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ՄԱՔՈՒՐ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄ 
Նախագծային փաստաթղթի ձև (CDM-SSC-PDD) 

Տարբերակ 03 – ուժի մեջ է 2006թ. դեկտեմբերի 22-ից 
 

 
 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
 
 Ա. Փոքրամասշտաբ նախագծային գործունեության ընդհանուր նկարագրությունը 
 
 Բ. Բազային գծի և մոնիտորինգի մեթոդոլոգիաների կիրառումը  
 

Գ. Նախագծային գործունեության / կրեդիտավորման ժամանակահատվածի   
     տևողությունը  

 
 Դ. Բնապահպանական ազդեցությունները 
 
 Ե. Շահագրգիռ կողմերի մեկնաբանությունները 

 
 

 
Հավելվածներ 

 
Հավելված 1: Առաջարկվող փոքրամասշտաբ նախագծային գործունեությունում 

մասնակիցների կոնտակտային տեղեկատվությունը 
 
 Հավելված 2:  Տեղեկատվություն պետական ֆինանսավորման մասին  
  
 Հավելված 3:  Ելակետային տեղեկատվությունը (բազային գիծը) 
 

Հավելված 4:  Տեղեկատվություն մոնիտորինգի մասին  
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Սույն փաստաթղթի վերանայման պատմությունը 
 
 
Տարբերակ Ամսաթիվ Վերանայումների նկարագրությունը և պատճառները 
01 2003թ. 

հունվարի 21 
Սկզբնական հաստատում  

02 2005թ. հուլիսի 8 •     Խորհուրդը համաձայնվել է վերանայել 
փոքրամասշտաբ նախագծային գործունեության ձևը 
սույն փաստաթղթի 01 տարբերակի հաստատումից 
հետո Խորհրդի կողմից տրամադրված նոր 
ցուցումները և պարզաբանումները արտացոլելու 
նպատակով:  

•      Արդյունքում փոքրամասշտաբ նախագծային 
գործունեության ձևը վերանայվեց համաձայն 
տարբերակ 2-ի, որի վերջին տարբերակը կարելի է 
բեռնավորել հետևյալ կայքից 
<http://cdm.unfccc.int/Reference/Documents>: 

03 2006թ. 
դեկտեմբերի  
22 

•     Խորհուրդը համաձայնվեց վերանայել 
փոքրամասշտաբ ՄԶՄ նախագծային գործունեության 
փաստաթուղթը, հաշվի առնելով ՄԶՄ նախագծային 
փաստաթղթում և ՄԶՄ նոր մեթոդոլոգիաների 
ներկայացման փաստաթղթում կատարված 
փոփոխությունները: 
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ԲԱԺԻՆ Ա.  Փոքրամասշտաբ նախագծային գործունեության ընդհանուր նկարագրությունը 
 
Ա.1.  Փոքրամասշտաբ նախագծային գործունեության անվանումը  
 
Նախագծի անվանումը. “Գեղարոտ” փոքր հիդրոէներգետիկ նախագիծ Հայաստանում” 
Փաստաթղթի տարբերակ. 6 
Ամսաթիվ. 17.02.2012թ. 
  
Ա.2. Փոքրամասշտաբ նախագծային գործունեության նկարագրությունը 

Առաջարկվող նախագծի նպատակն է ՀՀ Արագածոտն մարզի Գեղարոտ գետի վրա տեղադրել 
և շահագործել 3.9 ՄՎտ դրվածքային հզորությամբ փոքր հիդրոէլեկտրակայան: 

Նախագծի հիմնական նպատակն է. մաքուր էներգիայի արտադրության միջոցով բավարարել 
էլեկտրական էներգիայի աճող պահանջարկը երկրում և արտադրվող էներգիան վաճառել 
“Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր” ՓԲԸ-ին: Ի լրումն վերը հիշատակվածի, նախագիծը 
նպատակ ունի նպաստելու երկրի կայուն զարգացմանը, ինչպես նաև կլիմայի փոփոխության 
մեղմմանը:  

 
Նախագծի ներդրումը երկրի կայուն զարգացման գործընթացում 

Սոցիալական չափանիշները 
Նախագծի իրականացումը կնպաստի աշխատանքային տեղերի ստեղծմանն ինչպես կայանի 
կառուցման, այնպես էլ դրա շահագործման ընթացքում: Շինարարական աշխատանքների 
ընթացքում ներգրավվում է մոտ 20 հոգի (հիմնականում գյուղական համայնքի բնակիչներ), 
որոնք տվյալ նախագծի բացակայության դեպքում աշխատազուրկ կլինեին: Կայանի 
շահագործման ընթացքում մոտ 5 մարդ ապահովված կլինի մշտական աշխատանքով և 
կանոնավոր կերպով  աշխատավարձ կստանա: 

Նախագծի շրջանակներում կառուցվող ճանապարհը կհեշտացնի գետի հոսանքն ի վար 
բնակվող գյուղական բնակչության դեպի ալպյան մարգագետիններ տեղափոխմանը: Հաշվի 
առնելով, որ նման գործունեությունը (լեռնային անասնապահությունը) բնական տնտեսության 
հիմքն է, ապա նախագիծը նպաստում է նաև մարզում գյուղական տնտեսությունների 
զարգացմանը: 
 
Բնապահպանական չափանիշները 

Նախագիծը հնարավորություն կտա օգտագործել մարզում առկա վերականգնվող էներգետիկ 
աղբյուրները, նպաստելով երկրում մաքուր էներգիայի արտադրությանը, դրանով իսկ 
նպաստելով ածխածնի երկօքսիդի (CO2) արտանետումների նվազեցմանը: 

Նախագիծը հնարավորություն կտա արտադրել մաքուր վերականգնվող էներգիա, որը 
(նախագծի բացակայության) բոլոր դեպքերում կարտադրվեր, այդ թվում նաև հանածո 
վառելիքով աշխատող էլեկտրական կայանների կողմից: Այսպիսով,  նախագիծը նպաստում է 
յուրահատուկ արտանետումների (ներառյալ SO2 և NOx  գազերը, ինչպես նաև  մասնիկները) 
նվազեցմանը, նվազեցնելով հանածո վառելիքի այրումը էլեկտրական կայաններում: Բացի 
դրանից, առաջարկվող նախագծային գործունեությունը չի հանգեցնում կոշտ թափոնների 
առաջացմանը, ուստի չեն առաջանում կոշտ թափոնների տեղադրման հետ կապված 
խնդիրներ, որոնք բնորոշ են էներգիայի արտադրության այլ աղբյուրներին: 
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Տնտեսական չափանիշները 

Նախագծի իրականացումը պահանջում է մոտ 3 մլն ԱՄՆ դոլարի ներդրում, ինչը նախագծի 
բացակայության դեպքում տեղի չէր ունենա: Այս ներդրումները, մասամբ, կնպաստեն 
համայնքի զարգացմանը` շինարարության մերձակայքում ճանապարհների և այլ 
ենթակառուցվածքների ստեղծման միջոցով: 
 
Ա.3.  Նախագծի մասնակիցները 
 

Ներգրավված կողմի 
անունը (ընդունող) 

նշանակում է ընդունող 
կողմ) 

Նախագծի մասնակից 
մասնավոր և/կամ պետական 
կազմակերպություն(ներ)  
(առկայության դեպքում) 

Նշել, եթե ներգրավված Կողմը 
ցանկանում է համարվել  

նախագծի մասնակից (Այո/Ոչ) 

Հայաստանի 
Հանրապետություն 
(ընդունող) 

“Էլ-Կաս” ՓԲԸ Ոչ 

Շվեդիա Տրիկորոնա ԱԲ Ոչ 

 
Ա.4.  Փոքրամասշտաբ նախագծային գործունեության տեխնիկական նկարագրությունը 
 
 Ա.4.1. Փոքրամասշտաբ նախագծային գործունեության իրականացման վայրը 

Գեղարոտ փոքր հիդրոէլեկտրակայանը (ՓՀԷԿ) գտնվում է ՀՀ Արագածոտնի մարզում 
(հանրապետության արևմտյան մաս): Հյուսիսում մարզը սահմանակից է Շիրակի և Լոռու 
մարզերին, արևելքից` Կոտայքի մարզին, հարավ-արևելքում` Արմավիրի մարզին, հարավ-
արևմտքում` Երևան քաղաքին, իսկ արևմտքում` Թուրքիային: 
 
  Ա.4.1.1.  Ընդունող կողմը  

Հայաստանի Հանրապետություն 
 
  Ա.4.1.2.  Տարածաշրջան/նահանգ/մարզ և այլն  

Արագածոտն մարզ 
 
  Ա.4.1.3.  Քաղաք/համայնք և այլն 

Արագած գյուղ 

 

 
 
  Ա.4.1.4. Աշխարհագրական տեղակայման մանրամասները, ներառյալ 
այն տեղեկատվությունը, որը թույլ է տալիս միանշանակ որոշել (նույնականացնել) տվյալ 
փոքրամասշտաբ նախագծային գործունեությունը 
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Նախագծային հարթակի աշխարհագրական կոորդինատներն են. N 40° 29' 24'' E 44° 19' 16'' 
(ՓՀԷԿ-ի շենք): Գլխամասային կառույցները գտնվում են ծովի մակերևույթից 2440 մ 
բարձրության վրա, իսկ ՓՀԷԿ-ի շենքը` 2100 մ բարձրության վրա: 
 
 Ա.4.2. Փոքրամասշտաբ նախագծային գործունեության տիպը, կատեգորիան(ները) և 
տեխնոլոգիան/միջոցները 

Փոքրամասշտաբ նախագծային գործունեության տիպը, կատեգորիան(ները) 

Առաջարկվող նախագծի դրվածքային հզորությունը կազմում է 3.9 ՄՎտ, ուստի նախագիծը 
համարվում է փոքրամասշտաբ գործունեություն, որը համապատախսանում է ՄԱԿԿՓՇԿ-ի 
պարզեցված կանոնների և ընթացակարգերի պահանջներին: Էլեկտրական էներգիայի 
արտադրության համար նախագծային գործունեությունն օգտագործում է Գեղարոտ գետի 
հիդրոէներգետիկ ներուժը:  

Այդ իսկ պատճառով նախագիծը պատկանում է “վերականգնվող էներգետիկա” դասին: 
Փոքրամասշտաբ ՄԶՄ նախագծերի համար կիրառվող կանոնների համաձայն նախագծի 
տիպը և կատեգորիան հետևյալն են. 
Նախագծի տիպը` I. Վերականգնվող էներգետիկ նախագծեր    
Նախագծի կատեգորիան` I .D - Ցանցին միացած վերականգնվող էներգիայի արտադրություն: 
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Փոքրամասշտաբ նախագծային գործունեության տեխնոլոգիան  
Սույն նախագիծն օգտագործում է հիդրոէներգետիկ տեխնոլոգիա, որի շնորհիվ գետում ջրի 
հոսքի պոտենցիալ էներգիան փոխակերպվում է մեխանիկական, և այնուհետև, էլեկտրական 
էներգիայի: Նախագծի շրջանակներում կկիրառվեն նման էջքի դեպքերում օգտագործվող և 
աշխարհում լայն տարածում ստացած տուրբիններ: Արտադրված էլեկտրաէներգիան 
տրանսֆորմատորային ենթակայանի միջոցով կառաքվի բաշխիչ ցանց: 

Տեխնոլոգիայի փոխանցում 
Հիմնական սարքավորումները` տուրբինները և էլեկտրական գեներատորներն, արտադրված 
են ընդունող երկրում: Նախագծի շրջանակներում այլ երկրներից տեխնոլոգիաների 
փոխանցում տեղի չի ունենա: Հետևաբար նախագծային գործունեությունը չի ենթադրում նոր 
տեխնոլոգիաների փոխանցում: 

Ա.4.3 Ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատման գնահատված ծավալը 
կրեդիտավորման ժամանակաշրջանի ընթացքում  

Նախագծային գործունեության համար ընտրվել է 21 տարի (7*3 տարի) տևողությամբ 
կրեդիտավորման ժամանակաշրջան, իսկ կրեդիտավորման ժամանակաշրջանի առաջին 7 
տարիների ընթացքում արտանետումների կրճատումների ծավալի գնահատումների 
արդյունքները բերված են Աղյուսակ 1-ում: Կրեդիատվորման առաջին ժամանակահատվածի 
ընթացքում արտանետումների կրճատումը կկազմի 22 876 տ CO2 համարժեք: 

Աղյուսակ 1.  Արտանետումների կրճատման գնահատված ծավալը կրեդիտավորման առաջին 
ժամանակահատվածի ընթացքում 

Տարիները 
Ջերմոցային գազերի (ՋԳ) արտանե-
տումների տարեկան կրճատման 

գնահատումը CO2 գազի համարժեքով 
2013թ. 3 268 
2014թ. 3 268 
2015թ. 3 268 
2016թ. 3 268 
2017թ. 3 268 
2018թ. 3 268 
2019թ. 3 268 

Ջերմոցային գազերի (տCO2համ) 
արտանետումների կրճատման գումարային 
ծավալը կրեդիտավորման առաջին 
ժամանակահատվածի ընթացքում 

22 876 

Կրեդիտավորման ժամանակահատվածի 
տևողությունը 7 

Կրեդիտավորման առաջին ժամանակահատվածի 
ընթացքում ՋԳ արտանետումների միջին 
տարեկան ծավալը (տCO2համ): 

3 268 

 
 Ա.4.4. Փոքրամասշտաբ նախագծային գործունեության հանրային (պետական) 
ֆինանսավորումը 
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Սույն նախագծի իրականացման համար հանրային (պետական) ֆինանսավորում չի 
տրամադրվի (տես հավելված 2-ը): 

 ².4.5.  Ð³ëï³ïáõÙ ³é ³ÛÝ, áñ ëáõÛÝ ÷áùñ³Ù³ëßï³μ Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»-
áõÃÛáõÝÁ Ù»Ï ³ÛÉ Ëáßáñ (Ù»Í³Ù³ëßï³μ) Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý μ³Õ³¹ñÇã չէ: 

 “Փոքրամասշտաբ ՄԶՄ նախագծային գործունեությունների համար պարզեցման կանոնների 
և ընթացակարգերի” (Simplified Modalities and Procedures for Small-Scale CDM Project Activities) 
հավելված C-ում բերված տեղեկատվության համաձայն, սույն նախագիծն ավելի խոշոր 
նախագծի բաղադրիչը չէ, քանի որ նախագծի մասնակիցները չեն գրանցել և շահագործում 
կամ մտադրված չեն գրանցել ցանկացած այլ փոքրամասշտաբ ՄԶՄ նախագծային 
գործունեություն. 

