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11. Հավելվածներ 

11.1 Հավելված I. Աշխատանքային հանդիպումների և դաշտային ուսումնասիրությունների գրանցամատյան 

Աղյուսակ 11-1. Աշխատանքային հանդիպումների գրանցամատյան 

Ամսաթիվ 
Գործակալություն / Հաս-

տատություն / Ընկերություն 
Վայր 

Խորհրդակցության տրամադրած անձի 

անունը և պաշտոնը 
Հանդիպման հիմնավորում 

08.12.2015 

«Բարձրավոլտ էլեկտրա-

ցանցեր» ՓԲԸ  

 

Երևան  

Արամ Անանյան  

գլխավոր տնօրեն 

Դերենիկ Գևորգյան  

գլխավոր տնօրենի տեղակալ ընդհանուր 

հարցերով  

Սիմոն Իգիթբաշյան 

գլխավոր ճարտարագետ 

Արմինե Բարսեղյան   
ՎԾԻ բաժնի ղեկավար  

Մեկնարկային հանդիպում. 

հնարավոր տեխնիկական միջոցառումներ և էլեկտրա-

հաղորդման գծի ծրագծեր  

01.02.2016 

ՀՀ գյուղատնտեսության 

նախարարություն 

(անտառների 

կառավարման 

վարչություն՝ «Հայանտառ» 

ՊՈԱԿ) 

Երևան 
Ռուբեն Պետրոսյան  

գլխավոր անտառապետ 

Անտառային տարածքների, որոնք հատվում են 

էլեկտրահաղորդման գծի ծրագծով, փոխհատուցման 

ասպեկտներ 

01.02.2016 

Հայաստանի թռչունների 

պահպանման միություն 

(ՀԹՊՄ) 

Երևան 

Մամիկոն Ղասաբյան  

տնօրեն 

Ծովինար Հովհաննիսյան  

Պահպանության գծով պատասխանատու 

Հետազոտման տարածքի թռչուններ, դրանց 

միգրացիայի ուղիներ, մտահոգություն առաջացնող 

հատուկ տարածքներ 

01.02.2016 

ՀՀ մշակույթի նախարարու-

թյուն (Պատմության և մշա-

կույթի հուշարձանների 

պահպանության գործա-

կալություն) 

Երևան 

Արմեն Աբրոյան  

գործակալության տնօրեն 

Սուրեն Շաքարյան  
անշարժ հուշարձանների և և պատմական 

միջավայրի պահպանության վարչության պետ 

Ծրագրի մասին տեղեկություն, մշակութային և 

հնաբանական նշանակության վայրերն էլեկտրա-

հաղորդման առաջարկվող ծրագծի երկայնքով, ՀՀ-ում 

մշակութային ասպեկտների կառավարման 

ընդհանուր ընթացակարգը 
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Ամսաթիվ 
Գործակալություն / Հաս-

տատություն / Ընկերություն 
Վայր 

Խորհրդակցության տրամադրած անձի 

անունը և պաշտոնը 
Հանդիպման հիմնավորում 

01.02 2016 Էկոլուր ՀԿ Երևան 
Ինգա Զարաֆյան 

Տեղեկատվական ՀԿ նախագահ 

Հետազոտման  տարածքի բուսական և կենդանական 

աշխարհը, մտահոգություն առաջացնող հատուկ 

տարածքներ  

02.02.2016 

ՀՀ գյուղատնտեսության 

նախարարություն 

(«Անտառային պետական 

մոնիտորինգի կենտրոն» 

ՊՈԱԿ) 

Երևան 

Արամ Գյուլխասյան  

տնօրեն 

Արմեն Ղուրշուդյան  

տնօրենի տեղակալ 

Անտառահատման և անտառի վերականգնման միջո-

ցառումների մոնիտորինգի ասպեկտներ 

02.02.2016 ՎԲՀՀ Հայաստան Երևան Կարեն Մանվելյան տնօրեն 

էլեկտրահաղորդման գծի ծրագծի երկայնքով Դիլիջան 

ազգային պարկի և հատուկ պահպանվող այլ 

տարածքների հնարավոր հատում  

03.02.2016 

ՀՀ բնապահպանության 

նախարարություն (Կենսա-

ռեսուրսների կառա-

վարման գործակալություն) 

Երևան 

Արտաշես Զիրոյան  

գործակալության ղեկավար  

Աշիտ Վարդեվանըան 

գործակալության ղեկավարի տեղակալ 

Արամ Աղասյան և այլ փորձագետներ 

Պահպանվող տարածքներ էլեկտրահաղորդման գծի 

ծրագծի միջանցքի երկայնքով  

02.02.2016 

Հայաստանի ամերիկյան 

համալասարան (Հակոբյան 

բնապահպանական 

կենտրոն) 

Երևան 

Ալեն Ամիրխանյան տնօրեն 

դր.Կարեն Աղաբաբյան  

ավագ հետազոտող, դասախոս, բնապահ-

պանական լաբորատորիայի ղեկավար  

Տարածաշրջանի քարտեզներ, բուսական և 

կենդանական աշխարհը էլեկտրահաղորդման ծրագծի 

միջանցքի երկայնքով, բնապահպանական առումով 

մտահոգություն առաջացնող հատուկ տարածքներ  

04.02.2016 KfW Հայաստան Երևան 
Զառա Չատինյան  

տեղական ներկայացուցիչ 
Տրամադրել տեղեկություն ծրագրի մասին 

04.02.2016 

«ԱՍԿԵ Գրուպ» հայկական 

պողպատաձուլական 

ձեռնարկություն (ԲԲԸ) 

 

Չարենցավան 
Միխայիլ Հարությունյան 

հիմնադիր խորհրդի նախագահ  
Մետաղաջարդոնի վերամշակում  
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Ամսաթիվ 
Գործակալություն / Հաս-

