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ԾՐԱԳՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՁԵՎ  

ՄՇՄ ՓՈՔՐԱՄԱՍՇՏԱԲ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

(Վ-ՄԶՄ-ՓՄ-ԳԾ-ՆՓ) 

Տարբերակ 02.0 

 

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ (ԳԾ-ՆՓ) 

 

ՄԱՍ I. Գործողությունների ծրագիր (ԳԾ) 

ԲԱԺԻՆ Ա. ԳԾ-ի ընդհանուր նկարագրությունը 

Ա.1. ԳԾ-ի անվանումը 

>> Փոքր ՀԷԿ-երի ծրագրի գործողություններ Հայաստանում 

Տարբերակ 03  

25/12/2012 

 

Ա.2. ԳԾ-ի նպատակը և ընդհանուր նկարագրությունը 

>> «Հայաստանի Փոքր ՀԷԿ-երի գործողությունների ծրագրի» առաջարկվող ՄԶՄ ծրագիրը 

(այսուհետ` «ԳԾ») Հայաստանում ՀԷԿ-երի նախագծերի իրականացման ծրագիր է:  
 

ԳԾ-ի նպատակն է օգտագործել մթնոլորտ չարտանետված ածխածնի իրացումից ստացված 

ֆինանսական միջոցները (այսուհետ` ածխածնային ֆինանսավորում) Հայաստանում փոքր 

ՀԷԿ-երի նախագծերի համար: «ArmSEFF» ծրագրի (Արդյունաբերական էներգիայի 

էֆեկտիվության և վերականգնելի էներգիայի նախագծերին ուղղված` Հայաստանի կայուն 

էներգիայի ֆինանսավորման վարկի) միջոցով ՎԶԵԲ-ը աջակցում է ԳԾ-ին` նպատակ 

ունենալով ապահովել նախադրյալներ Հայաստանում փոքր ՀԷԿ-երի ստեղծման համար, 

պարզեցնել և խթանել դրանց զարգացումը:  
 

ԳԾ-ն կազմված է նախագծի գործողությունների առանձին բաղադրիչներից (ՆԱԲ-եր), որոնց 

շրջանակում Հայաստանի տարածքում կկառուցվեն փոքր ՀԷԿ-եր` հիդրոէներգիայից 

էլեկտրականություն ստանալու և այն Հայաստանի էներգացանցին մատակարարելու 

նպատակով:   
 

ԳԾ-ն կներառի ՆԱԲ-եր, որոնք ուղղված են`  

 

Նոր փոքր ՀԷԿ-երի ստեղծմանը այն վայրերում, որտեղ նախքան նախագծի 

իրականացումը չեն շահագործվել վերականգնելի էներգիայի կայաններ («զրոյից 

սկսող» կայաններ), 

 

Սույն ԳԾ-ն կներառի. 

(i) Հոսող ջրով աշխատող փոքր ՀԷԿ-երը, և  

(ii) Պահվող ջրով աշխատող փոքր ՀԷԿ-երը:  
 

Սույն ԳԾ-ի շրջանակում յուրաքանչյուր փոքրմասշտաբ ՆԱԲ բաղկացած կլինի մեկ կամ 

ավելի նման ՀԷԿ-երից, որոնց ընդհանուր հզորությունը չի գերազանցի 15 մվ-ը` այսինքն` 

վերականգնելի էներգիայով աշխատող ՄԶՄ-ի փոքր նախագծերի համար սահմանված շեմը: 
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Հաջող իրականացման արդյունքում ներդրողների, իշխանությունների և հանրության համար 

ԳԾ-ը կծառայի որպես մոդել և կհանգեցնի ընկալումների փոփոխմանը, ինչը չափազանց 

կարևոր է Հայաստանում փոքր ՀԷԿ-երի շահագործման ծավալների մեծացման առումով: 

Ավելին, փոքր ՀԷԿ-երի նախագծերին ուղղված ներդրումային շուկայի ձևավորումը էապես 

կազդի երկրի ներսում համակարգի բաղադրիչների արտադրության կարողությունների 

զարգացման վրա և կհանգեցնի համապատասխան տարածաշրջանում արժեքների և 

«կանաչ» աշխատատեղերի ստեղծմանը: 
 

ԳԾ-ի նպատակն է ապահովել հարթակ փոքր ՀԷԿ-երի կառուցման հետ կապված 

ինստիտուցիոնալ, ֆինանսական և կառուցվածքային խոչընդոտների հաղթահարման 

համար: Դրանով իսկ ԳԾ-ն կխթանի Հայաստանում վերականգնելի էներգիայի զարգացմանը 

և հանածո վառելիքի հիման վրա արտադրվող էլեկտրաէներգիայի փոխարինման միջոցով 

կնպաստի ջերմացային գազերի արտանետումների նվազմանը: 
 

Ակնկալվում է, որ ԳԾ-ն կնպաստի կայուն զարգացմանը հետևյալ կերպ (ստորև նշվող 

օգուտները, ի թիվս այլոց, որպես ՄԶՄ-ի նախագծերի հաստատման չափանիշներ, 

պահանջվում են նաև ՀՀ լիազորված պետական մարմնի կողմից)1. 
 

Բնապահպանական օգուտները 

- Օդի և ջրի որակի բարելավում վերականգնելի էներգիայի օգտագործման ծավալների 

մեծացման միջոցով, 

- Բնական պաշարների էֆեկտիվ օգտագործում, 

- Կենսաբազմազանության պապահպանում, որը հանդիսանում է ՇՄԱՎ-ի գործընթացի 

կարևոր տարրերից մեկը : 
 

Տնտեսագիտական օգուտները  

- Ներդրումների խթանման և տեղական համայնքների տնտեսական զարգացման միջոցով 

ԳԾ-ն կնպաստի Հայաստանի կայուն զարգացմանը,  

- ԳԾ-ի շնորհիվ կապահովվի պահանջարկ տեղական ապրանքների նկատմամբ, երբ ի 

հայտ կգա պահեստամասերի անհրաժեշտությունը, որն, իր հերթին, կխթանի 

ձեռնարկատիրական գործունեությունը,  

- ԳԾ-ն կօժանդակի էկոլոգիապես անվնաս, կայուն և ժամանակակից տեխնոլոգիաների և 

«նոու-հաու»-ի փոխանցմանը ընդունող երկրին, 

- Նոր ենթակառուցվածքները կնպաստեն տնտեսական աճին, տեղի բնակիչների 

կենսամակարդակի բարձրացմանը և աղքատության կրճատմանը: 
 

Սոցիալական չափանիշները 

- ԳԾ-ն կնպաստի Հայաստանում զբաղվածության մակարդակի բարձրացմանը և 

շրջաններում «կանաչ» աշխատատեղերի թվի աճին,  

- ԳԾ-ն կնպաստի տեղական կարողությունների հետագա զարգացմանը, 

- Սույն ԳԾ-ում ներառված ՆԱԲ-երում լիովին կապահովվի շահագրգիռ կողմերի 

մասնակցությունը: 
 

 

                                                      
1
 http://www.nature-ic.am/en/Projects_Approval_Criteria 
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Հաստատում այն մասին, որ առաջարկվող ԳԾ-ն համակարգող / կառավարող 

կազմակերպության կողմից ձեռնարկվող կամավոր գործողություն է: 

ԳԾ-ն համակարգող / կառավարող կազմակերպության (ՀԿԿ) կամավոր գործողություն է: 

ՀԿԿ-ի նկատմամբ որևէ պարտադրանք չի գործադրվում իրագործելու իր խնդիրները:  
 

Ա.3. ԳԾ-ի ՀԿԿ-ները և մասնակիցները 

>> Որպես ԳԾ-ի համակարգող / կառավարող կազմակերպություն (ՀԿԿ) է հանդես գալիս 

«Energy Changes Projektentwicklung GmbH»-ը: 

Առաջարկվող ԳԾ-ի իրականացման առումով ՀԿԿ-ն պատասխանատու է հետևյալի համար. 

- ՆԱԲ-երի որոշում և չափանիշների տեսանկյունից դրանց համապատասխանության 

գնահատում 

- ԳԾ-ի փաստաթղթերի կազմում (ՀԿԿ-ԳԾ-ՆՓ և ՀՂԿ-ՆԱԲ-ՆՓ) 

- Ընդունող երկրից թույլտվության նամակի ստացում 

- Ընդունող երկրից և Հավելված I-ի կողմ հանդիսացող երկրներից հաստատման 

նամակի ստացում 

- ՆԱԲ-երի իրականացնողների հետ հաղորդակցում, վերջիններիս աջակցում և 

ուսուցում 

- Մոնիտորինգի գործողությունների համակարգում և տվյալների կառավարում 

- Բոլոր ՆԱԲ-երի առնչությամբ մոնիտորինգի հաշվետվությունների կազմում ԳԾ-ի ՆՓ-

ում նկարագրվող մեթոդաբանությանը համապատասխան 

- Վավերացնողի, հավաստիացնողի և ՄԶՄ-ի գործադիր խորհրդի հետ 

գործողությունների համաձայնեցում և հաղորդակցություն 

- «CER»-երի տրամադրման մասին հայտի ներկայացում «UNFCCC»-ին:  

ԳԾ-ում ՆԱԲ-ի ներառման պահին ՀԿԿ-ն ձեռք կբերի պայմանագրային համաձայնություններ 

փոքր հիդրոէլեկտրակայան(ներ)ի սեփականատիրոջ (առանձին սեփականատերերի) հետ2:  
 

Առաջարկվող սխեմայի ընդհանուր կառուցվածքը տրվում է ստորև գծապատկեր 1-ում.  

                                                      
2
 «Հավելյալության, համապատասխանության չափանիշների մշակման և գործողությունների ծրագրի 

համար մեկից ավելի մեթոդների կիրառման ապացուցման ստանդարտ»-ի համաձայն (Տարբերակ 

01.0 (ԳԽ 65, Հավելված 3), 19-րդ կետ), ԳԾ-ում ՆԱԲ-ի ներառման պահը սահմանվում է հետևյալ 

կերպ. ՆԱԲ-ը պետք է ներառվի ԳԾ-ում այն բանից հետո, երբ ՆԳՄ-ն կհաստատի, որ այն համապատասխանում 

է չափանիշներին:  
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Գծապատկեր 1. Առաջարկվող գործողությունների ծրագրի կառուցվածքը 

 
 

ԳԾ-ի շրջանակում որպես ՆԱԲ-երի իրականացնողներ կարող են հանդես գալ մասնավոր 

կամ հանրային հատվածի կազմակերպությունները: Յուրաքանչյուր ՆԱԲ-ի համար 

պատասխանատվությունը կսահմանվի ՆԱԲ-երի մակարդակում, և նախքան ԳԾ-ում 

յուրաքանչյուր համապատասխան ՆԱԲ-ի ներառումը պայմանագրային հարաբերություններ 

կհաստատվեն ՆԱԲ-ի իրականացնողների և ՀԿԿ-ի միջև:  
 

Ա.4. Կողմը (կողմերը) 

Կողմի (ընդունողի) 

անվանումը ցույց է տալիս 

ընդունող երկիրը 

Նախագծի մասնակից 

հանդիսացող մասնավոր 

և/կամ պետական 

կազմակերպություն(ներ) 

(եթե այդպիսիք առկա են) 

Նշել, թե արդյոք 

համապատասխան Կողմը 

ցանկանում է համարվել 

նախագծի մասնակից 

(Այո/Ոչ) 

Հայաստան (ընդունող 

երկիր) 

«Energy Changes 

Projektentwicklung GmbH» 
Ոչ 

 

Ա.5. ԳԾ-ի ֆիզիկական / աշխարհագրական սահմանները 

>> ԳԾ-ի աշխարհագրական տիրույթն ընդգրկում է Հայաստանի տարածքը: 

ՆԱԲ ԱԾ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ /  ԿԱՌԱՎԱՐՈՂ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

ՆԱԲ 1 - Փոքր ՀԷԿ 

 ՆԱԲ-ի իրականացնող 

ՆԱԲ 2 - Փոքր ՀԷԿ 

ՆԱԲ-ի իրականացնող 

. 

. 

. 

ՆԱԲ n - Փոքր ՀԷԿ 

ՆԱԲ-ի իրականացնող 
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Ա.6. Տեխնոլոգիաները/միջոցառումները 

>> Առաջարկվող ԳԾ-ն իրենից ներկայացնում է ՄԶՄ-ի փոքրամասշտաբ նախագիծ և 

բնութագրվում է ըստ հետևյալի. 

Տեսակ I. – Վերականգնելի էներգիայի նախագծեր 

 

Հզորություն Փոքրամասշտաբ 

(15 մվտ-ից ցածր հզորությամբ) 

Կիրառվող 

մեթոդաբանություն 

«AMS-I.D.» Ցանցին միացած վերականգնելի 

էլեկտրաէներգիայի արտադրություն 

Տարբերակ 17.0, (ԳԽ 61) 

Տեխնոլոգիա/միջոցառում 1. Նոր փոքր ՀԷԿ-ի կառուցում այն վայրում, որտեղ նախքան 

նախագծի իրականացումը չեն շահագործվել 

վերականգնելի էներգիա արտադրող կայաններ («զրոյից 

սկսող» կայան),  

2. Վերականգնելի էներգիայով աշխատող նոր կայանը 

կմատակարարի էլեկտրականություն ազգային կամ 

տարածաշրջանային էներգացանցին  

3. Վերականգնելի էներգիայի նոր կայանը կգործի որպես 

հոսող ջրով և/կամ պահվող ջրով աշխատող փոքր ՀԷԿ  

4. Պահվող ջրով աշխատող փոքր ՀԷԿ-երի պարագայում` 

 Շահագործումը կիրականացվի առկա ջրամբարում` 

առանց փոփոխելու ջրամբարում պահվող ջրի 

ծավալը,  կամ 

 Շահագործումը կիրականացվի առկա ջրամբարում` 

միաժամանակ մեծացնելով ջրամբարի ծավալները, 

իսկ կայանի հզորության խտությունը, համաձայն 

կիրառվող մեթոդաբանությունում ներառված` 

նախագծի արտանետումների բաժնում տրվող 

սահմանումների, 4 Վ/մ2
-ից բարձր կլինի, կամ  

 Շահագործումը կիրականացվի նոր ջրամբարում, իսկ 

կայանի հզորության խտությունը, համաձայն 
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կիրառվող մեթոդաբանությունում ներառված` 

նախագծի արտանետումների բաժնում տրվող 

սահմանումների, 4 Վ/մ2
-ից բարձր կլինի 

 

 

Ա.7. ԳԾ-ի պետական ֆինանսավորումը 

>> Առաջարկվող ԳԾ-ում ներգրավված և Հավելված I-ը ստորագրած որևէ երկրից պետական 

ֆինանսավորում չի տրամադրվի:  
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ԲԱԺԻՆ Բ. Հավելյալության ապացուցումը և համապատասխանության չափանիշների 

մշակումը 

Բ.1. ԳԾ-ի հավելյալության ապացուցումը 

>> Սույն բաժնում ցույց է տրվում հետևյալը. 
 