• Որում ընդգրկված են սույն նախագծում ներառված մասնակիցները 
• Որը դասվում է նույն նախագծային կատեգորիային և կիրառում է նույն 

տեխնոլոգիաները/միջոցառումները 
• Որը գրանցվել է վերջին երկու տարիների ընթացքում 
• Որի սահմանները գտնվում են սույն փոքրամասշտաբ նախագծային գործունեության 

սահմաններից 1 կմ հեռավորության վրա (ամենամոտիկ կետում): 

Հետևաբար, նախագիծը կարող է համարվել փոքրամասշտաբ գործունեություն և 
համապատասխանում է փոքրամասշտաբ ՄԶՄ նախագծային գործունեությունների համար 
նախատեսված պարզեցված կանոնների և ընթացակարգերի պահանջներին: 
 
ԲԱԺԻՆ Բ.  Բազային գծի և մոնիտորինգի մեթոդոլոգիաների կիրառումը  
 
Բ.1. Փոքրամասշտաբ նախագծային գործունեության համար օգտագործված բազային գծի և 
մոնիտորինգի հաստատված մեթոդոլոգիայի անվանումը և հղումը  

Նախագծի կատեգորիա` AMS I.D. Ցանցին միացած վերականգնվող էներգիայի արտադրու-
թյուն (տարբերակ 16): 
Հղում`հավելված Բ, որում ներառված են պարզեցված կանոնները և ընթացակարգերը 
փոքրամասշտաբ ՄԶՄ նախագծային գործունեությունների համար: 

ՄԶՄ Գործադիր խորհուրդ. “Հավելյալության ցուցադրման և գնահատման գործիք” ՄԶՄ ԳԽ, 
Հաշվետվություն թիվ 65, Հավելված 21, տարբերակ 06.0.0: 

 

Բ.2 Նախագծի կատեգորիայի ընտրության հիմնավորումը 

AMS-I.D (տարբերակ 16) կիրառելի է սույն նախագծի համար, ելնելով ստորև բերված 
աղյուսակի հիմնավորումներից:  

 

 

 

Աղյուսակ 2. Կիրառելիության չափանիշները 
# Մեթոդոլոգիայի շրջանակներում  

կիրառված տեխնոլոգիաները 
Նախագծի շրջանակներում  

կիրառված տեխնոլոգիաները 
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/ մեթոդաբանությունները / մեթոդաբանությունները 
1 Սույն կատեգորիան ներառում է 

վերականգնվող էներգիայի (արևային, հիդրո, 
ալիքային, հողմային, երկրաջերմային և 
վերականգնվող կենսազանգված) 
արտադրության այնպիսի տեխնոլոգիաներ, 
որոնց շնորհիվ արտադրված էլեկտրական 
էներգիան առաքվում է բաշխիչ ցանց, 
փոխարինելով համակարգում գործող 
հանածո վառելիքով աշխատող,  առնվազն, 
մեկ էլեկտրակայանի կողմից արտադրված 
էներգիային: 

Նախագիծը ենթադրում է 3.9  ՄՎտ 
դրվածքային հզորությամբ Գեղարոտ 
փոքր հիդրոէլեկտրակայանի 
կառուցումը և շահագործումը: 
Նախագծի շրջանակներում 
արտադրվելու է էլեկտրական էներգիա, 
որն այնուհետև կառաքվի ընդունող 
երկրի բաշխիչ ցանց, որը սնվում է 
ինչպես հանածո, այնպես էլ ոչ հանածո 
վառելիքով աշխատող 
էլեկտրակայաններից: 

 

2 Սույն մեթոդոլոգիան կիրառելի է այն 
նախագծերի դեպքում, որոնք (ա)  նոր 
էլեկտրակայաններ տեղադրում են այնպիսի 
վայրերում, որտեղ մինչև նախագծի 
իրականացումը չի եղել վերականգնվող 
էներգիայի արտադրության որևէ աղբյուր 
(կայան), (բ) ենթադրում են հզորության 
ավելացում, (գ) ենթադրում են գործող 
հզորությունների արդիականացում կամ (դ) 
ենթադրում են գործող կայանի փոխարինում: 

Մինչև նախագծի իրականացումն 
ընտրված վայրում չի գործել 
վերականգնվող էներգիայի 
արտադրության որևէ աղբյուր կամ 
ցանկացած այլ կայան: Առաջարկվող 
նախագծային գործունեությունը 
ենթադրում է նոր հիդրոկայանի 
կառուցում: 

3 Սույն մեթոդոլոգիայի կիրառումը հնարավոր է 
ջրամբարներ ունեցող միայն այն 
հիդրոէլեկտրակայանների դեպքում, որոնք 
համապատասխանում են ստորև նշված 
պայմաններից առնվազն մեկին. 

• Նախագծային գործունեությունն 
իրականացվում է գոյություն ունեցող 
ջրամբարի պայմաններում և չի հանգեցնում 
ջրամբարի ծավալի փոփոխությանը: 

• Նախագծային գործունեությունն 
իրականացվում է գոյություն ունեցող 
ջրամբարի պայմաններում: Ընդ որում, 
ջրամբարի ծավալը մեծանում է, իսկ 
նախագծային գործունեության հզորության 
խտությունը (որի սահմանումը տրված է 
Նախագծի արտանետումներ բաժնում) մեծ է 4 
Վտ/մ2 ցուցանիշից: 

• Նախագծային գործունեության 
իրականացումը հանգեցնում է նոր ջրամբարի 
կառուցմանը, իսկ նախագծային 
գործունեության հզորության խտությունը (որի 

Նախագծի շրջանակներում ջրամբար չի 
կառուցվում: 
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սահմանումը տրված է Նախագծի 
արտանետումներ բաժնում) մեծ է 4 Վտ/մ2 
ցուցանիշից: 

4 Եթե նոր կառուցվող միավորն ունի ինչպես 
վերականգնվող, այնպես էլ ոչ վերականգնվող 
էներգետիկ բաղադրիչ (օրինակ, հողմային և 
դիզելային միավոր), ապա փոքրամասշտաբ 
նախագծերի համար գործող մինչև 15 ՄՎտ 
առավելագույն դրվածքային հզորության 
պարտադիր պահանջը վերաբերվում է միայն 
վերականգնվող էներգետիկ բաղադրիչին: Եթե 
խոսքը հանածո վառելիք այրող լրացուցիչ 
միավորի կառուցման մասին է, ապա ամբողջ 
տեղակայանքի հզորությունը չպետք է 
գերազանցի 15 ՄՎտ սահմանը: 

Նախագիծը չի ենթադրում ոչ 
վերականգնվող էներգետիկ բաղադրիչի 
(տեղակայանքի) կառուցում: 
Կառուցվող կայանի դրվածքային 
հզորությունը 3.9 ՄՎտ է, ինչը ցածր է 15 
ՄՎտ սահմանային մեծությունից: 

5 Ջերմային և էլեկտրական էներգիա 
արտադրող (կոգեներացիոն) համակարգերը 
չեն կարող իրականացվել սույն կատեգորիայի 
շրջանակներում:  

Սույն նախագծի շրջանակներում 
ջերմային և էլեկտրական էներգիա 
արտադրող (կոգեներացիոն) 
համակարգ չի կառուցվելու: 

6 Այն դեպքում, երբ նախագծային 
գործունեությունը ենթադրում է 
վերականգնվող էներգիա արտադրող 
հավելյալ տեղակայանքների կառուցում, 
հավելյալ տեղակայանքների հզորությունը 
պետք է 15 ՄՎտ պակաս լինի և պետք է 
ֆիզիկապես անջատ լինի գործող (հին) 
տեղակայանքներից:  

Նախագծային գործունեությունը 
նախատեսում է նոր 
հիդրոէլեկտրակայանի կառուցում 
Գեղարոտ գետի վրա: 

7 Այն նախագծային գործունեությունները, 
որոնք ենթադրում են վերականգնվող 
էներգիա արտադրող գործող 
տեղակայանքների արդիականացում, 
նույնպես ներգրավված են սույն 
կատեգորիայում: Որպեսզի նման նախագծերը 
համապատասխանեն փոքրամասշտաբ 
նախագծերին ներկայացվող պահանջներին, 
անհրաժեշտ է, որպեսզի արդիականացված 
տեղակայանքի գումարային հզորությունը 
չգերազանցի 15 ՄՎտ սահմանը: 

Առաջարկվող նախագծային 
գործունեությունը նախատեսում է նոր 
հիդրոէլեկտրակայանի կառուցում: 

 
 
Բ.3. Նախագծի սահմանների նկարագրությունը  

Համաձայն AMS I.D մեթոդոլոգիայի 16-րդ տարբերակի, նախագծի սահմանները ներառում են 
վերականգնվող էներգիայի արտադրության աղբյուրի ֆիզիկական և աշխարհագրական 
դիրքը: 
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Հետևաբար, նախագծի սահմանները ներառում են ջրթափային պատվարը, ջրընդունիչը, 
տղմազտարանը, ճնշումային խողովակաշարը, ՀԷԿ-ի շենքը, հեռացնող ջրանցքը, 
էլեկտրահաղորդման գիծը: 

Բացի դրանից, նախագծի սահմաններում ներառված է նաև միացած էլեկտրական 
համակարգը, այսինքն` Հայաստանի բաշխից ցանցը (էլեկտրաէներգետիկ համակարգի 
ջերմոցային գազերի արտանետումների գործակցի որոշման համար): 
 
Բ.4. Բազային գծի և դրա մշակման նկարագրությունը  

Սույն նախագծի համար կիրառվող բազային գիծը նկարագրված է AMS I.D մեթոդաբանության 
համապատասխան բաժնում: Մասնավորապես, բազային (ելակետային) սցենարը բնորոշվում 
է էլեկտրական էներգիայի արտադրությամբ էներգետիկ համակարգով: Հաջորդ բաժիններում 
ցուցադրվում է, որ առանց ՄԶՄ-ի շրջանակներում ակնկալվող օգուտների, սույն նախագիծը 
չէր իրականացվի և, հետևաբար, նախագծի շրջանակներում արտադրվող էլեկտրական 
էներգիան կարտադրվեր էներգետիկ համակարգում գործող կայանների կողմից (այդ թվում 
նաև հանածո վառելիքով աշխատող): 

Համաձայն մեթոդոլոգիայի, բազային (ելակետային) արտանետումներն իրենցից 
ներկայացնում են ՓՀԷԿ-ի կողմից արտադրված էլեկտրական էներգիայի (կՎտժ) և էներգետիկ 
համակարգի ջերմոցային գազերի արտանետումների գործակցի (տCO2համ/կՎտժ) 
արտադրյալը: Ընդ որում հաշվարկները պետք է կատարվեն թափանցիկ և պահպանողական 
ձևով: Հաջորդ բաժիններում բերված է կիրառված մոտեցման համապատասխան մանրամասն 
նկարագրությունը: 

Ստորև բերված աղյուսակում ներկայացված են բազային արտանետումների գնահատման 
համար օգտագործված ցուցանիշները (փոփոխականները, պարամետրերը, տվյալների 
աղբյուրները և այլն): 

Աղյուսակ 3. Բազային արտանետումների գնահատման համար օգտագործված տվյալները 

Փոփոխականներ/ 
ցուցանիշներ 

Միավոր Արժեք Աղբյուրներ 

Շահագործվող սահմանի 
արտանետման գործակիցը տCO2/ՄՎտժ 0.5193 

Կառուցվող սահմանի 
արտանետման գործակիցը տCO2/ՄՎտժ 0.0090 

Համակցված սահմանի 
արտանետման գործակիցը տCO2/ՄՎտժ 0.2642 

“ՀՀ էներգահամակարգի ջերմո-
ցային գազերի արտանետումների 
գործակցի (բազային գծի) հաշվարկ 
2009թ. համար” հաշվետվությունը, 
մշակված ՄԱԶԾ հայաստանյան 
գրասենյակի կողմից Հայաստանում 
ՄԶՄ Լիազորված ազգային մարմնի 
համար 2010թ. հունիսին 

Էլեկտրական էներգիայի 
տարեկան արտադրությունը ԳՎտժ/տարի 12.37 “Գեղարոտ” ՓՀԷԿ-ի սխեման 

Բ.5. Բացատրություն առ այն, թե ինչպես կնվազեն ջերմոցային գազերի մարդածին 
արտանետումներն առաջարկվող փոքրամասշտաբ ՄԶՄ նախագծային գործունեության 
իրականացման արդյունքում 
 
ՄԶՄ-ի նախօրոք դիտարկում 

Սույն բաժնում ներկայացված տեղեկատվության նպատակն է ապացուցել (համաձայն ՄԶՄ-ի 
նախօրոք դիտարկման ապացուցման ուղեցույցի պահանջների), որ ՄԶՄ-ի պոտենցիալ 
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օգուտները լրջորեն հաշվի են առնվել նախագծի մասնակիցների կողմից նախագծի մշակման 
ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում և որոշիչ դեր են խաղացել տվյալ նախագիծը ՄԶՄ-
ի շրջանակներում իրականացնելու գործում` մինչև նախագծային գործունեության մեկնարկը: 

 “Գեղարոտ ՓՀԷԿ” նախագծի սեփականատիրոջ կողմից ՄԶՄ-ի կարևորությունը նախագծի 
իրագործելիության համար հաստատվել է 2007թ. դեկտեմբերի 10-ին,  երբ “Տրիկորոնա ԱԲ” 
կազմակերպության հետ ստորագրվել է “Արտանետումների կրճատման ձեռքբերման մասին “ 
պայմանագիրը: Ընկերության խորհրդի անդամների 2008թ. հունիսի 2-ին կայացած 
հանդիպման արձանագրությունը ցույց է տալիս, որ ՄԶՄ-ն հանդիսացել է որոշիչ գործոն 
նախագծի հետագա զարգացման մասին դրական որոշում կայացնելու գործում: Նախագծային 
գործունեությունը սկսվել է 2008թ. հունիսի 13-ին, երբ նախագծի սեփականատիրոջ և “Խորդա” 
ՍՊԸ-ի միջև կնքվել է հիմնական սարքավորման կառուցման և մատակարարման մասին  
պայմանագիրը (որի իրականացումը պահանջում էր զգալի ներդրումների ներգրավում):  

Միևնույն ժամանակ նախագծի սեփականատերը ձեռնարկել է միջոցառումներ, որպեսզի 
կարողանա  ապահովել առաջարկվող նախագծային գործունեության ՄԶՄ կարգավիճակը` 
էլեկտրոնային փոստի միջոցով հաղորդակցելով “Տրիկորոնա ԱԲ” կազմակերպության հետ 
նախագծի մշակման համար անհրաժեշտ տվյալների և տեղեկատվության  հավաքագրման 
նպատակով: Այս հաղորդակցության և տարվող բանակցությունների արդյունքում 2010թ. 
հունվարի 18-ին ՄԶՄ-ի խորհրդատուի հետ կնքվել է սույն նախագծային փաստաթղթի 
մշակման  մասին պայմանագիրը: 

Ստորև բերված աղյուսակում ներկայացված է ՄԶՄ-ի նախօրոք դիտարկումը ցուցադրող 
նախագծի մշակման պահից սկսած մինչև դրա իրականացման պահն ընկած 
ժամանակահատվածում տեղի ունեցած մի շարք իրադարձությունների ակնարկը:  

Աղյուսակ 4.  Նախագծի ՄԶՄ կարգավիճակի ապահովմանն ուղղված գործողությունները 
Ամսաթիվ Իրադարձություն / փաստաթուղթ 

10.12.2007թ. ՄԶՄ-ի շրջանակներում “Արտանետումների կրճատման ձեռքբերման մասին” 
պայմանագրի կնքում “Տրիկորոնա ԱԲ” կազմակերպության հետ, որի 
հիմնական դրույթներից է սույն ՄԶՄ նախագծի իրականացումը և նախագծի 
իրականացման արդյունքում ստացվող Արտանետումների սերտիֆիկացված 
կրճատումների ձեռքբերումը: 