տատություն / Ընկերություն 
Վայր 

Խորհրդակցության տրամադրած անձի 

անունը և պաշտոնը 
Հանդիպման հիմնավորում 

17.02.2016 Դդմաշեն համայնք  Դդմաշեն 

Ավետիս Ավետիսյան  

համայնքի ղեկավար 

Սամվել Սագկոմանյան, Աիոլա Գալստյան, 

Աննա Մկրտչյան, Ս. Հովհաննիսյան, Հովիկ 

Բալաբեկյան, Պ.Զաքարյան, Գագիկ 

Հայկապետյան, Կարինե Հայրապետյան, 

Արիկ Մանուկյան  
համայնքի անդամներ 

Դերենիկ Գևորգյան 

ԲԷՑ գլխավոր տնօրենի տեղակալ ընդհանուր 

հարցերով  

Լուսինե Զաքարյան  

ԲԷՑ սոցիոլոգ 

Ծրագրի և դրա բնապահպանական և սոցիալական 

խնդիրների ներկայացում 

17.02.2016 Մարգահովիտ համայնք Մարգահովիտ 

Սամվել Անանյան 

համայնքի ղեկավար 

Աշոտ Ալդինյան  

համայնքի ղեկավարի տեղակալ  

Գարիկ Գևորգյան  

տնօրեն, Հյուսիսային մասնաճյուղ,  ԲԷՑ 

Լուսինե Զաքարյան  

ԲԷՑ սոցիոլոգ 

Ծրագրի և դրա բնապահպանական և սոցիալական 

խնդիրների ներկայացում 

17.02.2016 Ֆիոլետովո համայնք Ֆիոլետովո 

Ալեքսեյ Նովիկով  

համայնքի ղեկավար 

Գարիկ Գևորգյան  

տնօրեն, Հյուսիսային մասնաճյուղ,  ԲԷՑ 

Լուսինե Զաքարյան  

ԲԷՑ սոցիոլոգ 

Ծրագրի և դրա բնապահպանական և սոցիալական 

խնդիրների ներկայացում 

18.02.2016 Աթան համայնք Աթան 

Ռոլանդ Հակոբյան  

համայնքի ղեկավար 

Գարիկ Գևորգյան  

տնօրեն, Հյուսիսային մասնաճյուղ,  ԲԷՑ 

Լուսինե Զաքարյան  

ԲԷՑ սոցիոլոգ 

Ծրագրի և դրա բնապահպանական և սոցիալական 

խնդիրների ներկայացում 
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Ամսաթիվ 
Գործակալություն / Հաս-

տատություն / Ընկերություն 
Վայր 

Խորհրդակցության տրամադրած անձի 

անունը և պաշտոնը 
Հանդիպման հիմնավորում 

18.02.2016 Ահնիձոր համայնք Ահնիձոր 

Վանիկ Քառյան 

համայնքի ղեկավար 

Գարիկ Գևորգյան  

տնօրեն, Հյուսիսային մասնաճյուղ,  ԲԷՑ 

Լուսինե Զաքարյան  

ԲԷՑ սոցիոլոգ 

Ծրագրի և դրա բնապահպանական և սոցիալական 

խնդիրների ներկայացում 

19.02.2016 Շնող համայնք  Շնող 

Հովիկ Սահակյան  

համայնքի ղեկավար 

Գարիկ Գևորգյան  

տնօրեն, Հյուսիսային մասնաճյուղ,  ԲԷՑ 

Լուսինե Զաքարյան  

ԲԷՑ սոցիոլոգ 

Արմեն Նալբանդյան  

գլխավոր ճարտարագետ, Հյուսիսային 

մասնաճյուղ, ԲԷՑ 

Ծրագրի և դրա բնապահպանական և սոցիալական 

խնդիրների ներկայացում 

19.02.2016 Ճոճկան համայնք  Ճոճկան 

Արկադի Թամազյան  

համայնքի ղեկավար 

Գարիկ Գևորգյան  

տնօրեն, Հյուսիսային մասնաճյուղ,  ԲԷՑ 

Լուսինե Զաքարյան  

ԲԷՑ սոցիոլոգ 

Արմեն Նալբանդյան  

գլխավոր ճարտարագետ, Հյուսիսային 

մասնաճյուղ, ԲԷՑ 

Ծրագրի և դրա բնապահպանական և սոցիալական 

խնդիրների ներկայացում 

20.02.2016 «Հայանտառ» ՊՈԱԿ Մարգահովիտ 

Ժորա Գասպարյան  

անտառապետ 

Գագիկ Բարսեղյան  

անտառապահ 

Էլեկտրահաղորդման գծի ծրագիծը Մարգահովիտ 

պետական արգելոցի միջով անցկացման 

բնապահպանական հետևանքները 
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Ամսաթիվ 
Գործակալություն / Հաս-

տատություն / Ընկերություն 
Վայր 

Խորհրդակցության տրամադրած անձի 

անունը և պաշտոնը 
Հանդիպման հիմնավորում 

22.02.2016 
«Բարձրավոլտ էլեկտրա-

ցանցեր» ՓԲԸ  
Երևան 

Արամ Անանյան  

գլխավոր տնօրեն 

Դերենիկ Գևորգյան  

գլխավոր տնօրենի տեղակալ ընդհանուր 

հարցերով  

Սիմոն Իգիթբաշյան 

գլխավոր ճարտարագետ 

Արմինե Բարսեղյան   
ՎԾԻ բաժնի ղեկավար 

Լուսինե Զաքարյան  

ԲԷՑ սոցիոլոգ  

և այլ փորձագետներ 

Ամփոփիչ հանդիպում. 

դաշտային ուսումնասիրության և աշխատանքային 

հանդիպումների արդյունքները, ԲԷՑ-ի մեկնաբանու-

թյուններ 

22.02.2016 
Հայաստան ծառատունկ 

ծրագիր (Էյ-Թի-Փի)  
Երևան 

Լուսինե Քասարջյան 

ազգային տնօրեն  

Արթուր Հարությունյան  

ազգային տնօրենի տեղակալ 

Ներկայացնել ծրագիրը, հավաքագրել տեղեկություն 

էլեկտրահաղորդման գծի հնարավոր ծրագծի 

մոտակայքում վերատնկման ծրագրերի մասին 

18.04.2016 
Դեբետ / Չկալով / Եղեգնուտ 

համայնքներ 
Դեբետ 

Արարատ Քոչարյան  

Դեբետ համայնքի ղեկավար  

Ռոման Սահակյան  

Չկալով համայնքի ղեկավար  

Միշա Հովհաննիսյան  

Եղեգնուտ համայնքի ղեկավար  

Ծրագրի և դրա բնապահպանական և սոցիալական 

խնդիրների ներկայացում (տարբերակ 5) 

18.04.2016 Դսեղ համայնք Դսեղ 
Նորիկ Քոչարյան  

համայնքի ղեկավար 

Ծրագրի և դրա բնապահպանական և սոցիալական 

խնդիրների ներկայացում (տարբերակ 5) 

18.04.2016 

Հայաստանի թռչունների 

պահպանման միություն 

(ՀԹՊՄ) 

Բնության 

այցելուների 

կենտրոն, 

Դսեղ 

Մամիկոն Ղասաբյան  

տնօրեն 

Ծովինար Հովհաննիսյան  

Պահպանության գծով պատասխանատու 

Ներկայացնել ծրագիրը՝ բնապահպանական խնդիր-

ները (տարբերակ 5), Դսեղ ԿՏԹ-ի հատում , 

թռչունների վտանգված տեսակներ 



ՇՄՍԱԳ հաշվետվության նախագիծ Հավելվածներ «Կովկասի էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր 
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Ամսաթիվ 
Գործակալություն / Հաս-

տատություն / Ընկերություն 
Վայր 

Խորհրդակցության տրամադրած անձի 

անունը և պաշտոնը 
Հանդիպման հիմնավորում 

18.04.2016 
Հայաստան ծառատունկ 

ծրագիր (Էյ-Թի-Փի) 
Երևան 

Լուսինե Քասարջյան 
ազգային տնօրեն  

Քննարկել էլեկտրահաղորդման գծի առաջարկվող  

ծրագծերը  (համեմատել տարբերակ 4 և տարբերակ 5) 

