկները, կարապները և հավալուսները կարող են բախվել
շանթարգելին կամ հողակցման լարերին։ Տարբեր թռչնատեսակներ
կարող են հենարաններն օգտագործել նաև դրանց վրա թառելու
համար, դրանով իսկ բարձրացնելով էլեկտրահարվելու ռիսկը։
Թռչունների շրջանցող հարմարանքների տեղադրումը
բարձրացնելու է էլեկտրագծերի տեսանելիությունը և հաստկապես
ավելի բարակ հողակցման լարը։ Գերմանիայում անցկացված
տարբեր բնական միջավայրերի ուսումնասիրությունները ցույց են
տվել, որ թռչնի բախման ռիսկը էապես նվազում է թռչունների
շրջանցող հարմարանքների միջոցով՝ մինչև 90 % եթե տեղադրված
են հստակ տեսանելի բարձր հակադրության (օրինակ, սև ու
սպիտակ) շարժվող թռչունների շրջանցող հարմարանքներ (տես
Նկար 6-1-ը) շանթարգելի կամ հողակցման լարի վրա (VDE/FNN
2014)։

© RIBE

Նկար 6-1․ Սև ու սպիտակ, կոշտ պլաստիկ կտորներ, որոնք ճոճորվում են ձողի
վրա, որը երկու կողմից ամրացված է հողակցմանը կամ
շանթարգելին

Հետևաբար առաջարկվում է կողակցման լարի վրա տեղադրել
թռչունների շրջանցող այսպիսի հարմարանքներ, պահպանելով 20ից 25 մ հեռավորութունը միմյանցից, որտեղ գիծը անցնում է
գետերի կիրճերը (օրինակ, Դեբեդ և Աղստև գետերը) և հովիտները
(օրինակ, մեծ Այրումի մոտ), ինչպես նաև բարձր ռիսկային
գոտիներում չվող թռչնատեսակների համար, որոնք բացահայտվել
են ՀԱՀ-ի կողմից (տես Քարտեզներ 11-1-ից մինչև 11-5-ը Բաժին
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11.6 – Հավելված VI-ում)։ Երկարությունը կազմելու է
մոտավորոպես 10,5 կմ 400/ 500 կՎ ՕԳ-ների երկայնքով։
Թռչունների շրջանցող հարմարանքները կարող են ավելացվել
հողակցման լարին շինարարության ժամանակ, օգտագործելով գծի
մեքենաները կամ գծի հեծանիվները (տես Նկար 7-2-ը)։

© VDE/FNN 2014

© VDE/FNN 2014

Նկար 7-2․ Թռչունների շրջանցող հարմարանքի տեղադրումը՝ գծի մեքենայի
(ձախից) կամ գծի հեծանիվի (աջից) օգնությամբ

Կովկասյան կաքավը (Lyrurus mlokosiewiczi), որը դասակարգվում է
որպես խոցելի Հայաստանի Կարմիր գրքում8 հանդիպում է վերին
անտառային սահմանին և ենթալպիական և ալպիական
մարգագետիններում։ Տարբեր եվրոպական երկրների
ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ կաքավի տեսակները
առանձնակի հակված են բախումների կապված հաղորդագծերի
հետ (Bernotat & Dierschke 2015, Nopp-Mayr & Grünschachner-Berger
2011, Bevanger & Brøseth 2004)։
Այդ պատճառով առաջարկվում է ամենացածր շանթարգելի վրա
տեղադրել թռչունների շրջանցող համարանքներ, որտեղ 400 կՎ
ՕԳ-ն հատվում է ալպիական և ենթալպիական մարգագետինների
հետ վերին անտառային սահմանի մոտ՝ հատկապես Փամբակի
լեռնաշղթայի ԿԹՏ-ում և Դսեղի ԿԹՏ-ում (տես Քարտեզներ 11-1-ից
մինչև 11-5-ը Բաժին 11.6 – Հավելված VI-ում)։ Երկարությունը
400 ԿՎ ՕԳ-ի երկայնքով կազմելու է մոտավորապես 4,5 կմ ։
Էլեկտրահարման ռիսկը նվազագույնի հասցնելու նպատակով
հենարանի նախնական ֆուկնցիոնալ նախագծում պետք է
նախատեսվեն «թռչունների պահակներ» (օրինակ, չժանգոտող
պողպատե շերտավոր ձողեր, որոնք բավականաչափ ձգվում են
հորիզոնական պահպանվող տեղամասից դուրս և ամրացվում են
բոլոր մակերեսների վրա, որոնց վրա թռչունը կարող է նստել)։
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Չղջիկների բախումը շանթարգելների հետ հավանական չէ
կապված կողմնորոշվելու իրենց առանձնահատուկ կարողության
հետ և հետևավաբար ակնկալվող ազդեցությունը աննշան է (Ledec
et al. 2011, DG Consulting 2013, LLUR 2013)։
Կապված բնական միջավայրերի փոփոխման և բնական
միջավայրերի կորստի հետ հիմնական ազդեցությունները
(առկայության դեպքում) տեղի են ունենում արդեն շինարարության
փուլում, չնայած որ արդյունքներն ունեն մշտական բնույթ։ Սակայն
նաև միջանցքերը կարող են իրականացնել էկոլոգիական
գործառույթ (օրինակ, անողնաշավորների և թռչունների համար)։
-ի ազդեցությունը / -ի վրա
Կեդանական
աշխարհ

7.3.3

Զգայունությունը


-ի վրա/ կողմից
ազդեցության
աստիճանը


Ազդեցության տևողությունը

Ուղղակի/
Անուղղակի

Երկարաժամկետ

Ուղղակի

Թափոններ

Շինարարության ընթացքում թափոնների հեռացման հարցը
Շինարարության կապալառուն համաձայնեցնելու է քաղաքային
իշխանությունների հետ՝ օգտվելով այդ նպատակով կոմունալ
ծառայություններ մատուցողներից։ Այդ ծառայությունները
օգատագործվելու են նաև ենթակայանների շահագործաման
ընթացքում՝ ենթակայանի անձնակազմի կաղմից առաջացած
թափոնների հեռացման նպատակով։ Բոլոր վտանգավոր
թափոնները պահեստավորվելու են անվտանգ պահեստային
տարածքում ենթակայանի տեղամասում (տես Բաժին Ошибка!
Источник ссылки не найден.-ը)։
-ի ազդեցությունը / -ի վրա
Թափոններ
(որոնք առաջացել են ե/կ-ի
աշխատակազմի կողմից
շահագորման
ժամանակ)
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Զգայունությունը



-ի վրա/ կողմից
ազդեցության
աստիճանը



Ազդեցության տևողությունը

Ուղղակի/
Անուղղակի

Երկարաժամկետ
շահագործ- Անուղղակի
ման ժամանակ
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7.3.4

Աղմուկ

Պսակային աղմուկի ուժգնությունը պայմանավորված է
եղանակային պայմաններով։ Թաց եղանակը, մարախուղը կամ
անձրևը բարձրացնում է աղմուկի մակարդակը։ Հետևյալ
սահմանային արժեքները վավերական են բնակչության համար
(ՀԲ/ՄՖԿ ՇՄԱԱ Ուղեցույց)։
Աղյուսակ 7-6․ Աղմուկի համար սահմանային արժեքները բնակչության համար
(ՀԲ/ՄՖԿ ՇՄԱԱ Ուղեցույց)
Ընդունող

Մեկ ժամ LAeq (dB A)
Ցերեկային ժամեր

Գիշերային ժամեր

7:00 – 22:00

22:00 – 7:00

Բնակելի, ինստիտուցիոնալ,
կրթական

55

45

Արդյունաբերական, առևտրային

70

70

ՕԳ-ի շահագործումից առաջացող աղմուկը գնահատվում է որպես
ցածր։ Շանթարգելներից առաջացող աղմուկը (պսակային էֆեկտ)
լինելու է նվազագույն։ Հատուկ մեղմման միջոցառումներ
անհրաժեշտ չեն։
Ենթակայաններում աշխատող բանվորների համար աղմուկի
մակարդակները նույնպես չեն գերազանցվելու։ Ինչպես
վերապահված է Համաշխարհային Բանկի խմբի ՇՄԱԱ Ընդհանուր
ուղեցույցով՝ «ոչ մի բանվոր չպետք է ենթարկվի 85 դԲ (Ա)

գերազանցող աղմուկի ավելի քան 8 ժամ տևողության ընթացքում
առանց լսողական պաշտպանիչ միջոցներ կրելու»։ Չի ակնկալվում,
որ նորագույն տեխնոլոգիաներով նախագծված ենթակայանում
կարող են աղմուկի նման բարձր մակարդակներ կանոնավոր
շահագործման ժամանակ։
-ի ազդեցությունը / -ի վրա
Աղմուկ

7.3.5

Զգայունությունը


-ի վրա/ կողմից
ազդեցության
աստիճանը


Ազդեցության տևողությունը

Ուղղակի/
Անուղղակի

Երկարաժամկետ

Անուղղակի

Կլիմայի փոփոխությունը և օդի որակը

Հաղորդագծի և ենթակայանի շահագործման ժամանակ CO2-ը
արտաներվելու է տրանսպորտային մջոցներից, որոնք
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օգտագործվելու են սպասարկման աշխատանքների համար, բայց
փոքր քանակությամբ և խիստ ժամանակավոր։
SF6-ը, որը օգատգործվում է փոքր քանակություններով
օգտագործվում է նախատեսվող ենթակայանների շարժիչի
ավտոմատ անջատիչներում, իրենից ներկայացնում է ուժեղ
ջերմոցային գազ։ Պետք է պահպանվեն համապատասխան
ուղեցույցներ SF6-ի հետ վարվելու վերաբերյալ (տես Բաժին 11.5 Հավելված V-ը)։
Քանի որ սպասարկման աշխատանքները ՕՇ-ում սահմանափակ
են ժամանակի մեջ, առկա է միայն տրանսպորտային միջոցներից
առաջացող CO2-ի շատ ցածր արտանետումներ։ Նոր
ենթակայաններից ջերմոցային գազի արտանետումը
(օգտագործելով SF6) նույնպես լինելու է շատ ցածր կապված
հսկողության արդյունավետ տեխնոլոգիաների օգտագործման հետ։
-ի ազդեցությունը / -ի վրա
Կլիայի
փոփոխություն/
օդի որակ

7.4

Զգայունությունը



-ի վրա/ կողմից
ազդեցության
աստիճանը


Ազդեցության տևողությունը

Ուղղակի/
Անուղղակի

Երկարաժամկետ

Անուղղակի

Սոցիալական ազդեցությունները և դրանց մեղմումը
շինարարության ժամանակ
7.4.1

Հողօգտագործում և հողերի ձեռքբերում

ԲԼՀՀ փոխակերպիչ կայանի «Այրումի» ե/կ-ում և «Դդմաշեն» ե/կում կառուցման համար պահանջվող հողը արդեն ձեռք է բերվել
ԲԷՑ ՓԲԸ-ի կողմից։
Մոտավորապես 94 կմ (400 կՎ ՕԳ) և մոտավորապես 7 կմ (500 կՎ
ՕԳ) երկարությամբ նախատեսվող հաղորդագծերը հավանաբար
ազդելու են հողօգտագործման վրա։ Հնարավոր է, որ պահանջվի
որոշ մասնավոր հողերի ձեռքբերում ԲԷՑ ՓԲԸ-ի կողմից
հենարանների տեղամասերի և նոր մուտքի ճանապարհների
համար։ Այս հարցը իրենից իրավական խնդիր չի ներկայացնում
(Սոցիալական և պետական կարիքների համար հողերի օտարման
մասին օրենք, 2006թ․), բայց կարող է ազդել տեղական
բնակչության կայնքի վրա, փոփոխել հողօգտագործման
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գործելակերպերը ժամանակավորապես և մշտապես և առաջացնել
վնասներ ծառերին և մշակաբույսերին։
Որդեգրված ռազմավարությունը՝ խուսափել և նվազագույնսի
հասցնել ազդեցությունները որտեղ հնարավոր է և փոխհատուցել
Ծրագրի ազդակիր անձանց (ԾԱԱ) այն ազդեցությունների մասով,
որոնցից խուսափել հնարավոր չէ։ Հենարանների տեղադրությունը
որոշելուց հետո կադաստրային տեղեկատվությունը ճշգրիտ
սահմանելու է ազդակիր հողերի սեփականության կարգավիճակը։
Ավելին, իրավագետ-փորձագետները աջակցելու են ԾԱԱ-ին,
ովքեր չեն հանդիսանում գրանցված հողի սեփականատերեր, հողի
սեփականության իրավունքի օրիկանացման հարցերում։
Ազդեցությունը հողօգտագործման վրա (Գյուղատնտեսություն)․
Ուսումնասիրության տարածքի ներքո գյուղատնտեսությունը
հիմնականում կենտրոնացված է գյուղերի ստորին սարալանջերին։
Գյուղատնտեսական գործունեությունը ընդգրկում է
անասուններին, ոչխարներին, խոզերին և այծերին, ինչպես նաև
հիմնական մշակաբուսերը, ինչպիսիք են կարտոֆիլը, լոլիկը,
վարունգը և սմբուկը, և հացահատիկայինները, ինչպիսիք են
ցորենը և լոբազգիները, և պտղատու ծառերի տնկարկները
(օրինակ, ծիրանը)։ Դաշտերը մասնատված են, իսկ չափերը
հաճախ շատ փոքր։ Գյուղատնտեսությունը հնարավոր է լինելու
ՕՇ-ում շինարարական շրջանից հետո։ Առաջարկվում է կազմել
շինարարական աշխատանքների պլանը այնպես, որպեսզի դրանք
չխանգարեն բերքահավաքի շրջանին՝ մշակաբույսերին
հնարավորինս վնաս հասցնելուց խուսափելու նպատակով։ Որտեղ
հնարավոր է պետք է խուսափել պտղատու ծառերի տնկարկներով
անցնելուց կամ տնկարկները պետք է թողնվեն միջսյունային
տարածքում՝ եթե խուսափելը իրականանալի չէ։
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Լուսանկար 7-9․ Պտղատու տնկարկ ԲԼՀՀ փոխակերպիչ կայանի «Այրում» ե/կի տեղամասի մոտակայքում

Ազդեցությունը հողերի վրա (հողերի արածեցում)․
Արածեցվող հողերի/ լեռնային առոտավայրերի մեծամասնությունը
հանդիսանում է համայնքային հողեր, որոնք օգտագործվում են
խոշոր եղջերավոր անասունների սեփականատերերի կողմից։
Արածեցումը թույլատրվելու է միջանցքի ներքո։ Ակնկալվում է, որ
մշտական, ինչպես նաև ժամանակավոր ազդեցությունները լինելու
են սահմանափակ։ Այդուհանդերձ, համայնքային հողերի ամբողջ
օգտագործումը իրականացվելու է միայն համայնքային հողերը
վերահսկող համայնքային իշխանությունների համաձայնությամբ։
Արածեցվող հողերի բոլոր մասնավոր սեփականատերը
փոխհատուցվելու են արածեցման ռեսուրսների նկատմամաբ
մատչելիության վրա ցանկացած ժամանակավոր կամ մշտական
ազդեցությունների համար։
Ազդեցությունը հողօգտագործման վրա (մուտքի ճանապարհներ)․
Մուտքի ճանապարհեների ազդեցությունը կարող է լինել կամ
մշտական, եթե հողօգտագործման փոփոխությունը անդառնալի չէ
(օրինակ, մուտքի ճանապարհները դեպի ենթակայանների
տեղամասեր) կամ ժամանակավոր, եթե նախկին
հողօգտագործումը կարող է շարունակվել շինարարությունից
հետո։ Մասնավոր հողերի մուտքի ճանապարհների մշտական
ազդեցության աստիճանը գնահատվում է որպես սահմանափակ։
Այնուամենայնիվ, եթե մասնավոր հողերը անդառնալիորեն
փոփոխվեն մուտքի ճանապարհների կառուցապատման
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նպատակով, ապա կիրառվում է նույն հարկադիր օտարման
ընթացակարգը, ինչ՝ հենարանների տեղադրությունների և
բնակավայրերով հողերի համար։ Ժամանակավոր ազդեցության
դեպքում մշակաբույսերին և արտադրական կարողություններին
հասցրած վնասները պետք է ամբողջությամբ փոխհատուցվեն։

-ի ազդեցությունը / -ի վրա

Հողօգտագործում և հողերի
ձեռքբերում

7.4.2

Զգայունությունը



-ի վրա/ կողմից
ազդեցության
աստիճանը



Ազդեցության տևողությունը

Ուղղակի/
Անուղղակի

Երկարաժամկետ

Ուղղակի

Հարկադիր վերաբնակեցում

Հարկադիր վերաբնակեցումն ունի մեծ ազդեցություն ազդակիր
անձանց ապրուստի միջոցների վրա և հանդիսանում է
ենթակառուցվածքային ծրագրերի ամենակարևոր հարցերից մեկը։
Տների և ապրուստի միջոցների կորուստները պետք է
ամբողջությամբ փոխհատուցվեն։
ՎԶԵԲ-ի Կատարողական պահանջ ԿՊ 5-ը (Հողերի ձեռքբերում և
հարկադիր վերաբնակեցում) տրամադրում է երաշխիքներ
հասցեագրելու և մեղմելու աղքատացման ռիսկերը կապված
զարգացման ծրագրերով հարկադիր վերաբնակեցման հետ։ ՎԶԵԲ
ԿՊ 5-ի հիմնական նպատակները կայանում են նրանում, որ
հնարավորության դեպքում հարկադիր վերաբնակեցումներից
պետք է խուսափել։ ԾԱ անձինք պետք է խորհրդակցվեն և նրանց
պետք հնարավորություն տրվի մասնակցելու վերաբնակեցման
ծրագրի պլանավորմանը և իրականացմանը։ Տեղահանված անձինք
պետք է ստանան օգնություն իրենց ապրուստի միջոցները
բարելավելու կամ առնվազն իրենց վերականգնելու
նախածրագրային մակարդակներին։
Հարկադիր վերաբնակեցման բացասական ազդեցությունները
հասցեագրելու նպատակով անհրաժեշտ է, որպեսզի ազդակիր
անձինք լինեն․
 տեղեկացված իրենց տարբերակների և իրավունքների մասին
կապված վերաբնակեցման հետ
 խորհրդակցված և ունենան իրականանալի վերաբնակեցման
այլընտրանքներ
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 ապահովված ժամանակին և ամբողջական վերաբնակեցման
ծախսերով կորուստների և գույքի դիմաց
 ապահովված օգնությամբ, ինչպիսինն է տեղափոխման
թոշակավորումը տեղահանման ժամանակ
 ապահովված զարգացման օգնությամբ ի լրումն
փոխհատուցման, ինչպես օրինակ վարկային
հնարավորությունները, ուսուցումը կամ աշխատանքի
հնարավորությունները
 Խոցելի մարդիկ տեղահանված անձանց շրջանում, ինչպիսիք են
հաշմանդամները, տարեց մարդիկ, կանայք և երեխաները պետք
է ապահովված լինեն հատուկ սոցիալական օգնությամբ։
Հավանական ազդեցությունը բնակավայրերի վրա վերլուծվել է
արբանյակային պատկերների մեկնաբանությամբ և դաշտային
այցելությունների ժամանակ։
ՕԳ-ի վրա բոլոր աշխատանքները անցկացվելու են ՎԳԾ-ի, իսկ
անհրաժեշտության դեպքում, Վերաբնակեցման
գործողությունների պլանի (ՎԳՊ) համաձայն։ Վերաբնակեցումից
հնարավորինս խուսափումը հանդիսանում է գերակայություն։
Հետևավաբար բացվելու են շրջանցեր՝ տեխնիկապես հնարավորություն ունենալու դեպքում բնակավայրերի վրա ազդեցություն
չունենալու նպատակով։ Օրինակ, Դդմաշեն և Զովաբեր գյուղերի
միջև հարմարեցվել է 400 կՎ ծրագծում՝ որևէ շենքով անցկացումից
խուսափելու նպատակով (տես Քարտեզ 7-18-ը)։
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Քարտեզ 7-18․ Գծի ծրագծումից դուրս մնացած Դդմաշենի և Զովաբերդի միջև
եղած շենքերը

Երբ թռիչք է կատարվում գետերի հովիտների վրայով (օրինակ,
Դեբեդ և Աղստև գետերի), հովտից ներքև գտնվող շենքերը չեն
կարող մնալ միջնասյուների միջև։ Գծի ծրագծումը տեղայնացվել է
համապատասխանաբար, օրինակ, 500 կՎ ՕԳ-ի համար Այրումի և

Հաղթանակի միջև (տես Քարտեզ 7-19-ը)։
Քարտեզ 7-19․ «Այրում ե/կ-ի և Հաղթանակի միջև գտնվող տունը, որը դուրս է
մնալու 500 կՎ ՕԳ-ից

-ի ազդեցությունը / -ի վրա
Տների և
ապրուստի
միջոցների
կորուստ

Զգայունությունը



-ի վրա/ կողմից
ազդեցության
աստիճանը

 առկայության
դեպքում

Ազդեցության տևողությունը

Ուղղակի/
Անուղղակի

Երկարաժա
Ուղղակի
մկետ

Հարկադիր
տեղահանում
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7.4.3

Պատմության և մշակույթի վայրեր

Ուսումնասիրությունն անցկացվել է դաշտային այցելությունների
ընթացքում և արբանյակային պատկերների օգնությամբ։
Քննարկվել են միայն գոյություն ունեցող և նախատեսվող գծերի
մոտակայքում (500 մ հեռավորություն) գտնվող վայրերը։
Հիմնական մշակութային վայրերը, օրինակ, վանքերը, որոնք
գտնվում են մի քանի կմ հեռավորության վրա (տես 6.2.2-ը) չեն
նշվելու այստեղ, քանի որ դրանք անմիջանական ազդեցություն չեն
կրելու գծի շինարարությունից։
Լոռու մարզի Շնողի գուղապետարանի տարածքում Թեղուտ գյուղի
մոտակայքում (տես Քարտեզ 7-20-ը and Լուսանկար 7-10-ը)
հայտնաբերվել է նոր հնագիտական պեղումների տարածք։ Առկա
տեղեկությունների համաձայն, այդ վայրը գնտվում է պտղատու
ծառերով և այգիներով մարգագետնի վրա, որտեղ գտնվում են հին
քաղաքի մասունքներ։ Պեղումները սկսվել են մի քանի տարի առաջ։
Տեղեկատվությունը ներկայացվել է տեղացի ֆերմերի կողմից։ Այդ
տարածքից պետք է խուսափել։ Եթե Թեղուտ ՓԲԸ-ի գույքով գիծը
անցնելու է արևմուտքում, ապա այս մշակութային վայրը չի
հատվելու կամ ազդվելու։ Եթե հանքի վայրով գիծը անցնելու է
արևելքում, ապա այս մշակութային տարածքից պետք է խուսափել։

Քարտեզ 7-20․ Թեղուտ գյուղից (Լոռի) հարավ հայտնաբերված մշակութային
վայրը
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Լուսանկար 7-10․ Թեղուտ գյուղից (Լոռի) հարավ հայտնաբերված
մշակութային վայրը

ՕՇ-ների ներքո այլ հայտնի ֆիզիկական մշակութային գույք չի
գտնվում։ Այնուամենայնիվ ԲԷՑ ՓԲԸ-ն տվյալներ են ուղարկելու
նախատեվող հենարանների տեղադրությունների և մուտքի
ճանապարհների մասին ՀՀ Մշակույթի նախարարությանը, որը
տալու է վերջնական կարծիք, թե արդյոք շինարարությունից առաջ
որևէ ֆիզիկական կամ մշակութային գույք գոյություն ունի
առաջարկվող հենարանների տեղադրություններում։ Եթե
Նախարարությունը ունենա որևէ վերապահումներ (ինչը քիչ
հավանական է) կապված առանձին հենարանների հետ, ապա ԲԷՑ
ՓԲԸ-ն առաջարկելու է, իսկ նախարարությունը հաստատելու
դրանց տեղադրությունը։ Սա է ազգային օրենքով սահմանված՝
նախաշինարարական ընդունված ընթացակարգը։
Պատահական հայտնաբերման գտածոների ընթացակարգ
Այն դեպքում, եթե գտնվեն մշակութային և պատմական վայրեր
պետք է իրագործվի պատահական գտածոների ընթացակարգ։
Պատահական գտածոների դեպքում շինարարությունը պետք է
անմիջապես դադարեցվի և տեղեկություն տրվի Պատմության և
մշակույթի հուշարձանների պահպանության գործակալությանը/
Մշակույթի նախարարությանը՝ հետագա քայլերը
համաձայնեցնելու նպատակով (Հայաստանի օրենքի համաձայն)։
Պատահական գտածոների ընթացակարգը ներառելու է․
 անմիջապես դադարեցնել շինարարական աշխատանքները
հայտնաբերման վայրում

7608A01/FICHT-17241107-v1

177

Draft ESIA

Caucasus Energy Network Project

 ծանուցել պատասխանատու տեղական իշխանություններին և
Մշակույթի նախարարությանը
 գնահատել գտնված իրերը, ինչը իրականացվում է
Պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության
գործակալության/ Մշակույթի նախարարության հնագետների
կողմից
 որոշում, թե ինչպես վարվել գտնված իրի հետ, որը պետք է
կայացվի պատասխանատու մարմինների և գտնված իրի
կառավարման վերաբերյալ և որոշման իրագործում
 Շինարարական աշխատանքները կարող են վերսկսվել
ժառանգության երաշխավորման վերաբերյալ պատասխանատու
տեղական մարմիններից և Մշակույթի նախարարության գրավոր
թույլտվությունը ստանալուց հետո։
Պատահական գտածոների ընթացակագի իրականացումը
Շինարարարության կապալառուի համար որևէ ծախսեր չի
առաջացնի և համապատասխան պեղման և պահպանության
ծախսերը վճարվելու են կառավարության բյուջեից։
Շինարարության կապալառուն իրավունք չի ունենալու գտնված
իրով զբաղվելու ընթացքում պարապուրդի համար, քանի որ
ենթակառուցվածքի գծային բնույթի շնորհիվ Կապալառուն
հնարավորություն է ունենալու աշխատել ՕԳ-ի այլ հատվածների
վրա։
-ի ազդեցությունը / -ի վրա

Պատմական և
մշակութային
վայրեր

7.4.4

Զգայունությունը



-ի վրա/ կողմից
ազդեցության
աստիճանը



Ազդեցության տևողությունը

Ուղղակի/
Անուղղակի

Կարճաժամկետ՝ շինարարության
ժամանակ;
երկարաժամկետ՝
հենարան ների ֆիզիկական
առկայությունից

Ուղղակի և
անուղղակի՝ գծի
ֆիզիկական առկայությունից
(տեսողական
ասպեկտ)

Առողջություն և անվտանգություն

ԲԷՑ ՓԲԸ-ի ներքո Անվտանգության տեխնիկայի և հուսալիության
ծառայությունը պատասխանատու է բարձրավոլտ
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ենթակայանների և օդային հաղորդագծերի անվտանգության հետ
կապված բոլոր ասպեկտների համար։
Առողջության և անվտանգության վրա ուղղակի ազդեցությունները
նախատեսվող հաղորդագծերի և ենթակայանների շինարարության
ժամանակ, որոնք կարող են առաջանալ տարբեր գործոններից,
ինչպես շինարարության ժամանակ էլեկտրահարումը,
բարձրության վրա աշխատելը, շինարարարության ժամանակ
սանիտարարական իրավիճակը (օրինակ, աղտոտված ջուրը),
սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունները (ՍՓՀ),
հատկապես ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ը՝ բանվորների և բնակչության միջև
շփումների հետևանքով և այլն։
Համաձայն Համաշխարհային Բանկի ՇՄԱԱ-ի Ուղեցույցի «ոչ մի

բանվոր չպետք է ենթարկվի ավելի քան 85 դԲ (Ա) աղմուկի
մակարդակի օրական ավելի քան 8 ժամ թևողությամբ՝ առանց
լսողության պաշտպանության»։ Այդ սահմանը գերազանցելու
դեպքում բանվորները պետք է կրեն ականջախցաններ։
Քանի որ շինարարությունը իրականացվելու է մի միջավայրում,
որտեղ մոտակայքում առկա են գործող այլ գծեր, ապա որոշ
տարածքներում կարող է բարձր լինել էլեկտրահարման ռիսկը,
հատկապես այնտեղ, որտեղ հեռավորությունը գծերի միջև փոքր է
կամ որտեղ նախատեղված է գոյություն ունեցող գծերի հատում։
Բանվորների առողջության և անվտանգության համար
հավանական ազդեցություն կարող է կապված լինել նաև
աշխատանքային վթարների հետ գծի շինարարության ժամանակ
կամ աղտոտված խմելու ջրի կամ սննդի հետևանքով։
Բանվորական ճամբարները պետք է բավարարեն ՄՖԿ/ ՎԶԵԲ-ի
«Աշխատողների կացարանի վերաբերյալ փաստաթղթի»13
պահ ան ջ ն ե ր ը , ներառյալ, օրինակ, սանիտարական
հարմարությունների, բժշկական ծառայությունների, կացարանի
հնարավորությունների և այլնի քանակի վերաբերյալ։
Անուղղակի ազդեցությունները Առողջության և անվտանգության
վրա վերաբերում են Հայաստանի էներգացանցի կայունությանը և
գործառնությանը։ Ծրագրի անուղղակի ազդեցությունը միայն
աստիճանաբար բարձրացնելու է ռիսկը, որը գոյություն ունի
առանց Ծրագրին առնչություն ունենալու, օրինակ, բնական աղետի
դեպքում։

7608A01/FICHT-17241107-v1

179

Draft ESIA

Caucasus Energy Network Project

Շինարարության կապալառուն մշակելու է Առողջապահության,
անվտանգության և շրջակա միջավայրի կառավարման
համապատասխան պլան շինարարության փուլի համար և
իրականացնելու է Առողջապահության, անվտանգության և
շրջակա միջավայրի կառավարման համակարգ (ԱԱՇՄԿՀ)
շինարարության ժամանակ։ ՇԿ-ի ԱևԱ մենեջերը պետք է
ներգրավված լինի շինարարության ժամանակաշրջանի ամբողջ
ընթացքում։
Էլեկտրամագնիսական դաշտեր
Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի անվտանգության գոտիների
տեխնիկական կանոնակարգերը սահմանում են յուրաքանչյուր
կողմում 20 մ հեռավորություն՝ 110 կՎ, 25 մ հեռավոություն՝ 220 կՎ
և 30 մ հեռավորություն՝ 400 կՎ և 500 կՎ ՕԳ-ներից որպես
բուֆերային գոտի (GRA 2009)։ Դրանից բացի, պետք է քննարկվի
մաքրությունը շանթարգելների միջև (կախված հենարանների
վերջնական նախագծից)։
ՀԲ/ՄՖԿ-ի Կատարողական չափորոշիչները միջազգայնորեն
օգտագործվում են կառավարելու մարդու վրա
էլեկտրամագնիսական դաշտի ներգործությունը։ ՀԲ/ՄՖԿ-ի
Կատարողական չափորոշիչները պահանջում են Ոչ-իոնիզացնող
ճառագայթումից պաշտպանության միջազգային հանձնաժողովի
(ՈԻՃՊՄՀ/ICNIRP) կողմից սահմանված սահմանները, որոնք
հետևյալն են․
ՈԻՃՊՄՀ -ի (1998թ․) ներգործության ուղեցույցները էլեկտրամագնիսական
դաշտերին ընդհանուր հանրության ներգործության համար
Հաճախությունը

Էլեկտրական դաշտը

Մագնիսական դաշտը

(Վ/մ)

(µ/T)

3-150 կՀց

87

6,25

10-400 ՄՀց

28

0,092

2-300 ԳՀց

61

0,2

ՈԻՃՊՄՀ -ի ներգործության ուղեցույցները էլեկտրամագնիսական դաշտերին
ընդհանուր հանրության ներգործության համար
Հաճախությունը

Էլեկտրական դաշտը

Մագնիսական դաշտը

(Վ/մ)

(µ/T)

50 Հց

5000

100

60 Հց

4150

83

ՕԳ-ները նախագծվելու են այնպես, որ համապատասխանեն
ազգային և ICNIRP-ի չափորոշիչներին, որը ավելի խիստ է, և
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հետևաբար, մարդիկ, ովքեր ապրում են ՕԳ-ի մոտակայքում,
պաշտպանված են լինելու էլեկտրամագնիսական դաշտերի
նորգործության բացասական ազդեցություններից։
Ենթակայանների բանվորների համար կատարվելու են ԷՄԴ
չափումներ, և բարձր էլեկտրամագնիսական դաշտեր ունեցող
տարածքներում դրվելու են ցուցանակներ։
Բանվորների և ծրագրի առաջարկվող հաղորդագծերի անմիջական
մոտակայքում ապրող անձանց վրա ներգործությունը պետք է լինի
սույն ուղեցույցերում նշված արժեքներից ցածր։
Մարդու առողջության վրա ազդեցությունը բանվորների համար
շինարարության ընթացքում կարող է գնահատվել որպես ցածր։
-ի ազդեցությունը / -ի վրա
Առողջություն և
անվտանգություն