10.12.2007թ. 
– մինչև այժմ 

Նախագծի հետ կապված տվյալների հավաքագրման և վերլուծության 
վերաբերյալ հաղորդակցություն (էլեկտրոնային փոստի միջոցով) նախագծի 
սեփականատիրոջ և “Տրիկորոնա ԱԲ” կազմակերպության միջև: 

02.06.2008թ. Ընկերության խորհրդի հանդիպման արձանագրությունը, որը հաստատում է, 
որ ՄԶՄ-ն որոշիչ դեր է ունեցել նախագծի հետագա զարգացման վերաբերյալ 
դրական որոշում կայացնելու գործում: 

13.06.2008թ. “Հիմնական սարքավորումների (գեներատորներ և տուրբիններ) կառուցման, 
մատակարարման և տեղակայման” պայմանագրի կնքում “Խորդա” ՓԲԸ-ի 
հետ:  Այս իրադարձությունը, համաձայն ՄԶՄ Գործադիր խորհրդի 
սահմանման, դիտարկվում է որպես նախագծի մեկնարկի օր: 

18.01.2010թ. ՄԶՄ նախագծային փաստաթղթի մշակմանն ուղղված պայմանագրի 
ստորագրում “Զետտալումեն” ՍՊԸ-ի հետ: 

20.07.2010թ. Նախագծի վավերացման գործընթացի մեկնարկ: 

Հիշատակված աղյուսակում բերված փաստերը ցույց են տալիս, որ նախագծի մշակման 
ընթացքում լրջորեն հաշվի են առնվել ՄԶՄ-ի օգուտները և որ նախագծի սեփականատիրոջ 
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կողմից համապատասխան միջոցառումներ են ձեռնարկվել, որպեսզի ապահովվի նախագծի 
մշակումը ՄԶՄ-ի շրջանակներում: 
 
Հավելյալություն 

Համաձայն փոքրամասշտաբ ՄԶՄ նախագծային գործունեությունների համար նախատեսված 
կանոնների և ընթացակարգերի, նախագծի հավելյալության ցուցադրման համար կարելի է 
կիրառել հիշատակված փաստաթղթի Հավելված Բ-ում բերված խոչընդոտներից մեկը: Սույն 
նախագծի համար առավել նպատակահարմար է օգտագործել ներդրումային խոչընդոտը: Այս 
խոչընդոտի ցուցադրման համար հաշվարկվել է սեփական կապիտալի շահութաբերության 
ներքին նորման, որն այնուհետև համեմատվել է սահմանային արժեքի հետ, այսինքն 
օգտագործվել է հավելյալության գնահատման գործիքի ներդրումային վերլուծության 
Տարբերակ III: 

Գոյություն ունի ներդրումային վերլուծության իրականացման երեք մեթոդ, այն է. ծախսերի 
պարզ վերլուծությունը (Տարբերակ I), ներդրումների համեմատական վերլուծությունը 
(Տարբերակ II) և սահմանային մեծությունների համեմատական վերլուծությունը (Տարբերակ 
III): ՄԶՄ-ի շրջանակներում առաջացող օգուտներից բացի (Արտանետումների 
սերտիֆիկացված կրճատումներ) նախագիծն առաջացնում է նաև այլ օգուտներ (էլեկտրական 
էներգիայի վաճառք բաշխիչ ցանցին): Ուստի այս պարագայում ծախսերի պարզ 
վերլուծությունը (Տարբերակ I) կիրառելի չէ: Ներդրումների համեմատական վերլուծությունը 
(Տարբերակ II) կիրառելի է միայն այն դեպքերում, երբ առաջարկվող նախագծի այլընտրանք են 
նմանատիպ այն նախագծերը, ինչը, տվյալ նախագծի դեպքում, իրականությանը չի 
համապատասխանում: Այսպիսով, սահմանային մեծությունների համեմատական 
վերլուծության մեթոդը (Տարբերակ III) սույն նախագծի համար վերլուծության առավել 
նպատակահարմար տարբերակն է: 

Սեփական կապիտալի շահութաբերության ներքին նորման ընտրվել է որպես առավել 
նպատակահարմար ցուցանիշ, հաշվի առնելով այն փաստը, որ սույն նախագծում սեփական 
կապիտալը կազմում է ընդհանուր ներդրումների զգալի մասը: Համեմատական վերլուծության 
համար ընտրված սահմանային մեծությունը որոշվել է, հիմք ընդունելով հավելյալության 
ցուցադրման մեթոդոլոգիայի դրույթները և դիտարկվել է նախագծի իրականացման 
վերաբերյալ որոշում ընդունելու ժամանակահատվածի համար: 

Համաձայն ներդրումային վերլուծության իրականացման ուղեցույցի (ՄԶՄ ԳԽ որոշում թիվ 
62, Հավելված 05) նախագծի շահութաբերության ներքին նորմայի գնահատման պարագայում 
տեղական բանկերի վարկավորման տոկոսադրույքները կարող են համարվել համեմատական 
վերլուծության սահմանային մեծություններ: Այնուամենայնիվ, սույն նախագծի 
հավելյալության ցուցադրման համար կիրառվել է սեփական կապիտալի շահութաբերության 
ներքին նորման: Հայտնի է, որ սեփական կապիտալի շահութաբերության ներքին նորմայի 
դեպքում սահմանային արժեքը ավելի մեծ է, քան նախագծի շահութաբերության ներքին 
նորման: Այս փաստը կարող է հաստատել ցանկացած ֆինանսական փորձագետ (տես Capital 
Asset Pricing Model (CAPM): Այսպիսով, առևտրային բանկի վարկավորման տոկոսադրույքը 
կիրառելով որպես սահմանային մեծություն, մենք ընտրում ենք պահպանողական մոտեցում: 
Հաշվի առնելով հիշատակվածը, որպես սահմանային մեծություն ընտրվել է 2007թ. համար 
հայաստանյան առևտրային բանկերի վարկավորման միջին տոկոսադրույքը, որը կազմել է 
17.52%1: Նպատակ ունենալով ցուցադրել սահմանային մեծության ընտրության 

                                                      
1 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_commercial_bank_prime_lending_rate 
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հիմնավորվածությունը, մեր կողմից նմանատիպ տեղեկատվության այլ աղբյուրների հետ, 
իրականացվել է կրկնակի ստուգում: 

- ԿՀԳ-ի “Փաստերի հավաքածու” հաշվետվություն (CIA Factbook), առևտրային բանկերի 
վարկավորման տոկոսադրույք` 17.05%, 2008թ. համար2: 

- “Միջազգային կապիտալի արժեք” հաշվետվություն (International Cost of Capital Report), 
սեփական կապիտալի արժեք` 29.33%, 2006թ. Համար: 

Նախագծի իրականացման վերաբերյալ որոշում կայացնելու պահին սեփական կապիտալի 
շահութաբերության ներքին նորման կազմում էր 10.87% (տես փաստաթղթի վերջին էջը), ինչն 
ընտրված սահմանային մեծությունից քիչ է: Ուստի կարելի է եզրակացնել, որ առանց ՄԶՄ 
ներքո տրամադրվող ֆինանսավորման, սույն նախագիծը ֆինանսապես աննպատակահարար 
է: Սույն եզրակացությունը հաստատելու համար կատարվել է զգայունության վերլուծություն, 
որի արդյունքները ներկայացված են ստորև: 
 

Նախագծի դրամական հոսքերի վերլուծության ելակետային տվյալները և աղբյուրները 
 

Տվյալ Միավոր Արժեք Աղբյուր / փաստաթուղթ 

Գումարային 
կապիտալ ծախսերը մլն դրամ 1360.00   

Վարկ մլն դրամ 855.00 

Գրություն «Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ-ից «Էլ-Կաս» 
ՍՊԸ-ին վարկի տրամադրման հայտի 
ուսումնասիրության շրջանակներում լրացուցիչ 
տվյալների ներկայացման խնդրանքով (11.07.2008թ.): 

Սեփական 
կապիտալ մլն դրամ 505.00 

Ընկերության համասեփականատերերի միջև 10 տարի 
տևողությամբ կնքված անտոկոս փոխառության 
պայմանագրեր: 

Շահութահարկ % 20% «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենք (www.arlis.am) 

Տոկոսադրույք % 10.5% 
«Էլ-Կաս» ՍՊԸ-ի և «Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ-ի միջև 
կնքված վարկային գծի տրամադրման պայմանագիր 
(16.10.2008թ.): 

Վարկի մարում տարի 10 
«Էլ-Կաս» ՍՊԸ-ի և «Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ-ի միջև 
կնքված վարկային գծի տրամադրման պայմանագիր 
(16.10.2008թ.): 

Կյանքի 
տևողությունը 

տարի 20 Ներդրումային վերլուծության գնահատման ուղեցույցի 
3-րդ բաժինը: (Annex 58, EB51, www.unfccc.int) 

Էլ. էն. տարեկան 
արտադրությունը մլն կՎտժ 12.37 “Գեղարոտ” ՓՀԷԿ-ի սխեման, որը մշակվել է «Արփա-

Սևան նախագիծ» ՓԲԸ-ի կողմից 2007թ.: 

Սակագինը դրամ/կՎտժ 18.27 

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող 
հանձնաժողովի 04.05.2007թ. թիվ N207 որոշմամբ 
հաստատված «ՀՀ տարածքում վերականգնվող 
էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործմամբ էլեկտրական 
էներգիա արտադրող կայաններից առաքվող 
էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագնի 
հաշվարկման մեթոդիկա»  

                                                      
2 The Central Intelligence Agency World Factbook, Commercial Bank Prime Landing Rate (www.cia.gov) 
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(www.psrc.am):  
ՀՀ ՀԾԿՀ-ի 03.02.2010թ. թիվ N20-Ա որոշում «Էլ-Կաս» 
ՍՊԸ-ի «Գեղարոտ» ՓՀԷԿ-ից առաքվող էլեկտրական 
էներգիայի սակագնի սահմանման մասին» 
(www.psrc.am): 

Շահագործման 
ծախսերը մլն դրամ 57.00 “Գեղարոտ” ՓՀԷԿ-ի սխեման, որը մշակվել է «Արփա-

Սևան նախագիծ» ՓԲԸ-ի կողմից 2007թ.: 

 
Զգայունության վերլուծություն 

Շահութաբերության ներքին նորման կազմում է 10.87%: Զգայունության վերլուծության 
նպատակն է հասկանալ,  թե, արդյոք, առաջարկվող նախագծային գործունեության 
ֆինանսական ոչ գրավիչ լինելու վերաբերյալ վերը հիշատակված եզրակացությունը 
ելակետային մի շարք ցուցանիշների փոփոխության դեպքում մնու±մ է ուժի մեջ: Համաձայն 
ՄԶՄ ԳԽ-ի “Ներդրումային վերլուծության իրականացում” ուղեցույցի, զգայունության 
վերլուծության համար պետք է ընտրվեն միայն այն ելակետային մեծությունները, որոնց 
արժեքը գերազանցում է նախագծի գումարային արժեքի կամ նախագծի գումարային 
եկամուտի 20%-ը: Ուստի, զգայունության վերլուծության համար ընտրվել են հետևյալ  չորս 
ցուցանիշները. 

• ընդհանուր կապիտալ ծախսերը, 
• էլեկտրական էներգիայի սակագինը, 
• էլեկտրական էներգիայի տարեկան արտադրությունը և  
• շահագործման ծախսերը: 

Ընտրված սահմանային արժեքին (17.52%) հասնելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի 
ծախսերը նվազեն 20%-ով, սակագինն աճի 25%-ով, էլեկտրական էներգիայի տարեկան 
արտադրությունն աճի 27%-ով, իսկ շահագործման ծախսերը հասնեն 0-ի: Բոլոր հիշատակված 
4 սցենարները իրատեսական չեն: 

Ստացված արդյունքները վկայում են, որ նույնիսկ բարենպաստ պայմանների դեպքում, 
միևնույն է, սեփական կապիտալի շահութաբերության ներքին նորման զգալիորեն ավելի ցածր 
է, քան ընտրված սահմանային մեծությունը (17.52%): Ուստի, կարելի է եզրակացնել, որ 
ենթադրությունն առ այն, որ առաջարկվող նախագծային գործունեությունը ֆինանսապես 
գրավիչ չէ առանց ՄԶՄ-ի ներքո Արտանետումների սերտիֆիկացված կրճատումների 
վաճառքից առաջացող հավելյալ հասույթի,  իրատեսական է նույնիսկ հիմնական ելակետային 
ցուցանիշների փոփոխության պարագայում: Հետևաբար նախագիծը հավելյալ է: 
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Բ.6.  Արտանետումների կրճատումներ 
 

Բ.6.1. Մեթոդոլոգիական ընտրության բացատրությունը 

Քանի որ առաջարկվող նախագծային գործունեությունը նախատեսում է ՓՀԷԿ-ի կառուցում 
բնական ջրահոսքի վրա, որի կողմից արտադրվող էլեկտրական էներգիան այնուհետև 
կառաքվի բաշխիչ ցանց, ապա համաձայն AMS.I-D (տարբերակ 16) մեթոդոլոգիայի 10-րդ 
բաժնի, նախագծի բազային արտանետումները որոշվում են հետևյալ կերպ: 

BEy = EGy * EFy 

որտեղ 

BEy – բազային արտանետումներն են y տարում 
EGy – էլեկտրական էներգիայի տարեկան արտադրությունն է (մոնիտորինգի առարկա 
հանդիսացող ցուցանիշ) 
EFy – նախագծի արտանետումների բազային գործակիցն է: 

Էներգետիկ համակարգի արտանետումների գործակցի հաշվարկման համար կիրառվել է 
“Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի ջերմոցային գազերի արտանետումների գործակցի 
հաշվարկման գործիք” միջազգային մեթոդաբանությունը (տարբերակ 02.2.1): Հիշատակված 
գործիքն առաջարկում է բազային գծի (բազային արտանետումների) հաշվարկման հետևյալ 
մոտեցումը: 

Սույն գործիքը սահմանում է բազային գծի (արտանետումների գործակցի) հաշվարկի հետևյալ 
քայլերը: 

Քայլ 1. Համապատասխան էներգահամակարգերի նույնականացումը 
Քայլ 2. Որոշում առ այն, թե, արդյոք, էներգետիկ համակարգի հետ ոչ ինտեգրված էլեկտրա- 
             կայանները պե±տք է ներառվեն նույնականացված էներգահամակարգի կազմում  
            (ընտրովի) 
Քայլ 3. Շահագործվող սահմանի որոշման մեթոդի ընտրությունը  
Քայլ 4. Շահագործվող սահմանի արտանետումների գործակցի հաշվարկն ըստ ընտրված 

մեթոդի 
Քայլ 5. Կառուցվող սահմանի արտանետումների գործակցի հաշվարկը 
Քայլ 6. Կոմբինացված սահմանի արտանետումների գործակցի հաշվարկը: 
 
Քայլ 1. Համապատասխան էներգահամակարգի նույնականացումը 

Համաձայն գործող օրենսդրության և ընթացակարգերի, առաջարկվող նախագծային 
գործունեության ներքո կառուցվող էլեկտրակայանի կողմից արտադրվող էներգիան կառաքվի 
Հայաստանի էներգահամակարգ “Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր” ՓԲԸ-ի կողմից 
շահագործվող բաշխիչ ցանցին, համապատասխան ենթակայանին միանալու միջոցով: 
Ազգային բաշխիչ ցանցը էլեկտրական էներգիայի փոխանցման և բաշխման բացառիկ 
համակարգ է,  որին միացած են Հայաստանի էներգետիկ համակարգում գործող բոլոր 
կայանները և որը կարգավորվում է առանց էներգիայի փոխանցման հետ կապված զգալի 
խոչընդոտների: Այսպիսով, ՀՀ էներգահամակարգը (ցանցը) դիտարկվում է որպես նախագծի 
էլեկտրաէներգետիկ համակարգ,  որին միացված է (էլեկտրաէներգիա է առաքում) 
նախագծային էլեկտրակայանը (“Գեղարոտ ՓՀԷԿ-ը”): 
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ՀՀ էներգահամակարգն իրականացնում է էլեկտրական էներգիայի փոխանակում 
(փոխհոսքեր) Իրանի էներգետիկ համակարգի հետ: Ուստի, Իրանի ազգային ցանցը 
դիտարկվում է որպես նախագծի էլեկտրաէներգետիկ համակարգին միացված էներգետիկ 
համակարգ: Համաձայն ընտրված մեթոդոլոգիայի, էներգահամակարգին միացված այլ  
երկրում գտնվող էներգահամակարգից ներկրվող էլեկտրական էներգիայի արտանետման 
գործակիցը հավասար է 0 տ CO2 / ՄՎտժ: 
 
Քայլ 2. Որոշում առ այն, թե,  արդյոք,  էներգետիկ համակարգի հետ ոչ ինտեգրված 
էլեկտրակայանները պե±տք է ներառվեն նույնականացված էներգահամակարգի կազմում 
(ընտրովի) 

Էներգետիկ համակարգի հետ ոչ ինտեգրված էլեկտրակայանները չեն ընդգրկվում: 
 
Քայլ 3. Շահագործվող սահմանի (ՇՍ) որոշման մեթոդի ընտրությունը. 