(i) Առաջարկվող ԳԾ-ն կամավոր համաձայնեցված գործողություն է: 

Հայաստանում հիդրոէլեկտրակայանների կամ վերականգնելի էներգիայի ցանկացած 

նախագծի իրականացումը պարտադիր չէ: Որևէ անձի համար սահմանված չէ 

Հայաստաննում ԳԾ-ը մշակելու պարտավորություն:  

Առաջարկվող ԳԾ-ն կամավոր նախաձեռնություն է` մշակված «Energy Changes 

Projektentwicklung GmbH»-ի կողմից, որի նպատակն է Հայաստանում վերականգնելի 

էներգիայի օգտագործման միջոցով խթանել կայուն զարգացումը: ԳԾ-ն ստանում է ՎԶԵԲ-ի 

աջակցությունը, որը տրամադրվում է «ArmSEFF» ծրագրի (Արդյունաբերական էներգիայի 

էֆեկտիվության և վերականգնելի էներգիայի նախագծերին ուղղված` Հայաստանի կայուն 

էներգիայի ֆինանսավորման վարկի) շրջանակում ԳԾ-ի նախաձեռնմանն ուղղված 

տեխնիկական աջակցության ֆինանսավորման միջոցով` նպատակ ունենալով ապահովել 

նախադրյալներ Հայաստանում փոքր ՀԷԿ-երի ստեղծման համար, պարզեցնել և խթանել 

դրանց զարգացումը: Այդ իսկ պատճառով առաջարկվող ԳԾ-ն կարող է համարվել 

համաձայնեցված կամավոր գործողություն:  
 

(ii) Եթե ԳԾ-ն իրականացնում է համաձայնեցված կամավոր գործողություն, ապա ԳԾ-

ի բացակայության պայմաններում տվյալ գործողությունը չի իրականացվի: 

ԳԾ-ի Ստանդարտի 7-րդ կետի համաձայն, «հավելյալությունը պետք է ապացուցվի` 

սահմանելով  պահանջ այն մասին, որ ՄԶՄ-ի բացակայության դեպքում ՆԱԲ-երից որևէ 

մեկը չի իրականացվի»: 
 

«Գործողությունների ծրագիրը որպես ՄԶՄ-ի առանձին նախագծի գործունեություն 

գրանցելու կարգի և գործողությունների ծրագրի արտանետումների սերտիֆիկացված 

կրճատման վերաբերյալ պարզաբանումներ»-ում (ԳԽ 60 Հավելված 26)
3նշվում է, որ նախագծի 

գործողությունների բաղադրիչի  համատեքստում հավելյալության ամբողջական գնահատում 
չի պահանջվում, և փոխարենը ՆԱԲ-երի հավելյալության հաստատումը պետք է արվի 
համապատասխանության չափանիշների միջոցով:  
Հետևանար, առաջարկվող ԳԾ-ում ներառված յուրաքանչյուր փոքրամասշտաբ ՆԱԲ պետք է 

հստակորեն ցույց տա իր հավելյալությունը համապատասխանության այն բավարարման 

չափանիշների միջոցով, որոնք ամրագրված են ՄԶՄ-ի փոքրամասշտաբ նախագծերի 

գործողությունների համար նախատեսված պարզեցված ձևերի և ընթացակարգերի մասին 

Հավելված Բ-ի Ներդիր Ա-ում, տարբերակ 08 (ԳԽ 63, Հավելված 24)
4

, «Նախագծի 
մասնակիցները պետք է տրամադրեն բացատրություն և դրանով իսկ ցույց տան, որ նախագծի 
գործողությունները չէին իրականացվի ստորև խոչընդոտներից առնվազն մեկի առկայության 
դեպքում. 

(ա) Ներդրումային խոչընդոտ. նախագծի գործողությունների  փոխարեն 
ֆինանսապես առավել կենսունակ այլընտրանքային տարբերակը կհանգեցներ ավելի 
մեծ ծավալի արտանետումների, 

                                                      
3http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/PoA/poa_guid06.pdf 
4 http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/ssc/methSSC_guid05.pdf 

http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/PoA/poa_guid06.pdf
http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/ssc/methSSC_guid05.pdf
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(բ) Տեխնոլոգիական խոչընդոտ. նախագծի փոխարեն տեխնոլոգիապես նվազ 
զարգացած այլընտրանքային տարբերակը պարունակում է ավելի ցածր ռիսկեր` 
պայմանավորված նախագծին հարմարեցված նոր տեխնոլոգիայի աշխատանքի 
անորոշությամբ կամ շուկայում տվյալ տեխնոլոգիայի ունեցած փոքր մասնաբաժնով և 
կառաջացնի ավելի մեծ ծավալի արտանետումներ, 
(գ) Գերակայող գործելակերպով պայմանավորված խոչընդոտ. գերակայող 
գործելակերպը կամ գործող կանոնակարգերի կամ քաղաքականությունների 
պահանջները կհանգեցնեին ավելի մեծ արտանետումներով տեխնոլոգիայի 
ներդրմանը, 
(դ) Այլ խոչընդոտներ. նախագծի բացակայության դեպքում նախագծի մասնակցի 
կողմից նշվող  որևէ այլ կոնկրետ պատճառով, օր.` ինստիտուցիոնալ 
արգելապատնեշների, տեղեկատվության, կառավարման  ռեսուրսների, 
կազմակերպական կարողությունների, ֆինանսական միջոցների կամ նոր 
տեխնոլոգիաների կլանման սահմանափակության դեպքում արտանետումների 
մակարդակը ավելի բարձր կլիներ»: 

 

Ավելին, լրացուցիչ ուղղորդման համար քննության են առնվում հետևյալ փաստաթղթերը. 

(ա) «ՓՄ նախագծերի հավելյալության ապացուցման լավագույն փորձի ոչ պարտադիր 

բնույթի օրինակներ» (ԳԽ 35, Հավելված 34)
5
,  

(բ) ՓՄ ՄԶՄ-ի մեթոդների ընդհանուր ուղեցույցներ, ԳԽ 66, Հավելված 23, տարբերակ 18.0
6
(c) 

«Միկրոմասշտաբ նախագծերի հավելյալության ապացուցման ուղեցույցներ», ներկայումս` 

տարբերակ 03 (ԳԽ 63, Հավելված 23)
7
 

 

Ներդրումային խոչընդոտի դեպքում համապատասխանության չափանիշը որոշվում է 

հավելյալության հիման վրա` հաշվի առնելով հետևյալ փաստաթղթի և ուղեցույցի 

համապատասխան բաժինները. 
 

(գ) «Հավելյալության ապացուցման և գնահատման գործիք», տարբերակ 06 (ԳԽ 65, Հավելված 

21)
8
 

(դ) «Ներդրումային վերլուծության գնահատման ուղեցույցներ», տարբերակ 05 (ԳԽ 62, 

Հավելված 05)
9
  

 

ԳԾ-ում ներառման տեսանկյունից իր համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով 

յուրաքանչյուր ՆԱԲ պետք է ապացուցի իր հավելյալությունը հետևյալ եղանակներով` 

կիրառելով վերոնշյալ ուղեցույցները և կանոնակարգերը. 

- 5 մվտ-ից ցածր հզորություն ունեցող միկրո նախագծերի դեպքում` «Միկրո 

նախագծերի հավելյալության ցուցադրման ուղեցույցներ»-ից բխող 

համապատասխանության չափանիշների միջոցով: 

                                                      
5 http://cdm.unfccc.int/EB/035/eb35_repan34.pdf 
6
 

http://cdm.unfccc.int/filestorage/C/R/L/CRL8TYAOPD3HJXWK5G90ES6Q7BNUIZ/eb66_repan23.pdf?t=QXp8

bTNyOWNjfDCadYXc_hmTSeQ8u55EXWUJ 
7http://cdm.unfccc.int/filestorage/W/V/I/WVI3RN692YMCGLZT40QXBOUA8H5KFP/eb63_repan23.pdf?t=alB8bTB4NTlifDAW

gEvM1uR11OyTp5RT7Vdy 
8 http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-01-v6.0.0.pdf/history_view  
9 http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/reg/reg_guid03.pdf 

http://cdm.unfccc.int/EB/035/eb35_repan34.pdf
http://cdm.unfccc.int/filestorage/W/V/I/WVI3RN692YMCGLZT40QXBOUA8H5KFP/eb63_repan23.pdf?t=alB8bTB4NTlifDAWgEvM1uR11OyTp5RT7Vdy
http://cdm.unfccc.int/filestorage/W/V/I/WVI3RN692YMCGLZT40QXBOUA8H5KFP/eb63_repan23.pdf?t=alB8bTB4NTlifDAWgEvM1uR11OyTp5RT7Vdy
http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-01-v6.0.0.pdf/history_view
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Եթե ՆԱԲ-ն իրենից ներկայացնում է փոքրամասշտաբ նախագիծ, ապա պետք է կիրառվի 

«ՄԶՄ-ի փոքրամասշտաբ նախագծերի համար նախատեսված պարզեցված ձևերի և 

ընթացակարգերի» Հավելված Բ-ի Ներդիր Ա-ն:  

ԳԾ-ում կարող են ներառվել միայն այն նախագծերը, որոնք բավարարում են հավելյալության 

համապատասխանության չափանիշին: Այսպիսով, ԳԾ-ում ներառված յուրաքանչյուր ՆԱԲ-ի 

հավելյալությունը ապացուցելու միջոցով հաստատվում է այն, որ ՄԶՄ-ի ԳԾ-ի 

բացակայության պայմաններում չի իրականացվի ԳԾ-ում ներառված որևէ ՆԱԲ: 
 

(iii) Եթե ԳԾ-ն իրականացնում է որևէ պարտադիր քաղաքականություն/կանոնակարգ, 

ապա վերջինս ենթակա չէ / ենթակա չի լինի կիրարկման:  

Փոքր ՀԷԿ-երի տեխնոլոգիայի ներդրումը Հայաստանում պարտադիր չէ: Առաջարկվող ԳԾ-ն 

կամավոր գործողություն է: 

 

(iv) Պարտադիր կատարման ենթակա որևէ քաղաքականության/կանոնակարգի 

կիրարկման դեպքում ԳԾ-ն կհանգեցնի գործող պարտադիր 

քաղաքականության/կանոնակարգի կիրարկման աստիճանի բարձրացմանը:  

Փոքր ՀԷԿ-երի տեխնոլոգիայի ներդրումը Հայաստանում պարտադիր չէ: Առաջարկվող ԳԾ-ն 

կամավոր գործողություն է: 

 

Ինչպես արդեն նշվել է, հիդրոէներգիայից էլեկտրականության արտադրման միջոցով ցանցի 

էլեկտրաէներգիայի փոխարինման արդյունքում ջերմոցային գազերի արտանետումների 

կրճատումը Հայաստանում պարտադիր չէ և այն չի իրականացվի 

քաղաքականության/կանոնակարգի կիրարկման շրջանակում, իսկ ԳԾ-ում ներառված 

յուրաքանչյուր ՆԱԲ կապացուցի իր հավելյալությունը: Դրանով իսկ ցույց է տրվում, որ 

առաջարկվող ԳԾ-ը հավելյալ է: 
 

Բ.2. ԳԾ-ում ՆԱԲ-ի ներառման համապատասխանության չափանիշները 

>> ԳԾ-ում ՆԱԲ-ի ներառման համապատասխանության չափանիշները հիմնվում են 

«Հավելյալության, համապատասխանության չափանիշների մշակման և գործողությունների 

ծրագրի համար մեկից ավելի մեթոդների կիրառման ապացուցման ստանդարտ»-ի 

պահանջների վրա, տարբերակ 01.0 (ԳԽ 65)
10

 (այսուհետ` ԳԾ-ի ստանդարտ): ԳԾ-ի 

Ստանդարտի կիրառման միջոցով ապացուցվում է, որ բոլոր այն ՆԱԲ-երը, որոնք 

բավարարում են ստորև նշվող հավելյալության չափանիշներին, կապահովեն այն, որ 

կհամապատասխանեն մեթոդաբանությունում ամրագրված բոլոր այն ուղեցույցներին, 

գործիքներին և պահանջներին, որոնք վերաբերում են հավելյալությանը: 
 

ՆԱԲ-ը կարող է ներառվել ԳԾ-ում, եթե այն բավարարում է հետևյալ չափանիշներին, և տվյալ 

համապատասխանությունն հիմնավորվում է համապատասխանության յուրաքանչյուր 

չափանիշի բավարարումն արտացոլող ստորև ապացույցներով. 
 Համապատասխանության չափանիշ ԳԾ-ում ՆԱԲ-ի ներառման գնահատման 

չափանիշների կիրառման ապացույցներ 

(ա) ՆԱԲ-ի աշխարհագրական տիրույթը, ԳԾ-ում կարող է ներառվել միայն այն 

                                                      
10 http://cdm.unfccc.int/Reference/Standards/meth/meth_stan04.pdf 

http://cdm.unfccc.int/Reference/Standards/meth/meth_stan04.pdf
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ներառյալ ժամանակային գործոնով 

պայմանավորված տիրույթը 11
 

համապատասխանում է ԳԾ-ում 

սահմանվող աշխարհագրական 

տիրույթին 

ՆԱԲ-ը, որը տեղակայվել է տվյալ պահի 

դրությամբ Հայաստանի գործող 

տարածքում: 

(բ) Պայմաններ, որոնք թույլ են տալիս 

խուսափել արտանետումների 

կրճատման ծավալի կրկնակի 

հաշվարկից, օր.` ապրանքի եզակի 

նույնականացում և վերջնական 

օգտագործողի տեղակայման վայրեր 

(օր.` ծրագրի լոգո) 

ԳԾ-ում կարող է ներառվել միայն այն 

ՆԱԲ-ը, որը եզակիորեն նույնականացվել է 

և աներկիմաստորեն սահմանվել: 

Չպետք է լինի ՄԶՄ-ի որևէ այլ նախագիծ` 

գրանցված միևնույն նույնականացման 

տվյալներով: 

(գ) Տեխնոլոգիայի/միջոցառման 

մասնագրերը, ներառյալ ծառայության 

ծավալը և տեսակը, աշխատանքի 

սահմանումը, ներառյալ 

փորձարկումների/հավաստագրումների 

հետ համապատասխանությունը 

ԳԾ-ում կարող է ներառվել միայն այն 

ՆԱԲ-ը, որը շահագործում է 15 մվտ-ին 

հավասար կամ դրանից ցածր ընդհանուր 

տեղակայված հզորություն ունեցող 

հիդրոէներգիայի արտադրության 

տեխնոլոգիա: 

(դ) Փաստաթղթային ապացույցների 

միջոցով ՆԱԲ-ի գործարկման 

ամսաթվի ստուգման պայմաններ 

ԳԾ-ում կարող է ներառվել միայն այն 

ՆԱԲ-ը, որի գործարկման ամսաթիվը 

համընկնում կամ հաջորդում է ԳԾ-ի 

վավերացման ամսաթվին 

(համաշխարհային շահագրգիռ կողմերի 

մեկնաբանությունների վերբեռնում 

«UNFCCC»-ի պաշտոնական կայքում): 

(ե) Պայմաններ, որոնք ապահովում են 

ՆԱԲ-երի կողմից կիրառվող մեկ կամ 

ավելի մեթոդների կիրառելիության և 

այլ պահանջների հետ 

համապատասխանությունը 

1. ԳԾ-ում կարող է ներառվել միայն այն 

ՆԱԲ-ը, որը բավարարում է «AMS-I.D.» 

մեթոդաբանության կիրառելիության 

չափանիշներին, տարբերակ 17.0 (ԳԽ 61):  

 

«AMS-I.D.» մեթոդաբանությամբ 

(տարբերակ 17.0 (ԳԽ 61)) սահմանվող 

չափանիշները. 

2. ԳԾ-ում կարող է ներառվել միայն այն 

ՆԱԲ-ը, որը միացած է ՀՀ էներգացանցին: 

3. Եթե ՆԱԲ-ն իրենից ներկայացնում է 

պահվող ջրով աշխատող փոքր ՀԷԿ, ապա 

այն կարող է ներառվել ԳԾ-ում միայն 

ստորև պահանջներից որևէ մեկը 

բավարարելու դեպքում. 