7.4.5

Զգայունությունը

-ի վրա/ կողմից
ազդեցության
աստիճանը





Ազդեցության տևողությունը

Ուղղակի/
Անուղղակի

Կարճաժամ
կետ՝ շինաՈւղղակի
րարության
ժամանակ

Ենթակառուցվածք

Նվազագույն ճանապարհային լուսանցքը բավարար է լինելու
բացասական խանգարումներից երթևեկությանը, որն առաջանում է
ճանապարհների հատումից։ Երթևեկության վրա բացասական
ազդեցություններից հնարավորինս խուսափելը ապահովվելու է
երթևեկության պատշաճ կառավարմամբ։
Այնտեղ, որտեղ նոր ՕԳ-ները գործում են զուգահեռ գոյություն
ունեցող այլ գծերի (օրինակ, «Գուգարք Հարկադիր վերաբնակեցումն
ունի մեծ ազդեցություն ազդակիր

-1» 220 կՎ ՕԳ-ն, 110 կՎ ՕԳ-ից մինչև Թեղուտի հանքի վայրը,
«Նոյեմբերյան/ Լալվար» 110 կՎ ՕԳ-ն, «Ալավերդի» - «Գարդաբանի»
220 կՎ), պետք է նաև ընտրվի նոր գծի և այլ էլեկտրագծերի միջև
նվազագույն տարածությունը, որը երաշխավորում է զուգահեռ
ընթացող գծերի ՕՇ-ի լայնությունը։ Այնտեղ, որտեղ գոյություն
ունեցող գծերը հատվում են նոր ՕԳ-ների հետ, պետք է ձեռնարկվեն
նախազգուշացման միջոցներ և շանթարգելների միջև ապահովվեն
նվազագույն տարածություններ ։
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Սպասվում է, որ «Կովկասյան էներգետիկ ցանց» նախագծի
շրջանակում իրականացվող աշխատանքները կառաջացնեն
հոսանքի որոշ անջատումներ, հատկապես երբ գործող «Մարաշ» և
«Նորատուս» 220 կՎ լարման ՕԳ-ները, ինչպես նաև 330 կՎ լարման
«Աթարբեկյան» ՕԳ-ն կմիացվի նոր «Դդմաշեն» ենթակայանին, և
220 կՎ լարման «Ալավերդի-2»-«Գարդաբանի» ՕԳ-ն կմիացվի
«Այրում» նոր փոխակերպիչ ենթակայանին։ ԲԷՑ ՓԲԸ-ն պետք է
մշակի էլեկտրաէներգիայի փոխհատուցման պլան՝ անջատումների
տևողությունը նվազագույնի հասցնելու և տեղացի սպառողների
էներգամատակարարումն ապահովելու նպատակով։
Հաղթանակ գյուղից հյուսիս-արևմուտք 500 կՎ ՕԳ-ն՝ Այրում –
Վրաստանի սահմանին պետք է խուսափի տեղի քարհանքից և
շրջանցի այն արևելքում (տես
Լուսանկար 7-11-ը)։

Լուսանկար 7-11․ Հաղթանակ գյուղից հյուսիս-արևմուտք քարհանքը
շրջանցվում է գծի ծրագծմամբ

Թեղուտ ՓԲԸ՝ Ընկերությունների «Վալեքս» խմբի անդամ,
հանդիսանում է Լոռու մարզի Թեղուտ գյուղի մոտակայքում
գտնվող պղնձի և մոլիբդենի խտանյութի բաց հանքի օբյեկտ։ 400 կՎ
ՕԳ-ն անցնելու Թեղուտ ՓԲԸ-ի մասի միջով։ 2016թ․-ի փետրվարի
դաշտային այցելության ժամանակ գծի ծրագծումը քննարկվեց
Թեղուտ ՓԲԸ-ի Էլեկտրաէներգիայի մասնագետի հետ, ով
առաջարկեց ծրագծումը հանքի արևմտյան հատվածում՝
անտառապատ տարածքներից ներքև (տես Լուսանկար 6-12-ը)։
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Լուսանկար 6-12․ Թեղուտի հանքի վայրից արևմուտք գտնվող 400 կՎ ՕԳ-ի
նախնական գծի ծրագծումը

Գծի ծրագծումը հանքի վայրից արևելք նույնպես անցնելու է Թեղուտ
ՓԲԸ-ի գույքի մի մասով։ Այդուհանդերձ, այն էապես ավելի շատ
անտառապատ տարածք է հատելու Թեղուտի հովտի արևելյան
կողմում, շրջանցելով Թեղուտ և Շնող գյուղերը և անցնելով Արչիս
գյուղերի գյուղատնտեսական հողերով՝ նախքան Դեբեդ գետի
հովտով անցնելը (տես Լուսանկար 6-13-ը և Լուսանկար 6-13-ը)։

Լուսանկար 6-13․ Թեղուտի հանքի վայրից արևելք գտնվող 400 կՎ ՕԳ-ի գծի
նախնական ծրագծում, գյուղից վերև
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Լուսանկար 7-9․ Թեղուտի հանքի վայրից հարավ-արևելք գտնվող 400 կՎ ՕԳ-ի
գծի նախնական ծրագծում, հատում անտառով

Հաշվի առնելով շրջակա միջավայրի վրա և սոցիալական
ազդեցությունները, նախընտրելի է գծի ծրագծումը հանքի վայրից
արևմուտք։ Այդ ծրագծումը առաջարկվել է նաև Թեղուտ ՓԲԸ-ի
Էլեկտրաէներգիայի մասնագետի կողմից։ Այդուհանդերձ, այս
տարածքում գծի վերջնական ծրագծումը պետք է մշակվի ԲԷՑ ՓԲԸ-ի
կողմից՝ Թեղուտ ՓԲԸ-ի հետ սերտ համագործակցությամբ։
-ի ազդեցությունը / -ի վրա

Ենթակառուցվածք

7.4.6

Զգայունությունը



-ի վրա/ կողմից
ազդեցության
աստիճանը



Ազդեցության տևողությունը

Ուղղակի/
Անուղղակի

Կարճաժամկետ՝
շինարարության
ժամանակ

Ուղղակի

Գենդերային ասպեկտները

Գծերի և ենթակայանների կառուցումը կարող է բարձրացնել
գոյություն ունեցող գենդերային անհամապատասխանությունները,
քանի որ կառուցումից առաջացած օգուտները հիմնականում
բաժին են ընկնելու տղամարդկանց և փոխհատուցման
վճարումների նկատմամբ մատչելիությունը և հսկողությունը
ամենայն հավանականությամբ լինելու տղամարդկանց, այլ ոչ
կանանց տրամադրության տակ, ինչը բարձրացնում է
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հավանականությունը, որ ընտանիքը նվազ կշահի։ Տարածքում կան
միայնակ կանանց կողմից վարվող տնային տնտեսությունների մեծ
քանակ, ովքեր հանդիսանում են ամենախոցելի մարդիկ։ Եթե
առաջանան վերաբնակեցման հարցեր, ապա միայնակ կանանց
կողմից վարվող տնային տնտեսությունների համար կիրառվելու են
նույն ընթացակարգերը, ինչ՝ խոցելի անձանց համար։
-ի ազդեցությունը / -ի վրա
Գենդերային
ասպեկտներ

7.4.7

Զգայունությունը


-ի վրա/ կողմից
ազդեցության
աստիճանը
 առկայության
դեպքում

Ազդեցության տևողությունը

Ուղղակի/
Անուղղակի

Կարճաժամկետ

Անուղղակի

Խոցելի անձինք

Լոռու մարզում աղքատության մակարդակը կազմում է մոտ 38,6%,
Տավուշի մարզում՝ 27,7%, Կոտայքի մարզում՝ 42,5%, իսկ
Գողարքունիքի մարզում՝ 35,8%, ներառյալ քաղաքային
տարածքները, որտեղ ակնկալվում է որ աղքատության
մակարդակը ավելի ցածր է։ Հեռավոր տարածքներում և 1․500 մ և
ավելի բարձրության վրա, սովորաբար աղքատությունը ավելի
բարձր է։ Մարդիկ իրենց ապրուստի միջոցները վաստակում են
բնամթերային հիմքով գյուղատնտեսությունից և հովվություն
անելուց։ Աղքատ մարդկանց մեծ մասը խոցելի է միտումների,
ցնցումների և սեզոնայնության նկատմամբ, նկատի ունենալով
կլիմայի փոփոխության հետևանքով անձրևների կրճատումը,
անսպասելի իրադարձությունների, ինչպիսիք են երկրաշարժերը
կամ պարզապես ձմռան սեզոնի վերջը իրենց բերում է իրենց
ապրուստի միջոցները պահպանելու եզրին։
Հնարավոր ազդեցությունները խոցելի մարդկանց վրա տեղի
կունենան միայն շինարարության ժամանակ։ Հավանական
ազդեցությունները, ինչպես հողի բռնագանձումը կամ վնասները
մշակաբույսերին, կարող են կրճատել խոցելի մարդկանց
ապրուստի միջոցների բազան այն աստիճանի, որ նրանց
ապրուստի միրոցները լուրջ վտանգվեն։ Խոցելի մարդկանց
մեծամասնությունը չունի հողի սեփականության իրավունք կամ
ունի շատ քիչ հող։ Այդ դեպքում աշատարակի հիմքի չափով հողի
կորուստը կարող է հանգեցնել խոցելիության։ Դեպքերի
մեծամասնությունում անվտանգ խմելու ջուրը, բժշկական
օգնությունը, կրթությունը և այլն նույնպես մտահոգություն է
առաջացնում։
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Սոցիալական կապիտալի և վստահության պակասը
հաստատությունների և իրավական աջակցության նկատմամբ
դարձնում է աղքատության եզրից ցածր մարդկանց հատկապես
խոցելի՝ փոխհատուցման վճարումների և վերաբնակեցման հետ
կապված անարդարությունների նկատմամբ։ ՎԶԵԲ ԿՊ 5-ի
համաձայն ապրուստի միջոցների ամբողջական վերականգնումը
նշանակում է, որ մարդիկ ի լրումն կանխիկ դրամով
փոխհատուցման, ստանում են աջակցություն ստեղծելու ապագա
ապրուստի միջոցները։ Առաջարկվում է պաշտոնական
համագործակցություն մասնագիտացված ՀԿ-ի հետ։
Համաձայն վերոգրյալի, հաճախ խոցելի մարդիկ դժկամությամբ են
բարձրաձայնում իրենց բողոքները հասարակության մեջ և չեն
հայցում իրավական աջակցություն, երբ իրեն հետ վարվում են
անարդար։ Առաջարկվում է, որ շինարարության ընթացքում
սոցիալական մասնագետը կատարի դաշտային այցելություններ և
անցկացնի հարցազրույցներ ծրագրի ազդակիր տնային
տնտեսությունների հետ՝ անբավարարության բացակայությունը
հաստատելու նպատակով կամ, չբացահայտված հարցերի
հայտնաբերման դեպքում, աջակցում է ազդեցություն կրած
մարդկանց առաջ քաշելու իրենց խնդիրները։
Աղքատության շեմից ցած գտնվող տնային տնտեսությունները
կարող են կորցնել իրենց ապրուստի հիմքը, եթե ենթարկվեն հողի
կորստի կամ վերաբնակեցման ազդեցության։ Այդ դեպքում
իրականացվեու է հատուկ ապրուստի աջակցության ծրագիր։
-ի ազդեցությունը / -ի վրա

Զգայունությունը

-ի վրա/ կողմից
ազդեցության
աստիճանը

Ազդեցության տևողությունը

Ուղղակի/
Անուղղակի

Խոցելի մարդիկ



Դեռևս անհայտ

Երկարաժամկետ

Ուղղակի

7.4.8

Տեղական աշխատուժը

Շինարարության ժամանակաշրջանի ընթացքում տեղական
աշխատուժը զբաղված է լինելու ենթակայանների, հենարանների և
լարանցումների ընթացակագերի շինարարության մեջ։ Դա
նպաստելու է շատ պահանջված դրամային եկամուտին գյուղական
վայրերում և քաղաքներում, որտեղ արդյունաբերական հիմքը
մաշված է։ Սակայն եկամուտների ստեծման հնարավորությունը
երկարաժամկետ տևողության համար չէ։
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-ի ազդեցությունը / -ի վրա

Տեղական
աշխատուժ

7.5

Զգայունությունը



-ի վրա/ կողմից
ազդեցության
աստիճանը



Ազդեցության տևողությունը

Ուղղակի/
Անուղղակի

Կարճաժամկետ՝
շինարարության
Ուղղակի
ժամանակաշրջանով
սահմանափակված

Սոցիալական ազդեցությունները և դրամնց մեղմումը
շահագործման ժամանակ
7.5.1

Հողօգտագործում

Նախատեսված ենթակայանների տեղամասերի համար
պահանջվող բոլոր հողերը արդեն ձեռք են բերվել ԲԷՑ ՓԲԸ-ի
կողմից։ Յուրաքանչյուր նոր հենարանի համար մոտ 200 մ²
տարածք պետք է օտարվի և մասամբ կնքվի հենարանների
հիմքերի համար որպես մշտական ազդեցություն (շինարարության
փուլի)։ Սպասարկման նպատակով պետք է ստեղծվեն մշտական
մուտքի ճանապարհներ։ ԲԷՑ ՓԲԸ-ն պետք է ձեռք բերի հողեր
մուտքի ճանապարհները լայնացնելու համար։ Գծի միջանցքների
մնացած հողերը կարող են օգտագործվել որպես
գյուղատնտեսական հողեր կամ որպես արոտավայրերի հողեր՝
ինչպես նախկինում։ ՕՇ-ների սպասարկման աշխատանքների
ժամանակ առաջացած ազդեցությունները, ինչպես օրինակ,
մշակաբույսերի վնասվածքները, փոխհատուցվելու են։
-ի ազդեցությունը / -ի վրա
Հողօգտագործում

7.5.2

Զգայունությունը


-ի վրա/ կողմից
ազդեցության
աստիճանը


Ազդեցության տևողությունը

Ուղղակի/
Անուղղակի

Երկարաժամկետ

Ուղղակի

Առողջություն և անվտանգություն

Բանվորների առողջությունը և անվտանգությունը
Սպասարկման բանվորները և ենթակայանի աշխատակազմը
ենթարկվեու է էլեկտրամագնիսական դաշտի և աղմուկի
(պսակային էֆեկտ) ներգործությանը։ Նրանք կարող են նաև
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ունենալ վթարներ ուղևորություններից, անկումներից և
գործիքներով վարվելուց և այլն։
Բանվորների առողջության և անվտանգության վրա
ազդեցությունները կարող են առաջանալ ՕՇ-ի սպասարկման
աշխատանքներից, տեղական ճանապարհների նորոգումից և
հաղորդագծերի և ենթակայանների շահագործումից և
սպասարկումից։ Հաղորդագծի շահագործման և սպասարկման
աշխատանքների ժամանակ օգտագործվելու են ռիսկեր
պարունակող որոշ վտանգավոր նյութեր։ Օրինակ,
ենթակայանների տրանսֆորմատորների մեջ լցվում է
մեկուսացնող յուղ, իսկ նոր ավտոման անջատիչների մեջ լցվում է
ծծմբի հեքսաֆլորիդ (SF6) գազ։ Այդ նյութերի կամ թափոնների ոչ
ճիշտ տեղափոխումը, օգտագործումը կամ կառավարումը կարող է
հանգեցնել բանվորների առողջության վրա ազդեցությունների։
Ենթակայանները և հաղորդագծերը շահագործելուց հետո
առաջանալու է էլեկտրական ցնցման և էլեկտարահարման,
հրդեհների և պայթյունների ռիսկեր։
Ենթակայնների բանվորների հետ կապաված, ընդհանուր առմամբ,
ամենաուժեղ էլեկտրամագնիսական դաշտերը (ԷՄԴ) առաջանում
են ենթակայան մտնող և դուրս եկող հաղորդագծերից։
Ենթակայանի սարքավորումերի, ինչպիսինն է
տրանսֆորմատորները, ռեակտորները և կոնդենսատորային
մարտկոցը, ԷՄԴ-ի ուժգնությունը՝ տարածության մեծացման հետ
կտրուկ նվազում է։
Ենթակայանի ցանկապատից կամ պատից դուրս՝ ենթակայանից
առաջացող ԷՄԴ-ն սովորաբար անտարբերակելի է ֆոնային
մակարդակներից։
Հիմնվելով մեծածավալ գիտական գրականության
(Առողջապահության Համաշխարհային Կազմակերպության ԷՄԴ
միջազային ծրագիր) վերջերս արված խորը ուսումնասիրության
վրա, ԱՀԿ-ն եզրակացրել է, որ «չնայած ընդարձակ
ուսումնասիրության, առ այսօր վկայություն չկա եզրակացնելու, որ
էլեկտրամագնիսական դաշտերի ցածր մակարդակների
ներգործության ենթարկվելը վնասակար է մարդու առողջության
համար»։ Միջազգայնորեն օգտագործվող չափորոշիչները/
սահմանային արժեքները կապված ելեկտրական և մագնիսական
դաշտերի հետ (50 Հց) նկարագրված են Բաժին 11.4-ում (Հավելված
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IV)։ Աշխատատեղերի համար առաջարկվում է առավելագույնը
10 կՎ/մ էլեկտրական դաշտի և 500 µT մագնիսական դաշտի
համար՝ համապատասխանաբար։ Այլ հաղորդագծերի ծրագրերից
ստացված փորձից առաջացած ԷՄԴ-ները սահմանված
չափորոշիչներից/ սահմանային արժեքներից ցածր են։
Բնակչության առողջությունը և անվտանգությունը
Ժամանակի մեջ սահմանափակված աղմուկի արտանետումները և
պսակային էֆեկտը առաջանալու են ենթակայաններում
սպասարկման աշխատանքներից։
Բնակելի բոլոր շինությունները և կառույցները բացառվում են ՕՇից՝ ԷՄԴ-ից մարդկանց անվտանգությունը ապահովելու
նպատակով։ Միջազգայնորեն օգտագործվող չափորոշիչները/
սահմանային արժեքները՝ կապված էլեկտրական և մագնիսական
դաշտերի հետ (50 Հց) նկարագրված են Բաժին 11.4-ում (Հավելված
IV-ում)։ Հանրության համար միջազգայնորեն ընդունված են
հետևյալ սահմանային արժեքները․
Էլեկտրական դաշտ՝ առավելագույնը 5 կՎ/մ
Մագնիսական դաշտ՝ առավելագույնը 100 µT։
Այլ հաղորդագծերի ծրագրերից ստացված փորձից՝ առաջացած
ԷՄԴ-ները սահմանված չափորոշիչներից/ սահմանային
արժեքներից ցածր են։
Ենթակայնների հետ կապված, ընդհանուր առմամբ, ԷՄԴ-ն
առաջանում է ենթակայան մտնող և դուրս եկող հաղորդագծերից։
Ենթակայանի սարքավորումերի, ինչպիսինն է
տրանսֆորմատորները, ռեակտորները և կոնդենսատորային
մարտկոցը, ԷՄԴ-ի ուժգնությունը՝ տարածության մեծացման հետ
կտրուկ նվազում է։ Ենթակայանի ցանկապատից կամ պատից
դուրս ենթակայանից առաջացող ԷՄԴ-ն սովորաբար
անտարբերակելի է ֆոնային մակարդակներից։ Այդուհանդերձ,
առաջարկվում է կատարել ԷՄԴ-ի չափումներ ենթակայանների
ներսում և ցանկապատի երկայնքով ենթակայանների մոտ՝ գծին
ամենամոտ գնտվող որոշ առանձին տներում, և շանթարգելից
անմիջապես ներքև 1,7 մ բարձրության վրա՝ գծի լրիվ
բեռնվածության նեքո։
Շահագործման ժամանակ բանվորների և ընդհանուր հանրության
առողջության և անվտանգության վրա ազդեցությունները
ընդհանուր առմամբ գնահատվում են որպես ցածր։
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-ի ազդեցությունը / -ի վրա
Առողջություն և
անվտանգություն

7608A01/FICHT-17241107-v1

Զգայունությունը


-ի վրա/ կողմից
ազդեցության
աստիճանը


Ազդեցության տևողությունը

Ուղղակի/
Անուղղակի

Երկարաժամկետ

Ուղղակի
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Ազդեցությունների ամփոփում

Աղյուսակ 7-7․ Նախագծման փուլում ազդեցությունների ամփոփում
-ի ազդեցությունը / -ի վրա
Գծի ծրագծում
Մուտքի ճանապարհ

Զգայունությունը

-ի վրա/ կողմից ազդեցության
աստիճանը







Ազդեցության
տևողությունը

Ուղղակի/
Անուղղակի

Երկարաժամկետ
Երկարաժամկետ

Ուղղակի
Ուղղակի

Ազդեցության
տևողությունը

Ուղղակի/
Անուղղակի
Ուղղակի՝ գծի և
ենթակայանների
առկայությունից

Աղյուսակ 7-8․ Շինարարության փուլում ազդեցությունների ամփոփում
-ի ազդեցությունը / -ի վրա

Զգայունությունը

-ի վրա/ կողմից ազդեցության
աստիճանը





Երկարաժամկետ
ազդեցություններ՝
հենարանների և
ենթակայանների
առկայությունից

ա) ենթակայանի շինարարությունից





Երկարաժամկետ

Ուղղակի

բ) ՕԳ շինարարությունից
Հողերի էրոզիա
Հողեր







Երկարաժամկետ

Ուղղակի




Կարճաժամկետ՝
շինարարության
ժամանակ

Ուղղակի

Կարճաժամկետ՝
շինարարության
ժամանակ

Անուղղակի

Լանդշաֆտ

Բուսական և կոենդանական աշխարհ

Ջրային ռեսուրսներ
ա) Ստորերկրյա ջրեր
բ) Մակերևութային ջրեր
Պինդ թափոններ (որոնք առաջացել
են շինարարական
աշխատանքներից և բանվորների
կողմից)
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-ի ազդեցությունը / -ի վրա
Աղմուկ

Կլիմայի փոփոխություն/ օդի որակ
Հողօգտագործում և հողերի
ձեռբերում
Տների և ապրուստի կորուստ
Հարկադիր տեղահանություն

Caucasus Energy Network Project

Զգայունությունը

-ի վրա/ կողմից ազդեցության
աստիճանը

Կարճաժամկետ՝
շինարարության
ժամանակ
Կարճաժամկետ՝
շինարարության
ժամանակ

Ուղղակի/
Անուղղակի













Երկարաժամկետ

Ուղղակի



 առկայության դեպքում

Երկարաժամկետ

Ուղղակի





Առողջություն և անվտանգություն





Ենթակառուցվածք





Գենդերային ասպեկտներ



 առկայության դեպքում

Խոցելի մարդիկ



Դեռևս անհայտ է

Տեղական աշխատուժ





Պատմական և մշակութային վայրեր

Ազդեցության
տևողությունը

Կարճաժամկետ՝
շինարարության
ժամանակ և
երակարաժամկետ
ազդեցություններ՝
հենարանների
ֆիզիկական
առկայությունից
Կարճաժամկետ՝
շինարարության
ժամանակ
Կարճաժամկետ՝
շինարարության
ժամանակ
Կարճաժամկետ՝
շինարարության
ժամանակ
Երկարաժամկետ
Կարճաժամկետ՝
շինարարության
ժամանակով
սահմանափակված

Ուղղակի

Ուղղակի

Ուղղակի և
անուղղակի՝ գծի
ֆիզիկական
առկայությամբ
(վիզուալ ասպեկտ)

Ուղղակի

Ուղղակի

Անուղղակի
Ուղղակի
Ուղղակի

Աղյուսակ 7-9․ Շինարարության փուլում ազդեցություններ ամփոփում
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-ի ազդեցությունը / -ի վրա

Զգայունությունը

Բուսական աշխարհ
Կենդանական աշխարհ
Թափոններ (առաջացած ե/կ
աշխատակազմի կողմից)
Աղմուկ
Կլիմայի փոփոխություն
Հողօգտագործում
Առողջություն և անվտանգություն

=
=
=
=
=
=

Ազդեցության
տևողությունը

Ուղղակի/
Անուղղակի







Երկարաժամկետ
Երկարաժամկետ

Ուղղակի
Ուղղակի





Երկարաժամկետ

Անուղղակի











Երկարաժամկետ
Երկարաժամկետ
Երկարաժամկետ
Երկարաժամկետ

Անուղղակի
Անուղղակի
Ուղղակի
Անուղղակի

Ազդեցության աստիճանը․







-ի վրա/ կողմից ազդեցության
աստիճանը

Զգայունության աստիճանը
բարձր
միջին
ցածր
զրոյական
տեղական՝ դրական
տարածաշրջանային՝ դրական
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բարձր
միջին
ցածր
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8. Շրջակա միջավայրի և սոցիալական կառավարման
պլան
ՇՄՍԿՊ-ն սահմանում է առանցքային կապ կառավարման և
մեղմման միջոցառումների միջև, որոնք սահմանված են սույն
հաշվետվության մեջ և նախագծման ժամանակ միջոցառումների
ծրագրի պատշաճ իրականացման միջև։ Այն ամփոփում է
ակնկալվող բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունները
և ներկայացնում միջոցառումների մանրամասները; այդ
ազդեցությունները մեղմելու պատասխանատվությունները;
մեղմման հետ կապված ծախսերը; ինչպես նաև ուղիները, որոնցով
միջոցառումների իրականացումը և արդյունավետությունը
ենթարկվելու է մոնիտորինգի և վերահսկողության։
ՇՄՍԿՊ-ն մաս է կազմելու Կովկասյան էներգետիկ ցանցի ծրագրի
տենդերի փաստաթղթերի և դառնալու է շինարարական
քշխատանքների պայմանագր(եր)ի անբաժան մաս։ ԲԷՑ ՓԲԸ-ն
ունենալու է ընդհանուր պատասխանատվություն ՇՄՍԿՊ-ի
իրակականցման համար և կարող է լրացնել իր ներքին
կարողություններին աշխատանքների բնապահպանական և
սոցիալական մոնիտորինգի համար՝ վարձելով բարձրորակ
խորհրդատվական ծառայություններ աշխատանքների
տեխնիկական վերահսկման համար, ինչը ընդգրկելու է ՇՄՍԿՊ-ի
հետ շինարարական աշխատանքների համապատասխանելու
հարցը։
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«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Մեղմման միջոցառումներ
8.1.1

Մեղմման միջոցառումները նախագծային և նախաշինարարական փուլի համար

Աղյուսակ 8-10․ Նախագծային և նախաշինարարարկան փուլի մեղմման միջոցառումների ամփոփում
Նախագծային և նախաշինարարական փուլում կիրառվելիք մեղմման միջոցառումները
Մեղմման հարց․ գծի ծրագծում, մուտքի ճանապարհներ
Մեղմման միջոցառումներ

Պատասխանատու
կողմ

Իրականացման
բյուջե (USD)

ՕԳ միջանցքների գծի առաջարկվող ծրագծման իրականացում (տարբերակ 4ա) և/ կամ հենարանների
տեղադրությունների շեղում՝ ֆիզիկական վերաբնակեցումից խուսափելու և պահպանվող տարածքների վրա
(«Մարգահովիտ» պետական արգելավայր, Կովկասյան մրտենու արգելավայր), անտառապատ տարածքներից
և պատմական/ մշակութային վայրերից խուսափելու նպատակով (տես Գլուխ 5-ը)
Հենարանների «թռչունների համար ընդունելի» նախագծում (օրինակ, թռչուններին շեղող հարմարանքներով)
Ուսումնասիրության տարածքում հենարանների համարմարեցում սեյսմիկ ռիսկի մակարդակին
Օգտագործել լայն ծածկույթի հենարաններ՝ հովիտները կամրջելու և դրանով իսկ անտառապատ տարածքում
հատված ծառերի քանկը կրճատելու նպատակով
Պահպանել 100 մ հեռավորություն ափամերձ տարածքներից՝ հնարավորության դեպքում (առնվազն 50 մ)
հենարանների համար

Նախագծման
կապալարռու

Հենարանները չպետք է տեղավորվեն պտղատու այգիներում, խաղողի դաշտերում և այլն (շրջանցում/ թռիչքի
ձգում)։ Հնարավորության դեպքում, աշխատարակները տեղադրել դաշտերի եզրին։

ԲԷՑ ՓԲԸ

Խուսափել Հաղթանակից հյուսիս արևմուտք գտնվող քարհանքով անցումից, իրականացնելով գծի
առաջարկվող ծրագծումը

Շինարարության
կապալառու

Ներառված է
շինարարության
ծախսերի մեջ

400 կՎ ՕԳ-ի գծի վերջնական ծրագծումը, հատելով Թեղուտի հանքի վայրը, պետք է սերտորեն համակարգվի
Թեղուտ ՓԲԸ-ի հետ
Տեղավորել հենարանները գոյություն ունեցող ճանապարհների մոտ՝ նոր մուտքի գրունտային ճանապահների/
ճանապարհների շինարարությունը նվազագույնի հասցնելու նպատակով
Տեղեկացնել Հուշարձանների պահպանության գործակալությանը/ Մշակույթի նախարարությանը հենարանների
կամ մուտքի ճանապարհների շինարարության մասին՝ պատմական կամ մշակութային վայրերի հատումից
խուսափելու նպատակով։ Քննարկել շրջանցման հարցը, եթե անհրաժեշտ է։
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Նախագծային և նախաշինարարական փուլում կիրառվելիք մեղմման միջոցառումները
Մեղմման հարց․ գծի ծրագծում, մուտքի ճանապարհներ
Մեղմման միջոցառումներ

Պատասխանատու
կողմ

Իրականացման
բյուջե (USD)

Խուսափել սահմանագծում իրականացնելուց բերքահավաքի շրջանում՝ վնասները ցածր պահելու նպատակով
Տեղեկացնել ԾԱ անձանց սահմանագծում իրականացնելուց առաջ առ այն, որ տնկարկները/ ծառերը կարող են
ենթարկվել ազդեցության
Տեղեկացնել ԾԱ անձանց սահմանագծումից առաջ փոխհատուցման մեխանիզմների վերաբերյալ
Վճարել փոխհատուցում բոլոր վնասների համար, որոնք առաջացել են տեղագրության ժամանակ՝ ծրագրի
ՎՔՇ-ի համապատասխան
ԲԷՑ ՓԲԸ-ն պեքտ է մշակի էներգիայի փոխհատուցման պլան, որպեսզի նվազագույնի հասցնի
էլեկտրաէներգիայի հավանական անջատումների տևողությունը և երաշխավորի էլեկտրամատակարարումը
էլետրաէներգիայի տեղական սպառողներին։

8.1.2 Շինարարության փուլի մեղմման միջոցառումներ

Աղյուսակ 8-11․ Շինարարության աշխատանքների ժամանակ բուսական և կենդանական աշխարհի պահպանության վերաբերյալ մեղմման
միջոցառումների ամփոփում
Շինարարության փուլում կիրառվելիք մեղմման միջոցառումներ
Մեղմման հարց․ բուսական և կենդանական աշխարհ
Մեղմման միջոցառումներ (կապված ՇՄԱԱ Ուղեցույցների․ Էլեկտրաէներգիայի հաղորդում և բաշխում)

Պատասխանատու
կողմ

Իրականացման
բյուջե (ԱՄՆԴ)

Շինարարության
կապալառու

Ներառված է
շինարարական
ծախսերում

Խուսափել շինարարությունից բազմացման/ բնադրման սեզոնին (մարտ - հունիս) անտառապատ
տարածքներում և ԿԹՏ-երում
Անհրաժեշտ գծի անցկացման տարածքների որոշումը՝ բնապահապանական տեղանքի կառավարչի հետ
միասին՝ ծառերի հատումից խուսափելու նպատակով
Խուսափել շինարարական աշխատանքների ժամանակ ՕՇ-ի ամբողջական մաքրումից
Պահպանել շինարարական հրապարակներին հարակից տարածքներում գտնվող խոշոր ծառերը փայտե
արգելափակոցներով՝ ոչ միտումնավոր ոչնչացումը կանխելու նպատակով
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Շինարարության փուլում կիրառվելիք մեղմման միջոցառումներ
Մեղմման հարց․ բուսական և կենդանական աշխարհ
Մեղմման միջոցառումներ (կապված ՇՄԱԱ Ուղեցույցների․ Էլեկտրաէներգիայի հաղորդում և բաշխում)

Պատասխանատու
կողմ

Իրականացման
բյուջե (ԱՄՆԴ)