Շահագործվող սահմանի արտանետումների գործակցի (EFgrid,OM,y) հաշվարկն 
իրականացվում է հետևյալ 4 մեթոդներից մեկի միջոցով: 

(ա) Պարզ շահագործման սահման կամ 
(բ)  Պարզ ճշգրտված սահման կամ 
(գ)  Կարգավորական տվյալների վերլուծություն կամ 
(դ)  Միջինացված շահագործման սահման: 

Սույն նախագծի շրջանակներում շահագործման սահմանի արտանետումների գործակցի 
հաշվարկի համար ընտրվել է (բ) տարբերակը` պարզ ճշգրտված շահագործման սահմանի 
մեթոդը: Այս ընտրությունը հիմնավորված է նրանով, որ Հայաստանի էներգահամակարգում 
ցածր շահագործման ծախսերով/պարտադիր շահագործվող (ՑՇԾ/ՊՇ)   կայանների կողմից 
արտադրված էլեկտրաէներգիայի մասնաբաժինը գերազանցում է երկրի էներգահամակարգի 
ընդհանուր արտադրության 50%-ը (տես ստորև աղյուսակը): 

Աղյուսակ 6. ՑՇԾ/ՊՇ էլեկտրակայանների մասնաբաժինը էլեկտրաէներգիայի ընդհանուր 
արտադրության մեջ 2007-2009թթ. համար (մլն կՎտժ) 

  2007թ. 2008թ. 2009թ. 
Հայաստանի ԱԷԿ 2553.4 2461.7 2493.7 
ՋԷԿ-եր 1488.7 1831,9 1128.5 
ՀԷԿ-եր 1636.8 1560.9 1712.2 
ՓՀԷԿ-եր և այլ փոքր կայաններ 215.7 259.7 336.8 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 5897.5 6114.2 5671.164 
ՑՇԾ/ՊՇ էլեկտրակայաններ 4408.8 4282.3 4542.605 
ՑՇԾ/ՊՇ էլեկտրակայանների մասնաբաժինը,  % 74.76% 70.04% 80.10% 

Առաջարկվող նախագծային գործունեության պարզ ճշգրտված շահագործման սահմանի 
հաշվարկի համար ընտրվել է ex post մոտեցումը: Այս տարբերակի ընտրության դեպքում, 
արտանետման գործակիցը որոշվում է այն տարվա համար, որի ընթացքում կառուցվող 
էլեկտրակայանը էներգիա է առաքում էներգահամակարգ, այդպիսով իսկ արտամղելով 
ցանցային էլեկտրաէներգիայի մի մասը: Այս մոտեցումը պահանջում է, որպեսզի 
արտանետման գործակիցն արդիականացվի ամեն տարի (նախագծի ամենամյա մոնիտորինգի 
ընթացքում): 

Այս մեթոդի ընտրությունը հիմնավորված է այն փաստով, որ մոտ ապագայում Հայաստանի 
էներգահամակարգում ակնկալվում են զգալի փոփոխություններ: Մասնավորապես, 
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համաձայն ՀՀ կառավարության կողմից 2005թ. ընդունված “ՀՀ տնտեսական զարգացման 
համատեքստում էներգետիկայի բնագավառի զարգացման ռազմավարության” 2010թ. 
Հրազդանի և Երևանի ՋԷԿ-երում կտեղակայվեն և կշահագործվեն, համապատասխանորեն, 
300 ՄՎտ հզորությամբ շոգետուրբին և 208 ՄՎտ հզորությամբ համակցված ցիկլով աշխատող 
երկու գազային տուրբին: Միևնույն ժամանակ ռազմավարությամբ նախատեսվում է 70 ՄՎտ 
գումարային հզորությամբ նոր ՓՀԷԿ-երի կառուցում: 
 
Քայլ 4. Շահագործվող սահմանի արտանետման գործակցի հաշվարկը համաձայն ընտրված 
մեթոդի 

Շահագործվող սահմանը հաշվարկվում է համաձայն վերը հիշատակված մեթոդաբանական 
գործիքի դրույթների 

 
որտեղ. 
EFgrid,OM-adj,y - պարզ ճշգրտված ՇՍ-ի CO2 արտանետման գործակիցն է y տարում 

(տCO2/ՄՎտժ): 
λy - գործակից է, որն արտահայտում է այն ժամանակահատվածը, որի ընթացքում 

ՑՇԾ/ՊՇ կայաններն աշխատել են սահմանի վրա y տարում: Այս ցուցանիշը 
հաշվարկվում է հետևյալ կերպ. 

λy (%) = ժամանակահատվածը, որի ընթացքում ՑՇԾ/ՊՇ կայաններն աշխատել 
են սահմանի վրա y տարում / 8760 ժամ 

EGm,y -   m էլեկտրակայանի կողմից էներգահամակարգ առաքված էլեկտրաէներգիան է 
(ՄՎտժ) y տարում 

EGk,y -   k էլեկտրակայանի կողմից էներգահամակարգ առաքված էլեկտրաէներգիան է 
(ՄՎտժ) y տարում 

EFEL,m,y -  CO2 արտանետման գործակիցն է m էլեկտրակայանի համար y տարում 
(տCO2/ՄՎտժ) 

EFEL, k, y -  CO2 արտանետման գործակիցն է k էլեկտրակայանի համար y տարում 
(տCO2/ՄՎտժ) 

k -   էներգահամակարգում գործող բոլոր ՑՇԾ/ՊՇ էլեկտրակայաններն են y տարում 
y -   Համապատասխան տարին է, որի համար հաշվարկ է կատարվում: 

FEEL, m, y և EGm, y արժեքները վերցվել են Հայաստանում ՄԶՄ Ազգային լիազորված մարմնի 
համապատասխան հաշվետվությունից, որը հասանելի է հանրության համար:  
 
Քայլ 5. Կառուցվող սահմանում (ԿՍ) արտանետման գործակցի հաշվարկ 

Կառուցվող սահմանի գնահատման համար m էլեկտրակայանների խումբը կարող է ընդգրկել 

(ա) 5 ամենավերջին կառուցված (ցանցին միացած) էլեկտրակայանները կամ 

(բ) վերջին կառուցված էներգետիկ հզորությունները, որոնց գումարային արտադրությունը 
կազմում է համակարգում արտադրված էլեկտրաէներգիայի (ՄՎտժ) ընդհանուր ծավալի 20%-
ը: 
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Էլեկտրակայանների այս երկու խմբերից պետք է ընտրվի այն տարբերակը, որի 
էլեկտրաէներգիայի գումարային արտադրանքն ամենամեծն է: Համաձայն այս պայմանի, սույն 
ուսումնասիրության համար ընտրվել է (b) տարբերակը (տես Հավելված 3): 

ԿՍ-ի գնահատման համար նույնականացված էլեկտրակայանների մեծ մասը կառուցվել է 
ավելի քան 10 տարի առաջ, ուստի այդ կայանները չեն ընդգրկվել: 2009թ. ընթացքում 
կառուցված վերջին 5 էլեկտրակայանները ՓՀԷԿ-եր են, որոնց գումարային դրվածքային 
հզորությունը կազմում է մոտ 2-3 ՄՎտ (տես Հավելված 3): Հետևաբար, չկա որևէ կայան, որը 
կարող է ընդգրկվել կառուցված սահմանում: Ուստի կառուցված սահմանը հավասար է 0-ի:  

ԿՍ-ի գնահատման համար առկա երկու տարբերակից նախագիծ մշակողները ընտրել են 
երկրորդ տարբերակը, այն է ex post հաշվարկը, որի արդյունքները պետք է արդիականացվեն 
յուրաքանչյուր տարին մեկ անգամ: 

Կառուցված սահմանի արտանետման գործակիցն իրենից ներկայացնում է m խմբի 
էլեկտրակայանների համար հաշվարկված միջին կշռային արտանետման գործակից 
(տCO2/ՄՎտժ): Հաշվարկը կատարվում է y տարվա համար (առավել նոր հասանելի 
տվյալների հիման վրա), հետևյալ կերպ: 

 
որտեղ. 
EFgrid,BM,y -  կառուցված սահմանի CO2 արտանետումների գործակիցներն են y տարում 

(տCO2/ՄՎտժ) 
EGm,y -  m էլեկտրակայանների կողմից արտադրված և էներգահամակարգ առաքված 

էլեկտրաէներգիան է (ՄՎտժ) y տարում 
EFEL,m,y -  m էլեկտրակայանների CO2 արտանետումների գործակիցն է (տCO2/ՄՎտժ) y 

տարում 
m -   կառուցված սահմանում ընդգրկված կայաններն են 
y -  ամենավերջին տարին է, որի համար հասանելի են համապատասխան 

ելակետային տվյալները: 
 
m խմբի կայանների CO2 արտանետումների գործակիցը (EFEL,m,y) y տարում որոշվում է քայլ 4-
ում  նշված ընթացակարգի համաձայն: 
 
Քայլ 6.  Կոմբինացված սահմանի արտանետումների գործակցի հաշվարկը 

Կոմբինացված սահմանի արտանետումների գործակիցը որոշվում է հետևյալ կերպ. 

 
որտեղ 
EFgrid,BM,y -  կառուցված սահմանի CO2 արտանետումների գործակիցն է y տարում 

(տCO2/ՄՎտժ) 
EFgrid,OM,y -  շահագործվող սահմանի CO2 արտանետումների գործակիցն է y տարում 

(տCO2/ՄՎտժ) 
wOM -   ՇՍ արտանետման գործակցի մասնաբաժինն է (%) 
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wBM -   ԿՍ արտանետման գործակցի մասնաբաժինն է (%) 
 
Համաձայն մեթոդաբանական գործիքի դրույթների wOM և wBM ցուցանիշների համար 
կիրառվում են հետևյալ արժեքները` 

wOM=0.5 
wBM=0.5. 

Մանրամասն հաշվարկները ներկայացված են հավելված 3-ում: 
 
Նախագծի արտանետումները 

Քանի որ սույն նախագիծը նախատեսում է վերականգնվող էներգետիկ աղբյուրների 
օգտագործում, ապա  PEy=0: 
 
Հոսակորուստները 

Քանի որ նախագիծը ենթադրում է նոր ՀԷԿ-ի կառուցում, այս նախագծում չի ենթադրվում 
էներգիա արտադրող սարքավորումների փոխանցում ուրիշ նախագծային գործունեությունից: 
Միևնույն պատճառով չի նախատեսվում նաև սույն նախագծային գործունեությունում առկա 
սարքավորումների փոխանցում ուրիշ նախագծային գործունեություններին: Ուստի սույն 
նախագծային գործունեության շրջանակներում հոսակորուստների դիտարկման կարիք չկա: 
 
Արտանետումների կրճատումը 

Տվյալ նախագծային գործունեության շրջանակներում ջերմոցային գազերի արտանետումների 
տարեկան կրճատման ERy գնահատման համար անհրաժեշտ է բազային արտանետումներից 
հանել նախագծի արտանետումները: Ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատման 
վերջնական հաշվարկն իրականացվում է համաձայն ստորև ներկայացված բանաձևի: 

ERy (տCO2հ/տ) = BEy – PEy = EGy * EFgrid,CM,y – 0  
 
որտեղ 
PEy -  նախագծի արտանետումներն են y տարում տCO2 համ; 
EGy -  նախագծի շրջանակներում յուրաքանչյուր տարի ցանցին առաքված 

էլեկտրական էներգիան է (ՄՎտժ/տարի) 
EFgrid,CM,y - Հայաստանի էներգետիկ համակարգի ջերմոցային գազերի արտանետումների 

գործակիցն է (տCO2հ/ՄՎտժ): 
 
 

Բ.6.2.  Վավերացման պահին առկա պարամետրերը և տվյալները 
 
Տվյալ/պարամետր FC i,m,y 
Միավոր մ3 / տարի 
Նկարագրություն m կայանի կողմից y տարում սպառված i տիպի հանածո վառելիքի 

ծավալը 
Աղբյուր ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով 
Արժեք Տես Հավելված 3-ը 
Տվյալի ընտրության 
հիմնավորում կամ 

Համաձայն մեթոդաբանական գործիքի,  հաշվարկների համար պետք է 
օգտագործվեն հանրության համար հասանելի պաշտոնական 
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չափման փաստացի 
կիրառված 
մեթոդների և 
ընթացակարգերի 
նկարագրություն 

տվյալներն, ինչպես նաև ծառայություներ մատուցող 
կազմակերպությունների կամ կառավարական աղբյուրները: Այդ իսկ 
պատճառով հաշվարկների համար օգտագործվել են ՀՀ հանրային 
ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովից պաշտոնապես 
ստացված տվյալները: Հանձնաժողովը տրամադրում է առավել 
հուսալի տվյալներ Հայաստանի էլեկտրաէներգետիկ համակարգի 
վերաբերյալ, ներառյալ տեղեկատվությունը էլեկտրակայանների 
կողմից սպառված վառելիքի վերաբերյալ: 

Մեկնաբանություն - 
 

Տվյալ/պարամետր NCV natural gas, y 
Միավոր կկալ/ մ3 
Նկարագրություն Բնական գազի կալորիականությունը y տարում 
Աղբյուր ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով 
Արժեք Տես Հավելված 3-ը 
Տվյալի ընտրության 
հիմնավորում կամ 
չափման փաստացի 
կիրառված 
մեթոդների և 
ընթացակարգերի 
նկարագրություն 