անտառային տարածքների համար հետևանքների և 

փոխհատուցման հնարավոր միջոցառումների 

առնչությամբ  

18.04.2016 ՎԲՀՀ Հայաստան Երևան 
Կարեն Մանվելյան  

տնօրեն 

Քննարկել էլեկտրահաղորդման գծի առաջարկվոր 

ծրագծերը (համեմատել տարբերակ 4 և տարբերակ 5)՝ 

պահպանվող տարածքների տեսանկյունից 

19.04.2016 «Հայանտառ» ՊՈԱԿ Ախթալա 
Հարություն Ամիրջանյան  

«Լալվար» անտառտնտեսության տնօրեն 

Էլեկտրահաղորդման գծի ծրագծի անտառային 

տարածքներով անցկացման հետևանքները 

(տարբերակ 5) 

19.04.2016 

Ալավերդի համայնք 

(ներառյալ Սանահին և 

Ակներ գյուղերը) 

Ալավերդի 
Կարեն Փարեմուզյան  

համայնքի ղեկավար 

Ծրագրի և դրա բնապահպանական և սոցիալական 

խնդիրների ներկայացում (տարբերակ 5) 

19.04.2016 Հաղպատ համայնք Հաղպատ 
Վահրամ Քառյան  

համայնքի ղեկավար 

Ծրագրի և դրա բնապահպանական և սոցիալական 

խնդիրների ներկայացում (տարբերակ 5)) 

20.04.2016 Մեծ Այրում համայնք Մեծ Այրում 
Սահակ Նազարյան  

համայնքի ղեկավար 

Ծրագրի և դրա բնապահպանական և սոցիալական 

խնդիրների ներկայացում (տարբերակ 5) 

20.04.2016 Լերմոնտովո համայնք Լերմոնտովո 
Էդիկ Չախալյան  

համայնքի ղեկավար 

Ծրագրի և դրա բնապահպանական և սոցիալական 

խնդիրների ներկայացում (տարբերակ 5) 

20.04.2016 
Հայաստան ծառատունկ 

ծրագիր (Էյ-Թի-Փի) 
Երևան 

Ժանմարի Պապելյան 

գործադիր տնօրեն 

Լուսինե Քասարջյան 
ազգային տնօրեն  

և ուրիշներ 

Քննարկել էլեկտրահաղորդման գծի առաջարկվող 

ծրագծերը (համեմատել տարբերակ 4 և տարբերակ 5) 

անտառային տարածքների համար հետևանքների և 

փոխհատուցման հնարավոր միջոցառումների 

առնչությամբ 
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Ամսաթիվ 
Գործակալություն / Հաս-

տատություն / Ընկերություն 
Վայր 

Խորհրդակցության տրամադրած անձի 

անունը և պաշտոնը 
Հանդիպման հիմնավորում 

21.04.2016 
«Բարձրավոլտ էլեկտրա-

ցանցեր» ՓԲԸ  
Երևան 

Արամ Անանյան  

գլխավոր տնօրեն 

Դերենիկ Գևորգյան  

գլխավոր տնօրենի տեղակալ ընդհանուր 

հարցերով  

Սիմոն Իգիթբաշյան 

գլխավոր ճարտարագետ 

Արմինե Բարսեղյան   
ՎԾԻ բաժնի ղեկավար 

և այլ փորձագետներ 

Ամփոփիչ հանդիպում. 

դաշտային ուսումնասիրության և աշխատանքային 

հանդիպումների արդյունքները (տարբերակ 5), ԲԷՑ 

մեկնաբանություններ 
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Աղյուսակ 11-2. Դաշտային ուսումնասիրությունների գրանցամատյան 

Ամսաթիվ 

Գործակալություն / 

Հաստատություն / Ընկե-

րություն 

Վայր 
Խորհրդակցության տրամադրած անձի 

անունը և պաշտոնը 
Այցի հիմնավորում 

09.12. 2015 
«Բարձրավոլտ 

էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ  

Դաշտային այցելություն. 

Դդմաշենի և Այրումի 

ենթակայանների 

տեղանքներ 

Դերենիկ Գևորգյան  

գլխավոր տնօրենի տեղակալ ընդհանուր 

հարցերով  

Սիմոն Իգիթբաշյան 

գլխավոր ճարտարագետ 

Ենթակայանների գտնվելու վայրերը, 

բնապահպանական և սոցիալական հնարավոր 

ազդեցությունները 

17.02.2016 
«Բարձրավոլտ 

էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ  

Դաշտային այցելություն. 

Դդմաշենի ենթակայանի 

տեղանքը և միացնող 

գիծը 

Դերենիկ Գևորգյան  

գլխավոր տնօրենի տեղակալ ընդհանուր 

հարցերով  

Լուսինե Զաքարյան  

ԲԷՑ սոցիոլոգ 

ենթակայանների և միացնող գծերի 

բնապահպանական և սոցիալական հնարավոր 

հետևանքները 

17.02.2016 
«Բարձրավոլտ 

էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ  

Դաշտային այցելություն. 

Մարգահովիտ 

Գարիկ Գևորգյան  

տնօրեն, Հյուսիսային մասնաճյուղ,  ԲԷՑ 

Լուսինե Զաքարյան  

ԲԷՑ սոցիոլոգ 

Գուգարք էլեկտրահաղորդման գծի մոտով 

անցնող հնարավոր ծրագիծ, հատելով 

Մարգահովիտի պետական արգելոցըը 

17.02.2016 
«Բարձրավոլտ 

էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ  

Դաշտային այցելություն. 

Գոշ 

Գարիկ Գևորգյան  

տնօրեն, Հյուսիսային մասնաճյուղ,  ԲԷՑ 

Լուսինե Զաքարյան  

ԲԷՑ սոցիոլոգ 

Գոշ գյուղի ստորոտով էլեկտրահաղորդման 

գծի ծրագծի հնարավոր  անցկացման ի 

ազդեցությունները 

18.02.2016 
«Բարձրավոլտ 

էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ  

Դաշտային այցելություն. 

Աթան, Ահնիձոր 

Գարիկ Գևորգյան  

տնօրեն, Հյուսիսային մասնաճյուղ,  ԲԷՑ 

Լուսինե Զաքարյան  

ԲԷՑ սոցիոլոգ 

Աթան և Ահնիձոր գյուղերի մոտակա 

բարձունքներով էլեկահաղորդման օդային գծի 

ծրագծի անցկացման հնարավոր 

ազդեցությունները 

19.02.2016 
«Բարձրավոլտ 

էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ  

Դաշտային այցելություն. 

Ալավերդի 

Գարիկ Գևորգյան  

տնօրեն, Հյուսիսային մասնաճյուղ,  ԲԷՑ 

Լուսինե Զաքարյան  

ԲԷՑ սոցիոլոգ 

Արմեն Նալբանդյան  

գլխավոր ճարտարագետ, Հյուսիսային 

մասնաճյուղ, ԲԷՑ 

Թումանյան-1 և Թումանյան-2 էլեկտրահաղորդ-

ման գծերի ծրագծերը 



ՇՄՍԱԳ հաշվետվության նախագիծ Հավելվածներ «Կովկասի էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր 
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Ամսաթիվ 

Գործակալություն / 

Հաստատություն / Ընկե-

րություն 

Վայր 
Խորհրդակցության տրամադրած անձի 

անունը և պաշտոնը 
Այցի հիմնավորում 

19.02.2016 
«Վալլեքս Մայնինգ» 

գրուպ 

Դաշտային այցելություն. 