Շինարարության
կապալառու

135 000 տեղադրման
համար

Պահպանել խոշոր ծառերի արմատային գոտիները մեքենաների կամ փորված նյութի չափազանց մեծ քաշից
Գծանշել անցկացման տարածքները և մուտքի ճանապարհների ծրագծումը
Արգելեր բույսերի հավաքումը և որսը; հրահանգել բանվորներին չանհանգստացնել կենդանիներին; թույլ չտալ
մուտքը անտառ
Հնարավորինս օգտագործել գոյություն ունեցող ճանապարհները/ արահետները; անհրաժեշտության դեպքում,
հիմնանորոգել գոյություն ունեցող մուտքի ճանապարհները/ գրունտային ճանապահները
Հնարավորության դեպքում, առանց մուտքի գրունտային ճանապարհի՝ հենարանների տեղադրություններ
պետք է մուտք գործել ՕՇ-ով՝ նոր մուտքի ճանապարհների/ գրունտային ճանապարհների կառուցումը
նվազագույնի հասցնելու նպատակով։ Նոր մուտքի գրունտային ճանապարհների անխուսափելի կառուցումը
պետք է համաձայնեցվի Բնապահպանության նախարրության հետ
Նոր մուտքի ճանապարհների մանրազննին նախագծում, խուսափել առուներ և գետեր հատող մուտքի
ճանապարհներ նախագծելուց
Նվազագույնի հասցնել օտար հողերի ներմուծումը և խուսափել խորթ ինվազիվ բույսերի ներդրումից
էլեկտրագծի միջանցք
Առաջարկվում է հողակցման լարի վրա տեղադրել հստակ տեսանելի բարձր հակադրության թռչող թռչունի
թռիչքը շեղող նշաններ այն տեղերում, որտեղ գիծը հատում է գետերի կիրճերը և հովիտները, ինչպես նաև
շանթարգելների վրա այն տարածքներում, որտեղ գիծը հատելու է լեռնային մարգագետինները անտառի
վերին եզրի մոտ, հատկապես ԿԹՏ-երում Փամբակի լեռնաշղթայում և Դսեղում։ (տես Բաժին Ошибка!
Источник ссылки не найден.-ը)
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Շինարարության փուլում կիրառվելիք մեղմման միջոցառումներ
Մեղմման հարց․ բուսական և կենդանական աշխարհ
Մեղմման միջոցառումներ (կապված ՇՄԱԱ Ուղեցույցների․ Էլեկտրաէներգիայի հաղորդում և բաշխում)

Պատասխանատու
կողմ

«Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի կողմից անտառի ծառերի վերատնկման կառավարման պլանի իրականացում
համաձայն ազգային օրենքի․ տարածքը առնվազն երկու անգամ ավելի մեծ, քան այն տարածքը, որտեղ
ծառեր են հատվել, տեղանքին բնորոշ տեղածին ծառատեսակների վերատնկում՝ այն տեղանքի մոտակայքում,
որտեղ հատվել են ծառեր (օրինակ, դեգրադացված անտառային տարածքներում); սպասարկումը 7 տարվա
ընթացում

Շինարարության
կապալառու

Գրանցամատյանում վարվող բոլոր հեռացված ծառերի գրանցում, ներառյալ տվյալները ծառերի չափերի և
տեսակների մասին

«Հայանտառ» ՊՈԱԿ

Իրականացման
բյուջե (ԱՄՆԴ)

300․000

Վերականգնել բոլոր խախտված տարածքների բուսականությունը և վերակագնել մուտքի ճանապարհները,
բանվորների ճամբարները, գծի անցկացման և հանքավայրերի տարածքները՝ տեղանքին բնորոշ և
հարմարվող բուսատեսակներով
Առաջարկվում է ՀԾԾ-ի կողմից լրացուցիչ ծառատունկ՝ երեք անգամ մեծ տարածքի վրա, որտեղ հատվել են
ծառեր, սպասարկում 4 ընթացքում
Առաջարկվում են ՀԾԾ-ի կողմից իրականացվելիք իրազեկման գործողություններ բարձրացում
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Աղյուսակ 8-12․ Շինարարության ժամանակ էրոզիայի հսկողության վերաբերյալ մեղմման միջոցառումների ամփոփում
Շինարարության ժամանակ կիրառվելիք մեղմման միջոցառումները
Մեղմման հարցը․ էրոզիա
Մեղմման միջոցառումներ (հաշվի առնելով ՇՄԱԱ Ուղեցույցները․ Շինարարություն և շահագործման
դադարեցում)

Պատասխանատու
կողմ

Իրականացման
բյուջե (USD)

Շինարարության
կապալառու

Ներառված է
շինարարության
ծախսերում

Նվազագույնի հասցնել հողի վերին շերտի հեռացումը հենարանների տեղամասերում և ենթակայանների
տեղամսերում
Վերադարձնել հողի վերին շերտը՝ հենարանների և ենթակայանների կառուցումից հետո
Վերասերմել/վերատնկե խոտի/ թփերի բնիկ տեսակները հենարանների տեղամասերում
Մուտքի ճանապարհների համար տեղադրությունների մանրազննին ընտրություն
Իրականացնել էրոզիայի հսկողության միջոցառումներ մուտքի ճանապարհների վրա
Խուսափել չամրացված դատարկ ապարի նստվածքից զառիթափ լանջերն կամ գետերի և դրենաժային
ջրանցքների մոտ
Պաշտպանել դատարկ ապարի ավելցուկը լվացումից
Ավելցուկային փուխր գրունտը թողնվելու է սովորական կույտերում, ծածկվելու է հողի վերին շերտով և
ծածկվելու է բուսականության բնիկ տեսակներով
Իրականացնել դրենաժային հսկողության միջոցառումներ (ջրթող խողովակներ, առափներ և այլն) մշտական
մուտքի ճանապարհների վրա, եթե դրանք զառիթափ կամ էրոզիայի հակում ունեցող տարածքներում են
Նոր մուտքի ճանապարհների վերականգնում, որոնց կարիքը չի լինելու շինարարական աշխատանքներից
հետո
Հնարավորինս արագ վերականգնել թաց եղանակին աշխատանքներ կատարելիս լանշաֆտին հասցրած
վնասը՝ այդ տարածքում աշխատանքները ավարտելուց հետո
Նվազագույնի հասցնել արտաճանապարհային տրանսպորտային միջոցների և սարքավորումների
օգտագործումը
Խուսափել ջրային հոսքերի մոտ շինարարական աշխատանքներից
Առաջարկվում է հատուկ էրոզիայի հսկողության պլանների նախապատրաստում և իրականացում (վերջնական
տեխնիկական նախագծի պատրաստ լինելուց հետո)
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Աղյուսակ 8-13․Շինարարական գործողությունների ժամանակ հողերի և ջրերի աղտոտվածության վերաբերյալ մեղմման միջոցառումների ամփոփում

Շինարարական աշխատանքների ժամանակ կիրառվելիք մեղմման միջոցառումները
Մեղմման հարցը․ Հողերի և ջրերի աղտոտվածություն
Մեղմման միջոցառումներ (քննարկելով ՄԱԱ Ուղեցույցները․ ջուր և ջրահեռացում, կեղտաջրեր և աղբյուրում
ջրի որակը, թափոնների կառավարում, վտանգավոր նյութերի կառավարում)

Պատասխանատու
կողմ

Իրականացման
բյուջե (USD)

Շինարարության
կապալառու

Ներառված են
շինարարության
ծախսերի մեջ

Հնարավորության դեպքում, բոլոր տրանսպորտային միջոցների և մեքենաների կանոնովոր տեխսպասարկում
գործող սպասարկման կայաններում
Շինարարական սարքավորումների սպասարկումը և վերալիցքավորումը վառելիքով միայն կնքված և փակ
տարածքներում
Պահեստավորումը բոլոր հեղուկ նյութերը (օրինակ, վառելիք, շարժիչային յուղ և այլն) և քսանյութերը փակ
ցիստեռներում կնքված և ծածկած տարածքներում
Պահեստավորել շինանյութը, ինչպես օրինակ, ցեմենտի պարկերը և այլն բեռնարկղներում՝ ողողումից
խուսափելու նպատակով
Ապահովել պատշաճ ջրահեռացման հարմարություններ բավարար քանակությամբ ձեռքերի լվացման
հարմարություններով՝ առանջին տղամարդկան և կանանց համար համաձայն ՄՖԿ/ ՎԶԵԲ-ի ղեկավար
ծանուցման (2009թ․)14
Ուսուցանել բանվորներին համապատասխան սանիտարարական գործելակրպերին
Փռել պլաստիկ կամ պաշտպանիչ այլ գործվածք բոլոր տարածքների տակ, որտեղ ներկվելու են հենարանները
կամ այլ նյութեր
Ուսուցանել տեղափոխողներին և բանվորներին արտահոսքերի կանխարգելում և հսկողություն՝ հատկապես
յուղի և վառելիքի հետ վարվելիս
Տրամադրել վարորդներին և բանվորներին արտահոսքի հսկողության նյութեր՝ անհրաժեշտության դեպքում,
արտահոսքերը մաքրելու նպատակով
Զեկուցել և արձագանքել արագ արտահոսքերի մասին և ուսուցանել զեկուցելու կարգը բանվորներին
Հեռացնել աղտոտված հողը, եթե առաջանում են արտահոսքեր և վարվել որպես վտանգավոր թափոնների
հետ
Հավաքել աղտոտված արտահոսքի նյութերը և կառավարել որպես վտանգավոր թափոններ
Կառուցել պատնեշներ յուղի հավաքման/ դրենաժային համակարգի շուրջ տրանսֆորմատորների միջև՝ հողերը
և ստորերկրյա ջրերը յուղի արտահոսքերից պահպանելու նպատակով

14

տես ՄՖԿ/ ՎԶԵԲ Ղեկավար ծանուցումը բանվորների տեղավորման մասին (2009թ․)

7608A01/FICHT-17241107-v1

200

ՇՄՍԱԳ-ի նախագիծ

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Շինարարական աշխատանքների ժամանակ կիրառվելիք մեղմման միջոցառումները
Մեղմման հարցը․ Հողերի և ջրերի աղտոտվածություն
Մեղմման միջոցառումներ (քննարկելով ՄԱԱ Ուղեցույցները․ ջուր և ջրահեռացում, կեղտաջրեր և աղբյուրում
ջրի որակը, թափոնների կառավարում, վտանգավոր նյութերի կառավարում)

Պատասխանատու
կողմ

Իրականացման
բյուջե (USD)

Նորոգել որևէ վնաս առափնյա տարածքներին, ներառյալ գետերի ափերը և հուները (առկայության դեպքում)՝
շինարարությունը ավարտելուն պես
Ավելի փոքր հոսանքները հատվում են բարձր սարահարթերում 400 կՎ ՕԳ-ով։ Պետք է խստորեն խուսափել
շինարարության ժամանակ այդ ջրային մարմինների աղտոտումից, քանի որ դրանք հանդիսանում են խմելու
ջրի աղբյուր ստորին հոսանքի համայնքների համար։

7608A01/FICHT-17241107-v1

201

ՇՄՍԱԳ-ի նախագիծ

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Աղյուսակ 8-14․ Շինարարության ժամանակ թափոնների կառավարման վերաբերյալ մեղմման միջոցառումների ամփոփում

Շինարարության ժամանակ կիրառվելիք մեղմման միջոցառումները
Մեղմման հարցը․ թափոններից առաջած ռիսկեր
Մեղմման միջոցառումներ (հաշվի առնելով ՇՄԱԱ Ղեկավար սկզբունքները․ ջուր և ջրահեռացում, կեղտաջրեր
և աղբյուրում ջրի որակ, թափոնների կառավարում, վտանգավոր նյութերի կառավարում)
Հավաքել բոլոր տեսակի թափոնները, ներառյալ կենցաղային և սանիտարական թափոնները։ Շինարարության
կապալառուն համաձայնեցնելու է քաղաքային մարմինների հետ թափոնների հեռացման նպատակներով
կոմունալ ծառայությունների կողմից մատուցվող ծառայություններից օգտվելու հարցը։

Պատասախանու կողմ
Շինարար
կապալառու
Տեղական մարմիններ

Իրականացման
բյուջե (USD)
Ներառված են
շինարարության
ծախսերի մեջ

Թափոնների կառավարման պլանի մշակում՝ ԱԱՇՄ կառավարման պլանի ներքո, հաշվի առնելով հետևյալ
սկզբունքները․ (i) թափոնների կառավարման կառուցվածքը՝ խուսափում-նվազագույնի հասցնում-կրկնակի
օգտագործում-մշակում-հեռացում; (ii) թափոնների զատում; (iii) շինարարական թափոնների նվազագույնի
հասցնում՝ լավ տեխնիկական պլանավորման միջոցով; (iv) աշխատակազմի ուսուցում
Թափոնների կառավարման համակարգի իրականացում
Պահեստավորել բոլոր վտանգավոր թափոնները (օրինակ, յուղը, վառելիքը, ներկը, արտահոսքով աղտոտված
հողը) պահեստավորման պատշաճ վայրերում (փակվող, ծածկած, օդափոխվող, բետոնեպատ և պատնեշված
հատակով) նոր «Այրում» ե/կ-ում և «Դդմաշեն» ե/կ-ում

Շինարարության
կապալառու

Ներառված է
շինարարության
ծախսերի մեջ

Ապահով փաթեթավորել բոլոր վտանգավոր թափոնները կնքված թմբուկներում կամ այլ հարմար
բեռնակղերում և հստակ պիտակավորել դրանք
Ուսուցանել բանվորներին վերամշակվող, սանիտարական, պինդ, հեղուկ և վտանգավոր թափոնների հետ
վարման և հեռացման հարցերը

Աղյուսակ 8-15․ Շինարարության ժամանակ լանշաֆտի և տեսողական ասպեկտների վերաբերյալ մեղմման միջոցառումների ամփոփում

Շինարարության ժամանակ կիրառվելիք մեղմման միջոցառումները
Մեղմման հարցը․ լանդշաֆտ և տեսողական ասպեկտներ
Մեղմման միջոցառումներ

Պատասխանատու
կողմ

Իրականացման
բյուջե (USD)

Բանվորների ճամբարի ապամոնտաժում և տարածքի ներդաշնակեցում լանդշաֆտի հետ

Շինարարության

Ներառված է
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Շինարարության ժամանակ կիրառվելիք մեղմման միջոցառումները
Մեղմման հարցը․ լանդշաֆտ և տեսողական ասպեկտներ
Մեղմման միջոցառումներ

Պատասխանատու
կողմ
կապալառու

Իրականացման
բյուջե (USD)
շինարարության
ծախսերում

Պատասխանատու
կողմ

Իրականացման
բյուջե (USD)

Շինարարության
կապալառու

Ներառված է
շինարարության
ծախսերում

Աղյուսակ 8-16․ Շինարարության ժամանակ աղմուկի վերայալ մեղմման միջացոռումների ամփոփում
Շինարարության փուլում կիրառվելիք մեղմման միջոցառումները
Մեղմման հարցը․ աղմուկ
Մեղմման միջոցառումներ (հաշվի առնելով ՇՄԱԱ Ղեկավար սկզբունքները․աղմուկի կառավարում
Փոխադրումների օպտիմալացման կառավարում՝ բեռնատարների ավելորդ ուղևորություններից խուսափելու
նպատակով
Թույլատրել բեռնատարների շարժը միայն ցերեկային ժամերին, բայց ոչ ժամը 19-ից մինչև ժամը 6-ը
Կրճատել տրանսպորտային միջոցների արագությունները (պահպանել սահմանված արագությունները)
բնակելի տարածքներում
Որտեղ հնարավոր է օգտագործել ցածրաղմուկ սնուցման մեխանիկական սարքավորում
Շինարարական աշխատանքների ժամանակ շինարարական մեքենաների կանոնավոր սպասարկում և
պահպանում
Անջատել կամ նվազագույնի կարգավորել աղմկոտ մեքենաների ձայնը
Բանվորների համար, որտեղ հնարավոր է, աղմուկի մակարդակները պետք է պահպանվեն 80 դԲ (Ա) ցածր։
Այս արժեքը գերազանցելու դեպքում բանվորներին պետք է տրամադրվի լսողական պաշտպանություն և պետք
է տեղադրվեն նախազգուշացնող նշաններ
Բնակիչների համար աղմուկի մակարդակները չեն կարող գերազանցել 55 դԲ (Ա) կամ հանգեցնեն ֆոնային
մակարդակների 3 դԲ (Ա) առավելագույն բարձրացմանը՝ տեղանքից դուրս գտնվող ամենամոտ ընդունող
վայրում
Ծանուցել մոտակա բնակիչներին և բիզնեսներին առնվազն 24 ժամ վաղօրոք, եթե ակնկալվեն առանձնակի
աղմկոտ գործողություններ
Անցկացնել աղմուկ առաջացնող գործողությունները զբաղեցրած շենքերի մոտ միայն ժամը 9-ից մինչև ժամը
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Շինարարության փուլում կիրառվելիք մեղմման միջոցառումները
Մեղմման հարցը․ աղմուկ
Մեղմման միջոցառումներ (հաշվի առնելով ՇՄԱԱ Ղեկավար սկզբունքները․աղմուկի կառավարում

Պատասխանատու
կողմ

Իրականացման
բյուջե (USD)

16-ը

Աղյուսակ 8-17․ Շինարարական գործողությունների ժամանակ օդի որակի և կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ մեղմման միջոցառումների ամփոփում

Շինարարության փուլում կիրառվելիք մեղմման միջոցառումները
Մեղմման հարցը․ օդի որակի և կլիմայի փոփոխության ռիսկերը
Մեղմման միջոցառումներ (հաշվի առնելով ՇՄԱԱ Ուղեցույցը․ օդի արտանետումները և մթնոլորտային օդի
որակը)

Պատասխանատու
կողմ

Իրականացման
ծախսեր (USD)

Շինարարության
կապալառու

Ներառված է
շինարարության
ծախսերում

Շինարարության
կապալառու

Ներառված է
շինարարության
ծախսերում

Տրանսպորտային միջոցների չափի, քաշի կամ բեռնվածքի սահմանափոկումները՝ օգատգործելով հատկապես
դժվար ճանապարհներ
Տրանսպորտային միջոցների արագության և սահմանափակ շարժի կրճատում
Փոխադրումների կառավարման օպտիմալացում՝ բեռնատարների ավելորդ ուղևորություններից խուսափելու
նպատոկվ
Պահպանել տրանսպորտային միջոցները և շինարարական մեքենաները պատշաճ եղանակով՝
մատակարարների առաջարկությունների համաձայն
Նյութեր փոխադրելուց ծածկել բեռնատարերի հարթակները բրեզենտով
Անհրաժտության դեպքում, շինարարական աշխատանքների ժամանակ օգտագործել փոշու ճնշման ջրցաններ
Պահեստավորել և վարվել նյութերի հետ պատշաճ եղանակով՝ փոշին սահմանափակելու նպատակով (օրինակ
պահպանել ցեմենտը անջրանցիկ բրեզենտով)
Խուսափել շինարարական մեքենաների և տրանսպորտային միջոցների պարապուրդից
Արգելել շինանյութի/ թափոնների բաց այրումը շինհրապարակում
Հետևել վերաբերելի ուղեցույցներին SF6-ի հետ վարման հարցում (տես Բաժին 11.5 - Հավելված V-ը)
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Աղյուսակ 8-18․ Շինարարական գործողությունների ժամանակ պատմամշակութային վայրերի վերաբերյալ մեղմացման միջոցառումների ամփոփում

Շինարարության փուլում կիրառվելիք մեղմման միջոցառումները
Մեղմման հարցը․ ռիսկեր պատմաշակութային վայրերի համար
Մեղմման միջոցառումներ
Խուսափել որևէ վնասից մշակութային վայրերին գծի միջացքում և պահպանել հենարանների տեղադրությունը
պատշաճ հեռավորության վրա (տես Բաժին 7.4.3-ը)

Պատասխանատու
կողմ

Խուսափել հնագիտական պեղումներից Թեղուտ գյուղի (Լոռի) մոտ

Շինարարության
կապալառու

Իրականացնել պատահական հայնաբերման ընթացակարգը (տես բաժին 7.4.3-ը) և ուսուցանել
շինարարության բանվորներին

ԲԷՑ ՓԲԸ

Անմիջապես տեղեկացնել պատահական հայնաբերումների մասին ՀՀ Մշակույթի նախարարությանը,
Հուշարձանների և պատմական վայրերի պահպանության վարչությանը
Համաձայնեցնել ՀՀ հուշարձանների և պատմական վայրերի վարչության հետ հենարանների
տեղադրությունները (ներառյալ առաջարկվող շրջանցումները) շինարարությունից առաջ
Հենարանների տեղադրության փոխարինումը պետք է համաձայնեցվի ՀՀ Հուշարձանների և պատմական
վայրերի վարչության կողմից

ՀՀ Հուշարձանների և
պատմական վայրերի
պահպանության
վարչություն

Իրականացման
բյուջե (USD)

Ներառվաշ է
շինարարության
ծախսերի մեջ

Աղյուսակ 8-19․ Շինարարական գործողությունների ժամանակ աշխատողների առողջության և անվտանգության վերաբեյալ մեղմման միջոցառումների
ամփոփում

Շինարարության փուլում կիրառվելիք մեղմման միջոցառումները
Մեղմման հարցը․ ռիսկեր աշխատողների առողջության և անվտանգության համար
Մեղմման միջոցառումներ

Պատասխանատու
կողմ

Իրականացման
բյուջե (USD)

Պատասխանատու
կողմ

Իրականացման
բյուջե (USD)

ԱԱՇՄ քաղաքականության մշակում շինարարության փուլի համար՝ շինարարական աշխատանքներից առաջ
ԱԱՇՄ կառավարման պլանի մշակում (պետք է ընդգրկի Թափոնների կառավարման պլան) շինարարակական
աշխատանքներից առաջ
ԱԱԾՄ Կառավարման համակարգի ներդրում շինարարական աշխատանքների ժամանակ, ներառյալ ԱԱՇՄ
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Շինարարության փուլում կիրառվելիք մեղմման միջոցառումները
Մեղմման հարցը․ ռիսկեր աշխատողների առողջության և անվտանգության համար
Մեղմման միջոցառումներ

Պատասխանատու
կողմ

Իրականացման
բյուջե (USD)

կառավարման համակարգը (ԱԱԾՄԿՀ) շինարարության փուլում, ներառյալ ԱԱՇՄ պաշտոնատար անձը
Երաշխավորել, որ բոլոր բանվորները ունենան առողջության ապահովագրություն
Ապահովել պատշաճ սանիտարական հարմարություններ՝ ձեռքեր լվանալու հարմարություններով
համապատասխան քանակությամբ, առանձին՝ տղամարդկան և կանանց համար14
Տրամադրել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ պաշպանության սարքավորումներ բանվորների համար
Տեղադրել նախազգուշացնող նշաններ «Էլեկտրահարման վտանգ» հենարաններին, ենթակայաններին և այլն
Քննարկել աշտխատանքի ժամանակ թունավոր օձերի հնարավոր հանդիպելը
Բանվորների տեղավորում հարակից քաղաքներում/ գյուղերում ունի առաջնային գերակայություն։ Այն դեպքում
եթե պահանջվեն շինարարական ճամբարներ, ապա դրանք տեղադրվելու են համապատասխան
քաղաքակային մամինների հետ համաձայնեցմամբ
Բանվորական ճամբարները պետք է բավարարեն ՄՖԿ/ ՎԶԵԲ ղեկավար ծանուցման պահանջներին (տես
Բաժին 7․7․7-ը)
Տրամադրել բանվորներին համապատասխան պաշտպանիչ սարքավորում (ԱՊՄ) (փոշի, աղմուկ և այլն)
Համապատասխանաբար ուսուցանել բանվորներին կապված բարձրությունների վրա աշխատանքի,
էլեկտրական և փոխադրային անվտանոգւթյան, վտանգովոր թափոնների հետ վարման, ԱՊՄ, վտանգից
խուսափելու և կրճատման միջոցառումների, առաջին օգնության և փրկարար տեխնիկաների օգտագործման,
արտակարգ իրավիճակների արձագանքման և այլնի հետ
Բոլոր աշխատանքային անձնակազմերում պետք է լինի առնվազն մեկ անձ (երկուսը խիստ նախընտրելի է)
որը ուսուցանված կլինի առաջին օգնության հարցերում
Տարամադրել առաջին օգնության լրակազմեր և կրակմարիչներ ծրագրի բոլոր տեղամասերին և
տրանսպորտային միջոցներին
Եթե աշխատանքային անձնակազմերը գտնվեն հեռավոր վայրերում, ապա նրանք պետք է ապահովվեն
բջջային հեռախոսներով կամ ռադիոներով
Արգելել ալկոհոլի և այլ թմրադեղերի օգտագործումը շինարարական հրապարակներում/ բանվորական
ճամբարներում
Կազմակերպել շարժական կլինիկաներ բանվորների համար՝ շինարարական հրապարակում առաջացող բոլոր
վնասվածքները և հիվանդությունները բուժելու կարողությամբ
Երաշխավորել լուրջ վթարների դեպքում վնասված բանվորների փոխանցումը հիվանդանոցներին
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Շինարարության փուլում կիրառվելիք մեղմման միջոցառումները
Մեղմման հարցը․ ռիսկեր աշխատողների առողջության և անվտանգության համար
Մեղմման միջոցառումներ

Պատասխանատու
կողմ

Իրականացման
բյուջե (USD)

Բացահայտել տարածքի արտակարգ իրավիճակի արձագանքողներին, հիվանդանոցները և կլինիկաները և
ապահովել վաղ նախազգուշացումը Ծրագրի գործողությունների մասին
Իրականացնել ծրագրեր բժշկական սքրինինգի, առողջության և անվտանգության մոնիտորինգի և
հաշվետվողության վերաբերյալ
Սահմանափակել մասնագիտական ներգործումը ԷՄԴ՝ պաշտպանիչ նոյւթերի օգտագործման միջոցով և
համապատասխանաբար ուսուցանել բանվորներին
Գրանցել աշխատանքային ժամերը, ինչպես նաև վթարները և միջադեպերը

Աղյուսակ 8-20․ Շինարարության ժամանակ հանրային առողջության և անվտանգության վերաբերյալ մեղմման միջոցառումների ամփոփում

Շինարարության փուլում կիրառվելիք մեղմման միջոցառումները
Մեղմման հարցը․ռիսկեր հանրային առողջության և անվտանգության համար
Մեղմման միջոցառումներ (հաշվի առնելով ՇՄԱԱ Ղեկավար սկզբունքները․Համայնքային առողջություն և
անվտանգություն)

Պատասխանատու
կողմ

Իրականացման
բյուջե (USD)

Շինարարության
կապալառու

Ներառված է
շինարարության
ծախսերում

Հանրության ծանուցում ակնկալվող շինարարական գործողությունների մասին հարակից գյուղերում կամ
լրատվամիջոցների միջոցով՝ շինարարական ժամանակաշրջանից առաջ
Հարակից գյուղերում հանրային կրթության և քարոզչության ջանքեր ապահովելու տեղեկատվություն վտանգի
իրազեկության, անվտանգության միջոցառումների մասին, ոչ անվտանգ պայմանների և բնապահանական
ազդեցությունների մասին տեղեկացում՝ շինարարության ժամանակաշրջանից առաջ
Վաղորոք տեղեկացնել հասարակական ճանապարհների երկայնքի բնակչությանը՝ ծանր սարքավորումների
փոխադրման դեպքում
Ձեռնարկել համապատասխան անվտանգության միջոցներ՝ վթարները և վնասվածքները կանխարգելելու
նպատակով (օրինակ, հասարակական ճանապարհներին արագության սահմանափակումների պահապանում,
օբյեկտների հողակցում)
Օգտագործել նախազգուշացման նշաններ մուտքի կետերին՝ հիմնական ճանապարների երկայնքով, ինչպես
նաև աշխատանքային տեղամասերի շուրջ՝ գյուղերի կամ բնակելի տների մոտակայքում
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Շինարարության փուլում կիրառվելիք մեղմման միջոցառումները
Մեղմման հարցը․ռիսկեր հանրային առողջության և անվտանգության համար
Մեղմման միջոցառումներ (հաշվի առնելով ՇՄԱԱ Ղեկավար սկզբունքները․Համայնքային առողջություն և
անվտանգություն)

Պատասխանատու
կողմ

Իրականացման
բյուջե (USD)

Ապահովել հստակ և պատշաճ նշանների՝ աշխատանքային տարածքները և վտանգավոր սարքավորումները
առանձնացնելու նպատակով՝ համապատասխան շինարարությունը սկսելուց առաջ
Տեղադրել նախազգուշացման նշաններ բոլոր հենարանների վրա և բարձրացնել համայնքի զգայունությունը
էլեկտրականության հետ կապված վտանգների և էլեկտրահարման ռիսկերի վերաբերյալ
Ապահովել պատշաճ անվտանգություն՝ ենթակայանների, աշխատանքային տեղամասերի և թափոնների
նկատմամբ հասարակական մատչելիությունը կանխելու նպատակով
Կազմել աշխատանքային վարքագծի կանոնագիրք՝ համայնքների հետ բախումները կամ վեճերը կանխելուն
նպաստելու նպատակով
Որևէ տուն չի թույլատվրվելու օդային գծերի միջանցքում (անցման իրավունքի տարածքում) (միջացքի
լայնությունը տես Բաժին 2.5-ում)
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Աղյուսակ 8-21․ Շինարարական գործողությունների ժամանակ երթևեկության կառավարման և այլ ենթակառուցվածքների վերաբերյալ մեղմման
միջոցառումների ամփոփում

Շինարարության փուլում կիրառվելիք մեղմման միջոցառումները
Մեղմման հարցը․ ռիսկեր երթևեկությունից/երթևեկության համար և այլ ենթակառուցվածքների համար
Մեղմման միջոցառումներ

Պատասխանատու
կողմ

Իրականացման
բյուջե (USD)

Շինարարության
կապալառու

Ներառված է
շինարարության
ծասերում

Շինարարության
կապալառու

Ներառվածէ
շինարարության
ծախսերում

Հայտարարել աշխատանքների սկիզբն ու տևողությունը լրատվամիջոցների և նշանների միջոցով՝
շինարարությունից առաջ
Պահպանել արագության սահմանափակումները հասարակական ճանապարհներին
Սահմանել օտարման շերտը, տեղանքում արագության սահմանափակումները (20 կմ/ժ, քայլելու արագություն
ծանր բեռնատարների համար), տրանսպորտային միջոցների զննության պահանջները, շահագործման
կանոնները և ընթացակարգերը՝ շինարարությունը սկսելուց առաջ
Վարորդների լիցենզավորում և ուսուցանում, վարելու հմտությունների բարելավում
Արդյունաբերական տրանսպորտային միջոցների օպերատորների ուսուցանում և լիցենզավորում՝
մասնագիտացված տրանսպորտային միջոցների անվտանգ շահագործման վերաբերյալ, ներառյալ անվտանգ
բեռնումը/ բեռնաթափումը և բեռնվածության սահմանները
Կանոնավոր կարգով սպասարկել տրանսպորտային միջոցները և օգտագործել արտադրողի կողմից
հաստատված պահեստամասեր՝ նվազագույնի հասցնելով հնարավոր վթարների վտանգավոր վթարները,
որոնք առաջանում են սարքավորումների խափանման կամ վաղաժամ ձախողման պատճառով
Կազմակերպել բանվորների ավտոբուսային տրանսպորտը՝ շինարարության ժամանակաշրջանից առաջ՝
շինարարության ժամանակ արտաքին երթևեկությունը կրճատելու նպատակով
Համագործակցել տեղական համայնքների և իշխանությունների՝ բարելավելու նշանների տեղադրումը,
տեսանելիությունը և ճանապարհների ընդհանուր անվտանգությունը, մասնավորապես գծի այն հատվածների
երկայնքով, որոնք գտնվում են դպրոցների կամ այլ տեղանքների մոտ, որտեղ կարոն են լինել երեխաներ՝
շինարարության ժամանակաշրջանից առաջ
Համագործակցել տեղական համայնքների հետ երթևեկության և հետիոտների անվտանգության՝
շինարարության ժամանակաշրջանից առաջ
Թույլ տալ երթևեկությանը որտեղ հնարավոր է անցնել ընթացոք աշխատանքների միջով
Կանգնեցնել նշաններ, որոնք հեռվից տեսանելի կլինեն երթևեկության համար՝ թե որտեղ են փաստացի
գտնվում շինարարական հրապարակները
Համակարգում արտակարգ իրավիճաներին արփագանքողների հետ
7608A01/FICHT-17241107-v1

209

ՇՄՍԱԳ-ի նախագիծ

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Շինարարության փուլում կիրառվելիք մեղմման միջոցառումները
Մեղմման հարցը․ ռիսկեր երթևեկությունից/երթևեկության համար և այլ ենթակառուցվածքների համար
Մեղմման միջոցառումներ

Պատասխանատու
կողմ

Իրականացման
բյուջե (USD)