Հաշվի առնելով որ բնական գազի կալորիականության մասին 
տվյալները առկա են ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող 
հանձնաժողովում, այդ ցուցանիշները կիրառվել են կատարված 
հաշվարկի համար որպես առավել հուսալի տեղեկատվություն: 
Հանձնաժողովն, իր հերթին, բնական գազի կալորիականության 
մասին տվյալները ստանում է “ՀայՌուսգազարդ” ՓԲԸ-ից: 

Մեկնաբանություն - 
 
Տվյալ/պարամետր NCV syngas, y 
Միավոր կկալ/ մ3 
Նկարագրություն Սինթետիկ գազի կալորիականությունը y տարում 
Աղբյուր “Երևանի ջերմային էլեկտրակայան” ՓԲԸ 
Արժեք Տես Հավելված 3-ը 
Տվյալի ընտրության 
հիմնավորում կամ 
չափման փաստացի 
կիրառված 
մեթոդների և 
ընթացակարգերի 
նկարագրություն 

Սինթետիկ գազի կալորիականության մասին տեղեկատվությունը 
ստացվել է “Երևանի ջերմային էլեկտրակայան” ՓԲԸ-ից, որը միակ 
կայանն է, որը որպես երկրորդային վառելիք օգտագործում է 
սինթետիկ գազ,: Սինթետիկ գազի կալորիականությունը գնահատվում 
է կայանի հատուկ լաբորատորիայի կողմից և առավել հուսալի տվյալ 
է կիրառելի հաշվարկի համար: 
 

Մեկնաբանություն - 
 
 
Տվյալ/պարամետր CF Gcal/TJ 
Միավոր Չափողականություն չունի 
Նկարագրություն Էներգիայի փոխարկման գործակից - Գկալ/ՏՋ 
Աղբյուր ԿՓՓՄԽ, Կլիմայի փոփոխություն 2001թ., Աշխատանքային խումբ III` 

կլիմայի փոփոխության մեղմմում (IPCC, Climate Change 2001: Working 
Group III: Mitigation) http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg3/477.htm 
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Արժեք 4.1868 x 10-3 

Տվյալի ընտրության 
հիմնավորում կամ 
չափման փաստացի 
կիրառված 
մեթոդների և 
ընթացակարգերի 
նկարագրություն 

Փոխարկման գործակիցն օգտագործվել է համաձայն 
“Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի ջերմոցային գազերի 
արտանետումների գործակցի հաշվարկման մեթոդաբանական 
գործիքի”  (տարբերակ 02.2.1) պահանջի` վառելիքների 
կալորիականությունը կալորիաներից ջոուլների փոխարկման համար: 
Արժեքների փոխարկումն անհրաժեշտ է, որպեսզի ՀԾԿՀ-ից ստացված 
տվյալները համապատասխանեցվեն մեթոդաբանական գործիքի 
ձևաչափին: 

Մեկնաբանություն  
 
Տվյալ/պարամետր EFCO2,i,y and EFCO2,m,i,y 
Միավոր տCO2/ԳՋ 
Նկարագրություն m կայանում y տարում օգտագործված բնական գազի CO2 

արտանետումների գործակիցը 
Աղբյուր ԿՓՓՄԽ-ի կողմից 2006թ. մշակված համապատասխան ուղեցույցում 

(IPCC 2006 Guidelines) բերված արժեք 
 

Արժեք 54.3 
Տվյալի ընտրության 
հիմնավորում կամ 
չափման փաստացի 
կիրառված 
մեթոդների և 
ընթացակարգերի 
նկարագրություն 

ԿՓՓՄԽ-ի կողմից առաջարկվող արժեք: Տվյալ աղբյուրը նշված է 
“Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի ջերմոցային գազերի 
արտանետումների գործակցի հաշվարկման մեթոդաբանական 
գործիքում” (տարբերակ 02.2.1): 

Մեկնաբանություն  
 
Տվյալ/պարամետր EFCO2, Syngas 
Միավոր տCO2/ԳՋ 
Նկարագրություն Ածխածնի երկօքսիդի արտանետման գործակիցն է սինթետիկ գազի 

ծավալի միավորի համար 
Աղբյուր “Նաիրիտ գործարան” ՓԲԸ 
Արժեք 0,07473 
Տվյալի ընտրության 
հիմնավորում կամ 
չափման փաստացի 
կիրառված 
մեթոդների և 
ընթացակարգերի 
նկարագրություն 

Ածխածնի երկօքսիդի արտանետման գործակիցն է սինթետիկ գազի 
ծավալի միավորի համար: Հաշվարկվել է “Նաիրիտ գործարան” ՓԲԸ-ի 
տեխնիկական և բնապահպանական վարչությունների 
մասնագետների կողմից: Գործակցի արժեքը սինթեթիկ գազի համար 
կախված է գազի բաղադրությունից և արտադրական գործընթացից: 
Ուստի միայն արտադրող ընկերության փորձագետների 
գնահատականը կարելի է դիտարկել որպես առավել օբյեկտիվ տվյալ: 

Մեկնաբանություն Ընկերության հիմնական գործունեությունը պոլիքլորոպրենի, 
կարբինոլայի օշարակի, կաուստիկ սոդայի, հեղուկ քլորի և այլ 
նյութերի արտադրությունն է: Արտադրական գործընթացի ընթացքում 
բնական գազի օգտագործման արդյունքում առաջանում է սինթետիկ 
գազ, որն առաքվում է Երևանի ՋԷԿ: 
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Տվյալ/պարամետր EGm,y և EGk,y 
Միավոր ՄՎտժ/տարի 
Նկարագրություն m կամ k էլեկտրակայանների կողմից y –րդ տարում արտադրված և 

ցանց առաքված էլեկտրաէներգիան 
Աղբյուր “Հաշվարկային կենտրոն” ՓԲԸ 
Արժեք Տվյալներ կարող են ներկայացվել նախագիծը վավերացնող 

գործառնական մարմնին (տես հավելված 3) 
Տվյալի ընտրության 
հիմնավորում կամ 
չափման փաստացի 
կիրառված 
մեթոդների և 
ընթացակարգերի 
նկարագրություն 

Տեղեկատվությունը ստացվել է “Հայաստանի էներգահամակարգի 
տեխնիկական և տնտեսական ցուցանիշների վերլուծություն 2010թ. 
համար” հաշվետվությունից, որը պատրաստվել է “Հաշվարկային 
կենտրոն” ՓԲԸ-ի կողմից: Հաշվետվությունը վերաբերվում է 2009թ. 
տվյալներին և մշակվել է 2010թ.: Հիշատակված հաշվետվությունում 
բերված ցուցանիշները դիտարկվում են որպես հաշվարկների համար 
պիտանի և առվել հուսալի տվյալներ: 
 

Մեկնաբանություն  
 
Տվյալ/պարամետր ՇՍ ներառված էլեկտրակայանների խումբը 
Միավոր Կայանների անունները 
Նկարագրություն Շահագործվող սահմանը ներառում է էներգոհամակարգում գործող 

բոլոր կայանները, բացառությամբ ՑՇԽ/ՊՇ կայաններից և 
էլեկտրաէներգիայի ներմուծումը: 

Աղբյուր ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով 
Արժեք Տվյալներ կարող են ներկայացվել նախագիծը վավերացնող 

գործառնական մարմնին (տես հավելված 3) 
Տվյալի ընտրության 
հիմնավորում կամ 
չափման փաստացի 
կիրառված 
մեթոդների և 
ընթացակարգերի 
նկարագրություն 

Համաձայն AMS I.D (տարբերակ 15) հաստատված մեթոդաբանության 
և սույն փաստաթղթում օգտագործված “Էլեկտրաէներգետիկ 
համակարգի ջերմոցային գազերի արտանետումների գործակցի 
հաշվարկման մեթոդաբանական գործիքի” (տարբերակ 02.2.1) 
պահանջների: 

Մեկնաբանություն  
 
 
Տվյալ/պարամետր ԿՍ ներառված էլեկտրակայանների խումբը 
Միավոր Կայանների անունները 
Նկարագրություն Կառուցված սահմանը ներառում է կամ 5 ամենավերջին կառուցված 

(ցանցին միացած) էլեկտրակայանները կամ վերջին կառուցված 
էներգետիկ հզորությունները, որոնց գումարային արտադրությունը 
կազմում է համակարգում արտադրված էլեկտրաէներգիայի (ՄՎտժ) 
ընդհանուր ծավալի 20%-ը: 

Աղբյուր ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով 
Արժեք Տվյալներ կարող են ներկայացվել նախագիծը վավերացնող 
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գործառնական մարմնին (տես հավելված 3) 
Տվյալի ընտրության 
հիմնավորում կամ 
չափման փաստացի 
կիրառված 
մեթոդների և 
ընթացակարգերի 
նկարագրություն 

Համաձայն AMS I.D (տարբերակ 15) հաստատված մեթոդաբանության 
և սույն փաստաթղթում օգտագործված “Էլեկտրաէներգետիկ 
համակարգի ջերմոցային գազերի արտանետումների գործակցի 
հաշվարկման մեթոդաբանական գործիքի” (տարբերակ 02.2.1)  
պահանջների: 

Մեկնաբանություն  
 
Տվյալ/պարամետր EFgrid,OM,y 
Միավոր տCO2/ՄՎտժ 
Նկարագրություն ՇՍ-ի արտանետումների գործակիցը 
Աղբյուր ՀՀ ՀԾԿՀ, “Հաշվարկային կենտրոն” ՓԲԸ 
Արժեք Տվյալներ կարող են ներկայացվել նախագիծը վավերացնող 

գործառնական մարմնին (տես հավելված 3) 
Տվյալի ընտրության 
հիմնավորում կամ 
չափման փաստացի 
կիրառված 
մեթոդների և 
ընթացակարգերի 
նկարագրություն 

Համաձայն AMS I.D (տարբերակ 15) հաստատված մեթոդաբանության 
և սույն փաստաթղթում օգտագործված “Էլեկտրաէներգետիկ 
համակարգի ջերմոցային գազերի արտանետումների գործակցի 
հաշվարկման մեթոդաբանական գործիքի” (տարբերակ 02.2.1) 
պահանջների: 

Մեկնաբանություն  
 
Տվյալ/պարամետր EFgrid,BM,y 
Միավոր տCO2/ՄՎտժ 
Նկարագրություն ԿՍ-ի արտանետումների գործակիցը 
Աղբյուր ՀՀ ՀԾԿՀ, “Հաշվարկային կենտրոն” ՓԲԸ 
Արժեք Տվյալներ կարող են ներկայացվել նախագիծը վավերացնող 

գործառնական մարմնին (տես հավելված 3) 
Տվյալի ընտրության 
հիմնավորում կամ 
չափման փաստացի 
կիրառված 
մեթոդների և 
ընթացակարգերի 
նկարագրություն 

Համաձայն AMS I.D (տարբերակ 15) հաստատված մեթոդաբանության 
և սույն փաստաթղթում օգտագործված “Էլեկտրաէներգետիկ 
համակարգի ջերմոցային գազերի արտանետումների գործակցի 
հաշվարկման մեթոդաբանական գործիքի” (տարբերակ 02.2.1) 
պահանջների: 

Մեկնաբանություն  
 
 
Տվյալ/պարամետր Էլեկտրական էներգիայի ներմուծում 
Միավոր ՄՎտժ 
Նկարագրություն Էլեկտրական էներգիայի փոխանցում միացված էներգահամակարգից 
Աղբյուր ՀՀ ՀԾԿՀ, “Հաշվարկային կենտրոն” ՓԲԸ 
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Արժեք Տվյալներ կարող են ներկայացվել նախագիծը վավերացնող 
գործառնական մարմնին (տես հավելված 3) 

Տվյալի ընտրության 
հիմնավորում կամ 
չափման փաստացի 
կիրառված 
մեթոդների և 
ընթացակարգերի 
նկարագրություն 

Տեղեկատվությունը ստացվել է “Հայաստանի էներգահամակարգի 
տեխնիկական և տնտեսական ցուցանիշների վերլուծություն 2010թ. 
համար” հաշվետվությունից, որը պատրաստվել է “Հաշվարկային 
կենտրոն” ՓԲԸ-ի կողմից: Հաշվետվությունը վերաբերվում է 2009թ. 
տվյալներին և մշակվել է 2010թ.: Հիշատակված հաշվետվությունում 
բերված ցուցանիշները դիտարկվում են որպես հաշվարկների համար 
պիտանի և առվել հուսալի տվյալներ: 
 

Մեկնաբանություն  
 
Տվյալ/պարամետր Լյամբդա գործակից 
Միավոր  
Նկարագրություն Ժամանակահատված, որի ընթացքում ՑՇԾ/ՊՇ կայաններն աշխատում 

են սահմանի վրա 
Աղբյուր ՀՀ ՀԾԿՀ, “Հաշվարկային կենտրոն” ՓԲԸ 
Արժեք Տվյալներ կարող են ներկայացվել նախագիծը վավերացնող 

գործառնական մարմնին (տես հավելված 3) 
Տվյալի ընտրության 
հիմնավորում կամ 
չափման փաստացի 
կիրառված 
մեթոդների և 
ընթացակարգերի 
նկարագրություն 

Համաձայն “Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի ջերմոցային գազերի 
արտանետումների գործակցի հաշվարկման մեթոդաբանական 
գործիքի” (տարբերակ 02.2.1)  պահանջների: 

Մեկնաբանություն  
 

Տվյալ/պարամետր Էներգահամակարգի բեռի ժամային ցուցանիշ y –րդ տարվա համար 
Միավոր ՄՎտ 
Նկարագրություն Էներգահամակարգի բեռի գրաֆիկ y-րդ տարվա յուրաքանչյուր ժամի 

համար 
Աղբյուր ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն 
Արժեք Տվյալներ կարող են ներկայացվել նախագիծը վավերացնող 

գործառնական մարմնին (տես հավելված 3) 
Տվյալի ընտրության 
հիմնավորում կամ 
չափման փաստացի 
կիրառված 
մեթոդների և 
ընթացակարգերի 
նկարագրություն 

Համաձայն “Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի ջերմոցային գազերի 
արտանետումների գործակցի հաշվարկման մեթոդաբանական 
գործիքի” (տարբերակ 02.2.1) պահանջների: 

Մեկնաբանություն  
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Բ.6.3  Արտանետումների կրճատման ex-ante հաշվարկը 
 
Առաջարկվող նախագծային գործունեության շրջանակներում ազգային ցանցին միացած 
ՓՀԷԿ-ը կարտադրի էլեկտրական էներգիա, դրանով իսկ փոխարինելով էներգոհամա-
կարգում գործող այլ (այդ թվում նաև հանածո վառելիքով աշխատող) կայանների կողմից 
արտադրված էլեկտրաէներգիայի համարժեք ծավալը:  Արտանետումների կրճատման 
հաշվարկը կատարվել է համաձայն AMS I.D (տարբերակ 16) մեթոդաբանության 
պահանջների: 
 
Բազային արտանետումների հաշվարկը 

Համաձայն կիրառվող մեթոդոլոգիայի, բազային արտանետումները (BEy) հաշվարկվում են 
հետևյալ բանաձևով. 