Թեղուտ 

հանքարդյունաբերական 

համալիր 

Հովհաննես Աղաբեկյան  

Էներգետիկայի գծով մասնագետ, «Վալլեքս 

Մայնինգ» գրուպ 

Գարիկ Գևորգյան  

տնօրեն, Հյուսիսային մասնաճյուղ, ԲԷՑ 

Լուսինե Զաքարյան  

ԲԷՑ սոցիոլոգ 

Արմեն Նալբանդյան  

գլխավոր ճարտարագետ, Հյուսիսային 

մասնաճյուղ, ԲԷՑ 

Էլեկտրահաղորդման գծի ծրագիծ, որը 

կշրջանցի հանքի վայրը (արևմտյան և արևելյան 

տարբերակներ) 

19.02.2016 
«Բարձրավոլտ 

էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ  

Դաշտային այցելություն. 

Այրումի ենթակայանի 

տեղանքն ու միացնող 

գիծը 

Գարիկ Գևորգյան  

տնօրեն, Հյուսիսային մասնաճյուղ,  ԲԷՑ 

Լուսինե Զաքարյան  

ԲԷՑ սոցիոլոգ 

Արմեն Նալբանդյան  

գլխավոր ճարտարագետ, Հյուսիսային 

մասնաճյուղ, ԲԷՑ 

Ենթակայանի, միացնող գծի և  400 կՎ բարձր 

լարման էլեկտրահաղորդման գծի ծրագծի 

հնարավոր սոցիալական և բնապահպանական 

ազդեցությունները 

20.02.2016 
«Բարձրավոլտ 

էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ  

Դաշտային այցելություն. 

Հաղթանակ գյուղից 

դեպի հյուսիս 500կՎ 

բարձր լարման գիծ 

Դաշտային այցելություն 

500 կՎ բարձր լարման էլեկտրահաղորդման 

գծի ծրագծի հնարավոր սոցիալական և 

բնապահպանական աղդեցությունները 

20.02.2016 
«Բարձրավոլտ 

էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ  

Հովք գյուղից դեպի 

հյուսիս տարածքներ 
Դաշտային այցելություն 

էլեկտրահաղորդման գծի ծրագծի սոցիալական 

և բնապահպանական ազդեցությունները 

18.04.2016 
«Բարձրավոլտ 

էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ  

Դեբետ / Չկալով / 

Եղեգնուտ համայնքներ  
Դաշտային այցելություն 

էլեկտրահաղորդման գծի ծրագծի սոցիալական 

և բնապահպանական ազդեցությունները 

(տարբերակ 5) 

18.04.2016 
«Բարձրավոլտ 

էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ  
Դսեղ  

Դաշտային այցելություն դեպի Դսեղի 

մշակութային վայրեր. Քառասուն 

Մանկանց վանք, Բարձրաքաշ Ս.Գրիգոր 

վանք, Սիրուն Խաչ խաչքար 

էլեկտրահաղորդման գծի ծրագծի 

ազդեցությունները մշակութային 

նշանակության վայրերի վրա (տարբերակ 5) 



ՇՄՍԱԳ հաշվետվության նախագիծ Հավելվածներ «Կովկասի էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր 
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Ամսաթիվ 

Գործակալություն / 

Հաստատություն / Ընկե-

րություն 

Վայր 
Խորհրդակցության տրամադրած անձի 

անունը և պաշտոնը 
Այցի հիմնավորում 

19.04.2016 
«Բարձրավոլտ 

էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ  

Թումանյան գյուղից 

դեպի հյուսիս և Ալավեր-

դի քաղաքից դեպի 

հարավ տարածքներ 

Դաշտային այցելություն դեպի քարքարոտ 

ձիգ բլուրներ և անտառածածկ ստորոտներ  

էլեկտրահաղորդման գծի ծրագծի բնապահ-

պանական ազդեցությունները (տարբերակ 5) 

19.04.2016 
«Բարձրավոլտ 

էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ  

Ալավերդի (Սանահին, 

Ակներ) 

Դաշտային այցելություն դեպի 

անտառածածկ տարածքներ, որոնց միջով 

անցնում է գծի ծրագիծը 

էլեկտրահաղորդման գծի ծրագծի  սոցիալական 

և բնապահպանական ազդեցություններըր 

(տարբերակ 5) 

19.04.206 
«Բարձրավոլտ 

էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ  
Հաղպատ 

Դաշտային այցելություն դեպի 

անտառածածկ տարածքներ Հաղպատի 

մոտակայքում  

էլեկտրահաղորդման գծի ծրագծի սոցիալական 

և բնապահպանական ազդեցությունները 

(տարբերակ 5) 

20.04.2016 
«Բարձրավոլտ 

էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ  
Աքորի 

Դաշտային այցելություն քարքարոտ ձիգ 

բլուրներ և անտառածածկ դաշտավայեր 

ակնարկելու համար 

էլեկտրահաղորդման գծի ծրագծի բնապահ-

պանական ազդեցությունները (տարբերակ 5) 

20.04. 2016 
«Բարձրավոլտ 

էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ  
Օձուն, Այգեհատ 

Դաշտային այցելություն քարքարոտ ձիգ 

բլուրներ և անտառածածկ ստորոտներ 

ակնարկելու համար 

էլեկտրահաղորդման գծի ծրագծի բնապահ-

պանական ազդեցությունները(տարբերակ 5) 

20.04.2016 
«Բարձրավոլտ 

էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ  
Ֆիոլետովո Դաշտային այցելություն 

էլեկտրահաղորդման գծի ծրագծի սոցիալական 

և բնապահպանական ազդեցությունները 

(տարբերակ 5) 

 

 



ՇՄՍԱԳ հաշվետվության նախագիծ Հավելվածներ «Կովկասի էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր 
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11.2 Հավելված II. Լուսանկարային փաստագրում ծրագծի տարբերակների  

վերլուծության համար  

Կարմիր գիծը՝ 400 կՎ բարձր լարման օդային գծի մոտավոր ծրագիծ 

 

1.) Տարբերակ 1 

 
Տարբերակ  1. Անցկացում Դիլիջան ազգային պարկի միջով 

 
Տարբերակ  1. Դիլիջան ազգային պարկի անտառը պլանավորված անցկացման տեղանքում  

 
Տարբերակ  1. Անցկացում Թեղուտ և Հաղարծին գյուղերի միջև՝ ժայռե պատը հետևում 



ՇՄՍԱԳ հաշվետվության նախագիծ Հավելվածներ «Կովկասի էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր 
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2.) Տարբերակ  2 

 

 
Տարբերակ 2. Առկա 330 կՎ օդային գիծը Գող գյուղի վերևում 

 

 
Տարբերակ  2. Դիլիջան ազգային պարկի միջով 330 կՎ գծի անցկացում   

 

 
Տարբերակ  2. Դիլիջան ազգային պարկի միջով 330 կՎ գծի անցկացում (դեպի հյուսիս) 

 



ՇՄՍԱԳ հաշվետվության նախագիծ Հավելվածներ «Կովկասի էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր 
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Տարբերակ 2. Դիլիջան ազգային պարկի միջով 330 կՎ գծի անցկացում (դեպի հարավ) 

 
Տարբերակ  2. Գծի պլանավորվող ծրագիծ Հովք գյուղի մոտակա բարձունքով՝ ժայրե պատի ստորին 