ԲԷՑ ՓԲԸ
Շինարար
կապալառու

Ներառված է
շինարարության
ծախսերում

Երաշխավորել, որ բոլոր սարքավորումները լինեն տեսանելի երթևեկության համար՝ լուսավորման կամ
պատշած նշագծման շնորհիվ
Երաշխավորել, որ աշխատանքային տարաքները լինեն լավ լուսավորված
Տեղադրել նշանները փաստացի շինարարական հրապարակում իրապես գիշերային ժամերին
Պահպանել նվազագույն հեռավորությունը գոյություն ունեցող էլեկտրագծերից, որը երաշխավորում է երկու
զուգահեռ անցնող գծերի ՕՇ-ի լայնությունը
Այնտեղ, որտեղ հատվում են գոյություն ունեցող էներգագծերը, պետք է երաշխավորվեն պատշաճ նվազագույն
հեռավորությունները շանթարգելների միջև
Խոuսափել Հաղթանակից հյուսիս-արևմուտք գտնվող քարհանքի հատումից՝ իրականացնելով առաջարկվող
ՕՇ-ն
Թեղուտի հանքի վայրի 400 կՎ ՕԳ-ի հատման վերջնական գծի ծրագծումը պետք է սերտորեն համակարգվի
Թեղուտ ՓԲԸ-ի հետ
ԲԷՑ ՓԲԸ-ն պետք է մշակի էներգիայի փոխհատուցման պլան, որպեսզի նվազագույնի հասցնի էներգիայի
հնարավոր անջատումների տևողությունը և երաշխավորվի էներգասնուցումը տեղական ենրգասպառողներին։
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Աղյուսակ 8-22․ Շինարարական գորոծողությունների ժամանակ սոցիալական ազդեցությունների վերաբերյալ մեղմման միջոցոցառումների ամփոփում

Շինարարության փուլում կիրառվելիք մեղմման միջոցառումները
Մեղմման հարցը․ սոցիալական ազդեցություններ
Պատասխանատու
կողմ

Իրականացման
բյուջե (USD)

Շինարարության
կապալառու

Ներառված է
շինարության
ծախսերում

Վճարել փոխհատուցում ԾԱ անձանց մշակաբույսերի հասցրած վնասների և կորստի, ինչպես նաև
բռնագրավման համար

Շինարարության
կապալառու

ՎԳԾ-ի
իրականացման
ծախսերի համար
տես ՎՔՇ-ն և
Աղյուսակ 8-26

Փոխհատուցման վճարումների փաստագրում

Շինարարության
կապալառու

Ներառված է
շինարարության

Մեղմման միջոցառումներ
Մուտքի ճանապարհների շինարարության սահմանափակում և մանրազնին ծրագծում՝ գյուղատնտեսական
հողերի վրա ազդեցությունը նվազագույնի հասցնելու նպատակով
Գոյություն ունեցող ճանապարհների մոտ գծի անցկացման տարածքները ոչ արտադրողական տարածքներում
տեղադրելը՝ գյուղատնտեսական գործունեության հետ միջամտությունը նվազագույնի հասցնելու և տեղանքի
մաքրումը և վերականգնումը դյուրին դարձնելու նպատակով
Նվազագույնի հասցնել բանվորական ճամբարների մակերեսը և դրանց կողմից առաջացած վնասը
Տեղափոխել հենարանները՝ պտղատու այգիներից, խաղողի այգիներից և այգիներից խուսափելու նպատակով
Հարմարեցնել շինարարական աշխատանքները, չմիջամտելով բերքահավաքի ժամանակաշրջանի հետ,
որպեսզի հնարավորինս բացառվեն վնասները մշակաբույսերին
Շինարարության ընթացքում գատգատներ ընդունելու համար անկողմնակալ անձի ներկայություն
Մշակել և իրականացնել աշխատանքի վարձելու և աշխատավարձեր նշանակելու ոչ խտրական
քաղաքականություն (հստակ նշելով, որ ընկերությունը խտրակաության չենթարկելու աշխատանքի վարձելու և
վարձատրելու հարցում՝ սեռի, տարիքի, կրոնի, ազգային պատկանելիության կամ ծագման վայրի հիման վրա)
Խստորեն հետապնդել դատական կարգով ենթակապալառուի կողմից աշխատավարձերի վճարմանը
վերաբերող իրավախախտումները
Տալ առաջնահերթություն շինարարական աշխատաքներում տեղական մարդկանց զբաղվածությանը
Բարելավել շինարարական աշխատանքներում կանանաց աշխատանքի ընդունելը
Իրավագետ-փորձագետները աջակցելու են ԾԱ անձանց, ովքեր չեն հանդիսանում հողի գրանցված
սեփականատերեր՝ հողի սեփականության իրավունքը օրինականացնելու հարցում

Զարգացնել և իրականացնել ՎԳԱ-ն հիմնվելով Ծրագրին վերաբերող ՎՔՇ-ի վրա (Խորհրդատվություն ԾԱ
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Շինարարության փուլում կիրառվելիք մեղմման միջոցառումները
Մեղմման հարցը․ սոցիալական ազդեցություններ
Մեղմման միջոցառումներ

Պատասխանատու
կողմ

անձանց հետ՝ ՎԳԱ մշակման շրջանակում իրենց զարդացման գերակայությունների մասին)

Իրականացման
բյուջե (USD)
ծախսերում

Աշխատանքի վայրում կամ բանվորական ճամբարներում/ գիշերակացի տեղադրություններում ոչ մի
հանդուրժողականություն սեռական ոտնձգության նկատմամաբ
Ուժեղացնել շրջանային վարչակազմերը գենդերային հարցերում (այսինքն, ստանալ կանանց գանգատները)
Կանխիկ դրամով փոխհատուցումները պետք է արվի տնային տնտեսությունների տղամարդ և կին անդամների
ներկայությամբ
Բանկային հաշիվները պետք է հասանելի լինեն և՛ տղամարդկանց և՛ կանանց համար
Իրականացնել և ներկայացնել հասանելի բողոքարկման մեխանիզմ ԾԱ անձանց համար՝ տեղական
մակարդակով բողոքները հասցրեագրելու նպատակով
Մշակել և իրակականացնել ՎԳԾ-ի իրականացման համապատասխանության հաշվետվություն

8.1.3

Խորհրդատու

Ներառված է ծրագրի
բյուջեում

Շահագործման և սպասարկման փուլում մեղմման միջոցառումները

Աղյուսակ 6-23․ Շահագործման և սպասարկման գործողությունների ժամանակ բուսական և կենդանական աշխարհի պահպանության վերաբերյալ
մեղմման միջոցառումների ամփոփում

Շահագործման և սպասարկման ժամանակ կիրառվելիք մեղմման միջոցառումները
Մեղղման հարցը․ Բուսական և կենդանական աշխարհ
Մեղմման միջոցառումներ (հաշվի առնելով ՇՄԱԱ-ի ուղեցույցները; Էլեկտրաէներգիայի հաղորդում և բաշխում)

Պատասխանատու
կողմ

Իրականացման
բյուջե (ԱՄՆ դոլար)

Օպերատոր (ԲԷՑ
ՓԲԸ)

Ներառված է
գործառնական
ծախսերի մեջ

Տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների ընթացքում խուսափել ՕՇ-ի ամբողջական մաքրումից
Միջանցքներից էտել միայն հասուն և բարձրահասակ ծառեր, այլ չվնասել մանրածառուտի բույսերը
Միջանցքին կից ծառերի ընտրողական հատում և էտում
Անտառային վայրերում բազմացման/ բնադրման (մարտից- հունիսը) սեզոնի ընթացքում խուսափել
տեխնիկական սպասարկումից
ՕԳ-ի մերձակայքում արգելել բույսերի հավաքումը և որսը, մուտքը դեպի անտառ արգելել
7608A01/FICHT-17241107-v1
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Շահագործման և սպասարկման ժամանակ կիրառվելիք մեղմման միջոցառումները
Մեղղման հարցը․ Բուսական և կենդանական աշխարհ
Մեղմման միջոցառումներ (հաշվի առնելով ՇՄԱԱ-ի ուղեցույցները; Էլեկտրաէներգիայի հաղորդում և բաշխում)

Պատասխանատու
կողմ

Իրականացման
բյուջե (ԱՄՆ դոլար)

Առաջարկվում է օգտագործել ճանապարհների պատնեշներ, որպեսզի սահմանափակվի ներխուժող
տրանսպորտային միջոցների մուտքը անտառապատ տարածքներ
Խստիվ արգելել հերբիցիդների օգտագործումը ՕՇ-ի պահպանման համար
Ստուգել թռչունների հեռացման սարքավորումների պատշաճ հարմարեցումը տեխնիկական սպասարկման
աշխատանքների ժամանակ
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Աղյուսակ 8-24: Շահագործման և սպասարկման ժամանակ հողերի և ջրերի աղտոտվածության վերաբերյալ մեղմման միջոցառումների ամփոփում

Շահագործման և սպասարկման ժամանակ կիրառվելիք մեղմման միջոցառումները
Մեղղման հարցը․ Հողերի և ջրերի աղտոտվածություն
Մեղմման միջոցառումներ (հաշվի առնելով ՇՄԱԱ-ի ուղեցույցները, ջուր և ջրահեռացում, կեղտաջրերի և
աղբյուրում ջրերի որակ, թափոնների կառավարում, վտանգավոր նյութերի կառավարում)

Պատասխանատու
կողմ

Իրականացման
բյուջե (ԱՄՆ դոլար)

Օպերատոր (ԲԷՑ
ՓԲԸ)

Ներառված է
գործառնական
ծախսերի մեջ

Օպերատոր (ԲԷՑ
ՓԲԸ)

Ներառված է
գործառնական
ծախսերի մեջ

Ապահովել պատշաճ սանիտարական հարմարանքներ ենթակայաններում և տեխնիկական բանվորների
համար
Ուսուցանել ենթակայանի անձնակազմը և տեխնիկական բանվորներին համապատասխան սանիտարական
հմտություներին
Ուսուցանել ենթակայանի անձնակազմը և տեխնիկական բանվորներին վերամշակման, սանիտարական, պինդ,
հեղուկ և վտանգավոր թափոնների պատշաճ կառավարում/վերահսկում
Վարորդներին և տեխնիկական բանվորներին տրամադրել արտահոսքը վերահսկող նյութեր
ենթակայաններում, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում մաքրեն թափված հեղուկը
Անհապաղ զեկուցել և արձագանքել արտահոսքի դեպքերին, ինչպես նաև տեխնիկական սպասարկման և
ենթակայանների աշխատողներին վերապատրաստել, թե ինչպես զեկուցել
Աղտոտված հողը հեռացնել, եթե առաջանան արտահոսքեր՝ մշակել վտանգավոր թափոնների նման
Հավաքել և կարգավորել արտահոսքով աղտոտված նյութերը, որպես վտանգավոր թափոններ

Աղյուսակ 8-25: Շահագործման և սպասարկման ժամանակ թափոնների կառավարման վերաբերյալ մեղմման միջոցառումների ամփոփում

Շահագործման և սպասարկման ժամանակ կիրառվելիք մեղմման միջոցառումները
Մեղղման խնդիրը․ Վտանգներ թափոններից
Մեղմման միջոցառումներ (հաշվի առնելով ՇՄԱԱ-ի ուղեցույցները․ ջուր և ջրահեռացում, կեղտաջրերի և
աղբյուրում ջրի որկը, թափոնների կառավարում, վտանգավոր նյութերի կառավարում)
Հավաքել թափոնների բոլոր տեսակները, այդ թվում կենցաղային և սանիտարական թափոնները,
ենթակայաններից և տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների ժամանակ: թափոնների հետ վարման,
հեռացման և վերամշակման, կոմունալ ծառայություններ մատուցողների ծառայությունների օգտագործման
մասին քաղաքային իշխանությունների հետ պայմանավորվածություն ձեռք բերել
Բոլոր վտնագավոր թափոնները պահել (առկայության դեպում) համապատասխան պահեստավորման
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Պատասխանատու
կողմ
Օպերատոր (ԲԷՑ
ՓԲԸ)
Տեղական
իշխանություններ
Օպերատոր (ՔԷՑ

Իրականացման
բյուջե (ԱՄՆ դոլար)
Ներառված է
գործառնական
ծախսերի մեջ
Ներառված է
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Շահագործման և սպասարկման ժամանակ կիրառվելիք մեղմման միջոցառումները
Մեղղման խնդիրը․ Վտանգներ թափոններից
Մեղմման միջոցառումներ (հաշվի առնելով ՇՄԱԱ-ի ուղեցույցները․ ջուր և ջրահեռացում, կեղտաջրերի և
աղբյուրում ջրի որկը, թափոնների կառավարում, վտանգավոր նյութերի կառավարում)
(փակվող, ծածկած, օդափոխվող, բետոնե և պատնեշապատ հատակով) վայրերում, «Այրում» և «Դդմաշեն»
նոր ե/կ-ներում

Պատասխանատու
կողմ
ՓԲԸ)

Իրականացման
բյուջե (ԱՄՆ դոլար)
գործառնական
ծախսերի մեջ

Ուսուցանել ենթակայանների և տեխնիկական սպասարկման բանվորներին վերամշակվող, սանիտարական,
պինդ, հեղուկ և վտանգավոր թափոնների մշակումը և հեռացումը

Աղյուսակ 8-26․ Շահագործման և սպասարկման ժամանակ աղմուկի վերաբերյալ մեղմման միջոցառումների ամփոփում

Շահագործման և սպասարկման ժամանակ կիրառվելիք մեղմման միջոցառումները
Մեղղման հարցը․ Աղմուկ
Մեղմման միջոցառումներ (հաշվի առնելով ՇՄԱԱ- Ուղեցույցը: Աղմուկի կառավարում)

Պատասխանատու
կողմ

Իրականացման
բյուջե (ԱՄՆ դոլար)

Օպերատոր (ԲԷՑ
ՓԲԸ)

Ներառված է
գործառնական
ծախսերի մեջ

Օպերատոր (ԲԷՑ
ՓԲԸ)

Ներառված է
գործառնական
ծախսերի մեջ

Հնարավորության դեպքում, օգտագործել ձայնային հզորության ցածր մակարդակով մեխանիկական
սարքավորումներ
Դանդաղեցնել փոխադրամիջոցի արագությունը (պահպանել առաջարկվող արագությունը) բնակեցված
տարածքներում
Աշխատողների համար ձայնի մակարդակը պետք է 80 դԲ ցածր լինի; աղմուկի ավելի բարձր մակարդակի
դեպքում աշխատողներին պետք է ապահովել ԱՊՄ-ով և նախազգուշացնող նշաններ պետք է տեղադրվեն
Բնակիչների համար աղմուկի մակարդակը չպետք է գերազանցի 55 դԲ կամ առավելագույն աճը՝ մինչև 3 դԲ
ընկալիչների գտնվելու մոտակա վայրից դուրս
Խիստ աղմկոտ գործողությունների մասին ամենաքիչը 24 ժամ առաջ տեղեկացնել բնակիչներին և
բիզնեսներին
Բնակեցված շենքերին մոտ աղմկոտ աշխատանքներ կատարել միայն ժամը 9-ից մինչև ժամը 16-ը

Աղյուսակ 8-27: Շահագործման և սպասարկման ժամանակ օդի որակի վերաբերյալ մեղմման միջոցառումների ամփոփում

Շահագործման և սպասարկման ժամանակ կիրառվելիք մեղմման միջոցառումները
7608A01/FICHT-17241107-v1
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Մեղղման հարցը․ Օդի որակի վտանգները
Մեղմման միջոցառումներ (հաշվի առնելով ՇՄԱԱ -Ուղեցույցը: Օդի արտահոսք և շրջապատող օդի որակ)

Պատասխանատու
կողմ

Իրականացման
բյուջե (ԱՄՆ դոլար)

Օպերատոր (ԲԷՑ
ՓԲԸ)

Ներառված է
գործառնական
ծախսերի մեջ

Պահպանել ավտոմեքենաները և շարժիչները պատշաճ ձևով, ըստ մատակարարների կողմից առաջարկվող
չափանիշերի
Խուսափել փոխադրամիջոցների ոչ անհրաժեշտ պարապուրդից
Շահագործման աշխատողների համապատասխանաբար ուսուցում
SF6-ի օգտագործման ժամանակ կիրառել համապատասխան միջազգային ուղենիշներ (տես Բաժին 11.5 Հավելված V)
Սովորեցնել ե/կ-ների անձնակազմին SF6-ի մասերի ճիշտ վարվեցողության մասին

7608A01/FICHT-17241107-v1
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«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Աղյուսակ 8-28․ Շահագործման և սպասարկամ ժամանակ աշխատողների առողջության ու անվտանգության վերաբերյալ մեղմման միջոցառումների
ամփոփում

Շահագործման և սպասարկման ժամանակ կիրառվելիք մեղմման միջոցառումները
Մեղղման հարցը․ Աշխատողների առողջություն և անվտանգություն
Մեղմման միջոցառումներ

Պատասխանատու
կողմ

Իրականացման
բյուջե (ԱՄՆ դոլար)

Շահագործման և պահպանման համար ցանկալի է զարգացնել ԱԱԿՊ և իրականացնել ԱԱԿՀ

Օպերատոր (ԲԷՑ
ՓԲԸ)

ԲԷՑ ՓԲԸ բյուջե

Աղյուսակ 8-29: Շահագործման և սպասարկման ժամանակ հանրային առողջության ու անվտանգության վերաբերյալ մեղմման միջոցառումների

ամփոփում

Շահագործման և սպասարկման ժամանակ մեղմման միջոցառումները
Մեղղման հարցը․ Հանրային առողջություն և անվտանգություն
Մեղմման միջոցառումներ (հաշվի առնելով ՇՄԱԱ –Ուղեցույցը: Հանրային առողջություն ու անվտանգություն)

Պատասխանատու
կողմ

Իրականացման
բյուջե (ԱՄՆ դոլար)

Օպերատոր (ԲԷՑ
ՓԲԸ)

Ներառված է
գործառնական
ծախսերի մեջ

Իրականացնել տեղեկատվական/ իրազեկման արշավներ բարձրավոլտ հոսանքագծերի և ե/կ-ների
վտանգների մասին (նախքան գործարկումը)
Աշխատանքային գոտիները և վտանգավոր սարքավորումները նշելու նպատակով համապատասխան
նշաններ տեղադրել
Շահագործման ընթացքում հասարակական ճանապարհների վրա պահպանել արագության նախատեսված
սահմանաչափերը
Օդային գծերի միջանցքում (անցման իրավունք) անթույլատրելի է տների առկայությունը (միջանցքի
լայնություն, տես Բաժին 2.5)
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Աղյուսակ

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

8-30․ Շահագործման և սպասարկման ժամանակ սոցիալական ազդեցությունների վերաբերյալ մեղմման միջոցառումների ամփոփում

Շահագործման և սպասարկման ժամանակ կիրառվելիք մեղմման միջոցառումները
Մեղղման հարցը․ Սոցիալական ազդեցություն
Մեղմման միջոցառումներ

Պատասխանատու
կողմ

Իրականացման
բյուջե (ԱՄՆ դոլար)

Օպերատոր (ԲԷՑ
ՓԲԸ)

Ներառված է
գործառնական
ծախսերի մեջ

ՕՇ-ի ներսի հողը կարող է հետագայում օգտագործվել գյուղատնտեսական նպատակներով
Նախքան այնպիսի շահագործման միջոցառումներ ձեռնարկելը, որոնցում ներգրավված է ՕՇ-ի հողի մաքրում
կամ հավանական վնաս կարող է հասցվել մշակաբույսերին, տեղեկացնել տեղաբնակներին
Փոխհատուցում վճարել շահագործման ընթացքում վնասված մշակաբույսերի համար
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8.2

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Շրջակա միջավայրի և սոցիալական մոնիտորինգ

ԾԻԽ-ի տեղական ԱԱՇՄ պաշտոնյան ստուգելու է ՇԿ-ի կողմից արված մեղմման միջոցառումները՝ ՇԿ-ի ԱԱՇՄ-ի
պաշտոնյայի պարբերաբար կատարվող ստուգումների և ամսական զեկույցների հիման վրա: Արտաքին միջազգային փորձ
ունեցող աուդիտորը պատրաստելու է բնապահպանական և սոցիալական զեկույցներ KfW-ի համար՝ ԾԻԽ-ի ԱԱԲ պաշտոնյայի
տեղամասի եռամսյակային ստուգումների և ամսական հաշվետվությունների հիման վրա: Մեղմման միջոցառումների
իրականացումը՝ կապված ծառերի հատման և վերատնկման հետ մոնիտորինգի է ենթարկվելու միջազգային փորձ ունեցող
անտառի մասնագետի կողմից: ՎԳԾ-ի իրականացումը տեղի է ունենանլու ԲԷՑ ՓԲԸ-ի սոցիալական մասնագետի կողմից և
վերահսկվելու է արտաքին աուդիտորի կողմից: ԲԷՑ ՓԲԸ-ն պատասխանատու է լինելու շրջակա միջավայրի և սոցիալական
կատարողականի մոնիտորինգի համար ՕԳ-երի և ենթակայանների շահագործման և սպասարկման ընթացքում:

8.2.1

Մոնիտորինգի միջոցառումները նախագծման և նախաշինարարական փուլում

Աղյուսակ 8-31․ Նախագծման և նախաշինարարական փուլում մոնիտորինգի միջոցառումների ամփոփում

Գործողություն/
Ազդեցություն

ՕԳ միջանցքների
գծի առաջարկվող
ծրագծման
(Տարբերակ 4ա) և/
կամ հենարանի
տեղադրությունների
տեղափոխման
իրականացումը՝
ցանկացած
ֆիզիկական
տեղաբաշխումից
7608A01/FICHT-17241107-v1

Ինչ
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել պարամետրերի մոնիտորինգ
Առաջարկվող գծի
ծրագծման (Տարբերակ
4ա) իրականացում և/
կամ հենարանների
տեղափոխում՝ շենքերը
թռիչքով ընդգրկելուց
խուսափելու, ինչպես
նաև պահպանվող,
անտառապատ
տարածքների,
պատմական վայրերի

Որտեղ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել
պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Ինչպես
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել
պարամետրերի մոնիտորինգ)
Մեթոդ

«Մարգահովիտ»
պետական
արգելավայր
Կովկասյան
մրտենու
արգելավայր
Անտառապատ
տարածքներ
Թեղուտից (Լոռի)
հարավ

Պլանավորման
փաստաթղթերի
վիզուալ զննում

Ցուցիչ

Երբ
(Նշել հաճախությունը/ թե շարունակակա՞ն)

Ո՞վ
(է պատասխանատու մոնիտորինգի համար)

Նախագծման փուլի
ընթացքում

ԲԷՑ ՓԲԸ
ԾԻԽ

Պետական
արգելավայրի հետ
հատում ամենանեղ
մասում
Արգելավայրի հետ
հատման բացառում
Որքան հնարավոր է
անտառապատ
տարածքներից
խուսափում
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Գործողություն/
Ազդեցություն

խուսափելու և
անտառապատ,
պահպանվող
տարածքների և
պատմամշակութային
վայրերի հատումը
նվազագույնի
հասցնելու
նպատակով

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Ինչ
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել պարամետրերի մոնիտորինգ

Որտեղ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել
պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Ինչպես
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել
պարամետրերի մոնիտորինգ)
Մեթոդ

Ցուցիչ

Երբ
(Նշել հաճախությունը/ թե շարունակակա՞ն)

հատուոմը նվազագույնի
հասցնելու նպատակով

Հնագիտական
տեղանք
Թեղուտից (Լոռի)
հարավ-արևելքում

Հենարանների
շինարարությունից
չտուժած հնագիտական
տարածքների

Նախագծման փուլի
ընթացքում

Ազդեցությունը
թռչունների վրա

«Թռչունների համար
ընդունելի»
հենարանների
նախագծում

Հենարանների
տեղակայում

Պլանավորման
փաստաթղթերի
վիզուալ զննում

«Թռչունների համար
ընդունելի»
հենարանների
նախագծում (օրինակ,
թռչուններին շեղելու
հարմարանքների
տեղադրում )

Սեյսմիկ
ազդեցություններ

Համապատասխանեցնել
հենարանների
նախագծումը սեյսմիկ
ռիսկի մակարդակին

Հենարանների
տեղակայում

Պլանավորման
փաստաթղթերի
վիզուալ զննում

Հենարանների
համապատասխանեցում
սեյսմիկ ռիսկի
մակարդակին

Նախագծման փուլի
ընթացքում

Օգտագործել լայն
սյունամեջ հենարաններ
հովիտները կամրջով
միացնելու համար՝
այսպիսով նվազեցնելով
հատված ծառերի
քանակը

Հենարանների
տեղակայում

Պլանավորման
փաստաթղթերի
տեսողական
զննում

Հովիտներում
օգտագործվող երկար
սյունամեջով
հենարաններ

Նախագծման փուլի
ընթացքում

Հնարավորության
դեպքում, հենարանների

Հենարանների

Պլանավորման
փաստաթղթերի

Ափամերձ
տարածքներից

Նախագծման փուլի

Հովիտների՝
միջնասյուներով
ընդգրկումը

Ազդեցությունը
ափամերձ
7608A01/FICHT-17241107-v1

Ո՞վ
(է պատասխանատու մոնիտորինգի համար)

ԲԷՑ ՓԲԸ
ԾԻԽ
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Գործողություն/
Ազդեցություն

տարածքների վրա

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Ինչ
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել պարամետրերի մոնիտորինգ
և ափամերձ
տարածքների միջև
մինչև 100 մ
հեռավորություն
պահպանել (ամենաքիչը
50 մետր)

Որտեղ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել
պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Ինչպես
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել
պարամետրերի մոնիտորինգ)
Մեթոդ

Ցուցիչ

տեղակայում

վիզուալ զննում

հեռավորության
պահպանում
(ամենաքիչը 50 մետր)

Ազդեցությունը
հողօգտագործման
վրա

Չպետք է հենարանները
տեղակայվեն պտղատու
այգիներում, խաղողի
այգիներում և այլն:
Հնարավորության
դեպքում հենարանները
տեղակայել դաշտերի
եզրերին:

Հենարանների
տեղակայում

Ազդեցությունը
տեղական
քարհանքի վրա

Խուսափել Հաղթանակ
գյուղից հյուսիսարևմուտքում գգտնող
քարհանքի հետ
հատումից՝
պահպանելով գծի
առաջարկվող
ծրագծումը

Հաղթանակ գյուղից
հյուսիսարևմուտքում
գտնվող քարհանք

Թեղուտի հանքի
վայրի
միջնասյունային
հատվածները
Մուտքի նոր
ճանապարհների
շինարարություն
7608A01/FICHT-17241107-v1

Վերջնական 400 կՎ ՕԳի գծի ծրագծման
հատումը Թեղուտի
հանքավայրի հետ պետք
է համակարգվի Թեղուտ
ՓԲԸ-ի հետ
Հենարանների
տեղակայում գոյություն
ունեցող

Թեղուտի (Լոռի)
հանքի վայրը

Հենարանների
տեղակայում

Երբ
(Նշել հաճախությունը/ թե շարունակակա՞ն)

Ո՞վ
(է պատասխանատու մոնիտորինգի համար)

ընթացքում

Պլանավորման
փաստաթղթերի
վիզուալ զննում

Պտղատու այգիներում,
խաղողի այգիներում և
դաշտերում
հենարանների
տեղակայման
բացառում

Նախագծման փուլի
ընթացքում

Պլանավորման
փաստաթղթերի
վիզուալ զննում

Գծի ծրագծմամբ
չտուժած քարհանք

Նախագծման փուլի
ընթացքում

Պլանավորման
փաստաթղթերի
վիզուալ զննում

Գծեի վերջնական
ծրագծման
համաձայնեցում
Թեղուտ ՓԲԸ-ի հետ

Նախագծման փուլի
ընթացքում

Պլանավորման
փաստաթղթերի
վիզուալ զննում

Հնարավորության
դեպքում
հենարանների

Նախագծման փուլի
ընթացքում
221
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Գործողություն/
Ազդեցություն

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Ինչ
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել պարամետրերի մոնիտորինգ

Որտեղ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել
պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Ինչպես
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել
պարամետրերի մոնիտորինգ)
Մեթոդ

ճանապարհների
մոտակայքում, որպեսզի
նվազագույնի հասցվի
նոր մուտքի ուղիների/
ճանապարհների
շինարարությունը

Պատմամշակութային վայրեր

Վնաս
մշակաբույսերին

Ազդեցությունը
տնկարկների/
ծառերի վրա

7608A01/FICHT-17241107-v1

Պատմամշակութային
տարածքների հետ
չհատվելու համար
տեղեկացնել
Հուշարձանների
պահպանության
գործակալությանը/ ՀՀ
մշակույթի
նախարարությանը
հենարանների
կառուցման կամ մուտքի
ճանապարհների
շինարարության մասին:
Եթե անհրաժեշտ է,
դիտարկել շրջանցերը:

Ցուցիչ

Երբ
(Նշել հաճախությունը/ թե շարունակակա՞ն)

Ո՞վ
(է պատասխանատու մոնիտորինգի համար)

տեղեկայում գոյություն
ունեցող
ճանապարհների մոտ

Նոր հենարանների և
մուտքի
ճանապարհների
տեղակայում

Գրանցումների
ստուգում

Բերքահավաքի
շրջանում խուսափել
սահմանագծման
աշխատանքներից

Հենարանների
տեղակայում

Պլանավորման
փաստաթղթերի
վիզուալ զննում
Բողոքների
ստուգում

Սահմանագծումից
առաջ հնարավոր
ազդեցության մասին
ԾԱԱ տեղեկացում

ԾԱԱ բնակության
վայրեր

Հարցազրույցներ
ԾԱԱ-ի հետ

Նախարարության
տեղեկացում
հենարանների և մուտքի
ճանապարհների
շինարարության մասին

Ոչ մի վնաս
մշակաբույսերին,
կողմից ոչ մի բողոք
հողի
սեփականատերերի
կողմից
ԾԱԱ տեղեկացում
հնարավոր
ազդեցության մասին

Նախագծման փուլի
ընթացքում

Նախագծման փուլի
ընթացքում
ԲԷՑ ՓԲԸ
ԾԻԽ
Նախագծման փուլի
ընթացքում
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Գործողություն/
Ազդեցություն

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Ինչ
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել պարամետրերի մոնիտորինգ

Որտեղ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել
պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Ինչպես
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել
պարամետրերի մոնիտորինգ)
Մեթոդ

Մինչև սահմանագծումը
ԾԱԱ տեղեկացում
փոխհատուցուման
մեխանիզմների մասին

Հոսանքազրկում

7608A01/FICHT-17241107-v1

Ո՞վ
(է պատասխանատու մոնիտորինգի համար)

ԾԱԱ տեղեկացում
փոխհատուցումների
մասին

Սահմանագծման
ժամանակ հասցված
բոլոր վնասների դիմաց
փոխհատուցումների
վճարում ՎԳԾ-ին
համապատասխան
ԲԷՑ ՓԲԸ-ն պետք է
Էներգիայի
փոխհատուցման
ծրագիր մշակի
հնարավոր
հոսանքազրկման
տևողությունը
նվազագույնի հասցնելու
և տեղական
սպառողներին
էներգամատակարարում
ապահովելու համար

Ցուցիչ

Երբ
(Նշել հաճախությունը/ թե շարունակակա՞ն)

ԲԷՑ ՓԲԸ-ի
գրասենյակ

Փոխհատուցման
վճարների
ստուգում

Բոլոր
փոխհատուցումների
վճարում

Սահմանագծումից
պատճառով
հասցված
վնասներից հետո

Պլանավորման
փաստաթղթերի
վիզուալ զննում

Էներգիայի
փոխհատուցման
ծրագրի մշակում

Նախագծման փուլի
ընթացքում
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«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

8.2.2 Մոնիտորինգի միջոցառումներ շինարարության փուլում
Աղյուսակ 8-32․ Շինարարության փուլում մոնիտորինգի միջոցառումների ամփոփում

Գործունեություն/
Ազդեցություն

Ինչ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Որտեղ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել
պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Ինչպես
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել
պարամետրերի մոնիտորինգ)
Մեթոդ

Գծի անցկացման անհրաժեշտ
տարածքների որոշում
տարածքի բնապահպանական
մենեջերի հետ միասին ՝
ծառահատումները
նվազագույնի հասցնելու
նպատակով
Գծի անկացման
տարածքներից և
մուտքի
ճանապարհներից
ազդեցությունները
ֆլորայի և
ֆաունայի վրա

Որքան հնարավոր է, գոյություն
ունեցող ճանապարհների/
ուղիների օգտագործում;
անհրաժեշտության դեպքում
գոյություն ունեցող մուտքի
ճանապարհների/ուղիների
հիմնանորոգում
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Ո՞վ
(է պատասխանատու
մոնիտորինգի
համար)

Պարբերաբար
շինարարության
ընթացքում

ԲԷՑ ՓԲԸ
ԾԻԽ
Արտաքին
աուդիտոր

Գծի անցկացման
տարածքների
համապատասխան
որոշում
Վիզուալ զննում

Նշել մուտքի ճանապարհները,
շինարարական տեխնիկայի
տարածքների չափը և
երթուղայնացումը

Ցուցիչ

Երբ
(Սահմանել հաճախություն/ թե
շարունակական)

Շինարարական
հրապարակներ

Պլանավորման
փաստաթղթերի
վիզուալ զննում

Գծի անցկացման
տարածների և
մուտքի
ճանապարհների
նշում
Գոյություն ունեցող
մուտքի
ճանապարհների
օգտագործում;
անհրաժեշտության
դեպքում
հիմնանորոգում
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Գործունեություն/
Ազդեցություն