3.1. Շահագործումն իրականացվում 

է առկա ջրամբարում` առանց փոփոխելու 

ջրամբարում պահվող ջրի ծավալը, 

3.2. Շահագործումն իրականացվում 

                                                      
11  Օրինակ` էլեկտրաէներգիայի արտադրման դեպքում արտանետումների գործակիցը կախված է 

տարածաշրջանային կամ պետական կամ ենթատարածաշրջանային ցանցերի ընդգրկած տիրույթից: 
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է առկա ջրամբարում` միաժամանակ 

մեծացնելով ջրամբարի ծավալները, իսկ 

կայանի հզորության խտությունը, 

համաձայն կիրառվող 

մեթոդաբանությունում ներառված` 

նախագծի արտանետումների բաժնում 

տրվող սահմանումների, 4 Վ/մ2
-ից բարձր 

է, 

3.3. Նախագիծը շահագործում է նոր 

ջրամբար, իսկ կայանի հզորության 

խտությունը, համաձայն կիրառվող 

մեթոդաբանությունում ներառված` 

նախագծի արտանետումների բաժնում 

տրվող սահմանումների, 4 Վ/մ2
-ից բարձր 

է: 
 

(զ) Հավելյալության ապացուցման 

վերաբերյալ պահանջներին ՆԱԲ-ի 

համապատասխանությունն ապահովող 

պայմաններ 

1. ԳԾ-ում պետք է ներառվի միայն այն 

ՆԱԲ-ը, որը հստակորեն ցույց է տալիս իր 

հավելյալությունը: 

2.1. Եթե ՆԱԲ-ն իրենից ներկայացնում է 

միկրո նախագիծ, ապա պետք է կիրառվեն 

«Միկրո նախագծերի հավելյալության 

ապացուցման ուղեցույցները»:  

2.2. Եթե ՆԱԲ-ն իրենից ներկայացնում է 

փոքրամասշտաբ նախագիծ, ապա պետք է 

կիրառվի «ՄԶՄ-ի փոքրամասշտաբ 

նախագծերի համար նախատեսված 

պարզեցված ձևերի և ընթացակարգերի» 

Հավելված Բ-ի Ներդիր Ա-ն: 

(է) ՀԿԿ-ի կողմից ԳԾ-ի վերաբերյալ 

սահմանված հատուկ պահանջները, 

ներառյալ տեղացի շահագրգիռ 

կողմերի հետ խորհրդակցությունների 

անցկացման և շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցության վերլուծության 

կատարման պայմանները12
 

1. ԳԾ-ում պետք է ներառվի միայն այն 

ՆԱԲ-ը, որը կատարում է 

բնապահպանական վերլուծությունը ՄԶՄ-

ի եղանակների և ընթացակարգերի 

պահանջներին համապատասխան: ԳԾ-

ում կարող է ներառվել միայն այն ՆԱԲ-ը, 

որը կատարում է շրջակա  միջավայրի վրա 

ազդեցության վերլուծությունը (ՇՄԱՎ) ՀՀ 

օրենքների/ենթաօրենսդրական ակտերի 

համաձայն (եթե նման պահանջը գործում 

է):  

2. ԳԾ-ում կարող է ներառվել միայն այն 

ՆԱԲ-ը, որը իրականացրել է շահագրգիռ 

կողմերի ներգրավման գործընթացը և 

պատշաճորեն հաշվի է առել տվյալ 

                                                      
12  Տես նաև «Գործողությունների ծրագիրը որպես ՄԶՄ-ի առանձին նախագիծ գրանցելու և ԳԾ-ի համար 

արտանետումների կրճատումները սերտիֆիկացնելու կարգի» 6-րդ կետի (m) ենթակետը 
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գործընթացի շրջանակում բարձրացված 

բոլոր մտահոգող խնդիրները: 

3. ԳԾ-ում կարող է ներառվել միայն այն 

ՆԱԲ-ը, որը փոքր ՀԷԿ-երում տեղադրում է 

էներգիայի արտադրման նոր 

սարքավորումներ: Էներգիայի 

արտադրության ոչ մի սարքավորում չի 

կարող փոխանցվել գործող այլ 

կայաններից: 

(ը) Պայմաններ, որոնք թույլ են տալիս 

ապացուցել, որ Հավելված I-ը 

ստորագրած երկրներից 

ֆինանսավորումը (եթե այդպիսին 

առկա է) չի հանգեցնում զարգացմանն 

ուղղված պաշտոնական աջակցության 

ուղղության շեղմանը: 

ԳԾ-ում պետք է ներառվի միայն այն ՆԱԲ-

ը, որը չի ստացել/չի ստանա պետական 

ֆինանսավորում Հավելված I-ը 

ստորագրած որևէ երկրից կամ նման 

ֆինանսավորումը չի հանգեցնում 

Զարգացման պաշտոնական օգնության 

(ԶՊՕ) ուղղության շեղմանը: 

(թ) Համապատասխան դեպքերում` 

թիրախային խումբ (օր.` տեղական 

(առևտրային/արդյունաբերական, 

գյուղական/քաղաքային, ցանցին 

միացած/չմիացած) և բաշխման 

մեխանիզմներ (օր.` ուղղակի 

տեղադրում)
13

 

Թիրախային խումբն ընդգրկում է 

Հայաստանում փոքր ՀԷԿ-եր 

կառուցողներին: 

Բաշխման հատուկ մեխանիզմներ չկան: 

(ժ) Համապատասխան դեպքերում` 

նմուշառումների և 

հետազոտությունների վերաբերյալ 

Խորհրդի հաստատած 

ուղեցույցների/ստանդարտի համաձայն 

ԳԾ-ի շրջանակում նմուշառման 

պահանջների հետ կապված 

պայմաններ 

Կիրառելի չէ 

(ի) Համապատասխան դեպքերում` 

պայմաններ, որոնք ապահովում են 

ՆԱԲ-ի ընդհանուր 

համապատասխանությունը 

փոքրամասշտաբայնության և 

միկրոմասշտաբայնության շեմային 

չափանիշներին 14
 և չեն գերազանցում 

ԳԾ-ում կարող է ներառվել միայն այն 

ՆԱԲ-ը, որի ընդհանուր տեղակայված 

հզորությունը վարկավորման ողջ 

ժամանակաշրջանում ցածր է կամ 

հավասար 15 մվտ-ին: 

                                                      
13 Սրանով կրկին անգամ ստուգվում է ԳԾ-ի մակարդակում կատարված ենթադրությունների հիմնավորությունը: 

Օրինակ` էլեկտրական լուսավորության էֆեկտիվության կիրառման մեջ օրական 3.5 ժամ էլեկտրական 
լուսավորության տվյալի օգտագործումը հիմնավոր է համարվում այն դեպքում, երբ որպես թիրախային խումբ 
են ընդունվում տնային տնտեսությունները, մինչդեռ առևտրային նպատակներով էլեկտրական լուսավորության 
օգտագործման ժամերի քանակը տարբեր է: 

14
  Տես «Միկրո նախագծերի հավելյալության ապացուցման ուղեցույցների» ամենավերջին հաստատված 
տարբերակը (տարբերակ 3, http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/ssc/methSSC_guid22.pdf) և «ՓՄ նախագծերի 
մեթոդների ընդհանուր ուղեցույցների» հաստատված վերջին տարբերակը 

(https://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/ssc/methSSC_guid06.pdf ) 

http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/ssc/methSSC_guid22.pdf
https://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/ssc/methSSC_guid06.pdf
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դրանք ՆԱԲ-ի վարկավորման ողջ 

ժամանակաշրջանում: 

(լ) Համապատասխան դեպքերում` 

նախագծերի գործողությունների 

առանձնացման ստուգում, եթե ՆԱԲ-

երը պատկանում են փոքրամասշտաբ 

(ՓՄՆ) կամ միկրո նախագծերի 

խմբերին15
 

Առաջարկվող ԳԾ-ում պետք է ներառվի 

միայն այն ՆԱԲ-ը, որն իրենից 

ներկայացնում է առանձին փոքր/միկրո 

նախագիծ, այլ ոչ` լայնամասշտաբ 

նախագծի առանձնացված բաղադրիչ: 

(խ) ԳԾ-ի շրջանակներում ՆԱԲ-ների 

բնապահպանական և սոցիալական 

բնորոշ հատկանիշների բարձրացման 

չափանիշ  

ԳԾ-ի շրջանակներում ընդունելի կլինեն 

միայն այն ՆԱԲ-երը, որոնց նկատմամբ չի 

ստացվել առարկություն Հայաստանի 

ԱԼՄ-ի կողմից 
 

Համապատասխանության չափանիշների ճշգրտումը 

Համաձայն «Հավելյալության, համապատասխանության չափանիշների մշակման և 

գործողությունների ծրագրի համար մեկից ավելի մեթոդների կիրառման ապացուցման 

ստանդարտ»-ի, տարբերակ 01.0 (ԳԽ 65)
 16

, (այսուհետ` ԳԾ-ի ստանդարտ), եթե առաջարկվող 

ԳԾ-ի կողմից կիրառվող «AMS-I.D.» մեթոդի տարբերակը վերանայվում է կամ փոխարինվում 

նորով, ապա կիրառության կասեցումից հետո ՀԿԿ-ն պետք է ճշգրտի 

համապատասխանության չափանիշները` հիմնվելով վերանայված կամ նոր ընդունված 

մեթոդաբանության պահանջների վրա և ներառի դրանք ԳԾ-ՆՓ-ի նոր տարբերակում (օր.` 

տարբերակ 1.1) և օրինակելի նոր ՄԶՄ-ԳԾ-ՆՓ-ում, համաձայնեցնի տվյալ տարբերակը 

լիազորված պետական մարմնի հետ և ներկայացնի Խորհրդի հաստատմանը: 
 

Բ.3. Մեթոդների կիրառությունը 

>>Ստորև ներկայացվող բազային գծի և մոնիտորինգի հաստատված մեթոդաբանությունը 

կիրառելի է ԳԾ-ում ներառվելիք բոլոր ՆԱԲ-երի համար. 

Անվանում. «AMS-I.D.» Ցանցին միացված վերականգնելի էլեկտրաէներգիայի 

արտադրություն 

Տարբերակ. 17.0, (ԳԽ 61) 

Հղում. http://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/RSCTZ8SKT4F7N1CFDXCSA7BDQ7FU1X 

 

Եթե կիրառվող մեթոդաբանության գործողությունը կասեցվում է կամ դադարեցվում, ապա 

ԳԾ-ում չի ներառվում որևէ նոր ՆԱԲ այն ժամկետներում, որոնք սահմանվում են «Բազային 

գծի և մոնիտորինգի համար հաստատված մեթոդաբանությունը Խորհրդի կողմից 

վերանայելու կարգ»-ում, ներկայումս տարբերակ 09 (ԳԽ 35, Հավելված 13)
17

: 

 

Մեթոդաբանությունը հետագայում վերանայելու դեպքում ՄԶՄ-ԳԾ-ՆՓ-ները պետք է 

համախատասխանաբար վերանայվեն և հաստատվեն լիազորված պետական մարմնի, իսկ 

այնուհետև` Խորհրդի կողմից, որը կսահմանի ԳԾ-ի նոր տարբերակը և դրան առնչվող ՄԶՄ-

ՆԱԲ-ՆՓ-ները: Նման վերանայումներ չեն պահանջվում այն դեպքերում, երբ 

                                                      
15

 Տես «Նախագծերի առանձնացման գնահատման ուղեցույցների» վերջին հաստատված տարբերակը. տարբերակ 

3, ԳԽ 54, http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/ssc/methSSC_guid17.pdf 
16 

http://cdm.unfccc.int/filestorage/E/6/T/E6TY7DMI28WGCUV5J0K3LAOHBQ9RFN/eb65_repan03.pdf?t=T2d8bTNucW9vfDC

wxMNGjW1pvUALpRC-AVaL c 
17 http://cdm.unfccc.int/Reference/Procedures/meth_proc03_ver09.pdf 

http://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/RSCTZ8SKT4F7N1CFDXCSA7BDQ7FU1X
http://cdm.unfccc.int/Reference/Procedures/meth_proc03_ver09.pdf
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մեթոդաբանությունը վերանայվում է` առանց կասեցնելու կամ դադարեցնելու վերջինիս 

կիրառությունը: 
 

ԲԱԺԻՆ Գ. Կառավարման համակարգը 

>> Որպես ԳԾ-ի գործողությունները համակարգող / կառավարող կազմակերպություն` 

«Energy Changes Projektentwicklung GmbH»-ը պատասխանատու կլինի նախագծի 

մասնակիցների աշխատանքի համակարգման, մոնիտորինգի տվյալների հավաքագրման և 

ՄԳՄ-երի և ՄԶՄ-ի գործադիր խորհրդի հետ հաղորդակցման համար: ՀԿԿ-մ կզարգացնի 

համապատասխան ներքին կարողություններ, որոնք անհրաժեշտ են ԳԾ-ի կառավարման և 

ԳԾ-ում ՆԱԲ-երի ներառման համար: Այն նաև կապահովի ՆԱԲ-երի իրականացնողների 

կարողությունների պատշաճ զարգացումը:  

ՀԿԿ-ի մակարդակում որոշվելիք գործառնական և կառավարչական մեխանիզմները 

նկարագրվում են սույն բաժնում: 

ՆԱԲ-երի մակարդակում գործող հարաբերությունները/կառուցվածքները նկարագրվում են 

սույն ԳԾ-ՆՓ-ի Մաս II-ի բաժին Բ.7.2.-ում: 

ԳԾ-ի կազմակերպական կառուցվածքը. 

 
 

Առաջարկվող ԳԾ-ի իրականացման նպատակով ՀԿԿ-ի կողմից հաստատված 

գործառնական/կառավարչական մեխանիզմները ներառում են հետևյալը. 

(ա) ԳԾ-ում ՆԱԲ-երի ներառման գործընթացում ընդգրկված անձնակազմի 
խնդիրների և պարտականությունների հստակ սահմանում, ներառյալ նրանց 
իրավասությունների ուսումնասիրությունը: 

Սույն ԳԾ-ի ՀԿԿ-ն «Energy Changes Projektentwicklung GmbH»-ին (EC) ավստիրական 

խորհրդատվական ընկերությունն է, որն ունի ՄԶՄ-ի նախագծերի և ԳԾ-երի մշակման մեծ 

փորձ:  «EC»-ի ղեկավարությունը պատասխանատու կլինի ԳԾ-ի իրականացման համար:  

ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ-ում ԳԾ-ի գրանցումից հետո ըստ անհրաժեշտության ՀԿԿ-ն կհանձնարարի 

առաջադրանքների կատարումը առանձին աշխատողներին և/կամ կվարձի նորերին (ներքին 

կադրեր կամ արտաքին խորհրդատուներ): Արտաքին փորձագետները կարող են արտաքին 

մասնագետներին պատվիրակել գործողությունների կամ առաջադրանքների մի մասը: 

Ընկերության ներսում պետք է ստեղծվի ՄԶՄ-ի թիմը, որի պարտականությունները և 

իրավասությունները ներկայացվում են ստորև: Անհրաժետության դեպքում ՀԿԿ-ն կվարձի 

ՄԶՄ-ի նախագծերի լրացուցիչ ղեկավարներ:   

Պաշտոն Պարտականություններ, իրավասություններ 
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«EC»  Ապահովում է ՄԶՄ-ի թիմի ուսուցումը 

 Ապահովում է իրավական և տնտեսական հարցերը 

(պայմանագրեր, հաշիվ-ապրանքագրեր և այլն) 

 Ապահովում է ՄԶՄ-ի գծով արտաքին խորհրդատու 

(հայեցողական) 

 Վարում է աշխատողների անձնական գործերը (նրանց 

ուսուցման և կրթման մասով) 

 Իրացնում է արտանետումների սերտիֆիկացված 

կրճատումները 

ՄԶՄ-ի նախագծի 

ղեկավար 

 Որոշում և գնահատում է նոր ՆԱԲ-երը 

 Ապահովում է բոլոր ՆԱԲ-երի համապատասխանությունը 

պահանջներին և համապատասխանության չափանիշներին  

 Վարում է ՆԱԲ-երի տեղեկատվական բազան (ԳԾ-ի 

տեղեկատվական բազան) 

 Կապ է պահպանում ՆԱԲ-երի իրականացնողների հետ 

 Անցկացնում է ՆԱԲ-երի իրականացնողների ուսուցումը 

 ՆԱԲ-երից ստանում է մոնիտորինգի տվյալները 

 Արտանետումների կրճատման ծավալների հավաստման 

նպատակով կազմում է մոնիտորինգի հաշվետվություններ 

 Աջակցություն է ցուցաբերում ՆԱԲ-ի (ՆԱԲ-երի) 

հավաստման, գրանցման և վավերացման խնդրում 

 Ապահովում է բոլոր պահանջների և կիրառելիության 

չափանիշների հետ ԳԾ-ի համապատասխանությունը 

 Հետևում է մեթոդաբանության և գործիքների 

փոփոխություններին և անհրաժեշտության դեպքում 

փոփոխություններ է կատարում ԳԾ-ՆՓ-ում 

 Իրականացնում է որակի հսկողություն, հաշվետվություններ 

և առաջարկություններ է ներկայացնում ղեկավարությանը 

 

(բ) Անձնակազմի ուսուցման և կարողությունների զարգացմանն ուղղված 
միջոցառումների գրանցումը 

Աշխատողների ուսուցման և կրթման վերաբերյալ բոլոր գրանցումները պահվում են 

ընկերության աշխատողների անձնական գործերում: 
 

(գ) ԳԾ-ում ՆԱԲ-երի ներառման համապատասխանության տեխնիկական 
ուսումնասիրության կարգը 

Պատասխանատու անձը (ՄԶՄ-ի նախագծի ղեկավարը) ստուգում է պայմանների հետ ՆԱԲ-

ի համապատասխանությունը և հիմնավորում այն փաստաթղթերով/ապացույցներով (նշվում 

են սույն ԳԾ-ՆՓ-ի Մաս II-ի Բաժին Բ.5-ում): 
 

(դ) Կրկնակի հաշվառման (օր.` նոր ՆԱԲ-ը որպես ՄԶՄ նախագիծ կամ որպես մեկ այլ 
ԳԾ-ի ՆԱԲ ներառման) դեպքերի բացառման ընթացակարգ 

Կրկնակի հաշվառումից խուսափելու նպատակով ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ 

ՈՐՊԵՍ ՄԶՄ-ի ԱՌԱՆՁԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ ԳՐԱՆՑԵԼՈՒ ԵՎ ԳԾ-ի ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ 

ԿՐՃԱՏՈՒՄՆԵՐԸ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ (ԳԽ 55, Հավելված 38, կետ 

6(i)), ՀԿԿ-ն կհաստատի, որ ԳԾ-ի ՆԱԲ-ում ներառված գործողությունները գրանցված չեն 
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ԳԾ-ի որևէ այլ ՆԱԲ-ում կամ ՄԶՄ-ի որևէ այլ գրանցված նախագծում` կիրառելով հետևյալ 

ընթացակարգը. 