հատվածով  

 

3.) Տարբերակ  3 

 

 
Տարբերակ  3. Գոշ գյուղի ստորոտով անցկացում (վերին հատված), 330 կՎ գիծը kV կատարին՝ հետևում  



ՇՄՍԱԳ հաշվետվության նախագիծ Հավելվածներ «Կովկասի էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր 
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Տարբերակ  3. Գոշ գյուղի ստորոտով անցկացում (ստորին հատված) 

 

 
Տարբերակ 3. Անցկացում Հովք գյուղի վերին հատվածով 

 

4.) Տարբերակ  4/ 4ա 

 

 
Ենթակայանի տեղանքը Դդմաշենում  



ՇՄՍԱԳ հաշվետվության նախագիծ Հավելվածներ «Կովկասի էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր 
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Տարբերակ  4/ 4ա/ 5. Անցկացում Դդմաշեն և Զովաբեր գյուղերի միջև  

 
Տարբերակ  4. Առկա Գուգարք-1 օդային գծի միջանցք 

 
Տարբերակ  4. Առկա Գուգարք-1 օդային գծի անցումը Մարգահովիտի պետական արգելոցի միջով  

 
Տարբերակ  4. Անցկացում Մարգահովիտի պետական արգելոցի միջով (Ֆիոլետովո գյուղը՝ առջևում) 

 



ՇՄՍԱԳ հաշվետվության նախագիծ Հավելվածներ «Կովկասի էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր 
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Տարբերակ  4ա. Անցկացում Մարգահովիտի պետական արգելոցի միջով 

 
Տարբերակ  4. Անցկացում Ֆիոլետովո / Մարգահովիտ գյուղերով (ձախից՝ «Էյ-Թի-Փի» բարեգործական 

հիմնադրամի անտառային տնկադաշտը) 

 
Տարբերակ  4/ 4ա. Անցկացում Աթան գյուվի մոտակա բարձունքով 



ՇՄՍԱԳ հաշվետվության նախագիծ Հավելվածներ «Կովկասի էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր 
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5.) Տարբերակ  5 

 

 
Տարբերակ  5.  Անցկացում ստորոտով դեպի Դեբետ գյուղը (գիշակեր թռչունների բնադրավայրեր 

ժայռերին՝ հետևում) 

 
Տարբերակ  5. Անցկացում կտրուկ բլուրներով,  առանց մուտքի ճանապարհի՝ Թումանյան գյուղից 

հայուսիս-արևելքում  

 
Տարբերակ  5. Անցկացում կտրուկ բլուրներով, առանց մուտքի ճանապարհի՝ Այգեշատ գյուղի դիմացը  
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Տարբերակ  5. Անցկացում կտրուկ բլուրներով, առանց մուտքի ճանապարհի՝ Աքորի գյուղի դիմացը 

 
Տարբերակ  5. Անցկացում անտառապատ բլուրներով, Սանահին գյուղի մոտակա բարձունքով 

 
Տարբերակ  5. Անցկացում անտառապատ բլուրներով Հաղպատ գյուղի մոտակա բարձունքով 
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Տարբերակ  5. Անցկացում անտառապատ բլուրներով և ստորոտներով Սանահին գյուղի մոտակա 

բարձունքով 

 

6.) Տարբերակներ Թեղուտ հանքավայրի համար  
 

 
Տարբերակ Թեղուտի արևմտյան հատվածի համար. անցկացում Թեղուտի Վալեքս հանքավայրի միջով 

 

 
Տարբերակ Թեղուտի արևելյան հատվածի համար. անցկացում անտառի միջով 
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Տարբերակ Թեղուտի արևելյան հատվածի համար. Թեղուտ գյուղի մոտակա բարձունքով 

 

 
Տարբերակ Թեղուտի արևելյան հատվածի համար. Շնող գյուղի մոտակա բարձունքով 

 

 
Տարբերակ Թեղուտի արևելյան հատվածի համար. Արճիս գյուղի գյուղատնտեսական հողեր  
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Տարբերակ Թեղուտի արևմտյան հատվածի համար. Այրում և Ճոճկան գյուղերի միջև ձորը 

 

  
Բոլոր տարբերակների համար. Այրումի ենթակայանի տեղանքը 
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11.3 Հավելված III. Հաշվետվություն Կովկասի էլեկտրահաղորդման ցանցի 

ծրագրի 400/500 կՎ բարձր լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծերի 

ծրագծերի երկայնքով չվող սավառնող թռչունների համար բարձր և ցածր 

ռիսկայնության տարածքների մասին  

Հաշվետվություն չվող սավառնող թռչունների համար  

բարձր և ցածր ռիսկայնության տարածքների հատկորոշման մասին  
 

Կովկասի էլեկտրահաղորդման ցանցի կողմից սահմանված ուղով  
 

Սույն հաշվետվությունը ներկայացնում է արդյունքներն ըստ Հայաստանի ամերիկյան 

համալսարանի և GefaÖ ընկերության միջև 2016թ. ապրիլի 29-ին կնքված պայմանագրի 

հավելված Ա-ի դրույթների: Արդյունքները ներառում են.   
 

1. Գրավոր հաշվետվություն, որը ներկայացնում է բարձր ռիսկայնության 

տարածքներ և ցածր ռիսկայնության տարածքներ սավառնող չվողների՝ 

գիշակերների, կռունկների և արագիլների խոցելիության տեսանկյունից     

2. Սավառնող չվող տեսակների ցանկեր ինչպես բարձր, այդպես և ցածր 

ռիսկայնության տարածքների համար 

3. Տվյալների պատկերավոր ներկայացում աշխարհագրական տեղեկատվական 

համակարգի (GIS) քարտեզների միջոցով 

4. Ուսումնասիրության նպատակներին հասնելու համար կատարված դաշտային 

բոլոր այցելությունների գրանցամատյաններ  

 

Նյութեր և եղանակներ 
 

Ուսումնասիրությունների նպատակների համար օգտագործվել են տեղեկության 

հետևյալ աղբյուրներ և կատարվել հետևյալ դաշտային այցելություններ.  
 

1. Adamian M. & D. Klem Jr. 1997. Handbook of the Birds of Armenia. American University 

of Armenia Corporation, 649 pp. 

2. Dahl S.K. 1954. Fauna of the Armenian SSR. Academy of Scientific Press, Armenian SSR. 

Yerevan, Armenia. 416 pp. 