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Ինչ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Որտեղ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել
պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Ինչպես
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել
պարամետրերի մոնիտորինգ)
Մեթոդ

Ցուցիչ

Նոր մուտքի ճանապարհների
մանրազննին նախագծում;
խուսափել առուների և գետերի
հետ հատվող մուտքի
ճանապարհներից

Մուտքի
ճանապարհների
գետերի, առուների
հետ հատման
բացառում

Հնարավորության դեպքում,
հենարանների տարածքներ
հասնել առանց ՕԳ-ի
երկայնքով ձգվող մուտքի
ճանապարհների

Հնարավորինս քիչ
թվով նոր մուտքի
ճանապարհներ

Նոր մուտքի ուղիների
անխուսափելի կառուցումը
պետք է համաձայնեցվի
Բնապահպանության
նախարարության հետ
Բոլոր խախտված
տարածքները վերաաճեցնել և
վերականգնել մուտքի
ճանապարհները,
բանվորական ճամբարները,
գծի անցկացման տարածքները
յուրահատուկ տարածքներով և
հարմարվողական
բուսատեսակներով
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Երբ
(Սահմանել հաճախություն/ թե
շարունակական)

Ո՞վ
(է պատասխանատու
մոնիտորինգի
համար)

Բնապահպանության
նախարարության
հետ համաձայնեցում

Համապատասխանաբար բոլոր նշված
տարածքների
վերատնկում
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ՇՄՍԱԳ-ի նախագիծ

Գործունեություն/
Ազդեցություն

Շինարարական
գործողությունների
ազդեցությունը
բուսական և
կենդանական
աշխարհի վրա

Շինարարական
գործողությունների
ազդեցությունը
բուսական և
կենդանական
աշխարհի վրա

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Ինչպես
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել
պարամետրերի մոնիտորինգ)

Ինչ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Որտեղ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել
պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Խուսափել շինարարությունից
բազմացման, բնադրման
շրջանում (մարտ-ից մինչև
հունիս) անտառապատ
վայրերում և ԿԹՏ-ներում

Շինարարական
հրապարակներ
անտառապատ
տարածքներում
և ԿԹՏ-ներում

Արգելել բույսերի հավաքումը և
որսը, հանձնարարել
աշխատողներին
չանհանգստացնել
կենդանիներին; արգելել
մուտքը դեպի անտառ

Շինարարական
հրապարակներ

Հստակ տեսանելի, մեծ
հակադրությամբ (օրինակ սև ու
սպիտակ) թռչող թռչուններին
շեղելու շարժվող սարքերի
տեղադրում հողակցման
լարերի վրա, որտեղ գիծը
անցնում է գետի կիրճերի և
հովիտների

Շինարարարական հրապարակներ կիրճերում և հովիտներում

Թռչող թռչուններին շեղող
սարքերի տեղադրում
շանթնարգելների վրա այնտեղ,
որտեղ ՕԳ-ն անցնում է
լեռնային մարգագետիններով
անտառի վերին եզրի մոտ
(օրինակ ԿԹՏ-ներ)

Շինարարարական հրապարակներ
լեռնային
մարգագետիններում

Համապատասխան
վայրերում
թռչուններին շեղող
սարքերի
տեղադրում

Շինարարության փուլում ՕՇ-ի
ոչ լրիվ մաքրումից խուսափում

Շինարարական
հրապարակներ

ՕՇ-ի ոչ լրիվ
մաքրում
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Մեթոդ

Ցուցիչ

Վիզուալ զննում

Համապատասխան
վայրերում
բազմացման
շրջանում
շինարարության
բացառում

Երբ
(Սահմանել հաճախություն/ թե
շարունակական)

Ո՞վ
(է պատասխանատու
մոնիտորինգի
համար)

Պարբերաբար
շինարարության
ընթացքում

ԲԷՑ ՓԲԸ
ԾԻԽ
Արտաքին
աուդիտոր

Պարբերաբար
շինարարության
ընթացքում

ԲԷՑ ՓԲԸ
ԾԻԽ
Արտաքին
աուդիտոր

Միջադեպերի
բացակայություն

Վիզուալ զննում

Համապատասխան
վայրերում
թռչուններին շեղող
սարքերի
տեղադրում
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Գործունեություն/
Ազդեցություն

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Ինչ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Որտեղ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել
պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Ինչպես
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել
պարամետրերի մոնիտորինգ)
Մեթոդ

Փայտե ուղեկալներով
պաշտպանել խոշոր ծառերը,
որոնք գտնվում են
շինարարական
հրապարակներին հարակից
վայրերում ՝ պատահական
ոչնչացումը կանխելու համար

էլեկտրահաղորդման գծերի
միջանցքում նվազագույնի
հասցնել օտար հողի
ներմուծումը և խուսափել
օտար, ինվազիվ բույսերի
ներմուծումից

Ծառերի հեռացում
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Ո՞վ
(է պատասխանատու
մոնիտորինգի
համար)

Ծառատնկման
ընթացքում և
ամսական
կտրվածքով՝
ծրագրի
իրականացման
ողջ ընթացքում

ԲԷՑ ՓԲԸ
ԾԻԽ
Արտաքին
աուդիտոր

Մեծ ծառերը
պաշտպանված են
համապատասխանաբար

Մեծ ծառերի արմատային
գոտիների պաշտպանություն
մեքենաների
սարքավորումների կամ
փորված նյութի չափազանց մեծ
քաշից

Հեռացված ծառերի գրանցում
գրանցամատյանում, որը
տեղեկատվություն է
պարունակում ծառի չափերի և
ծառատեսակների մասին

Ցուցիչ

Երբ
(Սահմանել հաճախություն/ թե
շարունակական)

Օտար հողի և
ինվազիվ բույսերի
ներմուծման
բացառում
Անտառապատ
տարածքներում
Շինարարարական հրապարակներ
Վերատնկման
վայրեր

Վիզուալ զննում

Առկա է համապատասխան գրանցումներով գրանցամատյան
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ՇՄՍԱԳ-ի նախագիծ

Գործունեություն/
Ազդեցություն

Ծառերի հեռացում

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Ինչ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել պարամետրերի
մոնիտորինգ)
Հայանտառ ՈԿԿ-ի կողմից
անտառի ծառերի
վերատնկման կառավարման
ծրագրի իրականացում
ազգային օրենսդրությանը
համապատասխան; տարածքը
պետք է ամենաքիչը երկու
անգամ ավելի մեծ լինի այն
տարածքից, որտեղից ծառերը
հատվել են; բնիկ, տարածքին
բնորոշ ծառատեսակների
վերատնկում՝ մոտ այն
վայրերին, որտեղից ծառերը
հատվել են (օրինակ, վատթար
անտառային շրջաններում),
պահպանումը՝ 7 տարի

Որտեղ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել
պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Ինչպես
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել
պարամետրերի մոնիտորինգ)
Մեթոդ

Առկա է
Փոխհատուցումային
ծառատունկի
պլանը՝ ներառյալ
պահանջվող
տեղեկատվությունը
Վերատնկման
վայրեր

Վիզուալ զննում

Ծառատունկի
փոխհատուցումային պլանի
իրականացում
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Ծառատնկման
ընթացքում և
ամսական
կտրվածքով՝
ծրագրի
իրականացման
ողջ ընթացքում

Տնկարկներ,
տնկիների
անհրաժեշտ թվով և
պահանջվող
տարիքի և տեսակի
համադրությամբ

Հավելյալ ծառատունկ
«Հայաստան ծառատունկ» ՀԿի կողմից մի տարածքում, որը
երեք անգամ ավելի մեծ է, քան
այն վայրը, որտեղից ծառերը
հատվել են և չորս տարի
պահպանումը ցանկալի է
«Հայաստան ծառատունկ»
ՀԿ-ի կողմից իրազեկման
բարձրացմանն ուղղված
աշխատանքների
իրականացումը ցանկալի է

Ցուցիչ

Երբ
(Սահմանել հաճախություն/ թե
շարունակական)

Վերատնկման
վայրերին մոտ
գտնվող գյուղեր

Հարցազրույցներ

Իրազեկման
բարձրացմանն
ուղղված
աշխատանքների
իրականացում

Ո՞վ
(է պատասխանատու
մոնիտորինգի
համար)

ԲԷՑ ՓԲԸ
ԾԻԽ
Արտաքին
աուդիտոր

Պարբերաբար
շինարարության
ընթացքում
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ՇՄՍԱԳ-ի նախագիծ

Գործունեություն/
Ազդեցություն

Նվազագույնի
հասցնել էրոզիան
ենթակայնների
տեղամսերում և
հենարանների
տեղադրություններում
Նվազագույնի
հասցնել էրոզիան
շինարարական
հրապարակներում
Նվազագույնի
հասցնել էրոզիան
շինարարական
հրապարակներում

Նվազագույնի
հասցնել էրոզիան
շինարարարական
հրապարակներում

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Ինչ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել պարամետրերի
մոնիտորինգ)
Նվազեցնել հողի վերին շերտի
հեռացումը հենարանի
տարածքներում և
ենթակայաններում
Հենարանների և
ենթակայնների կառուցումից
հետո վերադարձնել հողի
վերին շերտը իր սկզբնական
տեղը
Բնիկ տեսակների
վերացանում/ վերատնկում
հենարանների տեղամասերում
Խուսափել փուխր գրունտի
նստվածքներից զարիթափ
լանջերի կամ գետերի մոտ և
դրենաժային ջրանցքներում

Որտեղ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել
պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Ինչպես
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել
պարամետրերի մոնիտորինգ)
Մեթոդ

Ցուցիչ

Երբ
(Սահմանել հաճախություն/ թե
շարունակական)

Բոլոր
հենարանների
տեղադրությունն
երը և
ենթակայանների
տեղամասերը

Վիզուալ զննում

Հողի վերին շերտը
վերադարձված է
սկզբնական տեղը

Պարբերաբար
շինարարության
ընթացքում

Բոլոր
հենարանների
տեղակայման
վայրերը

Վիզուալ զննում

Վերացանումը և
վերատնկումը
իրականացված է

Պարբերաբար
շինարարության
ընթացքում

Վիզուալ զննում

Զարիթափ լանջերի
կամ գետերի մոտ
փուխր գրունտի
նստվածքների
բացակայություն

Պարբերաբար
շինարարության
ընթացքում

Բոլոր
շինարարական
հրապարակները

Պաշտպանել հավելյալ փորված
գրունտը լվացումից

Հավելյալ փորված
գրունտը
պահպանված է

Հավելյալ գրունտը և հողը
հավաքվելու է սովորական
կույտերում, ծածկվելու է հողի
վերին շերտով և
վերատնկվելու է բնիկ
տեսակներով

Հավելյալ գրունտը և
հողը ծածկված է
հողի վերին շերտով
և վերատնկված է
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Ո՞վ
(է պատասխանատու
մոնիտորինգի
համար)

ԲԷՑ ՓԲԸ
ԾԻԽ
Արտաքին
աուդիտոր

Պարբերաբար
շինարարության
ընթացքում
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ՇՄՍԱԳ-ի նախագիծ

Գործունեություն/
Ազդեցություն

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Ինչ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել պարամետրերի
մոնիտորինգ)
Թաց եղանակի ժամանակ
կատարվող աշխատանքների
պատճառով լանդշաֆտին
հասցրած վնասի
վերականգնում
շինարարությունն այդ
տարածքում ավարտվելուց
անմիջապես հետո

Որտեղ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել
պարամետրերի
մոնիտորինգ)
Բոլոր
շինարարական
հրապարակները

Մեթոդ

Ցուցիչ

Երբ
(Սահմանել հաճախություն/ թե
շարունակական)

Վիզուալ զննում
Լանդշաֆտին
հասցրած ամբողջ
վնասը
վերակագնված է

Բոլոր
շինարարական
աշխատանքների
ց հետո

Նվազագույնի հասցնել
արտաճանապարհային
տրանսպորտային միջոցների և
սարքավորումների
օգտագործումը

Արտաճանապարհային տրանսպորտային միջոցները
կամ սարքավորման
օգտագործման
բացառում

Պարբերաբար
շինարարության
ընթացքում

Խուսափել շինարարությունից
գետերի հունին մոտ

Գետերի մոտ
շինարարության
բացառում

Խորհուրդ է տրվում Էրոզիայի
կառավարման հատուկ
ծրագրերի
նախապատրաստում և
իրագործում (երբ վերջնական
տեխնիկական նախագիծը
պատրաստ է)

Նվազագույնի
հասցնել էրոզիան
մուտքի
ճանապարհների
շրջակայքում

Ինչպես
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել
պարամետրերի մոնիտորինգ)

Նոր մուտքի ճանապարհների
տեղադրության մանրազննին
ընտրություն (անհրաժեշտության դեպքում)

7608A01/FICHT-17241107-v1

Նոր մուտքի
ճանապարհների
տեղադրություն

Էրոզիայի
կառավարման
ծրագրի
ստուգում

Էրոզիայի
կառավարման
ծրագրի զարգացում
և իրականացում

Նախքան
շինարարությունը

Վիզուալ զննում

Մուտքի
ճանապարհների
մանրազննին
ընտրված են

Նախքան
շինարարությունը

Ո՞վ
(է պատասխանատու
մոնիտորինգի
համար)
ԲԷՑ ՓԲԸ
ԾԻԽ
Արտաքին
աուդիտոր

ԲԷՑ ՓԲԸ
ԾԻԽ
Արտաքին
աուդիտոր

230

ՇՄՍԱԳ-ի նախագիծ

Գործունեություն/
Ազդեցություն

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Ինչ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Որտեղ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել
պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Ինչպես
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել
պարամետրերի մոնիտորինգ)
Մեթոդ

Բոլոր մուտքի
ճանապարհներում էրոզիայի
կանխման միջոցառումների
իրականացում

Իրականացված
միջոցառումներ

Նոր մուտքի ճանապարհների
վերակառուցման կարիքը այլևս
չկա
Բոլոր տրանսպորտային
միջոցների և մեքենաների
պարբերաբար շահագործում,
հնարավորության դեպքում,
կանոնավոր սպասարկման
կայաններ

7608A01/FICHT-17241107-v1

Ո՞վ
(է պատասխանատու
մոնիտորինգի
համար)

Իրականացված
միջոցառումներ

Իրականացնել չորացման
կառավարման միջոցառումներ
(ջրանցման խողովակներ,
տեխնիկական առափներ , և
այլն) մշտական մուտքի
ճանապարհների վրա, եթե
դրանք զառիթափ վայրերում
են կամ էրոզիային հակված
տարածքներում

Փոխադրամիջոցներից և շինարարական գործիքներից հողի և ջրի
աղտոտվածություն

Ցուցիչ

Երբ
(Սահմանել հաճախություն/ թե
շարունակական)

Շինարարարական հրապարակներ

Շահագործման
գրառումների
ստուգում

Բոլոր մուտքի
ճանապարհների
վերակառուցման
անհրաժեշտության
բացակայություն

Շինարարական
աշխատանքների
ց հետո

Տրանսպորտային
միջոցների և
մեքենաների
պատշաճ
շահագործում

Պարբերաբար
շինարարության
ընթացքում

ԲԷՑ ՓԲԸ
ԾԻԽ
Արտաքին
աուդիտոր
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ՇՄՍԱԳ-ի նախագիծ

Գործունեություն/
Ազդեցություն

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Ինչ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Որտեղ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել
պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Անհամարժեք
պահեստավորումից հողի և ջրի
աղտոտվածություն

Սանիտարական
սարքավորումների
ց հողի և ջրի
աղտոտվածություն

Շինարարական նոյւթերի
պատշաճ պահեստավորում
բեռնակղերում
Ապահովել պատշաճ
սանիտարական
հարմարություններ՝ բավարար
քանակի ձեռք լվանալու
հարմարություն-ներով,
առանձին՝ տղամարդկանց և
կանանց համար
Աշխատողների ուսուցում
սանիտարական ճիշտ
մեթոդներով
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Երբ
(Սահմանել հաճախություն/ թե
շարունակական)

Ո՞վ
(է պատասխանատու
մոնիտորինգի
համար)

Վիզուալ զննում

Բոլոր նյութերի
պատշաճ
պահեստավորում

Պարբերաբար
շինարարության
ընթացքում

ԲԷՑ ՓԲԸ
ԾԻԽ
Արտաքին
աուդիտոր

Վիզուալ զննում

Սանիտարական
հարմարությունների
համապատասխան
քանակ՝ առանձին
տղամարդկանց և
կանանց համար; և
պատշաճ վիճակում

Պարբերաբար
շինարարության
ընթացքում

ԲԷՑ ՓԲԸ
ԾԻԽ
Արտաքին
աուդիտոր

Մեթոդ
Շահագործման
տարածքների և
վերալիցքվորման տարածքների վիզուալ
զննում

Շինարարական
սարքավորումների
շահագործում և
վերալիցքավորում միայն
կնքված և պատնեշված
տարածքներում
Պահեստավորել հեղուկային
նյութերը և քսանյութերը փակ
բաքերում և պատնեշված,
ծածկած տարածքներում

Ինչպես
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել
պարամետրերի մոնիտորինգ)

Շինարարական
հրապարակներ

Շինարարական
հրապարակներ
Ուսուցման
գրառումների
ստուգում

Ցուցիչ
Շահագործման և
վերալիցքավորման
համար անհարմար
վայրերի
օգտագործման
բացառում

Համապատասխանաբար բոլոր
աշխատողների
ուսուցում

232

ՇՄՍԱԳ-ի նախագիծ

Գործունեություն/
Ազդեցություն

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Ինչ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Որտեղ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել
պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Մեթոդ

Ցուցիչ

Վիզուալ զննում

Ներկման
պատճառով ոչ մի
արտահոսք

Ուսուցման
գրառումների
ստուգում

Համապատասխանաբար բոլոր
աշխատողների
ուսուցում

Ապահովել արտահոսքի
կառավարման նյութեր
վարորդներին և բանվորներին,
որպեսզի, անհրաժեշտության
դեպքում, կարողանան մաքրել
արտահոսքերը

Սարքավորումների ստուգում

Արտահոսքի
կառավարման
սարքավորումների
ապահովում

Արագ հաղորդել և արձագանքել
արտահոսքի դեպքերին և
սովորեցնել աշխատողներին,
թե ինչպես հաղորդել

Արտահոսքի
մասին
հաշվետվությունների և
ուսուցման
գրառումների
ստուգում

Տեղադրել պլաստիկ կամ այլ
պաշտպանիչ կտոր ցանկացած
տարածքների տակ, որտեղ
հենարանները կամ այլ նյութերը
ներկվում են

Արտահոսքից հողի
և ջրի աղտոտվածություն

Արտահոսքից
հողի և ջրի
աղտոտվածություն

Ինչպես
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել
պարամետրերի մոնիտորինգ)

Սովորեցնել փոխադրողներին և
աշխատողներին արտահոսքի
կանխարգելման և
կառավարման մասին,
հատկապես նավթի ու
վառելիքի հետ
վարվեցողության մասին
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Շինարարական
հրապարակներ

Շինարարական
հրապարակներ

Երբ
(Սահմանել հաճախություն/ թե
շարունակական)

Ո՞վ
(է պատասխանատու
մոնիտորինգի
համար)

Պարբերաբար
շինարարության
ընթացքում

ԲԷՑ ՓԲԸ
ԾԻԽ
Արտաքին
աուդիտոր

Պարբերաբար
շինարարության
ընթացքում

ԲԷՑ ՓԲԸ
ԾԻԽ
Արտաքին
աուդիտոր

Արտահոսքի
դեպքերի քանակ
Համապատասխան
աբար բոլոր
աշխատողների
ուսուցում
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ՇՄՍԱԳ-ի նախագիծ

Գործունեություն/
Ազդեցություն

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Ինչ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել պարամետրերի
մոնիտորինգ)
Հեռացնել արտահոսքի
պատճառով աղտոտված հողը
և վարվել որպես վտանգավոր
թափոնի հետ
Հավաքել աղտոտված
արտահոսքի նյութերը և
կառավարել որպես
վտանգավոր թափոններ
Շուրջը կառուցել պատնեշներ և
յուղի հավաքման դրենաժային
համակարգ
տրանսֆորմատորների տակ՝
կանխելու հողի և ստորերյա
ջրերի աղտոտումը ցանկացած
արտահոսքից

Շինարարության
պատճառով հողի
և ջրի
աղտոտվածություն

Որտեղ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել
պարամետրերի
մոնիտորինգ)
Շինարարական
հրապարակներ
Այրումի և
Դդմաշենի ե/կների
պահեստավորմ
ան տարածքներ

Ենթակայաններ

Առափնյա տարածքներին
հասցրած ցանկացած վնասի
վերակագնում, ներառյալ
գետերի հունը, այն ժամանակ,
երբ շինարարությունն
ավարտվի

Առափնյա
տարածքներ

Խստորեն խուսափել փոքր
հոսքերի ցանկացած
աղտոտումից, քանի որ դրանք
ծառայում են համայնքների
խմելու ջրի մատակարարման
համար

Սարահարթային
վայրերում 400
կՎ ՕԳ-ում
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Ինչպես
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել
պարամետրերի մոնիտորինգ)
Մեթոդ

Ցուցիչ

Արտահոսքի և
պահեստավորման վայրերի
հաշվետվություն
ների ստուգում

Բոլոր աղտոտված
նյութերի պատշաճ
պահեստավորում

Վիզուալ զննում

Պատնեշները և
նավթի հավաքման
համակարգը առկա է

Վիզուալ զննում

Բոլոր վնասների
վերականգնում

Վիզուալ զննում
Բողոքների
զննում

Աղտոտվածության
բացակայություն
Բնկաիչների
բողոքների
բացակայություն

Երբ
(Սահմանել հաճախություն/ թե
շարունակական)

Համապատասխան
շինարարությունից հետո

Պարբերաբար
շինարարության
ընթացքում

Ո՞վ
(է պատասխանատու
մոնիտորինգի
համար)

ԲԷՑ ՓԲԸ
ԾԻԽ
Արտաքին
աուդիտոր
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ՇՄՍԱԳ-ի նախագիծ

Գործունեություն/
Ազդեցություն

Թափոնների
կառավարում

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Ինչ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել պարամետրերի
մոնիտորինգ)
ՇԿ-ն համաձայնեցնելու է
քաղաքային մարմինների հետ՝
կոմունալ ծառայություններ
մատուցողներից թափոնների
հեռացման ծառայություններից
օգտվելու հարցը:

Որտեղ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել
պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Շինարարական
հրապարակներ

Թափոնների կառավարման
ծրագրի մշակում՝ ԱԱՇՄ
կառավարման պլանի ներքո
Թափոնների կառավարման
համակարգի իրականացում

Թափոնների
կառավարում

Վտանգավոր թափոնների
պահեստավորում
համապատասխան
պահեստավորման վայրերում
(փակվող, ծածկած,
օդափոխվող, բետոնե և
պատնեշված հատակով) նոր
ե/կ Այրումում և ե/կ Դդմաշենում
Բոլոր վտանգավոր
թափոնները ապահով
փաթեթավորել կնքված
թմբուկներում կամ այլ
համապատասխան
բեռնարկղներում և հստակ
մակնշել պիտակներով
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Շինարարական
հրապարակներ

Ինչպես
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել
պարամետրերի մոնիտորինգ)
Մեթոդ

Ցուցիչ

Գրավոր
համաձայնագրի
վերահսկողություն

Գրավոր
համաձայնագրի
տրամադրում

Թափոնների
կառավարման
պլանի
վերահսկում

Մշակված
թափոնների
կառավարման պլան

Թափոնների
կառավարման
համակարգի
վերահսկում

Թափոնների
կառավարման
համակարգը
իրականացված է
Բոլոր վտանգավոր
թափոնները
պատշաճ կերպով
պահեստավորված
են

ե/կ Այրում և ե/կ
Դդմաշեն

Վիզուալ
ստուգում
Բոլոր վտանգավոր
թափոնները
ապահով
փաթեթավորված և
պիտակավորված են

Երբ
(Սահմանել հաճախություն/ թե
շարունակական)

Ո՞վ
(է պատասխանատու
մոնիտորինգի
համար)

Նախքան
շինարարությունը

ԲԷՑ ՓԲԸ
ԾԻԽ
Արտաքին
աուդիտոր

Նախքան
շինարարությունը

Շինարարության
ընթացքում
կանոնանվոր
կարգով

ԲԷՑ ՓԲԸ
ԾԻԽ
Արտաքին
աուդիտոր
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Գործունեություն/
Ազդեցություն

Թափոնների
բեռնաթափման
ուսուցում

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Ինչ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Որտեղ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել
պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Ուսուցանել բանվորներին՝
վերամշակվող,
սանիտարարական, պինդ,
հեղուկ և վտանգավոր
թափոնների մշակման և
հեռացման վերաբերյալ

Շինարարական
հրապարակներ

Ինչպես
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել
պարամետրերի մոնիտորինգ)
Մեթոդ

Ցուցիչ

Ուսուցման
գրառումների
ստուգում

Բոլոր բանվորները
պատշաճ
ուսուցանված են

Վիզուալ
վերահսկում

Բանվորական
ճամբարները ազատ
են որևէ տեսակի
թափոններից

Վերաօգտագործ
վող թափոնների
հանձման
փաստաթղթերի
ստուգում

Վերամշակվող
թափոնների
հանձման
փաստաթղթերը
կցաված են գործին

Թափոնների
հեռացման
համաձայնագրերի ստուգում

Թափոնների
հեռացման
թույլատրող
փաստաթղթերը
կցված են գործին

Վիզուալ
ստուգում

Հողի մակերեսը
ներդաշնակեցված է
լանդշաֆտի հետ

Երբ
(Սահմանել հաճախություն/ թե
շարունակական)

Ո՞վ
(է պատասխանատու
մոնիտորինգի
համար)

Շինարարության
ընթացքում
կանոնավոր
կարգով

Թեթև շինությունների
ապամոնտաժում
Հեռացնել բետոնե
երեսպատումը և/կամ
մանրախճի/ավազի
տարածումը տրանսպորտային
միջոցների սպասարկման
վայրերում
Բանվորական
ճամբարների
դադարեցում և
տարածքների
ներդաշնակեցում
լանդշաֆտների
հետ

Թափոնների կրկնակի
օգտագործվող տարրերը
շինությունների
ապամոնտաժումից հանձնել
վերամշակման համար
Կարգավորել աշխատողների
ճամբարների շահագործումից
առաջացած շինարարական
թափոնները տեղական
մարմինների հետ
համաձայնեցված վայրերում
Հարթեցնել հողի մակերեսը
գրեթե բնական վիճակի և
ապահովել պատշաճ
պայմաններ տեղական
բուսականության բնական
վերաճի համար
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Բանվորական
ճամբարներ

Շինարարա-կան
ճամբարների
կողմից շինարարական աշխատանքների
աջակցությունից
հետո

ԲԷՑ ՓԲԸ
ԾԻԽ
Արտաքին
աուդիտոր
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Գործունեություն/
Ազդեցություն

Աղմուկի
ազդեցությունները
բանվորների վրա

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Ինչ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Բանվորների համար աղմուկի
մակարդակները պետք է,
հնարավոր չափով, լինեն 80
դԲ (Ա)-ից ցածր: Այդ
մակարդակը գերազանցելու
դեպքում բանվորներին պետք
է տրամադրվեն լսողության
պաշտպանիչներ և
տեղադրվեն
նախազգուշացնող նշաններ:

Որտեղ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել
պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Շինարարական
հրապարակներ

Հնարավորության դեպքում,
օգտագործել ցածր ձայնային
հզորությամբ մեխանիկական
սարքավորում
Աղմուկի
ազդեցությունը
բանվորների /
հասարակության
վրա

Շինարարական տեխնիկայի և
այլ տրանսպորտային
միջոցների կանոնավոր
տեխնիկական պահպանու ու
սպասարկում շինարարական
աշխատանքների ընթացքում
Աղմկոտ մեխանիզմի
անջատում կամ իջեցում
նվազագույնի
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Շինարարական
հրապարակներ

Ինչպես
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել
պարամետրերի մոնիտորինգ)
Մեթոդ

Ցուցիչ

Գործիքային
չափում,
հատկապես,
աղմկոտ
աշխատանքներ
ի դեպքում

Աղմուկի
մակարդակը 80 դԲ
(Ա)-ից ցածր է. եթե
աղմուկի
մակարդակները
ավելի բարձր են․
բանվորները
ապահովված են
ԱՊՄ-ով և
նախազգուշացնող
նշանները
տեղադրված են

Բողոքների
վիզուալ
ստուգում

Ձայնային ցածր
հզորության
սարքավորումը
օգտագործվել է,
բնակիչների
բողոքները
բացակայում են

Շահագործման
գրանցումների
ստուգում

Սարքավորումները
պարբերաբար
սպասարկվում են

Բողոքների
ստուգում

Բնակիչների
բողոքների
բացակայություն

Երբ
(Սահմանել հաճախություն/ թե
շարունակական)

Ո՞վ
(է պատասխանատու
մոնիտորինգի
համար)

Շինարարության
ընթացքում
կանոնավոր
կարգով

ԲԷՑ ՓԲԸ
ԾԻԽ
Արտաքին
աուդիտոր

Շինարարության
ընթացքում
կանոնավոր
կարգով

ԲԷՑ ՓԲԸ
ԾԻԽ
Արտաքին
աուդիտոր
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Գործունեություն/
Ազդեցություն

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Ինչ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Որտեղ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել
պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Ինչպես
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել
պարամետրերի մոնիտորինգ)
Մեթոդ

Ցուցիչ

Բողոքների
ստուգում

Բնակիչների
բողոքների
բացակայություն

Փոխադորւմների
կառավարման օպտիմալացում
բեռնատար մեքենաների
ավելորդ ուղեվորություններից
խուսափելու համար

Աղմուկի
ազդեցությունները
հասարակության
վրա

Նվազեցնել տրանսպորտային
միջոցների արագությունները
բնակեցված վայրերում
Բեռնատար մեքենաների
շարժը թույլ տալ միայն
ցերեկային ժամերին, սակայն
ոչ ժ․19-ից մինչև ժ․6-ի

Բնակիչները,
ովքեր բնակվում
են շինարարական հրապարակների մոտ

Բնակիչների համար աղմուկը
չպետք է գերազանցի 55 դԲ
(Ա)-ից կամ ֆոնային
մակարդակի վրա հանգեցնի
առավելագույնը 3 դԲ (Ա)
ընկալիչների հարթակից դուրս
առավելագույն մոտ վայրում

Աղմուկի
ազդեցությունները
հանրության վրա

Մոտակա բնակիչներին և
ձեռնարկություններին
տեղեկացնել առնվազն 24 ժամ
առաջ, հատկապես եթե
աղմկոտ աշխատանքներ են
ակնկալվում
Իրականացնել աղմուկ
առաջացնող
գործունեություններ
զբաղեցված շինությունների
մոտակայքում, միայն ժ․9-ից
մինչև ժ․16-ը
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Բողոքների
դեպքում
գործիքային
չափագրում

Աղմուկի
մակարդակը 55 դԲ
(Ա)-ից ցածր կամ
առավելագույն
բարձրությունը 3 դԲ
(Ա)-ից ցածր

Հարցազրույցներ

Բնակիչները
տեղեկացվել են
առնվազն 24 ժամ
առաջ

Շինարարական
հրապարակների
մոտ բնակվող
բնակիչները
Բողոքների
ստուգում

Բնակիչների
բողոքների
բացակայություն

Երբ
(Սահմանել հաճախություն/ թե
շարունակական)

Ո՞վ
(է պատասխանատու
մոնիտորինգի
համար)

Շինարարության
ընթացքում
կանոնավոր
կարգով

ԲԷՑ ՓԲԸ
ԾԻԽ
Արտաքին
աուդիտոր

Շինարարության
ընթացքում
կանոնավոր
կարգով

ԲԷՑ ՓԲԸ
ԾԻԽ
Արտաքին
աուդիտոր
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ՇՄՍԱԳ-ի նախագիծ

Գործունեություն/
Ազդեցություն

Արտանետվող
գազի աղտոտման
սահմանափակում

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Ինչ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Որտեղ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել
պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Ինչպես
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել
պարամետրերի մոնիտորինգ)
Մեթոդ

Ցուցիչ

Տրանսպորտային միջոցների
չափի, քաշի կամ
բեռնվածության
սահմանափակումներ,
օգտագործելով առանձնապես
դժվարին ճանապարհները

Վիզուալ
ստուգում

Տրանսպորտային
միջոցների չափը,
քաշը և բեռնվածությունը սահմանափակված են

Տրանսպորտային միջոցների
սահմանափակ շարժման և
արագության նվազեցում

Բողոքների
ստուգում

Բնակիչների
բողոքների
բացակայություն

Տրանսպորտային միջոցների
կառավարման օպտիմալացում
բեռնատար մեքենաների
ավելորդ ուղևորություններից
խուսափելու համար