 Չափանիշներին ՆԱԲ-ի համապատասխանության ստուգման ժամանակ ՀԿԿ-ն (ՄԶՄ-ի 

նախագծի ղեկավարը) կիրականացնի մանրազնին հսկողություն` ուղղված ԳԾ-ի ներքին 

մակարդակում և ՄԶՄ-ի արտաքին մակարդակում կրկնակի հաշվառման դեպքերի 

բացահայտմանը հետևյալ կերպ.   
 

Կրկնակի հաշվառման ներքին ստուգում: ԳԾ-ի վերը նկարագրվող տեղեկատվական 

բազան կբացառի յուրաքանչյուր ՆԱԲ-ի եզակի «GPS»-ի կոորդինատների կրկնակի 

մուտքագրումը համակարգ: Այսպիսով կապահովվի այն, որ առանձին ՓՀԷԿ-ը կներառվի 

միայն մեկ ՆԱԲ-ում, իսկ առանձին ՆԱԲ-ը կներառվի ԳԾ-ում միայն մեկ անգամ: 
 

Կրկնակի հաշվառման արտաքին ստուգում: ՀԿԿ-ն (ՄԶՄ-ի նախագծի ղեկավարը) 

կկատարի ստուգումը` կիրառելով հանրության համար հասանելի տեղեկատվության 

աղբյուրները (օր.` «UNFCCC»-ի պաշտոնական կայքի, «UNEP Risoe CD4CDM»-ի 

տվյալները, «VCS»-ի պաշտոնական կայքը և այլն) և կհաստատի, որ  ԳԾ-ի ՆԱԲ-ում 

ներառված գործողությունները գրանցված չեն ԳԾ-ի որևէ այլ ՆԱԲ-ում կամ ՄԶՄ-ի որևէ 

այլ գրանցված նախագծում:  

 Ներառման պահին ՆԱԲ-ի իրականացնողը պետք է պայմանագիր ստորագրի ՀԿԿ-ի հետ, 

որը, ի թիվս այլոց, կհավաստի, որ ՆԱԲ-ի իրականացնողը չի գրանցի տվյալ ՓՀԷԿ-ը կամ 

դրա բլոկներից որևէ մեկը որպես ՄԶՄ-ի առանձին նախագիծ կամ որպես մեկ այլ ԳԾ-ի 

ՆԱԲ: 
 

ՓՀԷԿ-ը և/կամ  ՆԱԲ-ը ԳԾ-ի մեկ այլ ՆԱԲ-ում կամ ՄԶՄ-ի մեկ այլ գրանցված նախագծում 

գրանցելու կամ ՆԱԲ-ի իրականացնողի կողմից պայմանագիրը չստորագրելու դեպքում 

համապատասխան ՆԱԲ-ը ՀԿԿ-ի կողմից չի ներառվի առաջարկվող ԳԾ-ում: 
 

(ե) ԳԾ-ում ներառված յուրաքանչյուր ՆԱԲ-ի գրանցումների վարման և 
փաստաթղթերի հսկողության գործընթացը 

ՆԱԲ-ի կողմից կառավարվող տեղեկատվության և փաստաթղթերի թափանցիկությունն ու 

բարձր որակն ապահովելու համար յուրաքանչյուր ՆԱԲ պետք է ունենա հատուկ 

նախագծված հաշվառման համակարգ, իսկ ԳԾ-ը` հատուկ տեղեկատվական բազա:  
 

Յուրաքանչյուր ՆԱԲ-ի հաշվառման համակարգը. 
ԳԾ-ում ներառված յուրաքանչյուր փոքր ՀԷԿ-ի հստակ նույնականացման նպատակով ՀԿԿ-ն 

պետք է մշակի հերթական համարակալման համակարգ և յուրաքանչյուր ՆԱԲ-ին տա եզակի 

հերթական համար: Հերթական համար, որը պետք է բաղկացած լինի տառերից և թվերից, 

պետք է եզակիորեն տարբերակի յուրաքանչյուր ՆԱԲ մյուսներից: 

Հերթական համարակալման տվյալ համակարգը պետք է կիրառվի ԳԾ-ի տեղեկատվական 

բազայի վարման ժամանակ: Տեղեկատվական բազայում շարունակաբար կգրանցվեն 

բազային գծի, ինչպես  նաև մոնիտորինգի տվյալները և կհաշվառվեն վարկավորման 

ժամանակաշրջանում (ժամանակաշրջաններում) յուրաքանչյուր ՆԱԲ-ի արտանետումների 

կրճատման ծավալները: ՀԿԿ-ն պատասխանատու կլինի յուրաքանչյուր ՆԱԲ-ին առնչվող 

գրանցումների ու տվյալների կառավարման համար: Տեղեկատվական բազան կվարվի 

էլեկտրոնային եղանակով, իսկ անհրաժետության դեպքում` թղթային տարբերակով (օր.` 
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փաստաթղթեր և գրավոր ապացույցներ) և կծառայի որպես հիմք ՆԳՄ-ի կողմից կատարվող 

հավաստումների համար: 
 

ԳԾ-ի տեղեկատվական բազայում ՀԿԿ-ի կողմից գրանցվող և փաստաթղթավորվող 

տվյալները.  

- ՆԱԲ-ի հերթական համարը 

- ՆԱԲ-ի իրականացնողի անվանումը, հասցեն, կապի տվյալները 

- ՆԱԲ-ի տեղակայման ստույգ վայրը (քաղաք/նահանգ/շրջան, փոքր ՀԷԿ-երի «GPS» 

կոորդինատներ) 

- Փոքր ՀԷԿ-ի և նրա յուրաքանչյուր բլոկի գործարկման ամսաթիվը 

- Վարկավորման ժամանակաշրջանի սկզբի և ավարտի ամսաթվերը 

- Յուրաքանչյուր փոքր ՀԷԿ-ի տեխնիկական մասնագրերը (տեսակ, մակնիշ, մոդել, 

տեղակայված հզորություն, թողարկման տարի և այլն) 

- Շահագործման թույլտվությունների գործողության ավարտի ամսաթվերը (եթե այդպիսիք 

կիրառելի են) 

- Մոնիտորինգի ենթակա պարամետրերը 

- Հավաստման կարգավիճակը: 
 

Յուրաքանչյուր ՆԱԲ-ի իրականացնող նաև պետք է ստեղծի հաշվառման համակարգ:  

ՆԱԲ-ի իրականացնողը պետք է իրականացնի կայանի տվյալների մոնիտորինգը և 

հաշվառումը: Կայանի տվյալների մոնիտորինգը գլխավորապես ենթադրում է յուրաքանչյուր 

ՆԱԲ-ի կողմից ցանցին մատակարարվող և ցանցից ստացվող էլեկտրաէներգիայի տվյալների 

չափումը: ՆԱԲ-ի իրականացնողը կզեկուցի մոնիտորինգի ենթարկվող պարամետրերը ՀԿԿ-

ի նախագծի ղեկավարին:  
 

(զ) ԳԾ-ի կառավարման համակարգի շարունակական կատարելագործմանն ուղղված 
միջոցառումները 

ԳԾ-ի կառավարման համակարգը պետք է շարունակաբար ուսումնասիրվի բոլոր 

համապատասխան աշխատողների կողմից` նպատակ ունենալով բացահայտել հնարավոր 

թույլ կողմերը, սպառնալիքները և դրանց վերացմանն ուղղված քայլերը, ինչպես նաև 

բարելավման հնարավորությունները: Կխրախուսվի բոլոր աշխատողների կողմից ՄԶՄ-ի 

նախագծի ղեկավարին կամ անմիջականորեն կառավարման խորհրդին կարծիքների և 

առաջարկությունների ներկայացումը: Առաջադրված հարցերին լուծում գտնելու նպատակով 

ՄԶՄ-ի նախագծի ղեկավարը կամ ընկերության ղեկավարությունից ընտրված 

ներկայացուցիչը պետք է այնուհետև անցկացնի մանրամասն քննարկում բոլոր 

համապատասխան անձանց մասնակցությամբ: Անհրաժեշտության դեպքում նա կհատկացնի 

ֆինանսական և/կամ մարդկային ռեսուրսներ, կնշանակի քայլերի իրականացման համար 

պատասխանատու անձին և կզեկուցի արդյունքները:  

Բարձր կգնահատվի «կանխել նախքան ուղղելը» մոտեցումը: 
 

(է) Այլ կարևոր տարրերը 

 

1. Հիմնավորում այն բանի, որ ԳԾ-ում ներառված ՄԶՄ-ի ՓՄ-ՆԱԲ-ը մեկ այլ ծրագրային 
աշխատանքի (ՆԱԲ-ի) կամ ՄԶՄ-ի նախագծի առանձնացված բաղադրիչ չէ: 
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ՓՄ նախագծերի առանձնացման դեպքերի գնահատման ուղեցույցների (տարբերակ 03, (ԳԽ 

54, Հավելված 13)
18

, «Գործողությունների ծրագրի (ԳԾ) շրջանակում առանձնացումների 

դեպքերի որոշման ուղեցույց» վերնագրով բաժին II-ի համաձայն, ԳԾ-ի առաջարկվող 
փոքրամասշտաբ ՆԱԲ-ը համարվում է խոշորամասշտաբ գործողությունների 
առանձնացված բաղադրիչ, եթե արդեն իսկ իրականացվում է աշխատանք 19

,որը 
բավարարում է ստորև նշվող (ա) և (բ) պայմանները.  

(ա) Արդեն իսկ նախաձեռնված աշխատանքն իրականացվում է այն նույն անձի կողմից, 
որը հանդես է գալիս որպես առաջարկվող փոքրամասշտաբ ՆԱԲ-ի իրականացնողը, 
կամ նախաձեռնված աշխատանքների համար որպես համակարգող կամ կառավարող 
մարմին է հանդես գալիս այն անձը, որը նաև կառավարում է միևնույն 
տեխնոլոգիաների/միջոցառումներ ներառող խոշորամասշտաբ ԳԾ-ը, և  

(բ) Նախաձեռնված աշխատանքի ամենամոտակա սահմանը գտնվում է առաջարկվող 
փոքրամասշտաբ ՆԱԲ-ի տիրույթից մինչև 1 կմ հեռավորության վրա: 

Եթե վերը 2-րդ կետի համաձայն համարվում է, որ ԳԾ-ի առաջարկվող փոքրամասշտաբ 
ՆԱԲ-ը առանձնացված բաղադրիչ է, սակայն ԳԾ-ի գրանցված փոքրամասշտաբ ՆԱԲ-ի կամ 
ՄԶՄ-ի գրանցված նախագծի հետ միասին տվյալ ՆԱԲ-ն իր ընդհանուր չափերով չի 
գերազանցում փոքրամասշտաբ ՆԱԲ-ի և փոքրամասշտաբ «A/R» նախագծի 
սահմանաչափերը (համաձայն համապատասխանաբար «4/CMP.1» և  «5/CMP.1» որոշման 
Հավելված II-ի), ապա ԳԾ-ի ՆԱԲ-ը իրավունակ է կիրառելու փոքրամասշտաբ ՆԱԲ-երի և 
փոքրամասշտաբ «A/R» ՄԶՄ նախագծերի համար նախատեսվող պարզեցված եղանակներն 
ու ընթացակարգերը:  
 

Յուրաքանչյուր ՆԱԲ-ի ներառման պահին առանձնացումը բացառելու նպատակով. 

 ՀԿԿ-ն (ղեկավորությունը) պետք է ստուգի և հավաստիանա նրանում, որ ՆԱԲ-ի 

գործունեության տիրույթից 1 կմ հեռավորության վրա այն չի կառավարում  

խոշորամասշտաբ այնպիսի ԳԾ-ը, որը ներառում է միևնույն 

տեխնոլոգիաները/միջոցառումները և պատկանում է նախագծերի միևնույն դասին, և   

 ՀԿԿ-ն (ՄԶՄ-ի նախագծի ղեկավարը) պետք է ստուգի և հավաստիանա նրանում, որ 

ՆԱԲ-ի գործունեության տիրույթից 1 կմ հեռավորության վրա ՆԱԲ-ի իրականացնողը 

արդեն իսկ չի նախաձեռնել միևնույն տեխնոլոգիաներ/միջոցառումներ ներառող և 

նախագծերի միևնույն դասին պատկանող մեկ այլ նախագիծ: 

 

Երկու պահանջներից որևէ մեկի չկատարման դեպքում ՀԿԿ-ն քայլեր չի ձեռնարկի 

առաջարկվող ԳԾ-ում համապատասխան ՆԱԲ-ը ներառելու ուղղությամբ: 

Այսպիսով, կբացառվեն այն դեպքերը, երբ ԳԾ-ում ներառված որևէ ՆԱԲ կհանդիսանա 

խոշորամասշտաբ նախագծի առանձնացված բաղադրիչը: 
 

2. ՆԱԲ-երի իրականացնողները տեղեկացված են և համաձայնել են, որ իրենց 
նախագծերը ներառվում են ԳԾ-ում. 

Գործողությունների սույն ծրագրում ներառված ՆԱԲ-երի իրականացնողները պետք է 

հավաստեն սա` ստորագրելով պայմանագիր ՀԿԿ-ի հետ (ինչպես նշվում է վերը):  

                                                      
18 http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/ssc/methSSC_guid17.pdf 
19 Որը կարող է լինել (i) ԳԾ-ի գրանցված փոքրամասշտաբ ՆԱԲ, (ii)ԱԾ-ի մեկ այլ փոքրամասշտաբ ՆԱԲ-ի 

գրանցման հայտ կամ (iii) մեկ այլ ՄԶՄ նախագիծ:   
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Նախքան ԳԾ-ում ՆԱԲ-ի ներառումը ՆԱԲ-ի իրականացնողը պետք է պայմանագրային 

հարաբերություններ հաստատի ՀԿԿ-ի հետ` հավաստելով, որ. 

- ՆԱԲ-ը չի գրանցվել և չի գրանցվելու որպես ՄԶՄ-ի առանձին նախագիծ կամ մեկ այլ 

ԳԾ-ի ՆԱԲ: 

- ՆԱԲ-ի իրականացնողը տեղեկացված է, որ ՆԱԲ-ը կներառվի սույն ԳԾ-ում: 
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ԲԱԺԻՆ Դ. ԳԾ-ի տևողությունը 

Դ.1. ԳԾ-ի մեկնարկման ամսաթիվը 

>> 

ԳԾ-ի մեկնարկման ամսաթիվ է համարվում համաշխարհային շահագրգիռ կողմերից 

կարծիքներ ստանալու նպատակով «UNFCCC»-ի պաշտոնական կայքում ՄԶՄ-ԳԾ-ՆՓ-ի 

վերբեռնման ամսաթիվը: 
 

Առաջարկվող ԳԾ-ի ակնկալվող մեկնարկման ամսաթիվ` 03/08/2012: 

 

Դ.2. ԳԾ-ի ժամանակաշրջանը 

>> 28 տարի 0 ամիս 

«Գործողությունների ծրագիրը որպես ՄԶՄ-ի առանձին նախագծի գործունեության 

գրանցման և ԳԾ-ի համար արտանետումների կրճատման սերտիֆիկացման կարգի» 

(տարբերակ 04.1 (ԳԽ 55), Հավելված 38
20

) համաձայն, ԳԾ-ի ժամանակաշրջանը չպետք է 
գերազանցի 28 տարին: 
 

ԲԱԺԻՆ Ե. Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը 

Ե.1. Շրջակա միջավայրի ազդեցության վերլուծության կատարումը 

>> Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության վերլուծությունը (ՇՄԱՎ) կատարվում է ՓՄ ՆԱԲ-

երի մակարդակում: 

Նախագծերը (ՆԱԲ-երը) բնութագրվում են եզակի տեխնիկական պայմաններով և շրջակա 

միջավայրի վրա ունեցած ազդեցությամբ: Այդ իսկ պատճառով յուրաքանչյուր ՆԱԲ-ի համար 

պետք է կատարվի առանձին ՇՄԶՎ: 
 

Ե.2. Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության վերլուծությունը 

>> Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումը/վերլուծությունը կկատարվի ՆԱԲ-

երի մակարդակում և մանրամասն կնկարագրվի ՆԱԲ-ՆՓ-ում: 

Յուրաքանչյուր առանձին ՆԱԲ-ի ՇՄԱՎ-ը պետք է կատարվի ՀՀ օրենսդրության 

պահանջներին համապատասխան: 
 

ԲԱԺԻՆ Զ. Տեղացի շահագրգիռ կողմերի կարծիքները 

Զ.1. Կարծիքների ստացում տեղացի շահագրգիռ կողմերից 

>> Տեղացի շահագրգիռ կողմերի հետ խորհրդակցությունները կանցկացվեն ՆԱԲ-երի 

մակարդակում` հաշվի առնելով ՆԱԲ-երի իրականացման եզակի տեխնիկական 

պայմանները և ազդեցությունը:  

Յուրաքանչուր ՆԱԲ-ի իրականանցնող ՀԿԿ-ի աջակցությամբ պետք է.  