3. Սեփական չհրապարակված տվյալներ 2000-ից 2015-ը ժամանակահատվածի 

համար: 

4. Կատարվել են երկու մեկօրյա շրջայցներ՝ 2016թ. մայիսի 1-ին և 8-ին: 

 

Արդյունքները 
 
Հասանելի տեղեկությունը թույլ է տալիս եզրահանգել, որ առաջարկվող գծի վրայով 

կարող են թռչել աղյուսակ 1-ում ներկայացված հետևայլ չվող սավառնող թռչունները:  
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Աղյուսակ 1. Էլեկտրահաղորդման առաջարկվող մայրուղու երկայնքով դիտարկված չվող սավառնող 

թռչունների ցանկ (գիշակերներ, արագիլներ և կռունկներ)  
 

Լատիներեն  

անվանումներ 

Անգլերեն  

անվանումներ 

Հայերեն  

անվանումներ  

Կարգավիճակն 

ըստ 

Հայաստանի 

Կարմիր գրքի 

Կարգա-

վիճակն 

ըստ IUCN* 

կարմիր 

ցանկի 

CICONIIDAE         

Ciconia nigra Black Stork Սև արագիլ VU LC 

Ciconia ciconia White Stork Սպիտակ արագիլ   LC 

ACCIPITRIDAE         

Pernis apivorus European Honey-
buzzard 

Կրետակեր   LC 

Milvus migrans Black Kite Սև ցին   LC 

Milvus milvus Red Kite Կարմիր ցին EN NT 

Haliaeetus albicilla White-tailed Eagle Սպիտակապոչ արծիվ EN LC 

Neophron 
percnopterus 

Egyptian Vulture Գիշանգղ EN EN 

Circaetus gallicus Short-toed Snake-
eagle 

Օձակեր արծիվ VU LC 

Circus aeruginosus Western Marsh-harrier Ճահճային մկնաճուռակ   LC 

Circus cyaneus Northern Harrier Դաշտային մկնաճուռակ   LC 

Circus macrourus Pallid Harrier Տափաստանային 

մկնաճուռակ 

NT EN 

Circus pygargus Montagu's Harrier Մարգագետնային 

մկնաճուռակ 

VU LC 

Accipiter gentilis Northern Goshawk Ցախաքլորաորս VU LC 

Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk Լորաճուռակ   LC 

Accipiter brevipes Levant Sparrowhawk Եւրոպական ճնճղաճուռակ VU LC 

Buteo buteo Common Buzzard Մեծ ճուռակ   LC 

Buteo rufinus Long-legged Buzzard Տափաստանային ճուռակ   LC 

Buteo lagopus Rough-legged Buzzard Թավշաոտ ճուռակ   LC 

Aquila pomarina Lesser Spotted Eagle Փոքր ենթաարծիվ VU LC 

Aquila clanga Greater Spotted Eagle Մեծ ենթաարծիվ VU LC 

Aquila nipalensis Steppe Eagle Տափաստանային արծիվ VU LC 

Aquila heliaca Imperial Eagle Գերեզմանաարծիվ VU VU 

Aquila chrysaetos Golden Eagle Քարարծիվ VU LC 

Hieraaetus pennatus Booted Eagle Գաճաճ արծիվ VU LC 

PANDIONIDAE         

Pandion haliaetus Osprey Ջրարծիվ VU LC 

FALCONIDAE         

Falco naumanni Lesser Kestrel Տափաստանային հողմավար 

բազե 

VU LC 

Falco tinnunculus Common Kestrel Սովորական հողմավար 

բազե 

  LC 
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Լատիներեն  

անվանումներ 

Անգլերեն  

անվանումներ 

Հայերեն  

անվանումներ  

Կարգավիճակն 

ըստ 

Հայաստանի 

Կարմիր գրքի 

Կարգա-

վիճակն 

ըստ IUCN* 

կարմիր 

ցանկի 

Falco vespertinus Red-footed Falcon Կարմրաոտ բազե VU NT 

Falco columbarius Merlin Աղավնաբազե DD LC 

Falco subbuteo Eurasian Hobby Արտույտաբազե   LC 

Falco cherrug Saker Falcon Բալոբան EN EN 

Falco peregrinus Peregrine Falcon Սապսան VU LC 

GRUIDAE         

Grus grus Common Crane Մոխրագույն կռունկ VU LC 

Anthropoides virgo Demoiselle Crane Գեղանի կռունկ EN LC 

* Բնության պահպանության միջազգային միություն (Union for Conservation of Nature and Natural Resources, 

IUCN) 

 

Համաձայն էլեկտրահաղորդման գծի առաջարկվող ծրագծի ներկայացված քարտեզի 

(տե’ս  նկ.1), տարածքի մոտ 50% գտնվում է ավելի քան 2000 մ ծովի մակարդակից 

բարձր, մոտ 20%-ը՝ 1000 և 2000 մ միջև, և մոտ 30%-ը՝ 1000 մ նշագծից նեքև: Մայրուղու 

90%-ից ավելի անցկացվում է հովիտներով (չոր և խոնավ լեռնային տափաստաններ և 

լեռնային մարգագետիններ), իսկ 10%-ից պակաս մասը՝ վերացող անտառի 

մնացորդներով:  

 

Միևնույն ժամանակ, տարածական քարտեզը (տե´ս նկ.2) ցուցադրում է, որ ծրագիծը 

անցկացվում է լեռնային երեք կատարներով: Հավաքագրված տվյալները ցույց են տալիս, 

որ սովորաբար միգրացիան տեղի է ունենում լեռնային կատարների երկայնքով, գուցե 

դրա շնորհիվ, որ այդտեղ են ձևավորվում վերընթաց քամիներ: Կախված եղանակից, 

թռիչքի բարձրությունը կարող է տատանվել երկրի երեսից 50-ից 100 մ և ավելի:  

 

Նկատվում է փոքր տարբերություն գարնանային և աշնանային միգրացիաների 

տարածական պատկերների միջև (տե´ս նկ.3 և նկ.4): Այդ պատկերների հիման վրա 

հնարավոր է հատկորոշել առավել բարձր ռիսկայնության տարածքներ (տե´ս նկ. 5): 
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Նկ.1. Էլեկտրահաղորդման գծի առաջարկվող ծրագծի ռելիեֆային քարտեզ 
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Նկ. 2.  Էլեկտրահաղորդման գծի առաջարկվող ծրագծի եռաչափական քարտեզ 

 
Նկ. 3. Էլեկտրահաղորդման գծի առաջարկվող ծրագծի տարածքում թռչունների գարնանային 

միգրացիայի պատկեր  

 
Նկ. 4. Էլեկտրահաղորդման գծի  առաջարկվող ծրագծի տարածքում թռչունների աշնանային միգրացիայի 

պատկեր 
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Նկ. 5. Էլեկտրահաղորդման գծի  առաջարկվող ծրագծի երկայնքով բարձր ռիսկայնության տարածքներ 

 

Էլեկտրահաղորդման գծի  ամբողջ երկայնքով թռչունների տեսակների կազմը նույն է, 

սակայն տեսակները տարբերվում են ըստ առատության: Աղյուսակ 2-ը ցույց է տալիս 

թռչունների զանազան տեսակներին ի հայտ գալու մոտավոր հաճախությունը: Կարևոր 

է նշել, որ տվյալները թերևս ճշգրիտ չեն (դրանց սակավության պատճառով), ճշգրիտ 

տվյալներ հավաքագրելու անհրաժեշտ է կատարել գարնանային և աշնանային 

միգրացիայի երկարաժամկետ տևական մոնիտորինգ:  
 
Աղյուսակ 2. Թռչունների զանազան տեսակների միգրացիոն հոսքերում ի հայտ գալու հաճախություն 
 