Տրանսպորտային միջոցների կառավարման վերահսկում

Բեռնատար
մեքենաների
ավելորդ
ուղևորությունների
բացակայություն

Տրանսպորտային միջոցների և
շինարարական տեխնիկայի
պահպանում, ինչպես որ
առաջարկվել է
մատակարարների կողմից

Պահպանման
գրառումների
ստուգում

Սարքավորումները
պարբերաբար
թարմեցվել են

Խուսափել շինարարության
տեխնիկաների և
փոխադրամիջոցների ավելորդ
անսարքությունից

Վիզուալ
ստուգում

Ավելորդ
անսարքությունների
բացակայություն

Բողոքների
ստուգում

Բնակիչների
բողոքների
բացակայություն

Շինարարական
հրապարակներ

Ծածկել բեռնատար մեքենայի
հարթակը բրեզենտով նյութի
փոխադրման ընթացքում
Փոշու
սահմանափակում

Անհրաժեշտության դեպքում,
շինարարական
աշխատանքների ընթացքում
օգտագործել փոշի նստեցնող
ջրային հեղուկացիր
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Շինարարական
հրապարակներ

Երբ
(Սահմանել հաճախություն/ թե
շարունակական)

Ո՞վ
(է պատասխանատու
մոնիտորինգի
համար)

Շինարարության
ընթացքում
կանոնավոր
կարգով

ԲԷՑ ՓԲԸ
ԾԻԽ
Արտաքին
աուդիտոր

Շինարարության
ընթացքում
կանոնավոր
կարգով

ԲԷՑ ՓԲԸ
ԾԻԽ
Արտաքին
աուդիտոր
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Գործունեություն/
Ազդեցություն

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Ինչ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Որտեղ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել
պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Գործվածքը պատշաճ կերպով
պահել և մշակել փոշու
քանակությունը նվազեցնելու
համար (օրինակ, ցեմենտը
պաշտպանել անջրանցիկ
բրեզենտով)
Ծխի և օդի
աղտոտման սահմանափակում

Արգելել է շինարարական
նյութերի / թափոնների բաց
այրումը

Շինարարական
հրապարակներ

SF6 -ը որպես
ջերմոցային գազ

SF6-ի գործածելու համար
օգտվել համապատասխան
ուղեցույցերից

Շինարարական
հրապարակներ

Խուսափել մշակութային
վայրերին որևէ վնաս
հասցնելուց գծի միջացքում և
հենարանի տեղադրությունը
պահել համարժեք
հեռավորության վրա
Ազդեցություններ
պատմական և
մշակութային
վայրերի վրա

Թեղուտ գյուղի (Լոռի)
մերձակայքում խուսափել
հնագիտական պեղումների
վայրից
Պատահական հայտնաբերման
ընթացակարգի իրականացում
և շինարար բանվորների
ուսուցում
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Ինչպես
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել
պարամետրերի մոնիտորինգ)
Մեթոդ

Ցուցիչ

Վիզուալ
ստուգում

Համապատասխան
պահեստավորում

Վիզուալ
ստուգում

Վիզուալ
ստուգում

Այդ նյութերի բաց
այրման
բացակայություն
Միջադեպերի
բացակայություն

Մշակութային
վայրերի վնասների
բացակայություն

Շինարարական
հրապարակներ
Պատահական
հայտնաբերման
զեկույցների և
ուսուցման
գրառումների
ստուգում

Երբ
(Սահմանել հաճախություն/ թե
շարունակական)

Ո՞վ
(է պատասխանատու
մոնիտորինգի
համար)

Շինարարության
ընթացքում
կանոնավոր
կարգով

ԲԷՑ ՓԲԸ
ԾԻԽ
Արտաքին
աուդիտոր

Շինարարության
ընթացքում
կանոնավոր
կարգով

ԲԷՑ ՓԲԸ
ԾԻԽ
Արտաքին
աուդիտոր

Պատահական
հայտնաբերման
ընթացակարգը
իրականացվել է;
բոլոր բանվորները
ուսուցանվել են
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Գործունեություն/
Ազդեցություն

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Ինչ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Որտեղ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել
պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Մեթոդ

Ցուցիչ

Պատահական
հայնաբերումների և
ուսուցման
զեկույցների
ուսումնասիրում

Պատահական
հայնաբերման
ընթացակարգը
բոլոր զեկույցները
ներկայացվել են
Մշակույթի
նախարարություն

ՀՀ հուշարձանների և
պատմական վայրերի
պահպանության վարչության
ներկայացուցիչների հետ
համաձայնեցնել հենարանների
և նոր մուտքի ճանապարհների
գտնվելու վայրի (այդ թվում՝
առաջարկված շրջանցիկ
ուղիների) մասին՝ նախքան
շինարարությունը

Մշակույթի
նախարարության հետ համաձայնությունների
ուսումնասիրում

Նոր հենարանների և
մուտքի
ճանապարհների
բոլոր վայրերը
համաձայնեցվել են
Մշակույթի
նախարարության
հետ

Հենարանների գտնվելու
վայրերի տեղափոխումը պետք
է հաստատվի Հուշարձանների
և պատմական վայրերի
պահտպանության վարչության
կողմից

Մշակույթի
նախարարության հետ
համաձայնեցում
ների ուսումնասիրում

Հենարանների
տեղադրությունների
տեղափոխումը
հաստատվել է

Համապատասխան փաստաթղերի ուսումնասիրում

ԱԱՇՄ-ի
քաղաքականության
մշակում

Զեկույցը անմիջապես
հայտնվում է ՀՀ մշակույթի
նախարարության
հուշարձանների և պատմական
վայրերի պաշտպանության
բաժնում

ԱԱՇՄ-ի
քաղաքականություն և ԱԱՇՄ-ի
կառավարում

Ինչպես
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել
պարամետրերի մոնիտորինգ)

ԱԱՇՄ-ի քաղաքականության
մշակում շինարարական փուլի
համար՝ նախքան
շինարարական
գործունեությունների մեկնարկը
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Շինարարական
հրապարակներ

Երբ
(Սահմանել հաճախություն/ թե
շարունակական)

Շինարարության
ընթացքում
կանոնավոր
կարգով

Շինարարությունիցառաջ

Շինարարական
աշխատաքներից
առաջ

Ո՞վ
(է պատասխանատու
մոնիտորինգի
համար)

Պատմական և
մշակութային
հուշարձանների
պահտպանության
գործակալության տեղական անդամներ
(Մոնիտորինգի
համար բյուջեն
կազմում է
10․000 ԱՄՆ
դոլար)

ԲԷՑ ՓԲԸ
ԾԻԽ
Արտաքին
աուդիտոր
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ՇՄՍԱԳ-ի նախագիծ

Գործունեություն/
Ազդեցություն

ԱԱՇՄ-ի
քաղաքականություն և ԱԱՇՄ-ի
կառավարում

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Ինչ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել պարամետրերի
մոնիտորինգ)
ԱԱՇՄ-ի կառավարման պլանի
մշակում (այդ թվում՝
Թափոնների կառավարման
պլանի) շինարարության
համար՝ նախքան
շինարարական
գործունեությունները

Որտեղ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել
պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Շինարարական
հրապարակներ

ԱԱՇՄ-ի կառավարման
համակարգի (ԱԱԲԿՀ), այդ
թվում՝ ԱԱՇՄ-ի պաշտոնյայի
հաստատում շինարարական
փուլի ընթացքում
Համոզվել, որ բոլոր
բանվորները ունեն բժշկական
ապահովագրություն

Ծառայողի
առողջությունը և
անվտանգությունը
շինարարական
հրապարակում

Ապահովել պատշաճ
սանիտարական
հարմարություններ՝ ձեռքերը
լվանալու համար
հարմարություններ,
համապատասխան քանակով՝
տղամարդկանց և կանանանց
համար առանձին14
Տրամադրել առաջին օգնության
լրակազմեր և կրակմարիչներ
նախագծի բոլոր տեղամսերին և
բոլոր տրանսպորտային
միջոցներին
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Շինարարական
հրապարակներ

Ինչպես
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել
պարամետրերի մոնիտորինգ)
Մեթոդ

Համապատասխան փաստաթղերի ուսումնասիրում

Ցուցիչ

Երբ
(Սահմանել հաճախություն/ թե
շարունակական)

ԱԱՇՄ-ի
կառավարման
պլանի մշակում

Շինարարական
աշխատանքների
ց առաջ

ԱԱԲ-ի
կառավարման
համակարգը
իրականացվել է

Շինարարության
ընթացքում

Բանվորների
բժշկական
փաստաթղթերի
ուսումնասիրում

Բոլոր բանվորները
ունեն բժշկական
ապահովագրություն

Վիզուալ
ստուգում

Կոյուղու
հարմարությունների
համապատասխան
քանակ՝
տղամարդկանց և
կանանց համար
առանձին, ինչպես
նաև պատշաճ
վիճակում

Հարցազրույցներ
Վիզուալ
ստուգում

Շինարարության
ընթացքում
կանոնավոր
կարգով

Ո՞վ
(է պատասխանատու
մոնիտորինգի
համար)

ԲԷՑ ՓԲԸ
ԾԻԽ
Արտաքին
աուդիտոր

ԲԷՑ ՓԲԸ
ԾԻԽ
Արտաքին
աուդիտոր

Առաջին օգնության
պայուսակը և
կրակմարիչները
տրամադրվել են
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Աշխատակցի
առողջությունը և
անվտանգությունը
շինհրապարակներ

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Ինչ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Որտեղ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել
պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Ինչպես
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել
պարամետրերի մոնիտորինգ)
Մեթոդ

Ցուցիչ

Աշխատատանքային բոլոր
անձնակազմերը պետք է
ունենան առնվազն մեկ անձ
(երկուսը խիստ նախընտրելի
է), ով անցել է առաջին
օգնության վերապատրաստում

Ուսուցման
գրառումների
ստուգում

Աշխատանքային
անձնակազմերը
համապատասխանա
բար կազմակերպվել
են

Բանվորներին տրամադրել
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ից
պաշտպանման միջոցներ

Հարցազրույցներ

Պաշտպանման
միջոցները
տրամադրվել են

Բանվորներին տրամադրել
համապատասխան
պաշտպանության միջոցներ
(ԱՊՄ) (փոշուց, աղմուկից և
այլն)

Վիզուալ
ստուգում

Բոլոր բանվորները
ապահովվել են
ԱՊՄ-ով

«Էլեկտրահարման վտանգ»
նախազգուշացնող նշանների
տեղադրում հենարաններում,
ենթակայաններում և այլն:

Վիզուալ
ստուգում

Նախազգուշացնող
նշանները
տեղադրվել են

Դիտարկել թունավոր օձերի
հնարավոր ի հայտ գալը
շինարարական
աշխատանքների ընթացքում
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Հրացազրույցներ
Շինարարական
հրապարակներ

Վիզուալ
ստուգում

Բոլոր բանվորները
տեղյակ են
հնարավոր վտանգի
մասին

Երբ
(Սահմանել հաճախություն/ թե
շարունակական)

Ո՞վ
(է պատասխանատու
մոնիտորինգի
համար)

Շինարարության
ընթացքում
կանոնավոր
կարգով

ԲԷՑ ՓԲԸ
ԾԻԽ
Արտաքին
աուդիտոր
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Ինչ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Որտեղ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել
պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Բանվորներին ուսուցանել
բարձրության վրա աշխատելու,
էլեկտրական և փոխադրական
անվտանգության, վտանգավոր
նյութրի թեռնաթափման, ԱՊՄի, վտանգից խուսափելու և
նվազեցնելու
միջոցառումներին, առաջին
օգնության և փրկարարական
տեխնիկայի կիրառմանը,
վթարային հակազդմանը և այլն:
Սահմանափակել
մասնագիտական
ազդեցությունը ԷՄԴ-ի վրա
պաշտպանիչ նյութերի
կիրառման միջոցով և
բանվորներին
համապատասխանաբար
ուսուցանել

Հնրարավորության դեպքում,
բանվորներին տեղավորել
հարակից քաղաքներում
Շինարարական ճամբարները
պետք է տեղակայվեն
համաձայն համապատասխան
մարմինների
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Մեթոդ

Ցուցիչ

Ուսուցման
գրառումների
ստուգում

Բոլոր բանվորները
համապատասխանաբար ուսուցանվել
են

Հարցազրույցներ
Ուսուցման
գրառումների
ստուգում

Եթե աշխատանքային
անձնակազմը հեռավոր
վայրերում են, նրանք պետք է
հագեցած լինեն բջջային
հեռախոսներով կամ
ռադիոկապով
Աշխատողի
առողջությունը և
անվտանգությունը
բնակեցման
վայրում

Ինչպես
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել
պարամետրերի մոնիտորինգ)

Բանվորների
տեղավորման
վայրերը/
բանվորական
ճամբարները

Երբ
(Սահմանել հաճախություն/ թե
շարունակական)

Ո՞վ
(է պատասխանատու
մոնիտորինգի
համար)

Շինարարարության ընթացքում
կանոնավոր
կարգով

ԲԷՑ ՓԲԸ
ԾԻԽ
Արտաքին
աուդիտոր

Ցուցադրվող
նյութերը տեղադրվել
են
Բոլոր
աշխատակիցները
համապատասխանա
բար ուսուցանվել են

Վիզուալ
ստուգում

Աշխատանքային
անձնակազմը
համապատասխանաբար հագեցած է
սարքավորումներով

Վիզուալ
ստուգում

Աշխատողների
բնակեցման վայրի
տեղակայումը
համաձայն
տեղական
ինքնակառավարմա
ն մարմինների
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Ինչ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Աշխատողների
ընդհանուր
առողջությունը և
անվտանգությունը

Ինչպես
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել
պարամետրերի մոնիտորինգ)
Մեթոդ

Ցուցիչ

Բանվորական
ճամաբարներ

ՄՖԿ/ ՎԶԵԲ
ուղեցույցի
պահանջները
բավարարվել են /
իրականացվել են

Որոշել արտակարգ
ծառայությունների,
հիվանդանոցների և
կլինիկաների գտնվելու
վայրերը և տալ նախնական
ծանուցում Ծրահրի
գործողությունների մասին

Արտակարգ
իրավիճակներին
արձագանքողնե
րի տարածք

Հարցազրույցներ

Արտակարգ
իրավիճակների
արձագանքողները
տարածքը
տեղեկացվել է
Ծրագրի
գործողությունների
մասին

Արգելել ալկոհոլային խմիչքներ
և այլ դեղամիջոցներ
շինարարական
հրապարակներում/
բանվորական ճամբարներում

Շինարարական
հրապարակներ;
բանվորական
ճամբարներ

Միջադեպերի
գրառումների
ստուգում

Չեն հայտնաբերվել
ալկոհոլի կամ այլ
դեղամիջոցների
ազդեցության տակ
գտնվող
աշխատողներ

Վիզուալ
ստուգում

Ստեղծվել են
շարժական
կլինիկաներ

Միջադեպերի
գրառումների
ստուգում

Բանվորները
հիվանդանոց են
տեղափոխվում լուրջ
պատահարների
դեպքում

Աշխատողների ճամաբարները
պետք է բավարարեն ՄՖԿ/
ՎԶԵԲ ուղեցույցի
պահանջները14

Աշխատողների
ընդհանուր
առողջությունը և
անվտանգությունը

Որտեղ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել
պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Աշխատողների համար
ստեղծել շարժական
կլինիկաներ, որոնք ընդունակ
կլինեն բուժել շինարարական
հրապարակներում առաջացած
բոլոր վնասվածքները և
հիվանդությունները
Լուրջ պատահարների դեպքում
ապահովել վնասված
աշխատողների տեղափոխումը
հիվանդանոցներ
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Երբ
(Սահմանել հաճախություն/ թե
շարունակական)

Ո՞վ
(է պատասխանատու
մոնիտորինգի
համար)

ինարարական
աշխատաքներից
առաջ

ԲԷՑ ՓԲԸ
ԾԻԽ
Արտաքին
աուդիտոր

Շինարարարության ընթացքում
կանոնավոր

ԲԷՑ ՓԲԸ
ԾԻԽ
Արտաքին
աուդիտոր

Շինարարական
հրապարակներ
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Գործունեություն/
Ազդեցություն

Հասարակության
իրազեկումը
նախքան
շինարարական
աշխատանքները

Հասարակության
իրազեկում
նախքան ծանր
սարքավորումներ
փոխադրելը

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Ինչ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Որտեղ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել
պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Ինչպես
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել
պարամետրերի մոնիտորինգ)
Մեթոդ

Ցուցիչ

Բժշկական զննման,
առողջության և
անվտանգության վերահսկման
և հաշվետվության զեկուցման
համար ծրագրերի
իրականացում

Միջադեպերի
գրառումների
ստուգում

ԱևԱ ծրագրերը
իրականացվել են

Գրանցել աշխատաժամերը,
ինչպես նաև բոլոր դժբախտ
պատահարները և միջադեպերը

Գրառումների
ստուգում

Արձանագրումները
իրականացվել են

Հարցազրույցներ

Հասարակությունը
տեղեկացվել է
առաջիկա
շինարարության
մասին

Հարակից գյուղերի
հասարակությանը տեղեկացնել
առաջիկա շինարարական
աշխատանքի մասին, ինչպես
նաև ԶԼՄ-ների միջոցով
Պետական
կրթությունը/միջոցառումների
քարոզչությունը տրամադրում է
տեղեկուտվություն վտանգի
իրազեկման, անվտանգության
միջոցառումների, անվտանգ
պայմանների և շրջակա
միջավայրի ազդեցության
հաղորդման մասին
Հասարակական
ճանապարհների երկայնքով
բնակչությանը տեղեկացնել
ծանր սարքավորումների
փախադրման մասին
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Բնակիչները
բնակվում են
շինարարական
հրապարակների
մոտ

Հասարակական
ճանապարհների
երկայնքով
բնակվող
բնակիչները

Երբ
(Սահմանել հաճախություն/ թե
շարունակական)

Ո՞վ
(է պատասխանատու
մոնիտորինգի
համար)

Շինարարական
աշխատաքներից
առաջ

Հարցազրույցներ
և բողոքների
ստուգում

Հասարակությունը
համապատասխանա
բար տեղեկացվել է;
բողոքների
բացակայություն

Շինարարությունի
ց առաջ և
պարբերաբար
շինարարության
ընթացքում

Բողոքների
ստուգում և
վթարների
արձանագրումներ

Բնակիչների
բողոքների
բացակայություն;
վթարների
բացակայություն

Շինարարարության ընթացքում
կանոնավոր
կարգով

ԲԷՑ ՓԲԸ
ԾԻԽ
Արտաքին
աուդիտոր

ԲԷՑ ՓԲԸ
ԾԻԽ
Արտաքին
աուդիտոր
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Գործունեություն/
Ազդեցություն

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Ինչ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Որտեղ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել
պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Անվտանգության պատշաճ
միջոցներ ձեռնարկել վթարները
և վնասվածքները կանխելու
համար (օրինակ,
հասարակական
ճանապարհների արագության
սահմանափակումը,
օբյեկտների կողակցումը)

Հասարակության
առողջություն և
անվտանգություն

Նախազգուշացնող նշանները
օգտագործել մուտքի կետերում
հիմնական ճանապարհի
երկայնքով և աշխատավայրերի
շուրջ գյուղերի կամ
բնակավայրերի մոտ
Տրամադրել հստակ և պատշաճ
ցուցանակներ պարզելու
աշխատավայրերը և
վտանգավոր
սարքավորումները, նախքան
համապատասխան
շինարարության մեկնարկը
Նախազգուշացնող նշանները
տեղադրել բոլոր հենարանների
վրա և համայնքի
ուշադրությունը սևեռել
էլեկտրաէներգիայի և
էլեկտրահարման վտանգների
վրա
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Շինարարական
հրապարակների
մոտ բնկավող են
բնակիչները

Ինչպես
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել
պարամետրերի մոնիտորինգ)
Մեթոդ

Ցուցիչ

Բողոքների
ստուգում և
վթարների
արձանագրումներ

Բնակիչների
բողոքների
բացակայություն;
վթարների
բացակայություն

Տեղադրվել են
նախազգուշացնող
նշաններ
Վիզուալ
ստուգում

Վիզուալ
ստուգում
Հարցազրույցներ

Աշխատանքային
տարածքների և
վտանգավոր
սարքավորումների
վրա տեղադրվել են
հստակ նշաններ

Երբ
(Սահմանել հաճախություն/ թե
շարունակական)

Ո՞վ
(է պատասխանատու
մոնիտորինգի
համար)

Շինարարարության ընթացքում
կանոնավոր
կարգով

ԲԷՑ ՓԲԸ
ԾԻԽ
Արտաքին
աուդիտոր

Նախազգուշացնող
նշանները
տեղադրվել են;
համայնքները
տեղեկացվել են
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Ինչ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Որտեղ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել
պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Տրամադրել բավարար
անվտանգություն, որպեսզի
կանխվի հասրակության
մուտքը ենթակայաններ,
աշխատանքային տեղամսեր,
դեպի վտանգավոր նյութեր և
թափոններ

Շինարարական
հրապարակներ

Հիմնել աշխատողի վարքագծի
կանոնագիրք, որպեսզի
կանխվի բախումը կամ
կոնֆլիկտը համայանքների
հետ

Շինարարական
հրապարակների
մոտակայքում
բնակվող
բնակիչները

ՕԳ-ի միջանցքում (անցնելու
իրավունք) տներ չեն
թույլատրվում

ՕԳ միջանցքներ

Երթևեկության
կառավարում
նախքան
շինարարությունը

Կազմակերպել բանվորների
համար փոխադրում
ավտոբուսով, որպեսզի
նվազագույնի հասցվի
արտաքին երթևեկությունը

Շինարարական
հրապարակներ

Երթևեկության
կառավարում
նախքան
շինարարությունը

Ազդարարել մեկնարկը և
աշխատանքների տևողությունը
հասարակությանը՝ ԶԼՄ-ների և
նշանների միջոցով

շինհրապարակն
երի
մոտակայքում
բնակվող
բնակիչները
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Ինչպես
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել
պարամետրերի մոնիտորինգ)

Երբ
(Սահմանել հաճախություն/ թե
շարունակական)

Ո՞վ
(է պատասխանատու
մոնիտորինգի
համար)

Բանվորների
փոխադրումը
ավտոբուսով
կազմակերպվել է

Շինարարությունի
ց առաջ

ԲԷՑ ՓԲԸ
ԾԻԽ
Արտաքին
աուդիտոր

Հասարակությունը
տեղեկացված է
շինարարական
աշխատանքների
մասին

Շինարարությունից առաջ

ԲԷՑ ՓԲԸ
ԾԻԽ
Արտաքին
աուդիտոր

Մեթոդ

Ցուցիչ

Զննում

Անվտանգության
միջոցառումների
իրականացում

Գրառումների
քննում

Բողոքների
քննում

Զննում

Զննում

Հարցազրույցներ

Ոչ մի միջադեպ չի
գրանցվել
Աշխատողների
վարքագծի
կանոնագիրքը
ստեղծվել է
Միջանցնքերում
տների
բացակայություն
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Ինչ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել պարամետրերի
մոնիտորինգ)
Սահմանել օտարման շերտը,
տրանսպորտային միջոցների
արագության
սահմանափակումները,
տեղամսում տրանսպորտային
միջոցների զննման
պահանջները, գործառնական
կանոնները և ընթացակարգերը
Համագործակցել տեղական
համայանքների և
իշխանությունների հետ,
որպեսզի բարելավվի նշանների
տեսանելիությունը,
ճանապարհների ընդհանուր
տեսանելիությունը,
մասնավորապես այն
սահմաններում, որոնք մոտ են
գտնվում դպրոցներին կամ այլ
վայրերին, որտեղ կարող են
երեխաներ լինել

Որտեղ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել
պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Շինարարական
հրապարակներ

Տեղական
համայնքներ

Ինչպես
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել
պարամետրերի մոնիտորինգ)
Մեթոդ

Ցուցիչ

Զննում

Սահմանվել է ՕՇ-ն,
արագության
սահմանափակումը,
զննման
պահանջները,
շահագործման
կանոնները
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Ո՞վ
(է պատասխանատու
մոնիտորինգի
համար)

Ճանապարհների
ընդհանուր
անվտանգության
բարելավումը
մեկնարկել է
Հարցազրույցներ

Երթևեկության և
հետիոտների
անվտանգության
մասին կրթական
ծրագիրը ստեղծվել
է

Տեղական համայնքների հետ
համագործակցել երթևեկության
և հետիոտների
անվտանգության կրթության
հարցերում
Համակարգում արտակարգ
իրավիճակների
ծառայությունների հետ

Երբ
(Սահմանել հաճախություն/ թե
շարունակական)

Արտակարգ
իրավիճակների
ծառայություն

Հարցազրույցներ

Համակարգումը
ստեղծվել է
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Գործունեություն/
Ազդեցություն

Տրանսպորտային
միջոցների
օպերատորների
պատրաստում /
ուսուցում

Վարորդների
ուսուցում

Երթևեկության
կառավարում
շինարարության
ընթացքում

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Ինչ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Որտեղ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել
պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Ինչպես
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել
պարամետրերի մոնիտորինգ)

Երբ
(Սահմանել հաճախություն/ թե
շարունակական)

Ո՞վ
(է պատասխանատու
մոնիտորինգի
համար)

Մեթոդ

Ցուցիչ

Շինարարական
հրապարակներ

Կրթական
գրանցումների
ստուգում

Տրանսպորտային
միջոցների բոլոր
օպերատորները
վերապատրաստվել
և լիցենզավորվել են

Կանոնավոր
շինարարության
ընթացքում

ԲԷՑ ՓԲԸ
ԾԻԽ
Արտաքին
աուդիտոր

Վարորդների լիցենզավորում և
ուսուցում, վարորդական
հմտությունների բարելավում

Շինարարական
հրապարակներ

Լիցենզավորված
ստուգումների
զննում

Տրանսպորտային
միջոցների բոլոր
վարորդները
վերապատրաստվել
և լիցենզավորվել են

Կանոնավոր
շինարարության
ընթացքում

ԲԷՑ ՓԲԸ
ԾԻԽ
Արտաքին
աուդիտոր

Ընդհանուր երթևեկության
ճանապարհներին պահպանել
արագության սահմանափակումները

Շինարարական
հրապարակների
մոտ բնավող
բնակիչները

Բողոքների
զննում

Բնակիչներից
բողոքների
բացակայություն

Սպասարկման
գրառումների
զննում

Տրանսպորտային
միջոցները
պարբերաբար
սպասարկվել են և
օգտագործվել են
հաստատված
պահեստամասեր

Կանոնավոր
կարգով
շինարարության
ընթացքում

ԲԷՑ ՓԲԸ
ԾԻԽ
Արտաքին
աուդիտոր

Արդյունաբերական
փոխադրամիջոցների
օպերատորների պատրաստում
և լիցենզավորում
մասնագիտացված
տրանսպորտային միջոցների
անվտանգ շահագործում, այդ
թվում՝ անվտանգ
բեռնում/բեռնաթափում,
բեռնման սահմանափակումներ

Տրանսպորտային միջոցները
մշտապես պահպանել և
օգտագործել արտադրողի
հաստատված
պահեստամասերը, որպեսզի
նվազագույնի հասցվեն
սարքավորումների
անսարքությունից և վաղաժամ
ձախողումից առաջացած
հնարավոր լուրջ վթարները
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Շինարարական
հրապարակներ
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Գործունեություն/
Ազդեցություն

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Ինչ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Որտեղ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել
պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Ինչպես
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել
պարամետրերի մոնիտորինգ)
Մեթոդ

Հնարավորության դեպքում,
աշխատանքի ընթաքցում թույլ
տալ երթևեկության անցումը

ԲԷՑ ՓԲԸ
ԾԻԽ
Արտաքին
աուդիտոր

Զննում
Բողոքների և
վթարների
գրանցման
քննում

Երաշխավորել, որ
աշխատանքային վայրերը
բավականաչափ լուսավորված
են

Սարքավորումների
տեսանելիությունը
երաշխավորված է

Աշխատանքային
տարածքները լավ
լուսավորվել և
տեղադրել են
գիշերային ժամերի
համար բավարար
նշաններ

Ընթացիկ շինարարական
հրապարակներում տեղադրել
գիշերային ժամերի համար
բավարար նշաններ
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Համապատասխան շինարարությունից առաջ

Տեղադրված
նշաններ

Երաշխավորել, որ բոլոր
սարքավորումները հասանելի
են երթևեկության համար
լուսավորության, կամ էլ
համապատասխան նշագծման
միջոցավ

Խանգարումներ
գոյություն ունեցող
էլեկտրական
գծերի հետ

Ո՞վ
(է պատասխանատու
մոնիտորինգի
համար)

Երթևեկությունը
կարող է անցնել
աշխատանքային
տեղամսերով

Նշաններ տեղադրել, որպեսզի
երթևեկությունը հեռվից
տեղեկանա, թե որտեղ են
գտնվում շինարարական
հրապարակները

Գոյություն ունեցող
էլեկտրական գծերի միջև
պահպանել նվազագույն
հեռավորություն, ինչը
ապահովում է երկու զուգահեռ
աշխատող գծերի ՕՇ-ի
լայնությունը

Ցուցիչ

Երբ
(Սահմանել հաճախություն/ թե
շարունակական)

Զննում
Շինարարական
հրապարակներ

Պլանավորման
փաստաթղերի
զննում

Համապատասխան
նվզագույն
հեռավորությունները
իրագործվել են
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Գործունեություն/
Ազդեցություն

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Ինչ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Որտեղ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել
պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Ինչպես
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել
պարամետրերի մոնիտորինգ)
Մեթոդ

Ցուցիչ

Երբ
(Սահմանել հաճախություն/ թե
շարունակական)

Ո՞վ
(է պատասխանատու
մոնիտորինգի
համար)

Համապատասխան շինարարությունից առաջ

ԾԻԽ
Արտաքին
աուդիտոր

Շինարարությունից առաջ և
ընթացքում

ԲԷՑ ՓԲԸ
ԾԻԽ
Արտաքին
աուդիտոր

Այնտեղ, որտեղ հատվում են
գոյություն ունեցող
էլեկտրական լարերը,
շանթարգելների միջև
համապատասխան
հեռավորությունները պետք է
ապահովվեն

Էլեկտրականության անջատում

Խոչընդոտում
քարհանքին

Թեղուտի ՓԲԸ-ի
գույքի հատում

ԲԷՑ ՓԲԸ-ն պետք է մշակի
էլեկտրաէներգիայի
փոխհատուցման պլան,
որպեսզի նվազեցնի հնարավոր
էլեկտրականության
անջատումների տևողութունը և
երաշխավորի
էներգամատակարարումը
էլեկտրաէներգիայի տեղական
սպառողներին

ԲԷՑ ՓԲԸ-ի
գրասենյակ

Հաղթանակից հյուսիսարևմուտքում խուսափել
հատվող քարհանքից
իրագործելով առաջարկվող
ՕՇ-ն

Շինարարական
հրապարակներ

400 կՎ ՕԳ-ի գծի վերջնական
ծրագծումը Թեղուտի հանքի
վայրը հատելու մասով պետք է
սերտորեն համակարգվի
Թեղուտ ՓԲԸ-ի հետ

Թեղուտի
լեռնահանքային
տարածքի
շինարարական
հրապարակներ
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Փաստաթղթերի
զննում

Էլեկտրաէներգիայի
փոխհատուցման
պլանը մշակվել է
Բողոքների
բացակայություն

Զննում

Զննում

Քարհանքը չի
հատվել
Բողոքների
բացակայություն
Գծի վերջնական
ծրագծումը
համակարգված է
ԲԷՑ ՓԲԸ-ի և
Թեղուտ ՓԲԸ-ի միջև
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Գործունեություն/
Ազդեցություն

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Ինչ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Որտեղ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել
պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Մատչելի ճանապարհների և
երթուղու կառուցումը
զգուշորեն սահմանափակել,
որպեսզի գյուղատնտեսական
հողերի վրա ազդեցությունը
նվազեցվի

Հողատարածքի
օգտագործում

Տեղորոշել գծի անկացման
տարածքները գոյություն
ունեցող ճանապարհների ոչ
արտադրական
տարածքներում, որպեսզի
նվազեցվի միջամտությունը
գյուղատնտեսական
գործողություններին և
նպաստել տեղանքի մաքրմանը
և վերականգնմանը
Նվագույնի հասցնել մակերեսը
և պատճառված վնասը
բանվորական ճամբարների
կողմից

Ինչպես
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել
պարամետրերի մոնիտորինգ)
Մեթոդ

Ցուցիչ

Երբ
(Սահմանել հաճախություն/ թե
շարունակական)

Բողոքների
քննում

Բնակիչներից
բողոքների
բացակայություն

Կանոնավոր
շինարարության
ընթացքում

Շինարարական
հրապարակներ

Զննում
Բողոքների
քննում

Գծի անցկացման
տարածքները
համապատասխանաբար տեղակայված են

Բանվորական
ճամբարներ

Հնարավորին քիչ
վնաս հասցնել

Հենարանները տեղափոխել
խուսափելով պտղատու
այգիներից, խաղողի
այգիներից, բանջարանոցներից