 Առաջարկի տեղացի շահագրգիռ կողմերին ներկայացնելու կարծիքներ առաջարկվող 

ՆԱԲ-ի վերաբերյալ և ցույց տա, թե ինչպես են ձեռնարկվել շահագրգիռ կողմերի 

ներգրավմանը և կարծիքների ստացմանն ուղղված պատշաճ 

քայլերը/գործողությունները, 

 Առաջարկի տեղացի շահագրգիռ կողմերին ներկայացնելու կարծիքներ 

հրապարակային և թափանցիկ եղանակով` ապահովելով տվյալ կարծիքների 

ներկայացման ողջամիտ ժամկետը և ստացումը: ՆԱԲ-ի իրականացնողը պետք է 

նկարագրի առաջարկվող ՆԱԲ-ն այնպես, որ այն հասկանալի լինի տեղացի 

                                                      
20 http://cdm.unfccc.int/filestorage/X/T/1/XT12DHPN79U4FISGMYA0OJW5KZLQVR.1/eb55_repan38.pdf?t=aXR8bHVocTNvfD

D4bftQ4X81fyvUkfR1XEij 
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շահագրգիռ կողմերի համար, ինչպես նաև կազմի ստացված կարծիքների 

ամփոփագիրը: ՆԱԲ-ի իրականացնողը պետք է ցույց տա, որ առաջարկվող ՆԱԲ-ի 

վերաբերյալ ստացված բոլոր կարծիքները հաշվի են առնվել, ինչպես նաև ավարտի 

տեղացի շահագրգիռ կողմերի հետ խորհրդակցման գործընթացը նախքան 

առաջարկվող ՆԱԲ-ը ՆԳՄ-ի հաստատմանը ներկայացնելը:  
 

Զ.2. Ստացված կարծիքների ամփոփագիրը 

>> Տեղացի շահագրգիռ կողմերի հետ խորհրդակցությունները կանցկացվեն ՆԱԲ-ի 

մակարդակում` հաշվի առնելով ՆԱԲ-երի իրականացման եզակի տեխնիկական 

պայմանները և ազդեցությունը:  
 

Զ.3. Ստացված կարծիքների քննության մասին հաշվետվությունը 

>> Տեղացի շահագրգիռ կողմերի հետ խորհրդակցությունները կանցկացվեն ՆԱԲ-երի 

մակարդակում` հաշվի առնելով ՆԱԲ-երի իրականացման եզակի տեխնիկական 

պայմանները և ազդեցությունը:  
 

ԲԱԺԻՆ Է. Հաստատումը և թույլատրումը 

>> «Մաքուր զարգացման մեխանիզմի նախագծերի ստանդարտի» Բաժին Զ-ի համաձայն, 

սույն ԳԾ-ՆՓ-ն ՆԳՄ-ի հաստատմանը ներկայացնելու պահին նախագծի մասնակիցները 

պետք է ստանան հաստատման նամակ առաջարկվող ՄԶՄ-ի նախագծում ընդգրկված 

յուրաքանչյուր կողմի ԼՊՄ-ից, որը կհավաստի, որ21. 

(ա) Կողմը ստորագրել է Կիոտոյի արձանագրությունը,  

(բ) Առաջարկվող ՄԶՄ-ի նախագծում մասնակցությունը կամավոր է,  

(գ) Նախագծի մասնակիցները լիազորված են մասնակցելու ՄԶՄ-ի առաջարկվող 

նախագծում:  
 

Ի լրումն, եթե նախագծի մասնակիցները ներգրավվել են ընդունող երկրից, ապա 

հաստատման նամակը պետք է ներառի նաև հավաստում այն մասին, որ առաջարկվող ՄԶՄ 

նախագիծը աջակցում է ընդունող երկրին կայուն զարգացման ապահովման խնդրում:  
 

ՄԱՍ II. Նախագծի գործողությունների բաղադրիչի (ՆԱԲ) օրինակելի ձև 

ԲԱԺԻՆ Ա. Օրինակելի ՆԱԲ-ի ընդհանուր նկարագրությունը 

Ա.1. Օրինակելի ՆԱԲ-երի նպատակը և ընդհանուր նկարագրությունը 

>> Սույն ԳԾ-ի շրջանակում ՆԱԲ-ը. 

 Նոր, «զրոյից կառուցվող» ՀԷԿ է, 

 Տեղակայված է Հայաստանի տարածքում, 

 Բաղկացած է մեկ կամ ավելի ՀԷԿ-երից/բլոկներից, 

 Հոսող կամ պահվող ջրով աշխատող ՀԷԿ է, 

 Ունի ավելի քան 15 մվ տեղակայված հզորություն, 

 Արտադրվող էլեկտրաէներգիան մատակարարում է Հայաստանի էներգացանցին , 

                                                      
21 Հնարավոր է, որ հաստատման փուլում նախագծի ՆՓ-ն հանրության համար հասանելի դարձնելու պահին 

առաջարկվող ՄԶՄ նախագիծը դեռևս հաստատված չլինի տվյալ երկրի կողմից, սակայն գրանցման հայտի 
ներկայացման պահին պետք է ապահովվի բոլոր համապատասխան երկրներից հաստատման ստացումը:  
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 Կհանգեցնի Հայաստանում վերականգնելի էներգիայի օգտագործման ծավալների 

աճին և էլեկտրաէներգիայի արտադրության ածխածնային ինտեսիվության 

կրճատմանը:  
 

ԲԱԺԻՆ Բ. Բազային գծի և մոնիտորինգի մեթոդաբանության կիրառումը 

Բ.1. Հղում բազային գծի և մոնիտորինգի հաստատված մեթոդին (մեթոդներին) 

>> Ստորև ներկայացվող մեթոդները (նախատեսված բազային գծի և մոնիտորինգի 

հաշվարկների համար) պետք է կիրառվեն ԳԾ-ում ներառվելիք բոլոր ՆԱԲ-երի կողմից. 
 

Անվանում`  «AMS-I.D.» Ցանցին մատակարարվող վերականգնելի էլեկտրաէներգիայի 

արտադրություն 

Տարբերակ`  17.0, (ԳԽ 61) 

Հղում`  http://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/RSCTZ8SKT4F7N1CFDXCSA7BDQ7FU1X 

 

Եթե հաստատված մեթոդաբանությունը կասեցվում է կամ հանվում կիրառությունից, ապա 

որևէ նոր ՆԱԲ չի ներառվում ԳԾ-ում այն ժամկետներում, որոնք նշվում են «Բազային գծի և 

մոնիտորինգի հաշվարկների հաստատված մեթոդաբանությունը Խորհրդի կողմից 

վերանայելու կարգ»-ում ( ներկայումս տարբերակ 09 (ԳԽ 35, Հավելված 13))
22

: 

 

Մեթոդաբանությունը հետագայում վերանայելու դեպքում ՄԶՄ-ԳԾ-ՆՓ-ները պետք է 

համախատասխանաբար վերանայվեն և հաստատվեն լիազորված պետական մարմնի, իսկ 

այնուհետև` Խորհրդի կողմից, որը կսահմանի ԳԾ-ի նոր տարբերակը և դրան առնչվող ՄԶՄ-

ՆԱԲ-ՆՓ-ները: Նման վերանայումներ չեն պահանջվում այն դեպքում, երբ 

մեթոդաբանությունը վերանայվում է առանց կասեցնելու կամ դադարեցնելու վերջինիս 

կիրառությունը: 
 

Հաստատված մեթոդաբանությունը ներառում է նաև հետևյալը. 

 «Էներգահամակարգի արտանետումների գործակցի հաշվարկման գործիք», և 

 «ACM0002 – Վերականգնելի աղբյուրներից ցանցին միացված էլեկտրաէներգիայի 

արտադրության բազային գծի համախմբված մեթոդաբանություն» (սույն ԳԾ-ն ՆԳՄ-ի 

հաստատմանը ներկայացնելու պահի դրությամբ վերջին խմբագրությունը տարբերակ 

12.3.0-ն է (ԳԽ 66))
23

 

 «ՓՄ ՄԶՄ-ների մեթոդաբանությունների ընդհանուր ուղեցույցներ» (սույն ԳԾ-ն ՆԳՄ-

ի հաստատմանը ներկայացնելու պահի դրությամբ վերջին խմբագրությունը 

տարբերակ 18-ն է (ԳԽ 66))
 24

 

Հավաստվում է այն, որ ԳԾ-ի ներքո ՆԱԲ-երի կողմից կիրառման ենթակա մեթոդները և 

գործիքները հաստատվել են Խորհրդի կողմից: 

ՆԱԲ-երի հավելյալությունը պետք է ապացուցվի և գնահատվի «Հավելյալության, 

համապատասխանության չափանիշների մշակման և գործողությունների ծրագրի համար 

մեկից ավելի մեթոդների կիրառման ապացուցման ստանդարտ»-ի պահանջներին 

համապատասխան (սույն ԳԾ-ն ՆԳՄ-ի հաստատմանը ներկայացնելու պահի դրությամբ 

վերջին խմբագրությունը տարբերակ 01.0 է (ԳԽ 65))
25

: 

                                                      
22 http://cdm.unfccc.int/Reference/Procedures/meth_proc03_ver09.pdf 

 
24

http://cdm.unfccc.int/filestorage/C/R/L/CRL8TYAOPD3HJXWK5G90ES6Q7BNUIZ/eb66_repan23.pdf?t=QXp8

bTNyOWNjfDCadYXc_hmTSeQ8u55EXWUJ 
25http://cdm.unfccc.int/Reference/Standards/meth/meth_stan04.pdf 

http://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/RSCTZ8SKT4F7N1CFDXCSA7BDQ7FU1X
http://cdm.unfccc.int/Reference/Procedures/meth_proc03_ver09.pdf
http://cdm.unfccc.int/Reference/Standards/meth/meth_stan04.pdf
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 ԳԾ-նկիրառում է.  

 «Գործողությունների ծրագիրը որպես ՄԶՄ-ի առանձին նախագիծ գրանցելու կարգի և 

գործողությունների ծրագրի արտանետումների կրճատման սերտիֆիկացման կարգ» 

(սույն ԳԾ-ն ՆԳՄ-ի հաստատմանը ներկայացնելու պահի դրությամբ վերջին 

խմբագրությունը տարբերակ 04.1 է, ԳԽ 55, Հավելված 38) 26
 

 «Մաքուր զարգացման մեխանիզմի նախագծերի մստանդարտ» (սույն ԳԾ-ն ՆԳՄ-ի 

հաստատմանը ներկայացնելու պահի դրությամբ վերջին խմբագրությունը տարբերակ 

01.0 է, ԳԽ 65, Հավելված 5)
27

 

 

Բ.1. Մեթոդաբանության (մեթոդաբանությունների) կիրառումը 

>> 

Կիրառվում է «AMS-I.D. – Ցանցին միացված վերականգնելի էներգիայի արտադրություն» 

մեթոդաբանությունը», որովհետև այն վերաբերում է վերականգնելի աղբյուրներից ստացվող 

և ցանցին միացված էլեկտրաէներգիայի արտադրությանը, ինչպես նաև նախատեսվում է, որ 

յուրաքանչյուր ՆԱԲ-ի ընդհանուր տեղակայված հզորությունը չի գերազանցի 15 մվ-ի շեմը: 

Կիրառվում է միայն տվյալ Տեսակ I մեթոդաբանությունը: Նշված մեթոդաբանության 

կիրառելիությունը հիմնավորված է, քանի որ ԳԾ-ում ներառված բոլոր ՆԱԲ-երը պետք է 

ապացուցեն, որ բավարարում են համապատասխանության կոնկրետ չափանիշները: 

Մեթոդաբանության կիրառելիության չափանիշները, ինչպես նաև ՆԱԲ-ի 

համապատասխանության չափանիշները (Բաժին Բ.5., չափանիշ (ե)) ներկայացվում են 

ստորև աղյուսակում. 

Կիրառելիության պայման Հիմնավորում  

1. և 2. Սույն մեթոդաբանությունը 
բաղկացած է վերականգնելի 
էներգիայի արտադրության 
միավորներից (օր.` ֆոտոհրաբխային, 
հիդրո, մակընթացային/ալիքային, 
գեոջերմային և վերականգնելի 
կենսազանգված), որոնք. 

(ա) էլեկտրաէներգիա են 
մատակարարում ազգային կամ 
տարածաշրջանային 
էներգացանցին, կամ 

(բ) Պայմանագրային հիմունքով 
ազգային/տարածաշրջանային 
ցանցի միջոցով 
էլեկտրաէներգիա են 
մատակարարում որոշակի 
սպառողին: 

Առաջարկվող ՆԱԲ-երի շրջանակում 

կտեղակայվեն վերականգնելի էներգիայի 

արտադրության միավորներ, այն է` փոքր ՀԷԿ-եր: 
 

 

 

ՆԱԲ-երի ՓՀԷԿ-երի արտադրած 

էլեկտրաէներգիան կմատակարարվի 

Հայաստանի էներգացանցին:  
 

3. Սույն մեթոդաբանությունը 
կիրառելի է այն նախագծերի համար, 
որոնց արդյունքում.  

(ա) Տեղակայվում է նոր 

Սույն ԳԾ-ի շրջանակում ՆԱԲ-երի շրջանակում 

կտեղակայվեն փոքր ՀԷԿ-եր. 
 

(ա) միայն այն վայրերում, որտեղ նախկինում չի 

                                                      
26 http://cdm.unfccc.int/Reference/Procedures/PoA_proc01.pdf  
27 http://cdm.unfccc.int/Reference/Standards/pp/pp_stan01.pdf 

http://cdm.unfccc.int/Reference/Procedures/PoA_proc01.pdf
http://cdm.unfccc.int/Reference/Standards/pp/pp_stan01.pdf
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էլեկտրակայան այն 
վայրում, որտեղ նախքան 
նախագծի իրականացումը 
չեն շահագործվել 
վերականգնելի էներգիայի 
կայաններ («զրոյից սկսող» 

կայաններ), 

(բ) Ավելացվում է 
հզորությունը, 
(գ) Առկա կայանը 
(կայանները) վերազինվում 
են, կամ 

(դ) Առկա կայանը 
(կայանները) 
փոխարինվում են նորով: 

գործել վերականգնելի էներգիայի որևէ կայան 

(«զրոյից սկսող» կայանններ) 
 

4. Սույն մեթոդաբանությունը կարող է 
կիրառվել պահվող ջրով աշխատող 
ՀԷԿ-երի կողմից, որոնք բավարարում 
են ստորև պայմաններից առնվազն 
մեկ. 

(ա) Նախագծի 
գործողություններն 
իրականացվում են առկա 
ջրամբարում` առանց 
փոփոխելու ջրամբարում 
պահվող ջրի ծավալը, 
(բ) Նախագծի 
գործողություններն 
իրականացվում են առկա 
ջրամբարում` միաժամանակ 
մեծացնելով ջրամբարի 
ծավալները, իսկ կայանի 
հզորության խտությունը, 
համաձայն կիրառվող 
մեթոդաբանությունում 
ներառված` նախագծի 
արտանետումների բաժնում 
տրվող սահմանումների, 4 
Վ/մ2-ից բարձր է, 
(գ) Նախագծի 
գործողությունների 
արդյունքում կառուցվում են 
նոր ջրամբարներ, իսկ 
էլեկտրակայանի հզորության 
խտությունը, «Նախագծի 
արտանետումներ» բաժնում 

Սույն ԳԾ-ի շրջանակում ՆԱԲ-երը կտեղակայեն 

հոսող կամ պահվող ջրով աշխատող ՓՀԷԿ-եր: 

Տվյալ պայմանը չի տարածվում հոսող ջրով 

աշխատող ՀԷԿ-երի վրա: 
 

Պահվող ջրով աշխատող ՀԷԿ-երի պարագայում 

առանձին ՆԱԲ-երը կբավարարեն 

մեթոդաբանությունում նշվող պայմանները, 

որպեսզի համապատասխանեն առաջարկվող 

ԳԾ-ում ներառման պահանջներին. 