BEy = EGy x EFgrid,CM,y 

որտեղ. 
 BEy – բազային արտանետումներն են y տարում (տCO2հ/տարի) 

EGy – նախագծի շրջանակներում արտադրված և ցանց առաքված էլեկտրական 
էներգիան է (ՄՎտժ/տարի) 

EFgrid,CM,y – համակցված սահմանի (ՀՍ) CO2 արտանետումների գործակիցն է 
(տCO2հ/ՄՎտժ) y տարում, որը հաշվարկվել է համաձայն “Էլեկտրաէներգետիկ 
համակարգի ջերմոցային գազերի արտանետումների գործակցի հաշվարկման 
մեթոդաբանական գործիքի” (տարբերակ 02.2.1): 
 

EGy = 12370 ՄՎտժ/տարի («Գեղարոտ ՓՀԷԿ-ի սխեմա»): 

EFgrid,CM,y  ցուցանիշը հաշվարկվել է, հիմք ընդունելով “Հաշվարկային կենտրոն” ՓԲԸ-ի կողմից 
2010թ. մշակված “Հայաստանի էներգահամակարգի տեխնիկական և տնտեսական 
ցուցանիշների վերլուծություն” հաշվետվության մեջ բերված  ցուցանիշները: 

• Պարզ ՇՍ-ի արտանետման գործակիցը = 0.5193 (տCO2հ/ՄՎտժ) (տես Հավելված  3) 
• ԿՍ-ի արտանետման գործակիցը =  0.0090 (տCO2հ/ՄՎտժ) (տես Հավելված  3), և 
• ՀՍ-ի արտանետման գործակիցը =  0.2642 (տCO2հ/ՄՎտժ) (տես Հավելված  3) 

BEy = 12370 ՄՎտժ/տարի x 0.2642 տCO2հ/ՄՎտժ = 3268 տCO2հ/տարի 

Էներգահամակարգի ջերմոցային գազերի արտանետման «ցանցային» գործակիցը 
կարդիականացվի ամեն  տարի, հիմք ընդունելով պաշտոնական աղբյուրներից ստացվող 
տեղեկատվությունը և համաձայն հաստատված համապատասխան մեթոդոլոգիաների: Սույն 
փաստաթղթի համար արտանետումների գործակիցը հաշվարկվել է 2009թ. համար ex-ante 
մեթոդով: Ավելի մանրամասն տեղեկատվություն բազային գծի (արտանետումների գործակցի) 
վերաբերյալ բերված է Հավելված 3-ում: 
 
Նախագծի արտանետումների հաշվարկը 

ՓՀԷԿ-ի կառուցման և շահագործման նախագծի շրջանակներում արտանետումներ չեն 
ակնկալվում, հետևաբար նախագծի արտանետումները (PEy) = 0: 
 
Հոսակորուստների հաշվարկը 
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Փսքրամասշտաբ հիդրոնախագծերի դեպքում հոսակորուստներ չեն առաջանում. հետևաբար 
Ly = 0: 
 
Արտանետումների կրճատման հաշվարկը 

ERy = BEy – PEy – Ly = 3268 – 0 – 0 = 3268 տCO2/տարի 
 

 
Բ.6.4 Արտանետումների կրճատման ex-ante գնահատման արդյունքները   

Արտանետումների կրճատման ex-ante գնահատման արդյունքները ներկայացված են ստորև 
բերված աղյուսակում: 

Տարի Նախագծի 
արտանե-
տումների 
գնահատում 
PEy (տCO2հ) 

Բազային 
արտանե-
տումների 
գնահատում 
BEy (տCO2հ) 

Հոսակո-
րուստների 
գնահատում
Ly (տCO2հ) 

Արտանե-
տումների 
կրճատման 
գնահատում ERy 
(տCO2հ) 

2013թ. 0 3 268 0 3 268 
2014թ. 0 3 268 0 3 268 
2015թ. 0 3 268 0 3 268 
2016թ. 0 3 268 0 3 268 
2017թ. 0 3 268 0 3 268 
2018թ. 0 3 268 0 3 268 
2019թ. 0 3 268 0 3 268 
Ընդամենը 0 22,876 0 22,876 
Նշում. ցուցանիշները բերված են, հիմք ընդունելով բազային արտանետումների BM EFy.  ex-post 
մեթոդով գնահատման արդյունքները: 
 
Բ.7 Մոնիտորինգի մեթոդոլոգիայի կիրառումը և մոնիտորինգի պլանի նկարագրությունը 
 

Բ.7.1 Մոնիտորինգի ենթակա տվյալները և պարամետրերը 
 
 
 

Տվյալ / պարամետր EGy 
Միավոր ՄՎտժ 
Նկարագրություն Գեղարոտ ՓՀԷԿ-ի կողմից արտադրված և ցանց առաքված 

էլեկտրական էներգիան 
Տվյալի աղբյուր Հաշվարկվում է որպես կայանի կողմից արտադրված և սեփական 

կարիքների վրա սպառված էներգիաների տարբերություն, հիմք 
ընունելով համապատասխան հաշվիչների ցուցմունքները: Կրկնակի 
ստուգվում է, հիմք ընդունելով «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» 
ՓԲԸ-ից ստացվող հաշիվ-ապրանքագրերի տվյալները: 

Արժեք Գեղարոտ ՓՀԷԿ-ի էլեկտրական էներգիայի տարեկան 
արտադրությունը կկազմի 12.4 ԳՎտժ: 

Չափման մեթոդների և 
կիրառվող 
ընթացակարգերի 

«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ին առաքվող էլեկտրական 
էներգիան կչափվի 35/10կՎ ենթակայանում տեղադրված չափիչի և 
կրկնակի կստուգվի հաշիվ-ապրանքագրերի  միջոցով: Կայանի 
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նկարագրությունը  կողմից սպառվող էլեկտրական էներգիան կչափվի ՓՀԷԿ-ում 
տեղադրված էլեկտրական չափիչների միջոցով: 
Էլեկտրական էներգիան (արտադրությունը և սպառումը) 
շարունակականորեն մոնիտորինգի կենթարկվի, կչափվի 
յուրաքանչյուր ժամ և  կգրանցվի առնվազն ամսական կտրվածքով: 
Տեղադրված չափիչների ճշտության դասը կազմում է,  առնվազն, 0.5: 
Տվյալների մոնիտորինգ և գրանցում կիրականացվի էլեկտրակայանի 
սեփականատիրոջ կողմից նշանակված համապատասխան 
ճարտարագետի կողմից (մոնիտորինգի պատասխանատու):  

Որակի 
երաշխավորման / 
որակի ստուգման 
ընթացակարգերը 

Դեպի ցանց առաքվող էլեկտրական էներգիայի չափիչները 
կստուգաչափվեն առնվազն երեք տարին մեկ անգամ: 

Մեկնաբանություններ Տվյալները կպահպանվեն կրեդիտավորման ժամանակահատվածի 
ավարտից հետո առնվազն 2 տարի: 

 
Տվյալ / պարամետր EFgrid,OM,y 
Միավոր տCO2/ՄՎտժ 
Նկարագրություն Շահագործվող սահմանի (ՇՍ) արտանետման գործակիցը 
Տվյալի աղբյուր ՀՀ ՀԾԿՀ և «Հաշվարկային կենտրոն» ՓԲԸ 
Արժեք Տվյալները կստացվեն պաշտոնական աղբյուրներից և կներկայացվեն 

նշանակված գործառնական մարմնին 
Չափման մեթոդների և 
կիրառվող 
ընթացակարգերի 
նկարագրությունը  

Շահագործվող սահմանը կհաշվարկվի համաձայն 
“Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի ջերմոցային գազերի 
արտանետումների գործակցի հաշվարկման մեթոդաբանական 
գործիքի” (տարբերակ 02.2.1) պահանջների: 

Որակի 
երաշխավորման / 
որակի ստուգման 
ընթացակարգերը 

Համաձայն մոնիտորինգի պլանի 

Մեկնաբանություններ  
Տվյալ / պարամետր EFgrid,BM,y 
Միավոր տCO2/ՄՎտժ 
Նկարագրություն Կառուցվող սահմանի (ԿՍ) արտանետման գործակիցը 
Տվյալի աղբյուր ՀՀ ՀԾԿՀ և «Հաշվարկային կենտրոն» ՓԲԸ 
Արժեք Տվյալները կստացվեն պաշտոնական աղբյուրներից և կներկայացվեն 

նշանակված գործառնական մարմնին: 
Չափման մեթոդների և 
կիրառվող 
ընթացակարգերի 
նկարագրությունը  

Կառուցվող սահմանը կհաշվարկվի համաձայն “Էլեկտրաէներգետիկ 
համակարգի ջերմոցային գազերի արտանետումների գործակցի 
հաշվարկման մեթոդաբանական գործիքի” (տարբերակ 02.2.1) 
պահանջների: 

Որակի 
երաշխավորման / 
որակի ստուգման 
ընթացակարգերը 

Համաձայն մոնիտորինգի պլանի 

Մեկնաբանություններ  
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Տվյալ / պարամետր EFgrid,CM,y 
Միավոր տCO2/ՄՎտժ 
Նկարագրություն Համակցված սահմանի (ՀՍ) արտանետման գործակիցը 
Տվյալի աղբյուր ՀՀ ՀԾԿՀ և «Հաշվարկային կենտրոն» ՓԲԸ 
Արժեք Տվյալները կստացվեն պաշտոնական աղբյուրներից և կներկայացվեն 

նշանակված գործառնական մարմնին 
Չափման մեթոդների և 
կիրառվող 
ընթացակարգերի 
նկարագրությունը  

Համակցված սահմանը կհաշվարկվի համաձայն “Էլեկտրաէներգետիկ 
համակարգի ջերմոցային գազերի արտանետումների գործակցի 
հաշվարկման մեթոդաբանական գործիքի” (տարբերակ 02.2.1) 
պահանջների 

Որակի 
երաշխավորման / 
որակի ստուգման 
ընթացակարգերը 

Համաձայն մոնիտորինգի պլանի 

Մեկնաբանություններ  
 
 
Բ.7.2 Մոնիտորինգի պլանի նկարագրությունը 

 
1. Մոնիտորինգի նպատակը 

Մոնիտորինգի պլանի նպատակն է կրեդիտավորման ամբողջ ժամանակահատվածի 
ընթացքում երաշխավորել նախագծի շրջանակներում ջերմոցային գազերի արտանետումների 
կրճատման նախագծի ամբողջական, պատշաճ, պարզ և ճշգրիտ մոնիտորինգի 
իրականացումը: Նախագծի սեփականատերը պատասխանատու է մոնիտորինգի պլանի 
իրականացման համար: Մոնիտորինգի ընթացքում սեփականատերը կհամագործակցի 
ազգային (բաշխիչ) ցանցը սպասարկող ընկերության հետ: 
 
 
 
2. Մոնիտորինգի պարամետրերը 

Համաձայն AMS-1.D (տարբերակ 16) մեթոդոլոգիայի, մոնիտորինգի առարկա է ՓՀԷԿ-ի 
կողմից ցանց առաքած էլեկտրական էներգիայի ծավալը: 
 
3. Մոնիտորինգի կազմակերպումը 

Նախագծի մոնիտորինգը կիրականացվի նախագծի սեփականատիրոջ կողմից: Այդ 
նպատակով սեփականատիրոջ կողմից կնշանակվի համապատասխան որակավորում 
ունեցող ճարտարագետ, որը կկատարի մոնիտորինգի պատասխանատուի գործառույթները: 
Ճարտարագետի հիմնական խնդիրն է իրականացնել Գեղարոտ ՓՀԷԿ-ի փաստացի 
ցուցանիշները, համաձայն հաստատված մոնիտորինգի մեթոդոլոգիայի և պլանի 
պահանջների: Մոնիտորինգի պատասխանատուն պետք է պարբերաբար պատրաստի 
հաշվետվություններ ՓՀԷԿ-ի գործունեության վերաբերյալ, ներառելով տեղեկատվությունը 
արտադրված և առաքված էլեկտրաէներգիայի վերաբերյալ, հավաքի առաքված 
էլեկտրաէներգիայի դիմաց ստացված վճարումները հաստատող փաստաթղթերը (օրինակ, 
հաշիվ-ապրանքագրեր կամ ստացականներ) և կատարի մոնիտորինգի պլանով 
նախատեսված այլ գործառույթներ: 
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Հիմք ընդունելով հավաքագրված և հավաստիացված տվյալները, նախագծի սեփականատերը 
կիրականացնի ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատման հաշվարկ, որի 
արդյունքները կներառվեն մոնիտորինգի հաշվետվությունում: Արտանետումների փաստացի 
կրճատման հաշվարկից հետո բոլոր համապատասխան տվյալները կպահպանվեն, կբերվեն 
համապատասխան ձևաչաձի և կներկայացվեն նախագծի մոնիտորինգի արդյունքները 
հավաստիացնող Նշանակված գործառնական մարմնին: Ստորև նկարում բերված է 
մոնիտորինգի առաջարկվող համակարգի հիմնական կառուցվածքը: 

 
 
4. Չափիչ սարքավորումների տեղադրումը 

Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր առաքվող էլեկտրական էներգիան կչափվի 35/10 կՎ 
էլեկտրական ենթակայանում տեղադրված հաշվիչի միջոցով և կրկնակի կստուգվի  
«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից տրամադրվող հաշիվ-ապրանքագրերի  
միջոցով, ինչպես նաև ՓՀԷԿ-ի կառավարման կենտրոնում տեղադրված հաշվիչի 
ցուցմունքների միջոցով: 

Ցանցից սպառվող էլեկտրական էներգիան կչափվի ՓՀԷԿ-ի շենքում տեղադրված երկու 
(հիմնական և օժանդակ) հաշվիչների միջոցով: 

Բոլոր չափիչների ճշտության դասը կազմում է 0,5 կամ բարձր, իսկ չափիչները 
ստուգաչափվում են երեք տարին մեկ անգամ: Չափիչ սարքերի ցուցմունքների զգալի 
անհամապատասխանության արձանագրման դեպքում այդ չափիչները կրկին 
կստուգաչափվեն: 
 
5. Տվյալների գրանցումը և կառավարումը 

Տվյալների գրանցումը տեղի կունենա  ամիսը մեկ անգամ: Բոլոր տվյալները կպահպանվեն 
էլեկտրոնային տարբերակով` հավաստիացման/կրեդիտավորման վերջին 
ժամանակահատվածից հետո 2 տարվա ընթացքում: 
 
6. Որակի ապահովումը և որակի կառավարումը 

Մոնիտորինգի պատասխանատու 
Վերահսկում և չափիչ սարքերի տվյալների գրանցում  

ՋԳ արտանետումների նվազեցման հաշվարկ  
 Տվյալների պահպանում ըստ պահանջվող ձևաչափի 

Մոնիտորինգի հաշվետվության մշակում 

«Հաշվարկային կենտրոն» ՓԲԸ 
Բաշխիչ ցանց առաքված էլ. էն. փաստացի 
քանակի չափում` առևտրային չափիչների 

միջոցով 
Համապատասխան ֆինանսական 
փաստաթղթերի տրամադրում 

Գլխավոր ճարտարագետ 
Գրանցված ցուցանիշների կրկնակի ստուգում և 

հավաստիացում 
Մոնիտ. հաշվետվության ստուգում և հաստատում 

Անկախ աուդիտոր / ՆԳՄ 
Մոնիտորինգի հաշվետվության վերջնական 

հավաստիացում 
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Մոնիտորինգի ընթացքում որակի ապահովում և որակի կառավարում ընթացակարգերը 
կներառեն հետևյալ գործողությունները: 

• Ազգային ստանդարտների պահանջներին համապատասխանող էլեկտրական 
չափիչների օգտագործում, 

• Ստացված տվյալների պահպանում և վերլուծություն համակարգչի միջոցով, 
• Ստացված տվյալների կրկնակի ստուգում, համեմատելով  «Հայաստանի էլեկտրական 

ցանցեր» ՓԲԸ-ից ստացված տվյալների հետ, 
• Տվյալների գրանցման պարզ և հստակ ընթացակարգի կիրառում: 

 
Բ.8 Բազային գծի և մոնիտորինգի կիրառման ավարտի ամսաթիվը և պատասխանատու 
անձինք/կազմակերպությունները 

Բազային գծի և մոնիտորինգի մեթոդոլոգիայի վերջնական տարբերակի ավարտի ամսաթիվը. 
10.05.2010թ. 