Լատիներեն անվանումներ Անգլերեն անվանումներ Միգրացիայում հաճախության բնույթ 

CICONIIDAE     

Ciconia nigra Black Stork կանոնավոր  

Ciconia ciconia White Stork կանոնավոր 

ACCIPITRIDAE     

Pernis apivorus European Honey-buzzard առատ 

Milvus migrans Black Kite դիպվածական 

Milvus milvus Red Kite կանոնավոր 

Haliaeetus albicilla White-tailed Eagle դիպվածական 

Neophron percnopterus Egyptian Vulture կանոնավոր 

Circaetus gallicus Short-toed Snake-eagle կանոնավոր 

Circus aeruginosus Western Marsh-harrier կանոնավոր 

Circus cyaneus Northern Harrier հազվադեպ 

Circus macrourus Pallid Harrier հազվադեպ 

Circus pygargus Montagu's Harrier կանոնավոր 

Accipiter gentilis Northern Goshawk հազվադեպ 

Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk կանոնավոր 

Accipiter brevipes Levant Sparrowhawk կանոնավոր 

Buteo buteo Common Buzzard առատ 

Buteo rufinus Long-legged Buzzard կանոնավոր 

Buteo lagopus Rough-legged Buzzard դիպվածական 

Aquila pomarina Lesser Spotted Eagle կանոնավոր 
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Լատիներեն անվանումներ Անգլերեն անվանումներ Միգրացիայում հաճախության բնույթ 

Aquila clanga Greater Spotted Eagle դիպվածական 

Aquila nipalensis Steppe Eagle կանոնավոր 

Aquila heliaca Imperial Eagle հազվադեպ 

Aquila chrysaetos Golden Eagle հազվադեպ 

Hieraaetus pennatus Booted Eagle կանոնավոր 

PANDIONIDAE     

Pandion haliaetus Osprey հազվադեպ 

FALCONIDAE     

Falco naumanni Lesser Kestrel կանոնավոր 

Falco tinnunculus Common Kestrel կանոնավոր 

Falco vespertinus Red-footed Falcon հազվադեպ 

Falco columbarius Merlin հազվադեպ 

Falco subbuteo Eurasian Hobby կանոնավոր 

Falco cherrug Saker Falcon դիպվածական 

Falco peregrinus Peregrine Falcon հազվադեպ 

GRUIDAE     

Grus grus Common Crane կանոնավոր 

Anthropoides virgo Demoiselle Crane առատ 

 

 

Եզրահանգում 
 
Էլեկտրահաղորդման գծի առաջարկվող  ծրագծի երկայնքով դիտարկվել են թռչունների 

չվող սավառնող 34 տեսակ: Բարձր ռիսկայնության տարածքներ են լեռնային 

կատարներն ու լանջերը, որոնցով անցկացվում է ծրագիծը: Այդ տարածքներում 

գիշակերների թռիչքը եղանակային անբարենպաստ պայմաններում կարող է լինել 

ցածր՝ երկրի երեսից նույնիսկ 50 մ վեր, ինչը զգալիորեն բարձրացնում է բախման 

հավանականությունը: Էլեկտրահաղորդման ամբողջ մայրուղու երկայնքով թռչունների 

տեսակների կազմը նույն է, սակայն որոշ տեսակների ի հայտ գալու բնույթը հազվադեպ 

է կամ դիպվածական (34-ից 14-ը): Մյուս 20 տեսակները հանդիպվում են կանոնավոր 

կերպով գարնանային և աշնանային միգրացիոն հոսքերում՝ միջին և բարձր քանակով:  
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11.4 Հավելված IV. Միջազգայնորեն կիրառվող ստանդարտներ / էլեկտրական 

և մագնիսական դաշտեր (50 Հց) բնութագրող մեծությունների 

սահմանային արժեքներ հասարակական և աշխատանքային վայրերի 

համար 

Աղբյուր  

Էլեկտրա-

կան 

դաշտի ուժ 

[կՎ/մ] 

Մագնի-

սական 

հոսքի 

խտություն  

[µT] 

ICNIRP կողմից խորհուրդ տրվող 50/60 Հց  

Ժամանակի մեջ տատանվող էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի 

ազդեցության տակ գտնվելու նորմատիվ արժեքներ (կայուն մ.ք.շ.) 

 աշխատանքի բնույթով պայմանավորված * 

 հասարակական վայրերում առհասարակ 

 

 

 

10 

5 

 

 

 

500 

100 

Սահմանային արժեքներ ըստ եվրոպական 2004/40/EC հրահանգի 

 աշխատակիցների` է/մ դաշտում գտնվելը * 

 

 

10 

 

 

500 

Սահմանային արժեք (մ.ք.շ.) ըստ 26.BimSchVer 12/96 

 լայն հասարակություն մինչև 24 ժամ օրվա ընթացքում 

 

5 

 

100 

Սահմանային արժեքներ ըստ VDE V 0848 մաս 4/A3՝ 50 Hz դեպքում 

մ.ք.շ. արժեքներ ազդեցության միջակայք 1-ում 1 ժամ օրվա ընթացքում 

դաշտում գտնվելու դեպքում՝ դաշտի համարժեք ուժի  համար 

մ.ք.շ. արժեքներ ազդեցության միջակայք 1-ում 2 ժամ օրվա ընթացքում 

դաշտում գտնվելու դեպքում ՝ դաշտի համարժեք ուժի համար  

մ.ք.շ. արժեքներ ազդեցության միջակայք 1-ում դաշտում շարունակա-

բար գտնվելու դեպքում՝ դաշտի համարժեք ուժի համար 

մ.ք.շ. արժեքներ ազդեցության միջակայք 2-ում՝ դաշտի համարժեք ուժի 

համար 

 

30 

 

30 

 

21.32 

6.67 

 

4,240 

 

2,550 

 

1,360 

424 

 

 

* արժեքների գերազանցումը պահանջում է հատուկ գործողություններ 

 

մ.ք.շ.՝ միջին քառակուսային շեղում (root mean square value, r.m.s.) 
 

Ազդեցության միջակայք 1-ը ներառում է հսկվող տարածքներ, օրինակ՝ շահագործման գոտիներ, շահագործողների կողմից հսկվող 

տարածքներ, ընդհանուր հասանելիության տարածքներ, որտեղ շահագործման ռեժիմի կամ այցի տևողության շնորհիվ 

երաշխավորվում է դաշտի ազդեցության կարճ տևողություն  

 

Ազդեցության միջակայք 2-ը ներառում է բոլոր տարածքները, որտեղ կարող է սպասվել դաշտի ոչ միայն կարճատև ազդեցությունը, 

օրինակ՝ բնակելի կամ սոցիալական շենքերով կառուցապատված տարածքներ, մասնավոր բնակելի տեղանքներ, պարկեր և 

սպորտային, ժամանցային և հանգստի գոտիներ, ինչպես նաև շահագործման գոտիներ, որտեղ նորմալ պայամաններում դաշտի 

առաջացում չի սպասվում     

 

ICNIRP՝ Ոչ իոնացնող ճառագայթահարումից պաշտպանության հարցերով միջազգային հանձնաժողով, International Commission on 

Non-Ionizing Radiation Protection  

BImSchVer՝ Արտանետումների վերահսկման և կարգավորման Գերմանիայի դաշնային գործակալություն, German 

Bundesimmissionsschutzverordnung 

VDE՝ Գերմանական էլեկտրատեխնիկների միավորում, Verband Deutscher Elektrotechniker e.V.  