(ա) Շահագործումը կիրականացվի առկա 

ջրամբարում` առանց փոփոխելու 

ջրամբարում պահվող ջրի ծավալը, կամ 

(բ) Շահագործումը կիրականացվի առկա 

ջրամբարում, իսկ հզորության փոփոխված 

խտությունը կգերազանցի 4վ/մ2
-ն, կամ 

(գ) Կկառուցվի 4վ/մ2
-ն գերազանցող 

հզորության խտություն ունեցող նոր 

ջրամբար: 
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տրվող սահմանումների 
համաձայն, 4վ/մ2

-ից մեծ է: 

5. Եթե նոր բլոկն ունի և 
վերականգնելի, և ոչ վերականգնելի 
էներգիայի բաղադրիչներ (օր.` 
հողմային/դիզելային բլոկ), ապա 
ՄԶՄ-ի նախագծի 
փոքրամասշտաբայնության համար 
սահմանված 15 մվ-ի շեմը կիրառելի է 
միայն վերականգնելի էներգիայի 
բաղադրիչի նկատմամբ: Եթե նոր 
բլոկն աշխատում է հանածո 
վառելիքով, ապա ողջ բլոկի 
հզորությունը չպետք է գերազանցի 15 
մվ-ն: 

Առաջարկվող ԳԾ-ի ՆԱԲ-երը կունենան միայն 

վերականգնելի էներգիայի բաղադրիչ, որը 

փոքրամասշտաբ ՄԶՄ նախագծերի դեպքում չի 

գերազանցում 15 մվ-ի սահմանաչափը: 

6. Ջերմային և էլեկտրաէներգիայի 
զուգակցված (կոգեներացման) 

համակարգերը այս կատեգորիայի 
առումով չեն համապատասխանում 
չափանիշին: 

Տվյալ դեպքում կիրառելի չէ. առաջարկվող ԳԾ-

ում ներառվող ՆԱԲ-երը չեն հանդիսանում 

կոգեներացիայի համակարգեր: 

7. Եթե նախագիծը ենթադրում է 
վերականգնելի էներգիայով աշխատող 
առկա կայանում նոր բլոկների 
կառուցում, ապա նոր լրացուցիչ 
բլոկները պետք է ունենան 15 մվ-ից 
ցածր հզորությունը և ֆիզիկապես 
առանձնացված լինեն գործող 
բլոկներից: 

Տվյալ դեպքում կիրառելի չէ. բոլոր 

համապատասխան ՆԱԲ-երն իրենցից 

կներկայացնեն «զրոյից սկսող» 

էլեկտրակայաններ: 

8. Վերազինման կամ նոր 
կայանի/բլոկի կառուցման դեպքում 
նախագիծը կհամարվի 
փոքրամասշտաբ, եթե վերազինված 
կամ նոր կառուցված կայանի/բլոկի 
ընդհանուր արտադրական ծավալը չի 
գերազանցում 15 մվ սահմանաչափը: 

Տվյալ դեպքում կիրառելի չէ. առաջարկվող ԳԾ-

ում ներառվող ոչ մի ՆԱԲ-ով չի նախատեսվում 

գործող կայանի/բլոկի վերազինում կամ դրա 

փոխարեն նորի կառուցում: 

 

 

Բ.3. Աղբյուրները և ջերմոցային գազերը 

>> «AMS-I.D.» մեթոդաբանության համաձայն (տարբերակ 17.0 (ԳԽ 61)), նախագծի տարածքը 
ընդգրկում է նախագծի էլեկտրակայանը և ֆիզիկապես էներգահամակարգին միացված բոլոր 
այն էլեկտրակայանները, որոնց միացված է ՄԶՄ-ի նախագծի էլկետրակայանը:  
Բազային գիծը ներառում է ՆԱԲ-ի շրջանակում տեղահանվելիք էլեկտրակայանների կողմից 

էլեկտրաէներգիայի արտադրության հետ կապված արտանետումները: Սա ներառում է 

Հայաստանի էներգացանցին միացված էլեկտրակայաններում հանածո վառելիք օգտագործող 

սարքավորումների տեղահանման հետ կապված արտանետումները:  
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Ստորև աղյուսակում ցույց են տրվում նախագծերի արտանետումներիև բազային գծի 

արտանետումների հաշվարկման նպատակով նախագծերի տիրույթում ներառված 

արտանետումների աղբյուրները և գազերը. 

Աղբյուր Գազ 
Ներառվո՞

ւմ է 

Հիմնավորում / 

բացատրություն 

Բ
ա

զ
ա

յի
ն

 գ
ի

ծ CO2 -ի արտանետումներ նախագծի 

հետևանքով տեղահանված և հանածո 

վառելիքով աշխատող 

էլեկտրակայանների 

արտադրությունից 

CO2 Այո 
Արտանետումների 

հիմնական աղբյուր 

CH4 Ոչ 
Արտանետումների փոքր 

աղբյուր 

N2O 
Ոչ Արտանետումների փոքր 

աղբյուր 

Ն
ա

խ
ա

գ
ծի

 գ
ո

ր
ծո

ղ
ո

ւթ
յո

ւն
ն

ե
ր

 

Արտանետումներ ՀԷԿ-երի 

ջամբարներից 

CO2 
Ոչ Արտանետումների փոքր 

աղբյուր 

CH4 Այո 

Արտանետումների 

հիմնական աղբյուր, եթե 

ՆԱԲ-ը պահվող ջրով 

աշխատող ՆԱԲ է 

N2O 
Ոչ Արտանետումների փոքր 

աղբյուր 

Գեոջերմային էլեկտրակայանների 

գործունեությամբ պայմանավորված 

արտանետումներ 

CO2 

Ոչ Կիրառելի չէ, գեոջերմային 

էլեկտրական կայաններ 

չկան 

CH4 

Ոչ Կիրառելի չէ, գեոջերմային 

էլեկտրական կայաններ 

չկան 

N2O 

Ոչ Կիրառելի չէ, գեոջերմային 

էլեկտրական կայաններ 

չկան 

CO2 արտանետումներ` 

պայմանավորված նախագծերի 

գործողությունների շրջանակում 

տեղում հանածո վառելիքի 

սպառումով 

CO2 

Ոչ Հանածո վառելիքի 

սպառման բացակայության 

դեպքում կիրառելի չէ 

CH4 
Ոչ Ոչ 

N2O Ոչ Ոչ 

 

 

Բ.4. Հիմնական սցենարի նկարագրություն 

>> «AMS.I.D.»-ի (տարբերակ 17.0 (ԳԽ 61)) 10-րդ կետում հիմնական սցենարը սահմանվում է 

հետևյալ կերպ (եթե նախագիծն իրենից ներկայացնում է վերականգնելի էներգիա արտադրող 

և ցանցին միացած կայան/բլոկ). հիմնական սցենարի ներքո նախագծի կողմից ցանցին 
մատակարարվող էլեկտրաէներգիան այլակերպ կարտադրվեր ցանցին միացած 
էլեկտրակայանների շահագործման և էլեկտրաէներգիայի արտադրության նոր աղբյուրները 
ցանցին միացնելու միջոցով»:  
ՆԱԲ-ի բազային գծի արտանետումները հաշվարկվում են` կիրառելով ցանցի 

արտանետումների գործակիցը (ՑԱՆ), որն արտացոլում է գործող էլեկտրակայանների 

կողմից հանածո վառելիքի սպառումը և ՆԱԲ-ի շրջանակում ներդրվող էլկետրակայանների 

արտադրած էլեկտրաէներգիայի կանխատեսվող ծավալները: 
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Բ.5. Օրինակելի ՆԱԲ-ի համապատասխանության ապացուցումը 

>> Չափանիշների հետ համապատասխանության տեսանկյունից ՆԱԲ-ը կարող է ներառվել 

ԳԾ-ում, եթե ՆԱԲ-ը բավարարում է հետևյալ չափանիշներին և համապատասխանությունը 

ցույց է տրվում ստորև յուրաքանչյուր չափանիշի բավարարման ապացույցներով. 

(ա) Համապատասխանության չափանիշ. ՆԱԲ-ի աշխարհագրական տիրույթը, այդ թվում 

ժամանակային գործոնով պայմանավորված տիրույթը28
 համապատասխանում է ԳԾ-

ում սահմանվող աշխարհագրական տիրույթին 

ԱԾ-ում ՆԱԲ-ի ներառման գնահատման չափանիշի կիրառելիության ապացուցում.  

 ԳԾ-ում կարող է ներառվել միայն այն ՆԱԲ-ը, որը տեղադրվել է տվյալ պահի 

դրությամբ գործող` Հայաստանի տարածքի սահմաններում: 

Չափանիշի հետ ՆԱԲ-ի համապատասխանության ապացույց.  

1. ՆԱԲ-ի «GPS» կոորդինատները 

2. Համապատասխան երկրի քարտեզը, որտեղ նշվում է նախագծի վայրը 

 

(բ) Համապատասխանության չափանիշ. Պայմաններ, որոնք թույլ են տալիս խուսափել 

արտանետումների կրճատման ծավալի կրկնակի հաշվարկից, օր.` ապրանքի եզակի 

նույնականացումը և վերջնական օգտագործողի տեղակայման վայրերը (օր.` ծրագրի 

լոգոն) 

 ԳԾ-ում ՆԱԲ-ի ներառման գնահատման չափանիշի կիրառելիության ապացուցում.  

 ԳԾ-ում կարող է ներառվել միայն այն ՆԱԲ-ը, որը եզակիորեն նույնականացվել և ոչ 

երկիմաստորեն սահմանվել է: 

Չպետք է լինի ՄԶՄ-ի որևէ այլ նախագիծ` գրանցված միևնույն նույնականացման 

տվյալներով: 

Չափանիշի հետ ՆԱԲ-ի համապատասխանության ապացույց.  

1. «UNFCCC»-ի պաշտոնական կայքի ստուգում ՀԿԿ-ի կողմից ՆԱԲ-ը ԳԾ-ում 

ներառելու պահին և հավաստում այն մասին, որ ՆԱԲ-ը գրանցված չէ որպես մեկ այլ 

ԳԾ-ի նախագիծ կամ որպես ՄԶՄ-ի առանձին նախագիծ 

2. ՆԱԲ-ի եզակի նույնականացում, ՆԱԲ-ի համար սահմանվող եզակի ծածկագիր (երբ 

ՆԱԲ-ը ներառվում է ԳԾ-ում), որը մուտքագրվում է հետևյալ տվյալները պարունակող 

ԳԾ-ի տեղեկատվական բազա. 

 ՆԱԲ-ի իրականացնողի (փոքր ՀԷԿ-ի սեփականատիրոջ) անվանումը, 

 ՆԱԲ-ի ստույգ տեղակայման վայրը` երկիր, շրջան, քաղաք, փոքր ՀԷԿ-երի 

«GPS» կոորդինատներ 
, 

 Փոքր ՀԷԿ-ի գործարկման ամսաթիվը (եթե փոքր ՀԷԿ-ը դեռևս չի գործարկվել, 

ապա գործարկման նախատեսվող ամսաթիվը),  

 Վարկավորման ժամանակաշրջան(ներ)ի նախատեսվող սկզբի և ավարտի 

ամսաթվերը, 

 Յուրաքանչյուր բլոկի տեղակայված հզորությունը  

3. Այլընտրաբար, ՀԿԿ-ի կողմից տեղակայման վայր կատարած այցի 

արձանագրությունը/հաշվետվությունը 

 

(գ) Համապատասխանության չափանիշ. տեխնոլոգիայի/միջոցառման մասնագրերը, 

ներառյալ ծառայության ծավալը և տեսակը, աշխատանքի սահմանումը, ներառյալ 

փորձարկումների/հավաստագրումների հետ համապատասխանությունը 

                                                      
28  28  Օրինակ` էլեկտրաէներգիայի արտադրման դեպքում արտանետումների գործակիցը կախված է 

տարածաշրջանային կամ պետական կամ ենթատարածաշրջանային ցանցերի ընդգրկած տիրույթից: 
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 ԳԾ-ում ՆԱԲ-ի ներառման գնահատման չափանիշի կիրառելիության ապացուցում.  

 ԳԾ-ում կարող է ներառվել միայն այն ՆԱԲ-ը, որը շահագործում է 15 մվտ-ին 

հավասար կամ ցածր ընդհանուր տեղակայված հզորություն ունեցող հիդրոէներգիայի 

արտադրության տեխնոլոգիա: 

Չափանիշի հետ ՆԱԲ-ի համապատասխանության ապացույց.  

Նպատակահարմարության և առկայության դեպքում ապացույցների ներկայացում, 

օր.` նախագծի տեխնիկական հաշվետվություն, նախագծի տեխնիկական նախագիծ, 

տեխնոլոգիայի նկարագրություն` տրամադրված արտադրողի կողմից  

 

(դ) Համապատասխանության չափանիշ. Փաստաթղթային ապացույցների միջոցով ՆԱԲ-ի 

գործարկման ամսաթվի ստուգման պայմաններ 

 ԳԾ-ում ՆԱԲ-ի ներառման գնահատման չափանիշի կիրառելիության ապացուցում.  

 ԳԾ-ում կարող է ներառվել միայն այն ՆԱԲ-ը, որի գործարկման ամսաթիվը 

համընկնում կամ հաջորդում է ԳԾ-ի վավերացման ամսաթվին (համաշխարհային 

շահագրգիռ կողմերի մեկնաբանությունների վերբեռնում «UNFCCC»-ի պաշտոնական 

կայքում): 

Չափանիշի հետ ՆԱԲ-ի համապատասխանության ապացույց.  

ՀԿԿ-ի կողմից ստուգում, ամսաթվերի համեմատություն և հաստատում այն բանի, որ 

ՆԱԲ-ի գործարկման (տեխնոլոգիայի պատվիրման/գնման) ամսաթիվը հաջորդում է / 

կհաջորդի ԳԾ-ի մեկնարկմանի ամսաթվին  

 

(ե) Համապատասխանության չափանիշ. պայմաններ, որոնք ապահովում են ՆԱԲ-երի 

կողմից կիրառվող միասնական կամ մեկից ավելի մեթոդների կիրառելիության 

պայմանի և այլ պահանջների հետ համապատասխանությունը 

 ԳԾ-ում ՆԱԲ-ի ներառման գնահատման չափանիշի կիրառելիության ապացուցում.  

1. ԳԾ-ում կարող է ներառվել միայն այն ՆԱԲ-ը, որը բավարարում է «AMS-I.D.» 

մեթոդաբանության կիրառելիության չափանիշներին, տարբերակ 17.0 (ԳԽ 61) և ԳԾ-

ում ՆԱԲ-ի ներառման պահին համապատասխանում է տվյալ մեթոդաբանության 

կիրառելիության չափանիշներին:  

 

«AMS-I.D.» մեթոդաբանությամբ (տարբերակ 17.0 (ԳԽ 61)) սահմանվող չափանիշները. 
 

2. ԳԾ-ում կարող է ներառվել միայն այն ՆԱԲ-ը, որը միացած է Հայաստանի 

էներգացանցին 

3. Եթե ՆԱԲ-ն իրենից ներկայացնում է պահվող ջրով աշխատող փոքր ՀԷԿ, ապա այն 

կարող է ներառվել ԳԾ-ում միայն ստորև պահանջներից որևէ մեկը բավարարելու 

դեպքում. 

 3.1. Շահագործումն իրականացվում է առկա ջրամբարում` առանց փոփոխելու 

ջրամբարում պահվող ջրի ծավալը, 

3.2. Շահագործումն իրականացվում է առկա ջրամբարում` միաժամանակ 

մեծացնելով ջրամբարի ծավալները, իսկ կայանի հզորության խտությունը, համաձայն 

կիրառվող մեթոդաբանությունում ներառված` նախագծի արտանետումների բաժնում 

տրվող սահմանումների, 4 վ/մ2
-ից բարձր է, 

3.3. Նախագիծը շահագործում է նոր ջրամբար, իսկ կայանի հզորության 

խտությունը, համաձայն կիրառվող մեթոդաբանությունում ներառված` նախագծի 

արտանետումների բաժնում տրվող սահմանումների, 4 վ/մ2-ից բարձր է: 
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Մեթոդաբանության չափանիշի հետ ՆԱԲ-ի համապատասխանության ապացույց.  