Բազային գծի և մոնիտորինգի մեթոդոլոգիայի որոշող անձերը/կազմակերպությունները 

Արմեն Գուլքանյան 
«Զետտալումեն» ՍՊԸ 
Հեռախոս. (+374 91) 42-02-68 
Էլեկտրոնային փոստ. agulk@zettalumen.com 

Արտեմ Խարազյան 
«Զետտալումեն» ՍՊԸ 
Հեռախոս. (+374 91) 21-11-02 
Էլեկտրոնային փոստ. artemduke@yandex.ru  

Վերը հիշատակված ընկերությունները նախագծի մասնակից չէ: 
 
ԲԱԺԻՆ Գ.  Նախագծային գործունեության / կրեդիտավորման ժամանակահատվածի 
տևողությունը 
 
Գ.1 Նախագծային գործունեության տևողությունը 
 
 Գ.1.1. Նախագծային գործունեության մեկնարկը  

13.06.2008թ. 

Ինչպես նշված է նախագծի իրականացման համար անհրաժեշտ հիմնական 
սարքավորումների ձեռքբերման պայմանագրում, ինչը համապատասխանում է ՄԶՄ 
Գործադիր խորհրդի կողմից հաստատված նախագծային գործունեության մեկնարկի 
սահմանմանը: 
 
 Գ.1.2. Նախագծային գործունեության կյանքի ակնկալվող տևողությունը 

20 տարի 



Նախագծային փաստաթղթի ձև (CDM-SSC-PDD) – Տարբերակ 03 
 
ՄԶՄ – Գործադիր խորհուրդ    
 

 31

Գ.2. Կրեդիտավորման ժամանակահատվածի ընտրությունը և համապատասխան 
տեղեկատվությունը  

Նախագծային գործունեությունը կօգտագործի կրեդիտավորման վերականգնվող 
ժամանակահատվածը, ինչպես նկարագրված է Գ.2.1. բաժնում: 

 Գ.2.1. Կրեդիտավորման վերականգնվող ժամանակահատվածը 
 Գ.2.1.1.Կրեդիտավորման առաջին ժամանակահատվածի մեկնարկը  

01/01/2013թ. (կամ նախագծի գրանցման օրը) 

 Գ.2.1.2. Կրեդիտավորման առաջին ժամանակահատվածի տևողությունը 

7 տարի 

 Գ.2.2. Կրեդիտավորման ֆիքսված ժամանակահատվածը  
 
 Գ.2.2.1. Մեկնարկը 
N/A 
 Գ.2.2.2. Տևողությունը 
N/A 
ԲԱԺԻՆ Դ.  Շրջակա միջավայրի վրա ազգեցությունը 
 
Դ.1. Փաստաթղթեր շրջակա միջավայրի վրա նախագծային գործունեության ազդեցության 
վերլուծության վերաբերյալ` եթե դա պահանջում է ընդունող կողմը 

Համաձայն «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի, 
վերականգնվող էներգիայի ոլորտում իրականացվող բոլոր նախագծերը բնապահպանաան 
փորձաքննության (շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման) առարկա են: 
Գեղարոտ ՓՀԷԿ-ի կառուցման նախագիծը ստացել է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 
դրական փորձաքննական եզրակացություն 2008թ. օգոստոսի 25-ին (եզրակացություն թիվ ԲՓ-
102): 

Նախագծում բերված են շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նվազեցմանն ուղղված մի 
շարք միջոցառումներ, որոնցից հիմնականներն են. 

1. Ապահովել ջրառի կետում էկոլոգիական թողքի մեծությունը, որը սահմանված կարգով 
ընդունված է 0.125 խմ/վ 

2. Կառուցել ձկնանցարան պատվարի աջ մասում 
3. Բացառել շինարարական աղբի և հողի կուտակումը բուսածածկ տարածքներում 
4. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում հանված բուսահողի տեղափոխումը և 

պահեստավորումը` հետագայում օգտագործելով ռեկուլտիվացիայի համար: 

Փաստաթղթում նշված բոլոր պահանջները կատարվել են ՓՀԷԿ-ի կառուցման և 
շահագործման ընթացքում: Ձկնանցարանը կառուցվել է 2009թ. որպեսզի երաշխավորվի 
ձկների անվտանգ տեղափոխումը դեպի գետի վերին հոսանքներ: Նախագծի սեփականատերը 
նախատեսում է ՓՀԷԿ-ի շենքի մերձակայքում տնկել մոտ 25-30 ծառ: Ջրառի էկոլոգիական 
թողքի մեծությունը կկարգավորվի պետական լիազոր համապատասխան մարմինների 
կողմից: 
 



Նախագծային փաստաթղթի ձև (CDM-SSC-PDD) – Տարբերակ 03 
 
ՄԶՄ – Գործադիր խորհուրդ    
 

 32

Դ.2. Եթե նախագծի մասնակիցները կամ ընդունող կողմը նախագծի ազդեցությունը 
շրջակա միջավայրի վրա էական են համարում, ապա խնդրվում է տրամադրել 
եզրակացություններ և համապատասխան փաստաթղթեր, որոնք վկայում են ընդունող երկրի 
կողմից պահանջվող ընթացակարգի համաձայն իրականացված շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության գնահատման մասին 

Առաջարկվող նախագծային գործունեությունը չունի որևէ էական բացասական ազդեցություն 
շրջակա միջավայրի վրա: 
 
ԲԱԺԻՆ Ե.  Շահագրգիռ կողմերի մեկնաբանությունները 
 
Ե.1. Տեղական շահագրգիռ կողմերի հարցման և ստացված մեկնաբանությունների հակիրճ  
նկարագրությունը 

Համաձայն գործող օրենսդրության, վերականգնվող էներգետիկայի բնագավառում 
իրականացվող նախագծերի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման 
ընթացակարգը ներառում է նաև հասարակական լսումների գործընթաց: 

“Գեղարոտ” ՓՀԷԿ-ի կառուցման նախագծի հասարակական լսումները կազմակերպվել են 
նախագծի սեփականատիրոջ կողմից և անց են կացվել Արագած գյուղի տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների հետ համատեղ 2008թ. օգոստոսի 8-ին: Հանդիպումը 
կազմակերպվել է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման գործընթացի 
շրջանակներում: Հանդիպումը վարում էր համայնքի ղեկավարը, իսկ մասնակիցներն էին 
համայնքի մոտ 20 բնակիչ, որոնք ապրում են շինարարական հարթակի մերձակայքում: Բոլոր 
մասնակիցները նախօրոք իրազեկվել են հանդիպման անցկացման օրվա և նպատակի մասին 
հեռախոսազանգերի կամ տեղական ադմինիստրացիայի (գյուղապետարանի) կողմից արված 
հայտարարության միջոցով: 

Հանդիպման նպատակն էր նախագծի տեխնիկական, կազմակերպչական և 
բնապահպանական ասպեկտների ներկայացումը և մասնակիցների մեկնաբանությունների և 
կարծիքների արձանագրումը: Հանդիպման արդյունքներն ամփոփվել են համապատասխան 
արձանագրությունում, որը ստորագրվել է նախագծի սեփականատիրոջ և համայնքի 
ղեկավարի կողմից: Արձանագրությունում գրանցված են հանդիպման նպատակը, քննարկված 
հարցերը և նախագիծը հավանության արժանացնելու մասին  գյուղի բնակիչների որոշումը: 
Կայացված որոշումը հաստատված է բոլոր մասնակիցների ստորագրությամբ: 

Համաձայն Հայաստանում ՄԶՄ Լիազորված ազգային մարմնի ընդունված ընթացակարգերի, 
շահագրգիռ կողմերի հետ փաստաթղթի համաձայնեցվել  է փաստաթղթի հաստատման 
փուլում: Այս խորհրդատվական գործընթացը ներառում է նախարարություններ, 
գործակալություններ և ՈԿԿ-ներ,  որոնք ԼԱՄ-ի խնդրանքով ներկայացնում են իրենց 
կարծիքը նախագծի վերաբերյալ: Այս գործընթացը տեղի կունենա Նախագծային 
փաստաթուղթը հաստատման նպատակով ԼԱՄ-ին ներկայացնելուց հետո: 
 
Ե.2. Ստացված մեկնաբանությունների ամփոփումը 

Բացասական մեկնաբանություններ չեն ստացվել: 

E.3. Հաշվետվություն առ այն, թե ինչ միջոցառումներ են կիրառվել շահագրգիռ կողմերից 
ստացված մեկնաբանությունների կապակցությամբ 

Բացասական մեկնաբանություններ չեն ստացվել: 
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Հավելված 1 
 

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ  
Կազմակերպություն Տրիկորոնա ԱԲ 
Փողոց/փոստարկղ 70426 
Շենք  
Քաղաք Ստոկհոլմ 
Նահանգ/շրջան  
Փոստային ինդեքս SE-107 25 
Երկիր Շվեդիա 
Հեռախոս + 46 8 506 88 500 
Ֆաքս + 46 8 34 60 80 
Էլ. փոստ co2@tricorona.se 
Ինտերնետ կայք www.tricorona.se 
Ներկայացուցիչ Նիելս ֆոն Զվեիգբերգ 
Պաշտոն Նախագահ 
Դիմում Պարոն 
Ազգանուն ֆոն Զվեիգբերգ 
Հայրանուն  
Անուն Նիելս 
Վարչություն  
Բջջային հեռախոս  
Ուղիղ կապ + 46 8 506 88 500 
Անձնական էլ. փոստ nvz@tricorona 
 
Կազմակերպություն «Էլ-Կաս» ՍՊԸ 
Փողոց/փոստարկղ  
Շենք  
Քաղաք Բյուրական 
Նահանգ/շրջան ՀՀ Արագածոտն մարզ 
Փոստային ինդեքս 378433 
Երկիր Հայաստանի Հանրապետություն 
Հեռախոս +374 10 23 09 80 
Ֆաքս  
Էլ. փոստ sokratg@yahoo.com 
Ներկայացուցիչ Գրիգորյան Սոկրատ 
Պաշտոն «Էլ-Կաս» ՍՊԸ սեփականատերերի ժողովի նախագահ 
Դիմում Պարոն 
Ազգանուն Գրիգորյան 
Հայրանուն Էդուարդ 
Անուն Սոկրատ 
Բջջային հեռախոս +374 91 42 02 44 
Անձնական էլ. փոստ sokratg@yahoo.com 
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Հավելված 2 
 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 
 
 
Սույն նախագծի իրականացման համար չի օգտագործվել Հավելված I ընդգրկված երկրների 
պետական ֆինանսավորումը: 
 
Նախագիծը կֆինանսավորվի մասնավոր բանկի կողմից տրամադրվող առևտրային վարկի և 
նախագծի սեփականատերերի սեփական միջոցների հաշվին: Սույն նախագծի իրականացման 
համար պետական ֆինանսավորում չի ներգրավվել: 
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Հավելված 3 
 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱԶԱՅԻՆ ԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
 

Շահագործվող սահմանի հաշվարկ 

Տվյալներ ՀՀ էներգետիկ համակարգում գործող էլեկտրակայանների կողմից 2009թ. արտադրված և առաքված էլեկտրաէներգիայի ծավալների մասին 

Հզորություն Արտադրու-
թյուն 

Առաքում 
Կայան Վայր 

Գործարկման 
տարին 

ՄՎտ ՄՎտժ ՄՎտժ 

Վառելիքի 
տիպը 

ՀԱԷԿ Արմավիր 1976, 1980 880.0 2 493 700.0 2 290 400.0 միջուկային 
Հրազդանի ՋԷԿ * Կոտայք 1966-1974 1 110.0 887 800.0 823 900.0 բնական գազ 

Երևանի ՋԷԿ * Երևան 1963-1965 550.0 240 700.0 203 700.0 բնական գազ և 
սինթետիկ գազ 

ՄԷԿ Կոտայք 1936-1962 556.0 486 500.0 478 200.0 հիդրո 
Որոտանի ՀԷԿ-երի կասկադ  Սյունիք 1970-1989 400.0 1 130 600.0 1 122 200.0 հիդրո 
Ձորա ՀԷԿ Լոռի 1932-1933 25.0 95 100.0 93 100.0 հիդրո 
Լոռի-1 հողմաէլեկտրակայան Լոռի 2005 2.64 4 200.0 3 900.0 հողմային 
Բժշկական համալսարանի ԷԿ Երևան 2007 4.0 25 300.0 25 090.0 բնական գազ 
«Արմրոսկոգեներացիա» ՓԲԸ Երևան 2009 2.0 260 260 բնական գազ 
«Երֆրեզ» ԲԲԸ Երևան 2005 0.1 450 410 բնական գազ 
«Լուսակերտի կենսագազի 
գործարան» ՓԲԸ Կոտայք 2008 0.83 2 710 2 700 կենսագազ 

Փոքր ՀԷԿ-եր **   102.4 304100.0 297 500.0 հիդրո 
Էլ. Էն. ներկրում    291 200.0 291 200.0  
ԸՆԴԱՄԵՆԸ   3 632.97 5 962 620.0 5 632 600.0  
Ոչ ՑՇԾ/ՊՇ կայաններ   1 660 1 128 500 1 027 600  
ՑՇԾ/ՊՇ կայաններ   1 972.97 4 834 120 4 605 000  

*) Շահագործվող սահմանում ընդգրկված կայաններ 
**) Ավելի մանրամասն տեղեկատվություն ՓՀԷԿ-երի մասին բերված է ստորև
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Տվյալներ ՀՀ էներգետիկ համակարգում գործող ՓՀԷԿ-երի կողմից 2009թ. արտադրված և առաքված էլեկտրաէներգիայի ծավալների մասին 

Հզորություն Առաքում 
Կայան Վայր 

Գործարկման 
տարին ՄՎտ ՄՎտժ 

Վառելիքի 
տիպը 

“Սալէներգո “ՍՊԸ Լոռի 1999 3,03 12775,8 հիդրո 
“Գյումրի” ՓՀԷԿ Շիրակ 1999 5,28 16307,8 հիդրո 
“Էներգո” ՓԲԸ Վայոց Ձոր 1999 0,68 738,2 հիդրո 
“Կապան-Էներգիա” ՓԲԸ Սյունիք 1999 12,40 37939,1 հիդրո 
“Հակոբջանյանի-Գալստյանի ՓՀԷԿ” 
ՍՊԸ 