Cenelec՝ Եվրոպական հանձնաժողով էլեկտրատեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի ստանդարտացման բնագավառում, European Committee 

for Electrotechnical Standardisation 
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11.5 Հավելված V. Ծծմբի հեքսաֆտորիդ (SF6) 

SF6 որպես ջերմոցային գազ 

 

Ծծմբի հեքսաֆտորիդն օգտագործվում է էլեգազային փոխարկման սարքերի (gas-

insulated switchgear, GIS) ընդհատիչներում, այդ թվում՝ նաև ենթակայանների 

մասշտաբով: Այս գազը արդյունավետ գազակերպ դիէլեկտրիկ է, որը թույլ է տալիս 

էլեկտրական էներգիայի անվտանգ հաղորդումն ու բաշխումը: SF6 ապահովում է 

բարձրորակ մեկուսացում և աղեղի մարման բարձր արդյունավետություն: SF6 գազը 

որպես այդպիսին իներտ գազ է, որը չունի ազդեցություն մարդու, բուսական կամ 

կենդանական աշխարհի վրա: Սակայն էլեկտրական աղեղի արդյունքում կարող է 

ձևավորվել առողջության համար վնասակար նյութերի շատ փոքր պարունակություն:    

 

Մյուս կողմից, SF6 բարձր արդյունավետության և կայուն ջերմոցային գազ է 

(ինֆրակարմիրը կլանող նյութեր):  SF6 մեկ տոննան համարժեք է CO2 մոտ 23,900 

տոննաներին: Մթնոլորտ արտանետման պահից հարկավոր է ավելի քան 3,000 տարի 

էներգիայով հարուստ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման միջոցով SF6 քայքայելու 

համար:  
 

Մինչ օրս մթնոլորտի վրա SF6 ազդեցությունը փոքր էր օզոնը քայքայող 

արդյունաբերական մյուս նյութերի համեմատ: Մարդածին այլ ջերմոցային գազերի 

համեմատ SF6 համաշխարհային մասշտաբով քանակական առումով ընդամենը 0.1%-ով 

է նպաստել գլոբալ տաքացմանը (Եվրոպական Համայնքի տարածքից՝ ենթադրաբար 

0.05%): Սակայն իրականում SF6 խտությունը մթնոլորտում աճում է (1990-ականների 

վերջին դիտարկվեց ցուցչային աճ, իսկ այս դարի սկզբից՝ փոքր նվազում), ինչը 

հետևաբար պահանջում է հատուկ ուշադրություն այս նյութի կառավարման մեջ:   
 

Ծծմբի հեքսաֆտորիդի (SF6) ընդհանուր ուղեցույց 

 

Ծծմբի հեքսաֆտորիդի SF6 պատճաշ կառավարման որոշ ցուցումներ ներկայացված են 

ստորև (գոյություն ունեն այլ համարժեք ցուցումներ, որոնք կարող են օգտագործվել, 

կախված մատակարարի երկրից).  

 

 DIN EN 60376 ‘Specification of technical grade sulfur hexafluoride (SF6) for use in electrical 

equipment’ 

 DIN EN 60480 ‘Guidelines for the checking and treatment of sulfur hexafluoride (SF6) taken 

from electrical equipment and specification for its re-use’ 

 IEC 62271-4: High-voltage switchgear and controlgear. Handling procedures for sulphur 

hexafluoride (SF6) and its mixtures. 

  

Էլեգազային փոխարկման կայանքների շահագործման փուլում արտանետված SF6 

քանակը հնարավոր է հասցնել բացարձակ նվազագույնի, եթե.  

 

 Կիրառվում է առկա լավագույն մեթոդիկա (Best Available Technique, BAT),  

 Կատարվում են վերոնշյալ ցուցումները , 

 Հաշվի է առնվում Խոշոր էլեկտրական համակարգերի միջազգային խորհրդի 

առաջարկությունները (International Council on large Electric Systems, CIGRE: SF6 Task 

Force: Handling and given Recycling of SF6 Mixtures, www.cigre.org), 

http://www.cigre.org/
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 Կատարվում են ISO 14040 ստանդարտի պահանջները, 

 Դետեկտորներն անմիջապես հատկորոշում են ցանկացած արտահոսք, որից կարող է 

արտանետվել SF6: 

 

SF6 շրջապտույտի ընդհատիչների կառավարման և պահպանման մանրամասն 

նկարագրությունը տրված է այստեղ. 
 

 Hydroelectric Research and Technical Services Group – United States Department of the Interior 

Bureau of Reclamation Denver, Colorado: Facilities Instructions, Standards and Techniques Vol. 

3-16. Maintenance of Power Circuit Breakers.1 

                                                 

 
1 http://www.usbr.gov/power/data/fist/fist3_16/fist3-16.pdf 
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11.6 Հավելված VI. 400/500 կՎ բարձր լարման էլեկտրահաղորդման գծի 

ծրագծի երկայնքով թռչունների համար կողմնորոշիչ սարքերի 

տեղադրման կետերի քարտեզներ (հարավից հյուսիս) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Քարտեզ 11-1. 400 կՎ էլեկտրահաղորդման օդային գծի պլանավորված ծրագծի հատվածներ (տարբերակ 

4ա), որտեղ պետք է տեղադրվեն թռչունների համար կողմնորոշիչ սարքեր (նարնջագույն կլորակներ. 

տեղադրում հողակցման կետերում) 

Կաքավա-

ձոր 

Հրազդան 

Դդմաշենի ե/կ 
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Քարտեզ 11-2. . 400 կՎ էլեկտրահաղորդման օդային գծի պլանավորված ծրագծի հատվածներ 

(տարբերակ 4ա), որտեղ պետք է տեղադրվեն թռչունների համար կողմնորոշիչ սարքեր (նարնջագույն 

կլորակներ. տեղադրում հողակցման կետերում, դեղին կլորակներ. տեղադրում առավել ցածրադիր 

հաղորդիչների կետերում) 

 

Ֆիոլետովո 
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Քարտեզ 11-3. 400 կՎ էլեկտրահաղորդման օդային գծի պլանավորված ծրագծի հատվածներ (տարբերակ 

4ա), որտեղ պետք է տեղադրվեն թռչունների համար կողմնորոշիչ սարքեր (նարնջագույն կլորակներ. 

տեղադրում հողակցման կետերում) 

 

Աթան 
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Քարտեզ 11-4. 400 կՎ էլեկտրահաղորդման օդային գծի պլանավորված ծրագծի հատվածներ (տարբերակ 

4ա), որտեղ պետք է տեղադրվեն թռչունների համար կողմնորոշիչ սարքեր (նարնջագույն կլորակներ. 

տեղադրում հողակցման կետերում)  

 

 

Թեղուտ 
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Քարտեզ 11-5. 400 կՎ և 500 կՎ էլեկտրահաղորդման օդային գծերի պլանավորված ծրագծերի 

հատվածներ (տարբերակ 4ա), որտեղ պետք է տեղադրվեն թռչունների համար կողմնորոշիչ սարքեր 

(նարնջագույն կլորակներ. տեղադրում հողակցման կետերում) 

 

Այրում ե/կ 

Մեծ Այրում 