1. «UNFCCC»-ի պաշտոնական կայքի ստուգում ՀԿ-ի կողմից ՆԱԲ-ը ԳԾ-ում ներառելու 

պահին և հավաստում այն մասին, որ կիրառվում է մեթոդաբանության գործող 

տարբերակը: 

2. Նպատակահարմարության և առկայության դեպքում ապացույցների ներկայացում, 

օր.` ցանցին միացման նախնական հաստատում, էլեկտրաէներգիայի գնման 

պայմանագիր կամ ցանցի օպերատորի հետ ՆԱԲ-ի կնքած որևէ այլ համապատասխան 

համաձայնագիր կամ պայմանագիր, կամ նախագծի տեխնիկական հաշվետվություն, 

որտեղ նշվում է ցանցին միացման կետը և այլն: 

3. Նպատակահարմարության և առկայության դեպքում` նախագծի տեխնիկական 

հաշվետվություն և/կամ հիդրոէներգիայի արտադրության տեխնոլոգիաների 

պատվերներ, տեխնոլոգիաների գնման փաստաթղթեր և այլն: 

 3.1. Նախագծի տեխնիկական հաշվետվություն կամ համապատասխան 

փաստաթուղթ, եթե նախագիծն իրականացվում է առկա ջրամբարում` առանց 

փոփոխելու ջրամբարում առկա ջրի ծավալը: 

 3.2. և 3.3. ՆԱԲ-ի հզորության խտության հաշվարկ: Հզորության խտությունը 

արտացոլող տեղեկատվությունը և ապացույցները կներկայացվեն ՆԳՄ-ի կողմից 

անցկացվող ստուգման ժամանակ, ինչպես նաև համապատասխան 

տեղեկատվությունը կներառվի ՆԱԲ-ՆՓ-ում: 
 

(զ) Համապատասխանության չափանիշ. Հավելյալության ապացուցման վերաբերյալ 

պահանջներին ՆԱԲ-ի համապատասխանությունն ապահովող պայմաններ  

 ԳԾ-ում ՆԱԲ-ի ներառման գնահատման չափանիշի կիրառելիության ապացուցում.  

 ԳԾ-ում կարող է ներառվել միայն այն ՆԱԲ-ը, որը հստակորեն ցուցադրում է իր 

հավելյալությունը: 

Չափանիշի հետ ՆԱԲ-ի համապատասխանության ապացույց.  

Ապացույցները տրամադրվում են ԳԾ-ի ստանդարտով նախատեսված 

ընթացակարգերի ճիշտ կիրառման միջոցով և այն հանգամանքով, որ 

հայտարարությունները և ենթադրությունները հիմնվում են տվյալների հուսալի 

աղբյուրների և փաստերի վրա: 

Հավելյալությունը գնահատվում և ապացուցվում է ՆԱԲ-երի մակարդակում` 

յուրաքանչյուր ՆԱԲ-ի համար առանձին: Յուրաքանչյուր ՆԱԲ կներկայացնի 

բացատրություն, որտեղ ցույց կտրվի, որ նախագիծը այլակերպ չէր իրականացվի 

ստորև խոչընդոտներից առնվազն մեկի պատճառով, նախագծի գործողությունների 

համակարգումն իրականացվում է կամավոր հիմունքով և որ ՄԶՄ-ի բացակայության 

պայմաններում մնախագիծը չէր իրականացվի: ՆԱԲ-ի հավելյալության գնահատման և 

ապացուցման կարգը կնկարագրվի ՆԱԲ-ՆՓ-ում:  

Սույն ԳԾ-ում ներառված ՆԱԲ-ն իրենից ներկայացնում է փոքրամասշտաբ կամ 

միկրոմասշտաբ նախագիծ:. 

 Փոքրամասշտաբ ՆԱԲ-երի դեպքում (5-ից մինչև 15 մվ). հավելյալությունը պետք 

է ապացուցվի «ՄԶՄ-ի փոքրամասշտաբ նախագծերի համար սահմանված 

պարզեցված եղանակների և ընթացակարգերի» համաձայն (որոշում 4/CMP.1, 

Հավելված II, 28-րդ կետ)
29

,  

 Միկրոմասշտաբ ՆԱԲ-երի դեպքում (մինչև 5 մվ). հավելյալությունը պետք է 

ապացուցվի «Միկրոմասշտաբ նախագծերի հավելյալության ապացուցման 
                                                      
29 http://cdm.unfccc.int/Reference/COPMOP/08a01.pdf#page=43 

http://cdm.unfccc.int/Reference/COPMOP/08a01.pdf#page=43
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ուղեցույցների» (ներկայումս` տարբերակ 03 (ԳԽ 63, Հավելված 23) կամ ՄԶՄ-ի 

փոքրամասշտաբ նախագծերի համար սահմանված պարզեցված եղանակների և 

ընթացակարգերի» համաձայն (որոշում 4/CMP.1, Հավելված II, 28-րդ կետ): 
 

ՆԱԲ-երի կողմից կիրառման ենթակա` հավելյալության ապացուցման տարբեր 

մոտեցումները նկարագրվում են սույն ԳԾ-ՆՓ-ի Հավելված 6-ում: 
 

(է) Համապատասխանության չափանիշ. ՀԿԿ-ի կողմից ԳԾ-ի վերաբերյալ սահմանված 

հատուկ պահանջները, ներառյալ տեղացի շահագրգիռ կողմերի հետ 

խորհրդակցությունների անցկացման և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

վերլուծության կատարման պայմանները30
 

 ԳԾ-ում ՆԱԲ-ի ներառման գնահատման չափանիշի կիրառելիության ապացուցում.  

1. ԳԾ-ում պետք է ներառվի միայն այն ՆԱԲ-ը, որը կատարում է բնապահպանական 

վերլուծությունը ՄԶՄ-ի եղանակների և ընթացակարգերի պահանջներին 

համապատասխան: ԳԾ-ում կարող է ներառվել միայն այն ՆԱԲ-ը, որը կատարում է 

շրջակա  միջավայրի վրա ազդեցության վերլուծությունը (ՇՄԱՎ) ՀՀ 

օրենքների/ենթաօրենսդրական ակտերի համաձայն (եթե նման պահանջը գործում է):  

2. ԳԾ-ում պետք է ներառվի միայն այն ՆԱԲ-ը, որն իրականացրել է շահագրգիռ 

կողմերի ներգրավման գործընթացը և պատշաճորեն հաշվի է առել տվյալ գործընթացի 

շրջանակում բարձրացված բոլոր մտահոգող հարցերը:  

3. ԳԾ-ում պետք է ներառվի միայն այն ՆԱԲ-ը, որի շրջանակում ՓՀԷԿ-երում 

տեղադրվում են էներգիայի արտադրության նոր սարքավորումներ: Գործող 

կայաններից որևէ համապատասխան սարքավորում չի փոխանցվի: 

Չափանիշի հետ ՆԱԲ-ի համապատասխանության ապացույց.  

1.  ՇՄԱՎ-ի հաշվետվություն կամ հիմնավորում այն մասին, թե ինչու չի կատարվել 

ՇՄԱՎ: 

2.  Շահագրգիռ կողմերի ներգրավման գործընթացի նկարագրություն, բարձրացված 

մտահոգությունների և դրանց առնչությամբ տրված հստակեցումների ամփոփ 

նկարագիր: 

3.  Նպատակահարմարության և առկայության դեպքում` տեխնոլոգիաների 

պատվերներ, գնման փաստաթղթեր 

 

(ը) Համապատասխանության չափանիշ. Պայմաններ, որոնք թույլ են տալիս ապացուցել, 

որ Հավելված I-ը ստորագրած երկրներից ֆինանսավորումը (եթե այդպիսին առկա է) չի 

հանգեցնում զարգացմանն ուղղված պաշտոնական աջակցության ուղղության 

շեղմանը: 

Համապատասխանության չափանիշի բավարարման ապացույց.  

 ԳԾ-ում պետք է ներառվի միայն այն ՆԱԲ-ը, որը չի ստացել/չի ստանա պետական 

ֆինանսավորում Հավելված I-ը ստորագրած որևէ երկրից կամ նման ֆինանսավորումը 

չի հանգեցնում Զարգացման պաշտոնական օգնության (ԶՊՕ) ուղղության շեղմանը:  

Չափանիշի հետ ՆԱԲ-ի համապատասխանության ապացույց.  

ՆԱԲ-ի իրականացնողը հավաստում է ՀԿԿ-ին, որ ՆԱԲ-ը չի ստանում պետական 

ֆինանսավորում Հավելված I-ը ստորագրած որևէ երկրից,  

                                                      
30  Տես նաև «Գործողությունների ծրագիրը որպես ՄԶՄ-ի առանձին նախագծի գրանցման և ԳԾ-ի համար 

արտանետումների կրճատման սերտիֆիկացման կարգի» 6-րդ կետի (m) ենթակետը 
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կամ 

Համապատասխան ապացույց Հավելված I-ը ստորագրած որևէ երկրից ստացված 

ֆինանսավորման մասին, ԶՊՕ-ի հետ հակասության բացակայության ստուգում և 

հաստատում ՆԱԲ-ի կողմից` հաշվի առնելով յուրաքանչյուր առանձին դեպքի 

առանձնահատկությունները: 
 

(i) Համապատասխանության չափանիշ. համապատասխան դեպքերում` թիրախային 

խումբ (օր.` տեղական (առևտրային/արդյունաբերական, գյուղական/քաղաքային, 

ցանցին միացած/չմիացած) և բաշխման մեխանիզմներ (օր.` ուղղակի տեղադրում)
31

 

 ԳԾ-ում ՆԱԲ-ի ներառման գնահատման չափանիշի կիրառելիության ապացուցում.  

Թիրախային խումբն ընդգրկում է Հայաստանում փոքր ՀԷԿ-եր կառուցողներին: 

Բաշխման հատուկ մեխանիզմներ չկան: 

Չափանիշի հետ ՆԱԲ-ի համապատասխանության ապացույց.  

ՆԱԲ-ի իրականացնողը, որը կառուցում է ՓՀԷԿ, նշվում է ՆԱԲ-ՆՓ-ում: Որևէ հատուկ 

ապացույցներ չեն պահանջվում: 
 

(ժ) Համապատասխանության չափանիշ. Համապատասխան դեպքերում` նմուշառումների 

և հետազոտությունների վերաբերյալ Խորհրդի հաստատած 

ուղեցույցների/ստանդարտի համաձայն ԳԾ-ի շրջանակում նմուշառման պահանջների 

հետ կապված պայմաններ 

 ԳԾ-ում ՆԱԲ-ի ներառման գնահատման չափանիշի կիրառելիության ապացուցում.  

Կիրառելի չէ, քանի որ ոչ մի առանձին ՆԱԲ-ի շրջանակում նմուշառում չի արվելու: 

Չափանիշի հետ ՆԱԲ-ի համապատասխանության ապացույց.  

Կիրառելի չէ, քանի որ ոչ մի առանձին ՆԱԲ-ի շրջանակում նմուշառում չի արվելու: 
 

(ի) Համապատասխանության չափանիշ. պայմաններ, որոնք ապահովում են ՆԱԲ-ի 

ընդհանուր համապատասխանությունը փոքրամասշտաբայնության և 

միկրոմասշտաբայնության շեմային չափանիշներին (հղում կատարել Միկրոմասշտաբ 

նախագծերի հավելյալության ցուցադրման ուղեցույցների վերջին տարբերակին և ՓՄ 

ՄԶՄ-ի մեթոդների ընդհանուր ուղեցույցների վերջին տարբերակին) և ՆԱԲ-ի 

վարկավորման ողջ ժամանակաշրջանում չեն գերազանցում նշված շեմերը: 

 ԳԾ-ում ՆԱԲ-ի ներառման գնահատման չափանիշի կիրառելիության ապացուցում.  

 ԳԾ-ում կարող է ներառվել միայն այն ՆԱԲ-ը, որի ընդհանուր տեղակայված 

հզորությունը վարկավորման ողջ ժամանակաշրջանում ցածր է կամ հավասար 15 մվտ-

ին: 

Չափանիշի հետ ՆԱԲ-ի համապատասխանության ապացույց.  

Նպատակահարմարության և առկայության դեպքում ապացույցների ներկայացում, 

օրինակ, Նախագծի տեխնիկական հաշվետվություն և/կամ հիդրոէներգետիկ 

տեխնոլոգիայի պատվեր, տեխնոլոգիայի գնման փաստաթուղթ և այլն: 
 

(l) Համապատասխանության չափանիշ. Համապատասխան դեպքերում 

                                                      
31 Սրանով կրկին անգամ ստուգվում է ԳԾ-ի մակարդակում կատարված ենթադրությունների հիմնավորությունը: 

Օրինակ` էլեկտրական լուսավորության էֆեկտիվության կիրառման մեջ օրական 3.5 ժամ էլեկտրական 
լուսավորության օգտագործումը հիմնավոր է այն դեպքում, երբ որպես թիրախային խումբ են ընդունվում 
տնային տնտեսությունները, մինչդեռ առևտրային նպատակներով էլեկտրական լուսավորության օգտագործման 
ժամերի քանակը տարբեր է: 
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առանձնացումների դեպքերի ստուգման պահանջներ եթե ՆԱԲ-երն իրենցից 

ներկայացնում են փոքրամասշտաբ (ՓՄ) կամ միկրոմասշտաբ նախագծեր: 

ԳԾ-ում ՆԱԲ-ի ներառման գնահատման չափանիշի կիրառելիության ապացուցում.  

ԳԾ-ում պետք է ներառվի միայն այն ՆԱԲ-ը, որն իրենից ներկայացնում է առանձին 

փոքր/միկրո նախագիծ, այլ ոչ` խոշորամասշտաբ նախագծի առանձնացված 

բաղադրիչ:  

Չափանիշի հետ ՆԱԲ-ի համապատասխանության ապացույց. 

ՀԿԿ-ի կողմից «UNFCCC»-ի պաշտոնական կայքի ստուգում և հավաստիացում, որ չկա 

այնպիսի գործող նախագիծ, որն իրականացվում է այն նույն անձի կողմից, որը 

հանդես է գալիս որպես առաջարկվող փոքրամասշտաբ ՆԱԲ-ի իրականացնողը, կամ 

որում որպես համակարգող կամ կառավարող մարմին է հանդես գալիս այն անձը, որը 

նաև կառավարում է ոլորտային միևնույն շրջանակ ընդգրկող խոշորամասշտաբ ԳԾ-ը,  

կամ 

եթե «Փոքրամասշտաբ գործողությունների առանձնացման գնահատման 

ուղեցույցներ»-ի (տարբերակ 03)
32

 բաժին II. 8.-ի (ա) կետում նկարագրվող 

գործողությունների տիրույթի սահմանները առաջարկվող փոքրամասշտաբ 

ՆԱԲ-ի տիրույթի ամենամոտ կետից ավելի քան 1 կմ հեռու են,  

կամ 

եթե «Փոքրամասշտաբ գործողությունների առանձնացման գնահատման 

ուղեցույցներ»-ի (տարբերակ 03) բաժին II. 8.-ի (ա) և (բ) կետերում նկարագրվող 

գործողությունների ընդհանուր ծավալը, առաջարկվող ՆԱԲ-ի ծավալների հետ 

միասին, չի գերազանցում փոքրամասշտաբ նախագծերի համար սահմանված 

շեմը: 

(խ) Համապատասխանության չափանիշ` ԳԾ-ի շրջանակներում ՆԱԲ-երի 

բնապահպանական և սոցիալական բնութագրերի բարձրացման բնորոշիչ չափանիշ 

ԱԾ-ում ՆԱԲ-ի ներառման գնահատման չափանիշի կիրառելիության ապացուցում՝ 

ԳԾ-ի շրջանակներում ընդունելի են միայն այն ԳԾԲ-ները, որոնք չեն ստացել 

առարկություն Հայաստանի ԱԼՄ-ի կողմից 

Չափանիշի հետ ՆԱԲ-ի համապատասխանության ապացույց՝ 

Յուրաքանչյուր ՆԱԲ-ՆՓ ներկայացվում է Հայաստանի ԱԼՄ-ին:  Եթե փաստաթղթերի 

ներկայացումից հետո երկու շաբաթվա ընթացքում ՀԿԿ-ի կողմից գրավոր առարկում 

չի ստացվում ՆԱԲ –ի ներառման վերաբերյալ, ապա տվյալ ՆԱԲ –ն  ներառվում է:   
 

 

Բ.6. Օրինակելի ՆԱԲ-ի արտանետումների կրճատման ծավալի հաշվարկը 

Բ.6.1. Մեթոդաբանության ընտրության բացատրությունը 

>>Բազային գծի արտանետումների հաշվարկը 

Ընտրված «AMS-I.D.» (տարբերակ 17.0, 11-րդ կետ) մեթոդաբանության համաձայն, բազային 
գծի արտանետումները հաշվարկվում են` վերականգնելի էներգիա արտադրող բլոկի 
արտադրած էլեկտրաէներգիայի մվժ-ով արտահայտված` էլեկտրաէներգիայի բազային գծի 
EGBL,y –ն բազմապատկելով ցանցի արտանետումների գործակցով: 
 

                          

(հավասարում 1, «AMS-I.D.», տարբերակ 17.0) 

որտեղ.  
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BEy Բազային գծի արտանետումներ y տարում (tCO2) 

EGBL,y  y տարում ՄԶՄ նախագծի իրականացման արդյունքում ցանցին 

մակատարարված էլկետրաէներգիայի զուտ ծավալ (մվժ) 

EFCO2,grid,y y տարում ցանցի CO2 արտանետումների գործակից (tCO2/մվժ) 

 

 

Ցանցին մատակարարվող էլեկտրաէներգիայի զուտ ծավալը (EGBL,y) կհաշվարկվի ամեն 

տարի փոքր ՀԷԿ-ում կատարվող չափումների հիման վրա, որպես y տարում ՓՀԷԿ-ի 

արտադրած էլեկտրաէներգիայի ընդհանուր (համախառն) ծավալի (EGgross,y) և y տարում 

նախագծի սպառած էլեկտրաէներգիայի (կայանում օժանդակ սարքավորումների սպառած 

էլեկտրաէներգիայի` ECy) տարբերություն:  
 

                       

(հիմնավորող հավասարում) 

որտեղ`  

EGBL,y  y տարում ՄԶՄ-ի նախագծի իրականացման արդյունքում ցանցին 

մատակարարված էլեկտրաէներգիայի զուտ ծավալ (մվժ)  

EGgross,y y տարում ՓՀԷԿ-ի արտադրած էլեկտրաէներգիայի ընդհանուր 

(համախառն) ծավալ (չափումներ տեղերում) (մվժ) 

ECy y տարում նախագծի սպառած էլեկտրաէներգիայի ծավալ (կայանի 

օժանդակ սարքավորումների ծախսած էլկետրաէներգիա, չափումներ 

տեղերում) (մվժ) 

 

Ցանցի արտանետումների գործակից. 