Հենարանների
տեղադրությունը

Զննում

Հենարանների
տեղադրությունները
համապատասխանաբար
տեղափոխվել են

Կարգավորել շինարարական
աշխատանքները չմիջամտել
բերքահավաքի ժամանակ,
որպեսզի հնրավորին չափով
խուսափել մշակաբույսերին
վնասելուց

Շինարարարկան
հրապարակներ

Բողոքների
զննում

Հնարավորին չափով
խուսափել
մշակաբույսերին
վնասելուց
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Ո՞վ
(է պատասխանատու
մոնիտորինգի
համար)

Կանոնավոր
շինարարության
ընթացքում

ԲԷՑ ՓԲԸ
ԾԻԽ
Արտաքին
աուդիտոր
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ՇՄՍԱԳ-ի նախագիծ

Գործունեություն/
Ազդեցություն

Բողոքներ
շինարարության
ընթացքում

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Ինչ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Որտեղ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել
պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Անկողմնակալ անձի
ներկայություն, որպեսզի
բողոքներ ստանալ
շինարարության ընթացքում

Շինարարական
հրապարակներ

Մշակել և իրականացնել
աշխատանքի ընդունման և
աշխատավարձի անխտրական
քաղաքականությունը

Զբաղվածություն

Դատական կարգով խստիվ
հետապնդել
օրինախախտումները կապված
աշխատավարձի վճարմանը
ենթակապալառուի կողմից
Տեղական բնակիչների
զբաղվածության
առաջնահերթությունը
շինարարական
աշխատանքներում

Փախհատուցման
վճարումներ
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Մեթոդ

Ցուցիչ

Հարցազրույցներ

Անկողմնակալ անձի
ներկայություն

Բողոքների
քննում

Բողոքների
բացակայություն

Շինարարական
հրապարակներ

Զննում

Տեղական
բնակիչների
զբաղվածության
տոկոսը

Երբ
(Սահմանել հաճախություն/ թե
շարունակական)

Ո՞վ
(է պատասխանատու
մոնիտորինգի
համար)

Կանոնավոր
շինարարության
ընթացքում

ԲԷՑ ՓԲԸ
ԾԻԽ
Արտաքին
աուդիտոր

Կանոնավոր
շինարարության
ընթացքում

ԲԷՑ ՓԲԸ
ԾԻԽ
Արտաքին
աուդիտոր

Համապատասխան
շինարարությունից հետո

ԲԷՑ ՓԲԸ
ԾԻԽ
Արտաքին
աուդիտոր
(մանրամասների և բյուջեի
համար տես

Հարցազրույցներ

Բարելավել կանանց
հավաքագրումը
շինարարական
աշխատանքների համար
Իրավական փորձագետները
կաջակցեն ԾԱԱ-ներին, ովքեր
հողի գրանցված
սեփականատերեր չեն
համարվում հողի
սեփականության
իրավունքների
օրինականացման հարցում

Ինչպես
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել
պարամետրերի մոնիտորինգ)

Աշխատող կանանց
տոկոսը

Բոլոր ազդակիր
հողատարածքները, որոքն
պատկանում են
չգրանցված
հողատերերին

Հարցազրույցներ
սեփականատերերի հետ

Բոլոր
փախհատուցումները վճարվում են
ՎԳԾ-ի համաձայն
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Գործունեություն/
Ազդեցություն

ՎԳԾ-ի մշակում

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Ինչ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Որտեղ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել
պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Փոխհատուցման վճար ԾԱԱ-ին
մշակաբույսերի վնասի և
կորուստի համար, ինչպես նաև
հողերի բռնագրավման համար

Բոլոր ազդակիր
կամ
բռնագրավված
հողատարածքները

Փախհատուցման վճարումների
փաստաթղթավորում

Բոլոր ազդակի
տեղանքները

Մեթոդ

Ցուցիչ

Ստեղծված
փաստաթղթեր

Մշակել և իրականացնել ՎԳԾ-ն
հիմնվելով ՎՔՇ-ի հետ կապված
ծրագրի վրա

ՎԳԾ-ի քննում

ՎԳԾ-ն
իրականացվում է

Խորհրդակցություն ԾԱԱ-ի հետ,
իրենց առաջնահերթությունների
մասին ՎԳԾ-ի զարգացման
մշակման շրջանակում

Խարհրդատվակ
ան զեկույցների
քննում

ԾԱԱ-ի զարգացման
առաջնահերթություն
ները քննարկվել են

Համապատասխանության
զեկույցի քննում

Հմապատասխանաբար իրականացվում
է ՎԳԾ-ն

Բոլոր ազդակիր
վայրերը

Զրոյական
հանդուրժողականություն
սեռական ոտնձգությունների
նկատմամբ աշխատավայրում
կամ բանվորական
ճամբարներում/գիշերակացերում

Շինարարական
հրապարակներ
և
գիշերակացներ

Սաստկացնել շրնային
մարմիններին գենդերային
հարցերում (օրինակ, ընդունել
կանանց բողոքները)

Շրջանային
մարմիններ
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Երբ
(Սահմանել հաճախություն/ թե
շարունակական)

Ո՞վ
(է պատասխանատու
մոնիտորինգի
համար)
ՎԳԾ-ն)

Փաստաթղթերի
քննում

Մշակել և իրականացնել ՎԳԾ-ի
իրականացմանը
համապատասխան զեկույց

Գենդերային
ասպեկտներ

Ինչպես
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել
պարամետրերի մոնիտորինգ)

Բողոքների
քննում

Բնակիչներից և
բանվորներից
բողոքների
բացակայություն

Կանոնավոր
շինարարության
ընթացքում

Շինարարության
ընթացքից առաջ

ԲԷՑ ՓԲԸ
ԾԻԽ
Արտաքին
աուդիտոր

ՎԳԾ-ի
իրականացումից
հետո

Կանոնավոր
շինարարության
ընթացքում

ԲԷՑ ՓԲԸ
ԾԻԽ
Արտաքին
աուդիտոր

Պատշաճ քննված
բողոքների տոկոսը
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Գործունեություն/
Ազդեցություն

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Ինչ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել պարամետրերի
մոնիտորինգ)
Դրամական
փոխհատուցումները պետք է
կատարվեն ընտանիքի
արական և իգական սեռի
անդամների ներկայությամբ
Բանկային հաշիվները պետք է
հասանելի լինեն ընտանիքի
արական և իգական սեռի
անդամներին

Բողոքների
փախհատուցման
մեխանիզմ

Իրականացնել և
հաղորդակցվել հասանելի
բողոքների մեխանիզմը ԾԱԱ-ի
համար, որպեսզի քննարկել
բողոքները տեղական
մակարդակում
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Որտեղ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել
պարամետրերի
մոնիտորինգ)

ԾԱԱ-ին
փախհատուցված գյուղերը

Շինարարական
հրապարակներ

Ինչպես
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել
պարամետրերի մոնիտորինգ)
Մեթոդ

Հարցազրույց
ԾԱԱ-ի հետ
Բողոքների
քննում

Բողոքների
քննում

Ցուցիչ

Երբ
(Սահմանել հաճախություն/ թե
շարունակական)

Ո՞վ
(է պատասխանատու
մոնիտորինգի
համար)

Փոխհատուցումները
համապատասխանա
բար վճարվում են
Բանկային
հաշիվները
հասանելի են
ընտանիքի արական
և իգական սեռի
անդամաներին
Բոլոր բողոքները
պատշաճ կերպով
քննարկվում են

Հմապատասխան
շինարարությունից հետո

Կանոնավոր
շինարարության
ընթացքում

ԲԷՑ ՓԲԸ
ԾԻԽ
Արտաքին
աուդիտոր
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8.2.3

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Մոնիտորինգի միջոցառումները շահագործման և սպասարկման փուլում

Աղյուսակ 8-33. Շահագործման և սպասարկման ժամանակ մոնիտորինգի միջոցառումների ամփոփում

Գործողություն/
Ազդեցություն

Ինչ
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել
պարամետրերի մոնիտորինգ)

Որտեղ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել
պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Ինչպես
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել
պարամետրերի մոնիտորինգ)
Մեթոդ

Սպասարկման աշխատանքների
ընթացքում Խուսափել ՕՇ-ի
ամբողջական մաքրումից
հատել միջանցքի միայն հասուն և բարձր
ծառերը, ընդ որում՝ չվնասելով
մանրածառուտի բույսերին:
Սպասարկման և
շահագործման
փուլի
ազդեդեցությունը
բուսական և
կենդանական
աշխարհի վրա

Արգելել բույսերի հավաքումը և
որսորդությունը ՕՇ-ների մերձակայքում;
արգելելմուտքը դեպի անտառ:
Տրանսպորտային միջոցների մուտքը
անտառապատ տարածքներ
սահմանափակելու համար խորհուրդ է
տրվում օգտագործել պատնեշներ
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Ո՞վ
(է պատասխանատու
մոնիտորինգի
համար)

ՕՇ-ի ոչ լրիվ
մաքրում
Սպասարկման
տարածքներ

Հատել միայն
հասուն և բարձր
ծառերը

Միջանցքին հարակից ծառերի ընտրովի
հատում և էտում
Անտառածածկ տարածքներում
բազմացման / բնադրման շրջանում
(մարտ - հունիս) խուսապել
սպասարկման աշխատանքներից

Ցուցիչ

Երբ
(Նշել հաճախությունը/ թե շարունակակա՞ն)

Հատել միայն
ընտրված ծառերը
Անտառապատ
հատվածներում
սպասարկման
տեղամասեր

Վիզուալ ստուգում

Բազմացման
սեզոնի ընթացքում
համապատա-սխան
տարածք-ներում
շահա-գործման
աշխատանքնե-րի
բացառում

Շահագործվող
վայրեր

Պատահարների
բացակայու-թյուն

Անտառապատ
տարածքներ

Տրանսպոր-տային
միջոց-ների մուտքը
սահմանափակելու
նպատակով
պատնեշների

Պարբերաբար
գործարկման և
շահագործման
ընթացքում

ԲԷՑ ՓԲԸ
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Գործողություն/
Ազդեցություն

Ինչ
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել
պարամետրերի մոնիտորինգ)

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Որտեղ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել
պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Ինչպես
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել
պարամետրերի մոնիտորինգ)
Մեթոդ

Ցուցիչ

Երբ
(Նշել հաճախությունը/ թե շարունակակա՞ն)

Ո՞վ
(է պատասխանատու
մոնիտորինգի
համար)

կառուցում

Սանիտարական
հարմարություննե
րից հողերի ու
ջրերի
աղտոտվածություն

Արտահոսքերից
հողերի և ջրերի
աղտոտվածություն

ՕՇ-ի սպասարկման համար խիստ
արգելվում է թունաքիմիկատների
օգտագործումը:

Սպասարկման
տեղամսեր

Թունաքիմիկատներ
ի օգտագործման
բացառում

Շահագործման աշխատանքների
ընթացքում կատարել թռչուններին շեղող
հարմարանքների պատշաճ
հարմարեցում

Սպասարկվող
տեղամասեր
կիրճերում,
հովիտներում և
լեռնային
մարգագետիններում

Թռչուններին շեղող
հարմարանքների
պատշաճ կերպով
տեղադրում

Ենթակայաններում և տեխնիկական
աշխատողների համար ապահովել
պատշաճ սանիտարական պայմաններ
Ապահովել ենթակայնների անձնակազմի
և տեխնիկական աշխատողների
ուսուցումը պատշաճ սանիտարական
գերծելակերպերին
Ենթակայններում ապահովել
արտահոսքի կանխարգելումն
ապահովող նյութերի առկայություն,
և՛վարորդների, և՛սպասարկող
անձնակազմի համար, որպեսզի մաքրեն
արտահոսքը, եթե այդպիսին լինի
Հայտնել և արագ արձագանքել
արտահոսքի դեպքերին և սովորեցնել
ենթակայանների անձնակազմին, թե
ինչպես հաղորդել դրանց մասին
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Վիզուալ զննում
Ենթակայանների
և սպասակման
տեղամասեր

Համապատա-սխան
սանիտարա-կան
պայման-ներով
ապահո-վում

Ուսուցման
վերաբերյալ գրառումների ստուգում

Համապատասխան
աբար ե\կ ողջ
անձնակազմի և
աշխատողների
ուսուցում

Ենթակայանների
ներևշահագործվող
վայրեր

Սարքավորումների
ստուգում

Սարքավորումներո
վ ապահովում

Ենթակայաններ և
սպասարկման
տեղամասեր

Արտահոսքի մասին
զեկույցների և
ուսուցման
վերաբերյալ արված
գրառումների
ստուգում

Արտահոսքի
դեպքերի քանակ

Պարբերաբար
գործարկման և
շահագործման
ընթացքում

Պարբերաբարշա
հագործմանևշահ
ագործման
ընթացքում

ԲԷՑ ՓԲԸ

ԲԷՑ ՓԲԸ

Համապատախանաբար
ենթակայանների
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Գործողություն/
Ազդեցություն

Ինչ
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել
պարամետրերի մոնիտորինգ)

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Որտեղ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել
պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Ինչպես
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել
պարամետրերի մոնիտորինգ)
Մեթոդ

Ցուցիչ

Երբ
(Նշել հաճախությունը/ թե շարունակակա՞ն)

Ո՞վ
(է պատասխանատու
մոնիտորինգի
համար)

ողջ անձնակազմի և
աշխատողների
ուսուցում
Հեռացնել աղտոտված հողը, եթե
արտահոսք է տեղի ունենում, և
վերաբերվել դրանց որպես վտանգավոր
թափոնների
Հավաքել աղտոտված արտահոսքի
նյութերը և կառավարել որպես
վտանգավոր թափոններ

Ե/կ Այրումի և ե/կ
Դդմաշենի
պահեստավորման
վայրեր

Ենթակայանների անձնակազմի և
սպասարկող անձնակազմի
վերամշակման ենթակա սանիտարական,
պինդ, հեղուկ և վտանգավոր թափոնները
պատշաճ կառավարել ուուսուցում
Թափոններից
հողերի և ջրերի
աղտոտվածություն

Հավաքել բոլոր տեսակի թափոնները ե/կ
տեղամսերից և սպասարկման ընթացքում
Միջոցներ ձեռնարկել թափոնների ճիշտ
կառավարման, մշակման, հեռացման
համար
Պահպանել բոլոր վտանգավոր
թափոնները (առկայության դեպքում) ե/կ
Այրումում և ե/կ Դդմաշենում պատշաճ
պահեստավորման վայրերում
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Պահեստավորման
տարածքների և
արտահոսքի
դեպքերի ստուգում

Բոլոր աղտոտված
նյութերի համարժեք
պահեստավորում
ե/կ-ների
տեղամասերում

Վերապտրաստման
վերաբերյալ
գրառումների
ստուգում

Համապատախանաբար ե/կ և
շահագործվող
վայրերի ողջ
անձնակազմի և
աշխատողների
ուսուցում
Բոլոր թափոնների
պատշաճ
հավաքում

Ենթակայաններ և
սպասարկման
տեղամսեր
Վիզուալ զննում

Թափոնների
համապատասխան
մշակում

Պարբերաբար
շահագործման և
սպասարկ-ման
ընթացքում

ԲԷՑ ՓԲԸ

Բոլոր վտանգավոր
թափոնների
պատշաճ
պահեստավորում
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Գործողություն/
Ազդեցություն

Աղմուկի
ազդեցությունը
բանվորների վրա

Աղմուկի
ազդեցությունը
աշխատողների/
հասարակության
վրա

Ինչ
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել
պարամետրերի մոնիտորինգ)

Աղմուկի մակարդակը աշխատողների
համար պետք է 80 դԲ (Ա)-ից ցածր լինի:
Այդ մակարդակը գերազանցելու դեպքում
աշխատողներին ապահովել լսողության
պաշտպանությամբ և տեղադրել
նախազգուշացնող նշաններ

Հնարավորության դեպքում օգտագործեք
ձայնային հզորության ցածր
մակարդակով մեխանիկական
սարքավորումներ

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Որտեղ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել
պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Ենթակայաններ և
սպասարկման
տեղամասեր

Ենթակայաններ և
սպասարկման
տեղամասեր

Դանդաղեցրել փոխադրամիջոցի
արագությունը (պահպանել առաջարկվող
արագությունը) բնակեցված
տարածքներում
Հասարակության
վրա աղմուկի
ազդեցությունը

Բնակիչների համար աղմուկի
մակարդակը չպետք է գերազանցի 55
դԲ-ն կամ առավելագույն աճը մինչև 3 դԲ
ընկալիչների գտնվելու մոտակա վայրից
դուրս
Խիստ աղմկոտ գործողությունների
մասին ամենաքիչը 24 ժամ առաջ
տեղեկացնել բնակիչներին և
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Ենթակայաններ և
սպասարկման
տեղամասեր

Ինչպես
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել
պարամետրերի մոնիտորինգ)

Երբ
(Նշել հաճախությունը/ թե շարունակակա՞ն)

Մեթոդ

Ցուցիչ

Խիստ աղմկոտ
աշխատանքների
դեպքում
գործիքային
չափում

Ձայնի մակարդակը
80 դԲ (Ա)-ից ցածր;
աղմուկի ավելի
բարձր մակարդակի
դեպքում
աշխատողների
ԱՊՄ ապահովում
կամ նախազգուշացնող նշանների
տեղադրում

Կանոնավոր
շահագործման և
սպասարկ-ման
ընթացքում

Վիզուալ զննում և
բողոքների
ստուգում

Ձայնային
հզորության ցածր
մակարդակով
մեխանիկական
սարքավորումների
օգտագործում;
բնակիչների կողմից
բողոքների
բացակայություն

Կանոնավոր
շահագործման և
սպասարկ-ման
ընթացքում

Բողոքների
ստուգում

Բնակչության
կողմից բողոքների
բացակայություն

Բողոքների
դեպքում
գործիքային
չափում

Հարցազրույցներ

Աղմուկի
մակարդակը ցածր
55 դԲ-ից կամ
առավելագույն աճը՝
ավելի քիչ քան 3
դԲ-ն

Կանոնավոր
շահագործման և
սպասարկ-ման
ընթացքում

Ո՞վ
(է պատասխանատու
մոնիտորինգի
համար)

ԲԷՑ ՓԲԸ

ԲԷՑ ՓԲԸ

ԲԷՑ ՓԲԸ

Նախապես
բնակիչների
տեղեկացում
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Գործողություն/
Ազդեցություն

Ինչ
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել
պարամետրերի մոնիտորինգ)

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Որտեղ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել
պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Ինչպես
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել
պարամետրերի մոնիտորինգ)
Մեթոդ

Ցուցիչ

Բնակեցված շենքերին մոտ աղմկոտ
աշխատանքներ կատարել միայն ժամը
9-ից մինչև ժամը 16-ը

Բողոքների
ստուգում

Բնակիչների
կողմից բողոքների
բացակայություն

Սպասարկել ավտոմեքենաները և
շարժիչները ըստ մատակարարների
կողմից առաջարկված չափանիշների

գրառումների
ստուգում

Երբ
(Նշել հաճախությունը/ թե շարունակակա՞ն)

Ո՞վ
(է պատասխանատու
մոնիտորինգի
համար)

բիզնեսներին

Գազի սպառման
հետևանքով
առաջացած
աղտոտման
սահմանափակում

Խուսափել
փոխադրամիջոցներիոչանհրաժեշտ
անաշխատունակությունից:

Շահագործվող
վայրեր

Համապատասխանաբար կազմակերպել
ենթակայաններում տեխնիկական
աշխատողների ուսուցում
Կիրառել համապատասխան միջազգային
սկզբունքներ SF6-ի կիրառման ժամանակ

SF6-ը որպես
ջերմոցային գազ

Սովորեցնել ենթակայանների
անձնակազմին SF6-ի մասերի ճիշտ
օգտագործման մասին

Ենթակայաններ

Աշխատողի
առողջություն և
անվտանգություն

Զարգացնել ԱԱԿՊ և իրականացնել
ԱԱԿՀ՝ շահագործման և սպասարկաման
համար

Ենաթակայաններ
և սպասարկման
տեղամսեր

Նախքան
գործարկումը
հանրության
ազդարարում

Իրականացնել տեղեկատվական/
իրազեկման արշավներ բարձրավոլտ
հոսանքագծերի վտանգների մասին

ՕԳ-ներին մոտ
ապրող բնակիչներ
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Սարքավորումների
ճիշտ պահպանում

Վիզուալ ստուգում

Ոչ անհրաժեշտ
անաշխատունակու
թյուն

Ուսուցման
վերաբերյալ
գրանցումների
ստուգում

Բոլոր
աշխատողների
համապատասխան
աբար ուսուցում

Վիզուալ զննում

Պատահարների
բացակայություն

Ուսուցման
վերաբերյալ
գրառումների
ստուգում

Ենթակայանի
անձնակազմի
համապատասխանաբար ուսուցում

Կանոնավոր
շահագործման և
սպասարկ-ման
ընթացքում

Կանոնավոր
շահագործման և
սպասարկ-ման
ընթացքում

Վիզուալ զննում

ԱԱԿՊ-ի
զարգացում և ԱԱԿՀ
իրականացում

Շինարարական
աշխատանքներ
ի ավարտից
հետո

Հարցազրույցներ

Բնակիչները
տեղեկացված են

Նախքան
գործարկման
սկիզբը

ԲԷՑ ՓԲԸ

ԲԷՑ ՓԲԸ

ԲԷՑ ՓԲԸ-ին
առաջարկվող
զարգացում և
իրականացում

ԲԷՑ ՓԲԸ
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Գործողություն/
Ազդեցություն

Հանրային
առողջություն և
անվտանգություն

Ինչ
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել
պարամետրերի մոնիտորինգ)

Որտեղ
(Արդյո՞ք պետք է
իրականացնել
պարամետրերի
մոնիտորինգ)

Նշաններ տեղադրեք աշխատանքային
գոտիները և վտանգավոր
սարքավորումները նշելու նպատակով

Ենթակայաններ և
շահագործվող
վայրեր

Սպասարկման աշխատանքների
ժամանակ հասարակական
ճանապարհների վրա
պահպանելարագության նախատեսված
սահմանաչափերը

Շահագործման
վայրերին մոտ
գյուղեր

ՕԳ-ի միջանցքում անթույլատրելի է
տների առկայությունը
ՕՇ ներսի հողը կարող է հետագայում
օգտագործվել գյուղատնտեսական
նպատակներով
Հողօգտագործում

Փոխհատուցվող
վճարումներ

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Նախքան այնպիսի շահագործման
միջոցառումներձեռնարկելը,
որոնցումներգրավվածէ ՕՇ
հողիմաքրումկամպոտենցիալվնասկարո
ղէհասցվելմշակաբույսերին,
տեղեկացնելտեղաբնակներին

Փոխհատուցում վճարել սպասարկման
ընթացքում վնասված մշակաբույսերի
համար
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ՕԳ միջանցքներ

ՕԳ-ներին մոտ
ապրողները
օգտագործում են
ՕՇ-ների ներսի
հողը

Սպասարկման
միջոցառումների
պատճառով բոլոր
տարածքների
վնասում

Ինչպես
(Արդյո՞ք պետք է իրականացնել
պարամետրերի մոնիտորինգ)
Մեթոդ

Ցուցիչ

Վիզուալ զննում

Համապատասխան
նշանների
տեղադրում

Երբ
(Նշել հաճախությունը/ թե շարունակակա՞ն)

Կանոնավոր
շահագործման և
սպասարկ-ման
ընթացքում

Բողոքների քննում

Բնակիչների
կողմից ոչ մի բողոք

Վիզուալ զննում

Ոչ մի տուն
միջանցքներում

Հարցազրույցներ

Սպասարկման
աշխատանքների
վերաբերյալ
տեղական
բնակչության
տեղեկացված են

Համապատասխան
շահագործման
աշխատանքներ
ից առաջ

Փոխհատուցման
վճարների
ստուգում

Բոլոր
փոխհատուցումները պետք է
վճարվեն
համաձայն ՎԳԾ-ի

Շահագործման
համապատասխան
աշխատանքներից հետո

Ո՞վ
(է պատասխանատու
մոնիտորինգի
համար)

ԲԷՑ ՓԲԸ

ԲԷՑ ՓԲԸ

ԲԷՑ ՓԲԸ
(մանրամասների և բյուջեի
վերաբերյալ
տես ՎԳԾ-ն)
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8.3

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

Իրականացման միջոցառումները և հաշվետվողական կարիքները
ԲԷՑ ՓԲԸ-ի աշխատողների անվտանգության և առողջության
հարցերով զբաղվող պատասխանատու վարչությունը
«Տեխնիկական անվտանգության և հուսալիության ծառայություն»-ն
է, որի գլխամասային գրասենյակը գտնվում է Երևանում։ Այս
ծառայությունը իր վարչություններն ունի տարածաշրջանային
մասնաճյուղերում: Ի թիվս այլ գործառույթների, այս ծառայությունը
անցկացնում է ենթակայաններում աշխատող անձնակազմի
տարեկան ստուգումներ՝ կապված առողջության և
անվտանգության խնդիրների հետ: Սակայն բնապահպանական
հարցերով այս ծառայությունը չի զբաղվում:
Շինարարության կապալառուն (ՇԿ) պարտավոր է իրականացնել
ՇՄՍԿԾ-ն։ Այսպիսով, նա պետք է կազմի Առողջության,
անվտանգության և շրջակա միջավարի կառավարման պլանը
(ԱԱՇՄԿ) և ներդնի Առողջության, անվտանգության և շրջակա
միջավայրի կառավարման համակարգը (ԱԱՇՄՀ) շինարարության
ողջ ընթացքում՝ ընդգրկելով բոլոր շինարարական
հրապարակները և բոլոր շինարարական աշխատանքները: ՇԿ-ն
պետք է նշանակի մի անձ, որը պատասխանատու կլինի
շինարարական հրապարակ(ներ)ում ԱԱՇՄ բոլոր համար: Այդ
ԱԱՇՄ պաշտոնյան պետք է պատրաստի ԱԱՇՄ հարցերին
վերաբերող բոլոր միջադեպերի և վթարների մասին ամսական
զեկույցներ և ուղարկի այդ հաշվետվությունները Ծրագրի
իրականացման խորհրդատուին (ԾԻԽ):
ԾԻԽ-ը պետք է աշխատանքի ընդունի ԱՍՇՄ պաշտոնյայի: Այդ
ԱՍՇՄ պաշտոնյան պետք է հետևի ՇՄՍԿԾ-ում սահմանված
մեղմման միջոցառումների իրականացմանը (ներառյալ ծառերի
հատումը և ծառերի վերատնկումը) և պատրաստի ամսական
հաշվետվություններ, որոնք կուղարկվեն ԲԷՑ ՓԲԸ-ի Ծրագրի
կառավարման գրասենյակ (ԾԻԳ) և արտաքին միջազգային փորձ
ունեցող աուդիտորին: ԱԱՇՄ տեղական պաշտոնյայի ծախսերը
կկազմեն մինչև 50 000 ԱՄՆ դոլար։
Միջազգային փորձ ունեցող արտաքին աուդիտորը պետք է
կատարի ՇՄՍԾ իրականացման նկատմամբ եռամսյակային
վերահսկողություն և իրականացնի մեղմման միջոցառումների
իրականացման մոնիտորինգ։ Իր կողմից իրականացվող
եռամսյակային վերահսկողության և ԾԻԳ-ի ԱԱՇՄ պաշտոնյայի
կողմից ներկայացված ամսական հաշվետվությունների հիման
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վրա, արտաքին աուդիտորը կներկայացնի շրջակա միջավայրի և
սոցիալական ցուցանիշների վերաբերյալ վերլուծական
եռամսյակային հաշվետվություններ «Կովկասյան էներգետիկ
ցանց» նախագծի ընթացքում և կտրամադրի այդ
հաշվետվությունները KfW-ի Զարգացման բանկին: Այս
վերահսկողության ծախսերը կկազմեն մինչև 100 000 ԱՄՆ դոլար։
Բացի դրանից, միջազգային փորձառություն ունեցող անտառային
մասնագետը պետք է իրականացնի անտառին վերաբերող
մեղմման միջոցառումների վերահսկողություն։ Մեկ անգամ
նախագծի սկզբին, երբ ծառերը պետք է հատվեն «Հայանտառ»
ՊՈԱԿ-ի վերատնկման և խնամքի հայեցակարգի
վերահսկողության համար և մեկ տարի անց՝այս հայեցակարգի
իրականացման վերահսկողության (ներառյալ «Անտառի
պետական մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից կատարվող
մոնիտորինգը) և «Հայաստան ծառատուկ ծրագիր» ՀԿ-ի (ՀԾԾ)
կողմից իրականացվող վերատնկման համար: Նման
վերահսկողության ծախսերը կկազմեն մինչև 40 000 ԱՄՆդոլար:
Գծապատկերը 8-1-ը ցույց է տալիս ՇՄՍԿԾ-ի իրականացման
հարցում տարբեր կողմերի փոխկապակցվածությունը (այդ թվում՝
հաշվետվողություն, մոնիտորինգ, վերահսկողություն և աուդիտ):
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Բնապահպանության
նախարարություն

Երկամյա
հաշվետվություններ

Տարեկան
հաշվետվություն
ներ

Հսկողություն

Բնապահպանության վերաբերյալ հաստատման
նամակtter

Ծրագրի ղեկավար/մշակող

ԲԷՑ ՓԲԸ

Երկտարեկան
հաշվետվություններ

Ծրագրի ղեկավարման
միավոր
Ամսական
հաշվետվո
ւթյուն

ՇԿ
Շինարարության կապալառու
ԱԱԲԿՀ-ի համակարգ

Ամսական
հաշվետվություն

ԾԻԽ

ՇՄՍԿԾ իրականացման
մոնիտորինգ

Ծրագրի իրականացման խորհրդատու

Տարեկան
աուդիտ

Անտառի հարցերով մասնագետ
Տարեկան
հաշվետվ․

KfW

Ամսական
հաշվետվություն
ներ

Աուդիտ
Եռամսյակը մեկ

Երկամյա
հաշվետվություն
ներ

Վերահսկիչ

Գծագիր 6-3․ Տարբեր կողմերի հարաբերությունը ՇՄՍԿՊ-ի (մոնիտորինգ, վերահսկողություն, կարմիր աուդիտորինգ) և
հաշվետվության կարիքների (կանաչ) իրականացման ընթացքում: Համապատասխան ՎԳԾ-ը կստեղծվի ավելի ուշ փուլում ԲԷՑ ՓԲԸ-ի
կողմից և կիրականացվի ԲԷՑ ՓԲԸ-ի սոցիալական բաժնի կողմից:
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ԲԷՑ ՓԲԸ-ի անձնակազմի ուսուցում
ԲԷՑ ՓԲԸ-ն արդեն աշխատանքի է ընդունել սոցիալական
հարցերով մասնագետի, բայց դեռևս չկա բնապահպանության
հարցերով մասնագետ:
Հետևաբար անհրաժեշտ է որակավորում ունեցող բնապահպան
մասնագետի ուսուցում: Ուսուցումը կկենտրոնանա KfW-ի
կիրառման և Համաշխարհային Բանկի անվտանգության
քաղաքականության և մոնիտորինգի ընթացակարգերի վրա և
պետք է ներառի մասնավորապես այս Ծրագրի մեղմման և
մոնիտորինգի միջոցառումների իրականացումը, (ներառյալ Լոռու
220 կՎ ՕԳ-ի և «Թումանյան» 1-ի և 2-ի 110 կՎ ՕԳ-ների
վերականգնումը): Հիմնական շեշտը կդրվի թափոնների և
վերամշակման կառավարման վրա: Ուսուցման պահանջների
սահմանումը, որը պետք է իրականացնի ծրագրերի իրականացման
ԾԻԽ/ սեփականատիրոջ ճարտարագետը, շուրջ 20․000 ԱՄՆ դոլար
է (ուսուցում՝ աշխատավայրում):

8.5

Հրապարակում, խորհրդատվություն և մասնակցություն
«Ֆիխտներ»-ի բնապահպանական, կենսաբազմազանության և
սոցիալական հարցերի մասնագետները հանդիպումներ են
անցկացրել Երևանում և Վանաձորում՝ ԲԷՑ ՓԲԸ-ի, ՀՀ
Գյուղատնտեսության նախարարության, ՀՀ Բնապահպանության
նախարարության, ՀՀ Մշակույթի նախարարության
ներկայացուցիչների հետ և կազմակերպվել են դաշտային
այցելություններ առաջարկվող ենթակայանների տեղամասեր և
ՕԳ-ների միջանցքներ (տես Բաժին 11.1 – Հավելված I-ը): Շրջակա
միջավայրի համար Ծրագրի հետևանքների մասին քննարկումները
իրականացվել են «WWF-Հայաստան», «Թռչունների
պաշտպանության հայկական միություն» (ԹՊՀՄ), «Էկոլուր» և
«Հայաստան ծառատունկ ծրագիր» (ՀԾԾ) ՀԿ-ների հետ: ՀՀ
Մշակույթի նախարարությունը/ Պատմական և մշակութային
հուշարձանների պահպանության գործակալությունը
խորհրդակցվել է պատմական և մշակութային նշանակություն
ունեցող վայրերի պահպանության ընթացակարգերի վերաբերյալ։
Իրականացվել են դաշտային այցելություններ դեպի տարբեր
տարբերակներով առաջարկվող ենթակայանների տեղամասեր և
ՕԳ-ի միջանցքներ և տեղում տեղական բնակիչների հետ
անցկացվել են հարցազրույցներ: «Ֆիխտներ»-ի սոցիալական և
բնապահպանական թիմի և ԲԷՑ ՓԲԸ-ի սոցիալական մասնագետի
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կողմից նախնական հանրային խորհրդատվություններ են
անցկացվել տվյալ համայնքների մեծ մասում՝ գծի ծրագծման
օպտիմալացման վերաբերյալ (որոշ համայնքներ հնարավոր չի
եղել հասնել ձյան պատճառով և ԲԷՑ ՓԲԸ-ն պետք է իրականացնի
խորհրդատվություն ծրագրի ավելի ուշ փուլում՝ այն ժամանակ, երբ
գծի ծրագծումը սահմանված կլինի)։ Հանդիպումների ցուցակին
ծանոթանալու համար տես Բաժին 11.1 – Հավելված 1-ը:
Աղյուսակ 8-34․ Հավանական ազդակիր համայնքներ և մեկնաբանություններ
համայնքների նախնական խորհրդակցությունից
No. Անվանում
Մարզ
Մեկնաբանություն
1

Դդմաշեն

Գեղարքունիք

«Դդմաշեն» ե/կ-ն գտնվում է Գեղարքունիքի
մարզի տարածքում (հողատարածքի ձեռք
բերումը ավարտված է)
Խորհրդակցությունը իրականացվել է,
առարկություններ չկան, մասնակիցները
բավարարված են ենթակայանի
հողատարածքի նախնական
փոխհատուցման ընթացքից

2

Զովաբեր

Կոտայք

Առանձին խորհրդակցություն չի անցկացվել,
արդյունավետության աստիճանը կախված է
ընտրությունից (պետք է պարզաբանվի)

3

Կաքավաձոր

Կոտայք

Առանձին խորհրդակցություն, որպես
ծրագծում անհրաժեշտ է սահմանվի, գյուղը
անուղղակիորեն չի վնասվել, գիծը մոտ չի
գտնվում գյուղին

4

Ֆիոլետովո

Լոռի

Անցկացվեց խորհրդակցություն գյուղապետի
հետ, առարկություններ չկան, գիծը կարող էր
անցնել կամ Մարգահովիտի միջով, կամ էլ
գյուղից ներքև (Արևելք / Տարբերակ 4ա)

5

Մարգահովիտ

Լոռի

Խորհրդակցություն գյուղապետի հետ, ոչ մի
առարկություն, փնտրել աշխատանքներ
համայնքի անդամների համար գծի
շինարարությունում, նախագիծը ողջունելի է,
գյուղատնտեսական հողերի նվազեցում

6

Աղնիձոր

Լոռի

Խորհրդակցություն գյուղապետի և
բնակիչների հետ, գիծը անցնում է համայնքի
հողերով, որոնք օգտագործվում են որպես
արոտավայրեր, որոշ հողեր մասնավոր
կերպով օգտագործվում են խոտհարքի
համար, առարկություններ չկան, ցանկանում
են աշխատատեղեր

7

Աթան

Լոռի

Խորհրդակցություն գյուղապետի և
բնակիչների հետ, գիծը անցնում է համայնքի
արոտավայրերով, առարկություններ չկան,
ցանկանում են աշխատատեղեր

8

Գոմշավար

Տավուշ

Տավուշի մարզում լեռնային արոտավայրերը
հատվում են 3,5 կմ վրա, եթե սահմանը
քարտեզագրված է ճիշտ, ձյան պատճառով
կարող են հասանելի չլինել

9

Թեղուտ

Լոռի

2013թ. խորհրդակցություն գյուղապետի և
բնակիչների հետ, համայնքը ունի Վալեքսի
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No.