Սյունիք 1999 0,84 4084,8 հիդրո 

“Քյու-Էյջ” ՍՊԸ Սյունիք 1999 0,84 2337,7 հիդրո 
“Ագարակ” ՓՀԷԿ Լոռի 1999 0,79 2196,5 հիդրո 
“Արմավիր լույս” ՓԲԸ Արմավիր 1999 2,04 4845,7 հիդրո 
“Մուշեղ ՓՀԷԿ” ՍՊԸ Վայոց Ձոր 1999 0,44 2601,8 հիդրո 
“Իջևան” ՓՀԷԿ Տավուշ 1999 0,61 4211,9 հիդրո 
“Հիդրոէներգիա” ՍՊԸ (Երևան) Երևան 1999 0,75 3421,9 հիդրո 
“Էներգիա” ՍՊԸ (Ավան) Կոտայք 1999 0,20 1061,0 հիդրո 
“Էներգիա” ՍՊԸ (Ապարան) Արագածոտն 2000 1,65 15560,6 հիդրո 
“Արարատ ՋԷԿ” ՓԲԸ (Կամենկա) Լոռի 2001 0,62 3568,6 հիդրո 
“Հիդրոէներգիա” ՍՊԸ (Կոտայք) Կոտայք 2000 1,19 2613,0 հիդրո 
“Գ. Թադևոսյան” ՍՊԸ Գեղարքունիք 2001 0,05 207,0 հիդրո 
“Էներգոտեխնիկա” ՍՊԸ Շիրակ 2001 0,32 1054,8 հիդրո 
“Լեռ-Ջուր” ՍՊԸ (Արջուտ 1) Լոռի 2001 0,50 2187,6 հիդրո 
“Էներգացանցշին” ԲԲԸ Կոտայք 2002 1,20 1066,2 հիդրո 
“Եղեգիս ՓՀԷԿ” ՍՊԸ (Եղեգիս) Վայոց Ձոր 2003 0,80 4673,9 հիդրո 
“Զովաշեն ՓՀԷԿ” ՍՊԸ Արարատ 2002 1,52 3218,7 հիդրո 
“Ատլաս Էներգո” ՍՊԸ Տավուշ 2003 0,44 562,1 հիդրո 
“Էլգիա “ՍՊԸ Սյունիք 2003 0,18 2180,4 հիդրո 
“Նարէներգո” ՍՊԸ Կոտայք 2004 1,00 5520,7 հիդրո 
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“Բազենք” ՓԲԸ Վայոց Ձոր 2004 9,95 26230,9 հիդրո 
“Լեռ-Ջուր” ՍՊԸ (Արջուտ 2) Լոռի 2004 0,80 3796,7 հիդրո 
“Հ-Գ ՀԷԿ” ՍՊԸ Սյունիք 2004 1,20 7701,9 հիդրո 
“Գ.Գ.Վ.” ՍՊԸ Արմավիր 2005 1,71 4640,2 հիդրո 
“Ակունք” ՓԲԸ Տավուշ 2005 1,40 1423,3 հիդրո 
“Հ.Ա.Գ. Էրյակ” ՓԲԸ Կոտայք 2005 0,35 2144,7 հիդրո 
“Զանգեզուր – 95” ՓՀԷԿ Սյունիք 2005 0,80 5210,2 հիդրո 
“Բենզար Էներգիա” ՍՊԸ Սյունիք 2006 0,28 978,2 հիդրո 
“Լորագետ ՓՀԷԿ” ՍՊԸ Սյունիք 2006 0,51 1473,9 հիդրո 
“Աստղիկ-Հովհաննես” ՍՊԸ Սյունիք 2006 0,06 0,0 հիդրո 
“Տիրակալ” ՍՊԸ Լոռի 2006 5,20 13973,8 հիդրո 
“Սինգլ Գոռ” ՍՊԸ Սյունիք 2006 0,62 2207,2 հիդրո 
“Բիթլիս Մեն” ՍՊԸ Արարատ 2006 2,00 2607,2 հիդրո 
“Լեռ Էքս Էներգիա” ՍՊԸ (2) Սյունիք 2006 0,22 1793,8 հիդրո 
“Լեռ-Ջուր” (Չիչխան) Լոռի 2006 1,00 3267,8 հիդրո 
ՌԻՆԷ ՍՊԸ Սյունիք 2006 0,09 358,4 հիդրո 
“Էլեգիս ՓՀԷԿ” ՍՊԸ (Հերմոն) Վայոց Ձոր 2006 1,20 4465,5 հիդրո 
“Պարգև-Վարդան” ՍՊԸ Սյունիք 2006 0,28 1094,3 հիդրո 
“Մավր” ՍՊԸ (Չանախչի) Լոռի 2007 1,44 3097,9 հիդրո 
“Էնգելս Թումանյան” ՍՊԸ Սյունիք 2007 0,06 295,1 հիդրո 
“Իզոդրոմ” ՍՊԸ Լոռի 2007 1,00 6688,5 հիդրո 
“Թեժ” ՓՀԷԿ Կոտայք 2007 2,06 6452,7 հիդրո 
“Սմբուլ” ՍՊԸ  Սյունիք 2007 0,10 858,4 հիդրո 
“Օստ-ԷԻ” ՍՊԸ (Հաղպատ 1) Լոռի 2007 0,32 0,0 հիդրո 
“Օստ-ԷԻ” ՍՊԸ (Հաղպատ 2) Լոռի 2007 1,90 2175,3 հիդրո 
“Ֆիրմա Գ.Ա.Խ.” ՍՊԸ Սյունիք 2007 0,74 1428,6 հիդրո 
“Լեռ Էքս Էներգիա” ՍՊԸ (4) Սյունիք 2007 0,29 1900,9 հիդրո 
“Արարատ ՋէԿ” ՓԲԸ (Գնդեվանք 1 և 2) Լոռի 2007 1,29 5602,3 հիդրո 
“Շաղաթ” ՍՊԸ (Հաղպատ 1) Սյունիք 2007 0,06 176,7 հիդրո 
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“Հոսք” ՍՊԸ Լոռի 2007 0,38 1783,0 հիդրո 
“Լեռ Էքս Էներգիա” ՍՊԸ (6) Սյունիք 2007 0,34 2408,1 հիդրո 
“Քուռկիկ Ջալալ” ՍՊԸ Լոռի 2007 0,42 852,2 հիդրո 
“Լեռնապատի Կանթեղ“ՍՊԸ Լոռի 2008 0,55 1319,9 հիդրո 
“ՏՀՍ” ՍՊԸ Արմավիր 2008 5,14 8921,8 հիդրո 
“Զորաքար” ՍՊԸ Սյունիք 2008 1,28 2106,8 հիդրո 
“Ատլաս Էներգո” ՍՊԸ Տավուշ 2008 2,00 2274,7 հիդրո 
“Գոշէկ” ՍՊԸ Տավուշ 2008 0,36 784,9 հիդրո 
“Սյունիք” ՍՊԸ Սյունիք 2008 1,50 7762,1 հիդրո 
“Հակ ՀԷԿ” ՍՊԸ Վայոց Ձոր 2008 1,53 3367,3 հիդրո 
“Լեռ Էքս Էներգիա “ՍՊԸ (3) Սյունիք 2008 0,26 2074,0 հիդրո 
“Սեկտոր Քվանտ “ՍՊԸ Գեղարքունիք 2008 0,49 2960,0 հիդրո 
“Ա.Ա. Խաչատրյան” ՍՊԸ Սյունիք 2009 0,31 2241,9 հիդրո 
“Հերմոն ՄԱԴ “ՍՊԸ Վայոց Ձոր 2009 1,57 1601,9 հիդրո 
“Անի” ԲԲԸ Շիրակ 2009 3,90 904,7 հիդրո 
“Սուրբ աղբյուր” ՍՊԸ Վայոց Ձոր 2009 0,74 1466,6 հիդրո 
“Արնավառ” ՍՊԸ Շիրակ 2009 1,23 1761,7 հիդրո 
“Քարեվարդ” ՍՊԸ Տավուշ 2009 1,64 1256,8 հիդրո 
“Էլիզա ֆարմ” ՍՊԸ Լոռի 2009 0,73 938,1 հիդրո 
“Վակուֆլո” ՍՊԸ Արագածոտն 2009 1,26 1560,8 հիդրո 
“Ֆիրմա Գ.Ա.Խ.” ՍՊԸ (Հեր-Հեր 1) Վայոց Ձոր 2009 0,63 1181,0 հիդրո 
“Սեկտոր քվանտ ՍՊԸ (Ձորագուղ 3) Գեղարքունիք 2009 0,27 596,9 հիդրո 
“Գոշ” ՓՀԷԿ Տավուշ 2009 0,65 340,3 հիդրո 
“Սանրայս էլեկտրիկ” ՓԲԸ Վայոց Ձոր 2009 0,96 0,0 հիդրո 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ   102,4 297500  
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Շահագործվող սահմանի հաշվարկ 2009թ. համար 
 
ՑՇԾ/ՊՇ խմբում չընդգրկված կայանների արտանետումների կրճատման հաշվարկը 2009թ. համար 

Հզորու-
թյուն Առաքում FCi,m,y NCVi,y EFco2,I,y 

Կայաններ 
ՄՎտ ՄՎտժ 

 Վառելիք
1000 նմ3 ԳՋ/1000 նմ3 տCO2/ԳՋ 

Արտանետման 
գործակիցը 

տCO2հ/ՄՎտժ 

Հրազդանի ՋԷԿ 1 110 823 900 ԲԳ 250 914 34.114 0.0543 0.56 
ԲԳ 113 834 34.626 0.0543 

Երևանի ՋԷԿ 550 203 700 
ՍԳ 16 830 10.051 0.0744 

1.11 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1 660 1 027 600      
 
ՑՇԾ/ՊՇ կայանների արտանետումների կրճատման հաշվարկը 2009թ. համար 

Հզորու-
թյուն Առաքում FCi,m,y NCVi,y EFco2,I,y 

Կայաններ 
ՄՎտ ՄՎտժ 

 Վառելիք 
1000 
նմ3 

ԳՋ/1000 
նմ3 

տCO2/ԳՋ 

Արտանետման 
գործակից 

տCO2հ/ՄՎտժ 

ՀԱԷԿ, մեծ և փոքր ՀԷԿ-եր, “ 
Լոռի-1” հողմաէլեկտրա-
կայան 

1966.0 4285400 
միջուկային, 

հիդրո, 
հողմային 

0 0 0 0 

Բժշկական համալ-
սարանի ԷԿ 

4.0 25090.0 NG 6789 34.507 0.0543 0.51 

«Հայռուսկոգեներացիա» 
ՓԲԸ 

2.0 260.0 NG 70 34.507 0.0543 0.50 

«Երֆրեզ» ԲԲԸ 0.1 410.0 NG 144 34.507 0.0543 0.66 
Լուսակերտի ԿԳ 0.83 2700 BG - - - 0* 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1972.9 4313860      

*) Արտանետումները զրոյական են, որովհետև էներգիան արտադրվում է վերականգնվող ռեսուրսից (կենսագազ) 
 
Շահագործվող սահմանը 2009թ. = 0.6717 տCO2հ/ՄՎտժ
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Լյամբդա գործակցի հաշվարկը 
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Լյամբդայի հաշվարկը պարզ ճշգրտված ՇՍ-ի համար  
 
Ժամերի թիվը, որոնց ընթացքում ՑՇԾ/ՊՇ կայաններն աշխատել 

են սահմանի վրա 2009թ. 1991 ժամ 

Լյամբդա գործակիցը 2009թ. համար 1991 / 8760 = 0.227 
 
Պարզ ճշգրտված շահագործման սահմանը 2009թ. համար = 0.519 տCO2/ՄՎտժ 
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Կառուցված սահմանի հաշվարկ 

Կառուցված սահմանում ընդգրված կայանների խմբի ընտրություն 

Տարբերակ (ա) - 5 ամենավերջին կառուցված (ցանցին միացած) էլեկտրակայանները կամ 

N Կայան Մեկնարկ 2009թ. արտադրված 
էլ. էն (ՄՎտժ) 

Գումարային 
մասնաբաժինը, % 

1 “Էլիզա ֆարմ” ՍՊԸ 2009թ. 0.938 0.02 
2 “Վակուֆլո”ՍՊԸ 2009թ. 1.560 0.04 
3 “Ֆիրմա Գ.Ա.Խ.” ՍՊԸ (Հեր-Հեր 1) 2009թ. 1.181 0.06 
4 “Սեկտոր Քվանտ” ՍՊԸ 2009թ. 0.596 0.07 
5 “Գոշ” ՓՀԷԿ  2009թ. 0.340 0.08 

Տարբերակ (բ) վերջին կառուցված էներգետիկ հզորությունները, որոնց գումարային 
արտադրությունը կազմում է համակարգում արտադրված էլեկտրաէներգիայի (ՄՎտժ) 
ընդհանուր ծավալի 20%-ը: 

Կայան Մեկնարկ
Վառելի

ք 

2009թ. 
արտադրված 
էլ. էն (ՄՎտժ) 

Էլ. էն. 
արտադրության 
մասնաբաժինը 

(%) 

Առաքում, 
ՄՎտժ 

(2009թ.) 

«ՀայՌուսկոգեներացիա» ՓԲԸ 2009թ. ԲԳ 260 0.004 260 
«Երֆրեզ» ԲԲԸ 2009թ. ԲԳ 450 0.008 410 
Բժշկական համալսարանի ԷԿ 2007թ. ԲԳ 25 300 0.42 25 090 
“Լոռի-1” հողմաէլեկտրակայան 2006թ. հողմ. 4 200 0.07 3 900 
ՓՀԷԿ-եր 2009թ. հիդրո 304 100 5.20 297 600 
Որոտանի ՀԷԿ-երի կասկադ 1989թ. հիդրո 1 130 600 18.99 1 122 200 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ   1 457 700 24.48 1 448 790 

Համաձայն մեթոդաբանական գործիքի ընտրվում է (բ) տարբերակը, քանի որ այն 
ներկայացնում է էլեկտրական էներգիայի առավելագույն արտադրություն:  

Կառուցված սահմանում ընդգրկված կայանների արտանետումների գործակիցները 

Կայան Արտանետման գործակից տCO2հ/ՄՎտժ 

«Հայռուսկոգեներացիա» ՓԲԸ 0.5 
«Երֆրեզ» ԲԲԸ 0.66 
Բժշկական համալսարանի ԷԿ 0.51 
“Լոռի-1” հողմաէլեկտրակայան 0 
ՓՀԷԿ-եր 0 
Որոտանի ՀԷԿ-երի կասկադ 0 

Կառուցված սահմանի արտանետման գործակիցը – 0.0090 տCO2/ՄՎտժ 

Համակցված սահմանի հաշվարկը 

ՇՍ Լյամբդա Ճշգրտված ՇՍ ԿՍ ՀՍ 
0.671 0.227 0.519 0.0090 0.264 

Արտանետումների կրճատման հաշվարկը 

12 370 ՄՎտժ * 0.264 տCO2/ՄՎտժ = 3 268 տCO2հ
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Մոնիտորինգի մասին տեղեկատվությունն արդեն ներկայացրած է Բ.7.2 բաժնում: 