Անվանում

Մարզ

Մեկնաբանություն
կողմից բռնագրավման գործընթացի փորձը,
ցանկանում են փոխհատուցում ստանալ
ժամանակին, նվազագույնի հասցնել
անտառհատումները

10

Շնող

Լոռի

2013 և 2016թթ. խորհրդակցություն
գյուղապետի և բնակիչների հետ, համայնքը
բռնագրավման փորձ ունի Վալեքսի
հանքարդյունաբերական ծրագրի
շրջանակներում, տուժում է
ազդեցություններից, սակայն օգտվում է
աշխատատեղերից, այդուհանդերձ ծրագրի
դեմ առարկություններ չկան, բայց
ցանկանում են նվազեցնել
անտառհատումները և հողը տալ արդար
փոխհատուցման դիմաց

11

Արճիս
(կախված է
գծի վերջնական
ծրագծումից)

Տավուշ

(կախված է Թեղուտի հանքարդյունաբերական տարածքի համար նախատեսված
տարբերակից), գյուղատնտեսական հողերի
նվազագույնի հասցնելը

12

Մեծ Այրում

Լոռի

(կախված է Թեղուտի
հանքարդյունաբերական տարածքի համար
նախատեսված տարբերակից),
խորհրդակցություն գյուղապետի հետ,
գյուղատնտեսական հողերի նվազագույնի
հասցնելը, ՕԳ-երի հետ գծերի հատումների
նվազագույնի հասցնելը

13

Ճոճկան

Լոռի

Խորհրդակցությունը իրականացվել է,
ցանկանում են նվազեցնել
գյուղատնտեսական հողերի վերցնելը,
փոխհատուցումը իրականացնել
ժամանակին, համայնքի ներգրավում
հենարանի տեղադրության որոշման
ընթացքում ՇԿ-ի հետ միասին, ենթակայանը
պետք է վերանվանվի Ճոճկան գյուղի
անվամբ (ոչ թե՝ Այրում), հակառակ դեպքում
ծրագիրը առարկության կարժանանա

14

Հաղթանա
կ

Տավուշ

Պետք է սահմանվի գծերի ծրագծումը,
խուսափել գյուղատնտեսական հողերից,
խուսափել «Այրում» ենթակայանից հետո
քարհանքից

15

Դեղձավան Տավուշ

Վրացական սահմանի տարածքում, «Այրում»
ենթակայանից հետո առանձին
խորհրդակցություն չի անցկացվել,
սահմանային գոտի

ՇՄՍԱԳ վերջնական նախագծային տարբերակը, որն իր մեջ
ներառում է նաև շրջակա միջավայրի և սոցիալական
կառավարման պլանը, կներկայացվի հանրությանը անգլերեն և
հայերեն լեզուներով՝ բավարար ժամանակ տրամադրելով
շահագրգիռ կողմերին ծանոթանալ դրա հետ: Համաձայն ազգային
պահանջների, ներկայացնելու ժամկետը միայն 7 օր է, բայց
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փաստաթղթերի ներկայացման համար առնվազն երկու շաբաթը
ցանկալի է:
Հիմնական ազդակիր անձինք պետք է իրապես մուտք ունենան
փաստաթղթերի նկատմամաբ, որոնք ոչ միայն կտեղադրվեն ԲԵՑ
ՓԲԸ-ի կայքում, այլ նաև տպագիր օրինակներով կբաժանվեն
տեղական վարչակազմին և տեղական ԶԼՄ-ներից՝ դրանց
հասանելիության մասին իրազեկման նպատակով: Նաև Օրհուսի
կենտրոնը կստանա տպագիր օրնակներ և կապահովի դրանց
տրամադրումը քաղաքացիական հասարակության
կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին:
Փաստաթղթերի ներկայացումից անմիջապես 2 շաբաթ հետո
կկազմակերպվի հասարակական խորհրդատվություն ՇՄՍԱԳ
վերաբերյալ: Խորհրդատվական հանդիպումները պետք է
կենտրոնանան ԾԱ անձանց համար ՇՄՍԱԳ զեկույցի
մեկնաբանման վրա և ստանան նրանց դիտողություններն ու
հարցերը, որոնք հետո կներգրավվեն ՇՄՍԱԳ նախագծի
վերջնական զեկույցի լրամշակման ժամանակ: ՇՄՍԱԳ զեկույցը և
ՎՔՇ փաստաթուղթը միասին կքննարկվեն հասարակության հետ
խորհրդատվական հանդիպումների ժամանակ:
ԲԵՑ ՓԲԸ-ն վստահեցնում է, որ հասարակական
խորհրդատվությունները կլինեն գենդերապես զգայուն: Սա
նշանակում է, որ խորհրդատվությունները պետք է ներառեն
հասարակության տարբեր ներկայացուցիչների (կանայք,
երիտասարդություն և խոցելի խմբեր), ինչպես նաև վստահեցնում
է, որ քաղաքացիական հասարակության գենդերային
ուղղվածություն ունեցող կազմակերպությունները ևս կհրավիրվեն:
Տարբեր հասարակական կազմակերպություններ, այդ թվում նաև
Օրհուսի կենտրոնը (ազգային և տարածաշրջանային
գրասենյակներ), կհրավիրվեն հանրային
խորհրդատվություններին: Օրհուսի կենտրոնը կօգնի բացահայտել
համապատասխան ՀԿ-ներին և ապահովել տեղեկատվության/
ուսումնասիրությունների տարածումը:

8.6

Բողոքների լուծման մեխանիզմը
Շինարարության ընթացքում ԾԱ անձինք կարող են զգալ, որ իրենց
անարդար են վերաբերվել: Դա կարող է տեղի ունենալ տարբեր
պատճառներով. կապալառուն չի պահպանում կառուցման
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սկզբունքները, բերքին հասցված վնասները չեն հատուցվում,
վերաբնակեցման միջոցառումները պատշաճ կերպով չեն
կատարվել, մարդկանց մասին մոռացել են մտածել
սահմանագծման ընթացքում կամ պարզապես
թյուրիմացություններ են առաջացել և այլն: Սա կարող է
անհամաձայնություն լինել նաև խորհրդատվությունների,
ծանուցման կամ գնահատման ընթացակարգերի հետ:
Երբ սա տեղի է ունենում, մարդիկ ձգտում են ներկայացնել իրենց
բողոքները։ Բողոքարկման մեխանիզմը կիրականացվի այնպես, որ
մարդիկ կարողանան լուծել իրենց խնդիրները և բողոքներին
լուծում տալ ժամանակին և արդյունավետ կերպով առանց
դատարանի միջամտությանը դիմելու: Բոլոր ազդակիր անձինք
(ԱԱ) կտեղեկացվեն Բողոքների լուծման մեխանիզմի (ԲՔՄ)
վերաբերյալ հանրային խորհրդատվության հանդիպումների,
ինչպես նաև ազդարարված նախագծի վերաբերյալ
տեղեկատվական թռուցիկների միջոցով, որոնցում նշված են նաև
ԲԷՑ ՓԲԸ-ի բողոքների հարցերով համակարգողին դիմելու
ամսաթվերը:
Խորհրդատվության, հետազոտության և փոխհատուցման
ընթացքում ԾԱ անձինք պետք է բանավոր կամ գրավոր ձևով
տեղեկացվեն իրենց իրավունքների և բողոքների ներկայացման
ընթացակարգի մասին: Տեղական ՀԿ-ները, օրինակ, տեղական
Օրհուսի կենտրոնի միջոցով կարող են տեղեկացնել բնակչությանը
բողոքներ ներկայացնելու հնարավորության մասին, և թե ինչպես և
որտեղ դրանք ներկայացնեն: Բողոքարկման մեխանիզմը պետք է
տեղական մակարդակով իրականացվի գյուղական կառույցների և
տեղական ինքնակառավարման մարմինների մակարդակով,
ինչպես նաև միավորված ազգային մակարդակով՝ ԲԷՑ ՓԲԸ-ի
կողմից:
Բողոքները կարող են լուծվել տեղական համայնքների
(մարզպետների) մակարդակով, որտեղ բողոքները գրանցվում են և
ուղարկվում ԲԷՑ ՓԲԸ-ի բողոքները քննող համապատասխան
պատասխանատու հանձնաժողովին: Շինարարության
կապալառուին հասցեագրված բողոքները՝ կապված
շինարարության ընթացքում շինարարական աշխատանքների
կատարման հետ, ևս պետք է ուղարկվեն ԲԷՑ ՓԲԸ-ի բողոքները
քննող հանձնաժողով: Նույնիսկ եթե շինարարը որոշի բողոքը
տեղում կարգավորել, բողոքների կարգավորման մասին
փաստաթղթերը ըստ սահմանված ընթացակարգի պետք է
գրանցվեն ԲԷՑ ՓԲԸ-ի բողոքների կոմիտեում/ գլխավոր
համակարգողի մոտ: Բացի այդ, նախագծի հետ կապված բոլոր
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բողոքները կարող են ուղղակիորեն ուղղվել ԲԷՑ ՓԲԸ-ի բողոքները
քննող հանձնաժողով հեռախոսով, էլ-փոստով կամ բողոքարկման
ձևով: Նախագծի հետ կապված բողոքների թեժ գիծը պետք է
հասանելի լինի ԲԷՑ ՓԲԸ-ի կողմից՝ ուղղակի բողոքների
ընդունման համար (ազգային մակարդակում) և ստացված բոլոր
բողոքները պետք է գրանցվեն բողոքների մատյանում:
ԲԷՑ ՓԲԸ-ի բողոքների լուծման հանձնաժողովը որոշում է
ինքնուրույն կարգավորել բողոքը, պահանջել բողոքների քննման
կոմիտեի հանդիպում կամ դիմել դատարան: Որոշումը պետք է
կայացվի 15-օրյա ժամկետում:
Լուրջ բողոքների դեպքում, որոնք չեն կարող անմիջապես
կարգավորվել, բողոքների քննման կոմիտեի մշտական և ոչ
մշտական անդամները հրավիրվում են հանդիպման:
Բողոքների լուծման համակարգի ձախողման դեպքում, ԾԱ անձինք
կարող են ներկայացնել իրենց գործը համապատասխան
դատարան:
Կոմիտեի կազմում կընդգրկվեն մշտական և ոչ մշտական
անդամներ.
 Մշտական անդամներ՝ԲԷՑ ՓԲԸ, կապալառուն և
իրավաբանը
 Ոչ մշտական անդամներ՝ համապատասխան մարզի
ներկայացուցիչ, համայնքի և ՀԿ-ի ներկայացուցիչ:
Ոչ մշտական անդամները կծանուցվեն հանդիպման անցկացման
ամսաթվի և վայրի մասին հանդիպումից 10 օր առաջ: Ոչ մշտական
անդամների բացակայությունը չի կարող պատճառ հանդիսանալ
հանդիպման հետաձգման համար: Փաստաբանը կարող է
փոխարինվել մշտական անդամներից մեկի կողմից:
Կապալառուն պարտավոր է կատարել պայմանագրով սահմանված
աշխատանքի պահանջները, որոնք ներառում են.
 Աշխատակազմի այն աշխատակիցը, ով պատասխանատու է
բողոքների լուծման ընթացակարգի համար, ով պետք է
տեխնիկական աջակցություն ցուցաբերի ԲԷՑ ՓԲԸ-ին՝ լուծելու
ցանկացած բողոք, որ կարող է առաջանալ ՎԳԾ
նախապատրաստման և իրականացման ընթացքում:
 Մոնիտորինգի զեկույցների պատրաստում ՎԳԾ
նախապատրաստման և իրականացման վիճակի մասին,

7608A01/FICHT-17241107-v1

271

ՇՄՍԱԳ-ի նախագիծ

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր

ներառյալ՝ ծագած ցանկացած բողոքի մասին տեղեկություններ
և, թե ինչպես են դրանք լուծվել:
 Եթե խոցելի տուժած մարդիկ բացահայվում են մարդահամարի
անցկացման արդյունքում, ապա կապալառուն կնշանակի
պրոֆեսիոնալ փաստաբանների (սոցիալական
աշխատողներ/իրավաբան-փորձագետներ) ամբողջ
գործընթացում այս անձանց օգնություն ցուցաբերելու համար և,
որպեսզի նրանց համար որպես անկախ պաշտպաններ հանդես
գան, եթե ինչ-որ դժգոհություններ առաջանան:
 բողոքների քննությունը ԲԷՑ ՓԲԸ-ի և ԾԱ անձանց հետ:
ԲԷՑ ՓԲԸ-ն կիրականացնի աշխատանքներ, որոնք ներառում են՝
 անձ կամ աշխատակազմ, որը պատասխանատու կլինի
բողոքների լուծման գործընթացի համակարգման համար՝
բողոքների հարցերով համակարգող (այդ թվում՝առաջնային
շփումը, կապալառուի կողմից իրականացվող մեղմման
միջոցառումների վայրերի պարբերական այցելություններ),
 հեռախոսագիծy, էլեկտրոնային փոստի հասցեն և
կոնտակտային անունը ծրագրի ազդատախտակների վրա
 բողոքների քննությունը կապալառուի և ԾԱ անձանց հետ,
 հանդիսանալ կապող օղակ դատարանի հետ:
Այդուհանդերձ, ԾԱ անձինք հնարավորություն ունեն ընտրել մեկ
այլ ներկայացուցիչ կամ ուղղակիորեն կապվել ԲԷՑ ՓԲԸ-ի
բողոքների լուծման համար պատասխանատու աշխատակազմի
հետ: Խոցելի տնային տնտեսությունները կստանան իրենց
անհատական սոցիալական աշխատողի աջակցություն և
իրավաբանական օգնություն: Բացի այդ, իրավաբանները կօգնեն
նախագծի ԾԱ անձանց, որոնք հողամասերի գրանցված
սեփականատերերը չեն՝ հողի նկատմամբ իրենց սեփականության
իրավունքները օրինականացնելու հարոցում։
ՀԿ-ները, օրինակ՝ Օրհուսի կենտրոնը կամ տեղական անդամ
կազմակերպությունները կվերահսկեն բողոքների լուծման
բանակցությունները, կօգնեն բողոքների քննությանը, հանրային
իրազեկությունը բարձրացնելու հարցերում: ԾԱ անձինք պետք է
տեղեկացված կլինեն, որ համայնքի առաջնորդի հետ
հակամարտության առաջացման դեպքում նրանք կարող են դիմել
ՀԿ-ի անձնակազմին, որպեսզի նրանք ավարտին հասցնեն իրենց
բողոքները։ ՀԿ-ները վերահսկելու են ԾԱ անձանց և համայնքի
առաջնորդի հարաբերությունները:
Տուժած անձին (ԾԱԱ), խորհուրդ է տրվում գործել հետևյալ կերպ.
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a) Կապ հաստատել կապալառուի կողմից նշանակված
բողոքների քննման աշխատակազմի հետ հետևյալ ձևով.
անձամբ՝ տրված հեռախոսահամարի օգնությամբ, էլփոստով կամ սովորական փոստով: Բացի այդ, ԾԱ անձինք
կարող են կապ հաստատել իրենց համայնքի առաջնորդի
հետ, ով կտեղեկացնի նրանց բողոքների մասին
կապալառուի կողմից նշանակված անձնակազմին:
b) ներկայացնել բողոքը և տրամադրել տեղեկատվություն այդ
հարցի շուրջ: Յուրաքանչյուր բողոք կգրանցվի, և այդ
բողոքին գրանցման համար կտրվի: Բոլոր բողոքների
պատասխանները պետք է ներկայացվեն 15 օրվա
ընթացքում (կամ 25 օրում՝ այն դեպքերում, երբ բողոքներին
լուծում տալը հատուկ ջանքեր է պահանջում):
c) Համաձայնեցնել կապալառուի հետ մեղմման միջոցառման
վերաբերյալ
d) Համաձայնեցնել կապալառուի հետ բողոքի լուծման
ժամանակային սահմանափակման շուրջ: Բողոքները պետք
է լուծվեն 2 շաբաթվա ընթացքում, կամ այլ դեպքերում,
ինչպես նախատեսված է համաձայնագրում:
e) Հաստատել, թե արդյոք մեղմման միջոցառումները
կատարվել են ձեռք բերված համաձայնությանն
համապատասխան:
f) Վնասի հատուցման պահանջի ներկայացում ԲԷՑ ՓԲԸ-ին
նշված հեռախոսահամարներով, անձամբ, էլեկտրոնային
կամ սովորական փոստով, եթե բավարարված չեք վերոնշյալ
ընթացակարգով: ԲԷՑ ՓԲԸ-ն պետք է գրանցի բոլոր
բողոքները և 15 օրվա ընթացքում պատասխանի դրանց:
g) Ներգրավել համապատասխան ՀԿ-ներ:
h) Վնասի հատուցում պահանջել դատարանից, եթե մնացած
ամեն ինչը ձախողվել է:
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Գծապատկեր 8-4: Բողոքների քննարման մեխանիզմի սխեմա

Այնուամենայնիվ, բողոքների դիտարկման վերը նշված մեխանիզմը
չի սահմանափակում քաղաքացու իրավուքը, գործը անմիջապես
փոխանցել դատարան՝ բողոքների ընթացակարգի առաջին իսկ
փուլում: Բողոքների քննարկման մեխանիզմը նախատեսված է
երկարատև դատական գործընթացներից խուսափելու համար:
KfW-ի զարգացման բանկը ուղղակիորեն բողոքների դիտարկման
ընթացակարգի մաս չէ, սակայն պետք է ստանա
հաշվետվություններ, թե ինչ բողոքներ են ընդունվել և ինչ հետագա
ընթացք են ստացել/ մեղմման են արժանացել:
Առաձնահատուկ ուշադրություն է պետք դարձնել ԾԱ անձանց
վրա, ովքեր ապրում են հեռավոր վայրերում և խոցելի մարդկանց
վրա, քանի որ բողոքարկման մեխանիզմը կարող է լինել անսովոր և
շփումը իրավական ընթացակարգերի հետ էլ չասած
դատարանները կարող է լինել ոչ այնքան խոստումնալից գտնվել
իրենց իսկ փորձից ելնելով: Սա թույլ խոչընդոտել առավել
կարիքավոր մարդկանց կողմից իրենց բողոքների բարձրացմանը:
Հետևապես ծրագրի իրականացման ընթացքում խորհուրդ է
տրվում գյուղի մակարդակով սահմանել սերտ մոնիտորինգ
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անկախ սոցիալական փորձագետի կողմից և ունենալ անձնական
շփում ԾԱ անձանց հետ:
ԾԱ խոցելի մարդիկ (բոլոր կանանց կողմից վարվող տնային
տնտեսուհիները և աղքատության շեմից ցածր բոլոր տնային
տնտեսությունները) կունենան անվճար իրավաբանական
օգնության/սոցիալական աշխատողի աջակցության իրավունք,
որպեսզի աջակցեն իրենց բողոքարկման ընթացակարգերի
հարցում:

8.7

ՇՄՍԿՊ-ի իրականացման ծախսերը
«Կովկասյիան էներգետիկ ցանց» նախագծի շինարարության
ժամանակ հետևանքների մեղմման ծախսերի մեծ մասը ներառված
է շինարարության կանոնավոր ծախսերում:
Շրջակա միջավայրի մեղմման հավելյալ ծախսերը կապված են
վերականգնման միջոցառումների իրականացման, անտառածածկ
տարածքներում մոնիտորինգի և թռչուններին շեղող
հարմարանքների տեղադրման հետ: Շինարարական
աշխատանքների մոնիտորինգի համար նախատեսված հավելյալ
ծախսերը ԾԻԽ-ի տեղական ԱԱՇՄ պաշտոնյայի կողմից,
Պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության
գործակալության տեղական անդամների կողմից մոնիտորինգի
համար, միջազգային փորձ ունեցող աուդիտորի կողմից
շինարարական հրապարակների եռամսյակային վերահսկման
համար, միջազգային փորձ ունեցող անտառի մասնագետի կողմից
վերատնկման հայեցակարգի վերահսկման և իրականացման
համար, ինչպես նաև ԲԷՑ ՓԲԸ-ի ուսուցման համար նախատեսված
են լրացուցիչ ծախսեր:
Հաշվի առնելով այն, որ շինարարության ընթացքը 2 տարի է,
բնապահապանական և սոցիալական ռիսկերի կառավարման
ծրագրի իրականացման ծախսերը ամփոփ կազմում են 1․210․000
ԱՄՆ դոլար (տես
):
Այս ծախսերը ներառում են ՎԳԾ-ի իրականացումը, այլ ոչ թե ՎԳԾի մանրամասն ուսումնասիրության նախապատրաստման
ծախսերը, ներառյալ ակտիվների հետազոտումը: Դա
կիրականացվի ՎԳԾ խորհրդատուի կամ ԲԷՑ ՓԲԸ-ի սոցիալական
մասագետի կողմից:
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Աղյուսակ 8-35․ Մեղմման միջոցառումների, մոնիտորինգի և ուսուցման
ծախսեր
Ծախսեր
[ԱՄՆ
դոլար]

Փուլ

Հարց

Շինարարության
նախապատրաստություն

Տես Ծրագրին
վերաբերող ՎՔՇ-ն
(Գլուխ 8)

135․000

Շինարարություն

Թռչունների թռիչքի
շեղման
հարմարանքների
տեղադրում
հողակցման գծի
վրա, եթե գիծը
հատում է կիրճերով*

135․000

Շինարարություն

Ծառերի
վերատնկում և
խնամք
«Հայանտառ»
ՊՈԱԿ-ի կողմից

300․000

Շինարարություն

Լրացուցիչ
վերատնկում և
խնամք ՀԾԾ ՀԿ-ի
կողմից

300․000

Մեղմացում

Շինարարություն

ՀԾԾ ՀԿ-ի կողմից
իրականացվող
իրազեկման
բարձրացման
աշխատանքները

10․000

Մոնիտորինգ

Շինարարություն

Տեղական ԱԱՇՄ
պաշտոնյա ԾԻԽ

50․000

Շինարարություն

Պատմամշակութային
հուշարձաների
պահպանության
գործակալության
անդամների կողմից
մոնիթորինգ

10․000

Շինարարություն

Շինարարական
հրապարակների
եռամսյակային
վերահսկողություն
վերահսկում
արտաքին
աուդիտորի կողմից

100․000

Մոնիտորինգ

Շինարարություն

Վերատնկման
վերահսկողություն
միջազգայնորեն
փորձառու
անտառային
մասնագետի կողմից

40․000

Վերապատրաստում

Շինարարություն

ԲԷՑ ՓԲԸ-ի
անձնակազմի

20․000

ՎԳԾ-իրականացում

Մեղմացում

Մեղմացում

Մեղմացում

Մոնիտորինգ

Մոնիտորինգ
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Փուլ

Հարց

Ծախսեր
[ԱՄՆ
դոլար]

վերապատրաստում
Գումարը
10 %
չնախատեսված
ծախսեր
Ընդամենը
*

1․100․000
110․000
1․210․000

Ենթադրվում է, որ ՇԿ-ն ունի գծի կառք՝ շահագործման ընթացքում տեղադրելու
համար:
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9. Եզրակացություն
Ամփոփելով, բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության
գնահատման արդյունքները, կարող է եզրակացվել, որ
առաջարկված Կովկասյան էներգետիկ ցանցի նախագիծը կունենա
ցածր և միջին ազդեցություններ, եթե առաջարկավող բոլոր
մեղմման միջոցառումները իրականացվեն: Միջին
ազդեցությունները կապված են գծի ծրագծման (հեռավոր վայրերով
անցնող՝ լեռներով և անտառապատ վայրերով), մոտական
փողոցների, բուսական և կենդանական աշխարհ (ըստ ՕԳ-ի) և
ենթակառուցվածքի հետ (ՕԳ-ն հատում է Թեղուտ ՓԲԸ-ի գույքը):
Նախագիծը կարող է կառուցվել և շահագործվել առանց զգալի
բացասական ազդեցություն ունենալու սոցիալական միջավայրի
վրա:
Այնուամենայնիվ, ազդեցությունը էկոլոգիայի վրա կմնա և չի
կարող նվազեցվել զրոյի: Եթե նախագիծը իրականացվելու է, այն
պետք է որոշում կայացնողների կողմից ընդունվի:
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շջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման
(ՇՄԱԳ)արդյունավետության համակարգը:
DG խորհրդատվություն 2013թ.:ՇՄՍԱԳԲաթումի-Ախալցխա 220
կՎ էլեկտրահաղորդման գծի կառուցման համար
(Համաշխարհային Բանկի կողմից ֆինանսավորված նախագիծ):
Թիֆլիս, դեկտեմբեր 2013թ.:
Ֆիչտներ 2014թ. Վրաստան-Հայաստան փոխանցման գիծ,
Իրագործելիության ուսումնասիրություն: Վերջնական
իրագործելիությանզեկույց: Սթադգարտ, մարտ 2014 թ.:
Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն (ՀՀԿ)2009թ. Թիվ
363-ն «Էլեկտրացանցերի տեխնիկական կանոնակարգի
անվտանգության գոտիների մասին հաստատում»: Երևան:
Բարձր լարման հաստատուն հոսանք (ԲԼՀՀ)2015ա.
Էլեկտրաէներգիայի հաղորդման ցանցի բարելավման նախագիծ:
Լոռու և Թումանյան 1 և 2 օդային գծերի (ՕԳ) վերականգնում:
Հանրային հանդիպումներից հետո վերջնական բնապահպանական
և սոցիալական ազդեցության գնահատում: Հունվար 2015թ.:
Բարձր լարման հաստատուն հոսանք (ԲԼՀՀ)2015թ.
Էլեկտրաէներգիայի հաղորդման ցանցի բարելավման նախագիծ:
Վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակ (ՎՔՇ):
Վերջնական զեկույց: Հունվար 2015թ.:
Հովհաննիսյան, Գ., և այլոք2014թ. Հայաստանի Հանրապետության
զմրուխտե գիրք:Եվրոպական Միության և Եվրոպայի Խորհրդի
համատեղ նախագիծ բնության պահպանության կայքերի
զմրուխտե ցանցի նախապատրաստության համար, II փուլ: Երևան,
2014թ.:
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«Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային
կենտրոն»(ICARE) 2015: Երկրի մասին զեկույց, Հայաստան, մարտ
2015թ.:
Չիոնացնող ճառագայթումից պաշտպանության միջազգային
հանձնաժողով (ICNIRP) 1998: ժամանակի ընթացքում փոփոխվող
էլեկտրական, մագնիսական և էլեկտրամագնիսական դաշտերի
ազդեցության սահմանափակումների վերաբերյալ ուղեցույցներ
(մինչև 300 ԳԳց). Առողջության ֆիզիկա 74 (4): 494-522; 1998թ.:
Միջազգային
ֆինանսական
կորպորացիա
(IFC)
2007:
Բնապահպանական, առողջության և անվտանգության (EHS)
ուղեցույցներ:
Հասանելի
է
հետևյալ
հղմամբ՝
http://www.ifc.org/ehsguidelines
KfW-ի
զարգացմանբանկ
2014:
Կայունությանուղեցույց.
Բնապահպանական, Սոցիալական և Կլիմայի բնագավառների
գնահատում: Սկզբունքները և գործընթացը, Ֆրանկֆուրտ, ապրիլ
2014:
Լեդեկ և այլոք, 2011 թ, Լեդեկ Գ: Ս, Ռապ, Կ, Վ, Աիելլո, Ռ, Գ:
Կանաչապատումը
և
քամին.
Համաշխարհային
բանկի
հրատարակություններ:
LLUR 2013: Landesamtfür Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume
des
Landes
Schleswig-Holstein
(LLUR):
Empfehlungenzur
Berücksichtigung der tierökologischen Belangebeim Leitungsbau auf der
Höchstspannungsebene(Բարձր
լարման
հոսանքագծերի
շինարարության ընթացքում կենդանիների էկոլոգիայի վրա
ազդեցության մասին առաջարկություններ). Ֆինթբեք, Հունվար,
2013թ.
ՀՀ Բնապահպանության նախարարություն, 2002: Հայաստանի
Հանրապետությունում անապատացման դեմ պայքարի
գործողությունների ազգային ծրագիր, Երևան:
ՀՀ Բնապահպանության նախարարություն, 2014: Կենսաբանական
բազմազանության մասին կոնվենցիայի Հայաստանի
Հանրապետության հինգերորդ ազգային զեկույց, Երևան:
Հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ http://www.cbd.int/doc/world/am/amnr-05-en.pdf
Հայաստանի
Հանրապետության
ազգային
վիճակագրական
ծառայություն, 2015: Մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2015:
Հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝http://www.armstat.am
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Nopp-Mayr, U., Grünschachner-Berger, V. 2011: Birkwild –
Beeinflussungdurch Umweltfaktoren. 17. Österreichische Jägertagung
2011: 51 – 58.
VDE/FNN 2014: FNN-Hinweis: Vogelschutzmarkierungan Hoch- und
Höchstspannungsfreileitungen. Բեռլին, դեկտեմբեր 2014թ.:
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11. Հավելվածներ
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