«AMS-I.D.» (տարբերակ 17.0, 12-րդ կետ) մեթոդաբանության համաձայն, արտանետումների 
գործակիցը (որը չափվում է tCO2e/մվժ-ով) կարող է հաշվարկվել թափանցիկ եղանակով` 
հիմնվելով պահպանողական ենթադրությունների վրա հետևյալ կերպ. 
 

(ա) Համակցված տիրույթ (ՀՏ), որն արտացոլում է գործառնական տիրույթի (ԳՏ) և 
ներդրված տիրույթի (ՆԴ) հանրագումարը և հաշվարկվում է «Էներգահամակարգի 
արտանետումների գործակցի հաշվարկման գործիք»-ով նախատեսվող կարգով,  

ԿԱՄ 

 

(բ) Միջին կշռված արտանետումներ (արտահայտված tCO2e/մվժ-ով) արտադրվող ողջ 
էլեկտրաէներգիայի մասով: Պետք է կիրառվեն նախագծի շրջանակում 
էլեկտրաէներգիայի արտադրության մեկնարկման տարվա տվյալները: 

 

Հայաստանի էներգացանցի արտանետումների գործակիցը հաշվարկվում է` կիրառելով սույն 

ԳԾ-ՆՓ-ն ՆԳՄ-ի հաստատմանը ներկայացնելու ամսաթվի դրությամբ գործող` «UNFCCC»-ի 

«Էներգահամակարգի արտանետումների գործակցի հաշվարկաշման գործիք»-ի տարբերակ 

2.2.1-ը (ԳԽ 63) (այսուհետ` ՑԱԳ-ի գործիք)
33

:  

 Հայաստանի ցանցի դեպքում արտանետումների գործակիցը հաշվարկվում է` հաշվի 

են առնելով միայն ցանցին միացած էլեկտրակայանները: Հաշվարկում կիրառվում է 

ԳՏ-ի պարզ ճշգրտված մեթոդը: 
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Հայաստանի ցանցի համար ընտրվել է «ex ante» հաշվարկման եղանակը, և 

արտանետումների գործակիցը մեկ անգամ որոշվում է հաստատման փուլում: Այսպիսով, 

վարկավորման ժամանակաշրջանում արտանետումների գործոնի հետ կապված 

մոնիտորինգ և հաշվարկներ չեն պահանջվում: 
 

Ցանցի արտանետումների գործակցի հաշվարկ. 
                                              

(հավասարում 14,ՑԱԳ-ի գործիք,տարբերակ 2.2.1) 

որտեղ`  

EFgrid,CM,y 

y տարում զուգակցված տիրույթի արտանետումների գործակից 

(tCO2/MWh) 

EFgrid,OM,y Գործառնական տիրույթի CO2 արտանետումների գործակից  y տարում 
(tCO2/MWh) 

EFgrid,BM,y Ներդրված տիրույթում CO2 արտանետումների գործակից y տարում 
(tCO2/MWh) 

wOM  Գործառնական տիրույթի արտանետումների գործակցի կշիռ (%) 

wBM  Ներդրվող տիրույթի արտանետումների գործակցի կշիռ (%) 

 

«Էլեկտրաէներգիայի գործիքի» համաձայն, wOM-ի և wBM-ի համար կիրառվել են հետևյալ 

դեֆոլտային մեծությունները.  

Բոլոր այլ նախագծերը (բացառությամբ հողմային և արևային էներգիայի արտադրության 
նախագծերի). wOM = 0.5 and wBM = 0.5 վարկավորման 1-ին ժամանակաշրջանի համար, և wOM 

= 0.25 and wBM = 0.75 վարկավորման 2-րդ և 3-րդ ժամանակաշրջանի համար: 
 

ՑԱԳ-երի հաշվարկներում կիրառվող մեթոդաբանական քայլերը և տվյալները ներկայացվում 

են ԳԾ-ՆՓ-ի Հավելված 4-ում: Հավելված 4-ին կցված հաշվետվությունում ներառված է 2010թ. 

(որի համար ժամական էլեկտրաէներգիայի ամենավերջին տվյալներն առկա են) զուգակցված 

տիրույթի ՑԱԳ-ի հաշվարկը:  
 

«Որպես ՄԶՄ-ի առանձին նախագիծ գործողությունների ծրագրի գրանցման և ԳԾ-ի 

արտանետումների կրճատումների սերտիֆիկացման կարգի» (տարբերակ 04.1, ԳԽ 55, 

Հավելված 38)
34

28-րդ կետի համաձայն, «ՄԶՄ-ի գրանցված նախագծի վարկավորման 
ժամանակաշրջանի երկարաձգման կարգ»-ի վերջին տարբերակը (տարբերակ 06.0, ԳԽ 63, 

Հավելված 29
35

) պետք է կիրառվի, mutatis mutandi, ԳԾ-ի նկատմամբ` վարկավորման 
ժամանակաշրջանի սկզբի ամսաթվից յուրաքանչյուր յոթ տարին մեկ անգամ: 
Նշված կարգի Հավելված 1-ում («Սկզբնական/ընթացիկ բազային գծի հավաստիության 

գնահատման և վարկավորման ժամանակաշրջանի երկարաձգման պահին բազայի գծի 

ճշգրտման գործիք») նշվում է (քայլ 1.4), որ ճշգրտումները պետք է կատարվեն հետևյալ 

դեպքերում. 

 Եթե կիրառվում են «IPCC»-ի (Կլիմայի փոփոխության միջ-կառավարական խումբ) 

սահմանած դեֆոլտային մեծությունները, ապա վերջիններս պետք է ճշգրտվեն` 

հաշվի առնելով «IPCC»-ի կողմից ընդունված և հրապարակված նոր դեֆոլտային 

մեծությունները (եթե այդպիսիք առկա են), 
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 Եթե արտանետումների գործակիցները կիրառվում և որոշվում են վարկավորման 

ժամանակաշրջանում միայն մեկ անգամ, ապա դրանք ենթակա են ճշգտրման, 

բացառությամբ երբ արտանետման գործակիցները հիմնվում են նախագծի 

իրականացումից առաջ նախագծի վայրում տիրող սկզբնական իրավիճակի վրա և չեն 

կարող ճշգրտվել այն պատճառով, որ նախագծի գործողությունների արդյունքում 

սկզբնական իրավիճակը վերացել է: 
 

Հայաստանի էներգացանցի արտանետումների գործակիցը հաշվարկվում է «ex-ante» մեկ 

անգամ, ԳԾ-ի վավերացման փուլում և ԳԾ-ի վարկավորման առաջին 7 տարում մնում է 

հաստատուն: ԳԾ-ի վարկավորման ժամանակաշրջանի առաջին 7 տարում այն կկիրառվի 

ԳԾ-ում ներառված բոլոր ՆԱԲ-երի կողմից և փոփոխության չի ենթարկվի նշված ՆԱԲ-երի 

վարկավորման համապատասխան ժամանակաշրջանների առաջին 7 տարվա ընթացքում:  

 

Գործող ընթացակարգերի համաձայն ցանցի արտանետումների գործակիցը վերանայվում է և 

ճշգրտվում ԳԾ-ի վարկավորման ժամանակաշրջանի երկարաձգման պահին (յուրաքանչյուր 

7 տարին մեկ անգամ):  
 

 

Նախագծի արտանետումների հաշվարկը 

«AMS-I.D.”-ի (տարբերակ 17.0, 20-րդ կետ) համաձայն, վերականգնելի էներգիա արտադրող 
նախագծերի մեծ մասի համար PEy = 0:  

Ինչևէ, գեոջերմային կայանների և պահվող ջրով աշխատող ՀԷԿ-ի դեպքում 
արտանետումները պետք է հաշվի առնվեն` կիրառելով «ACM0002»-ի վերջին տարբերակով 
նախատեսվող ընթացակարգը: 
Սույն ԳԾ-ՆՓ-ն ՆՕՄ-ի հաստատմանը ներկայացնելու պահի դրությամբ վերջին է 

համարվում տարբերակ 12.3.0-ը (ԳԽ 66)
36

: 

 

«ACM 0002» մեթոդաբանության համաձայն նախագծի արտանետումները հաշվարկվում են 

հետևյալ կերպ. 

 y տարում նախագծի արտանետումներ հանածո վառելիքի սպառումից (tCO2) 

 y տարում նախագծի արտանետումներ գեոջերմային կայանի շահագործումից` 

պայմանավորված չկոնդենսացվող գազերի բացթողումներով (tCO2e) 

 y տարում արտանետումներ ՀԷԿ-երի ջրմաբարներից (tCO2e) 

 

                             

(հավասարում 1, «ACM 0002», տարբերակ 12.3.0) 

որտեղ. 
PEy y տարում նախագծի արտանետումներ (tCO2e) 

PEFF,y y տարում նախագծի արտանետումներ հանածո վառելիքի սպառումից 

(tCO2) 

PEGP,y y տարում նախագծի արտանետումներ գեոջերմային կայանի 

շահագործումից` պայմանավորված չկոնդենսացվող գազերի 

բացթողումներով (tCO2e) 

PEHP,y y տարում արտանետումներ ՀԷԿ-երի ջրմաբարներից (tCO2e) 
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Առաջարկվող ԳԾ-ի առումով կարևոր են միայն ջրամբարներից արտանետումները. Այն 

դեպքում, երբ ՀԷԿ-երի նախագծերի իրականացման արդյունքում կառուցվում են մեկ կամ մի 

քանի նոր ջրամբարներ կամ մեծանում են գործող մեկ կամ մի քանի ջրամբարների 

ծավալները, նախագծերի առաջարկ ներկայացնողները պետք է հաշվարկեն ջրամբարներից 

CH4-ի և CO2-ի արտանետումները: Հաշվարկը կարող է կատարվել ստորև եղանակներից որևէ 
մեկով. 
 

ա. Եթե մեկ կամ մի քանի ջրամբարների հզորության խտությունը (PD) 4 վ/մ2
 -ից մեծ է և ցածր 

է կամ հավասար 10 վ/մ2
-ի, ապա. 

 

       
             

    
 

(հավասարում 3, «ACM 0002», տարբերակ 12.3.0) 

 

Where:  

PEHP,y  y տարում նախագծի արտանետումներ ՀԷԿ-երի ջրամբարներից (tCO2e) 

EFRes ՀԷԿ-երի ջրամբարներից արտանետումների դեֆոլտային գործակից 

(kgCO2e/MWh) 

 ԳԽ-ի թիվ 23 որոշման համաձայն,  EFRes  = 90 kgCO2e/մվժ 

TEGy Նախագծի արդյունքում արտադրված էլեկտրաէներգիայի ընդհանուր 

ծավալ, ներառյալ ցանցին և ներքին բեռնվածություններին 

մատակարարված էլեկտրաէներգիան y տարում (մվժ) 

 

բ. Եթե նախագծի հզորության խտությունը (PD) 10 վ/մ2
-ից մեծ է, ապա. 

 

         

(հավասարում 5, «ACM 0002», տարբերակ 12.3.0) 

 

Նախագծի հզորության խտության (PD) հաշվարկ.  

Նախագծի հզորության խտությունը հաշվարկվում է` բաժանելով նախագծի իրականացումից 

առաջ և հետո տեղակայված հզորության տարբերությունը նախագծի իրականացումից առաջ 

և հետո ջրամբարի մակերեսի տարբերության վրա:  
 

   
              
        

 

                                                               (հավասարում 5, «ACM 0002», տարբերակ 12.3.0) 

 

որտեղ`  

PD Նախագծի շրջանակում արտադրվող էլեկտրաէներգիայի խտություն (վ/մ2
) 

capPJ ՀԷԿ-ի տեղակայված հզորություն նախագծի գործողությունների 

իրականացումից հետո (վ) 

capBL ՀԷԿ-ի տեղակայված հզորություն նախագծի գործողությունների 

իրականացումից առաջ (վ): Նոր ՀԷԿ-երի դեպքում այս մեծությունը զրո է: 
APJ Նախագծի գործողությունների իրականացումից հետո մեկ կամ մի քանի 

ջրամբարների մակերես` չափված ջրի մակերեսի հիման վրա, երբ 

ջրամբարը լիքն է (մ2
) 

ABL Նախագծի գործողությունների իրականացումից առաջ մեկ կամ մի քանի 

ջրամբարների մակերես` չափված ջրի մակերեսի հիման վրա, երբ 
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ջրամբարը լիքն է (մ2
): Նոր ջրամբարների դեպքում այն մեծությունը զրո է: 

 

Արտահոսքի արտանետումների հաշվարկ 

«AMS-I.D»-ի տարբերակ 17.0-ի 22-րդ կետի համաձայն, մեկ այլ կայանից էլեկտրաէներգիայի 
արտադրության սարքավորումների փոխանցման դեպքում պետք է հաշվի առնվի 
արտահոսքը: 
 

Առաջարկվող ԳԾ-ում ներառված որևէ ՆԱԲ-ի գործողությունների համար մեկ այլ կայանից 

էլեկտրաէներգիայի արտադրության սարքավորումներ չեն փոխանցվի: Այդ իսկ պատճառով 

արտահոսքը պետք է հաշվարկվի հետևյալ կերպ. LEy = 0. 

 

Արտանետումների կրճատման հաշվարկ 

Արտանետումների կրճատումը հաշվարկվում է «AMS-I.D»-ի տարբերակ 17.0-ի 23-րդ կետի 

համաձայն, որպես բազային գծի արտանետումների և նախագծի արտանետումների 

տարբերություն:  
 

                   

(հավասարում 10, «AMS-I.D», տարբերակ 17.0) 

որտեղ`   

ERy y տարում արտանետումների կրճատում (tCO2/y) 

BEy y տարում բազային գծի արտանետումներ (tCO2/y) 

PEy y տարում նախագծի արտանետումներ (tCO2/y) 

LEy y տարում արտահոսքի արտանետումներ (tCO2/y) 

 

 

Բ.6.2. «Ex ante» ներկայացվող տվյալները և պարամետրերը 

(կիրառել սույն աղյուսակի օրինակը յուրաքանչյուր տվյալի և պարամետրի համար) 

Տվյալ / Պարամետր EFCO2,grid,y  (EFgrid,CM) (Հայաստանյան) 

Չափման միավոր tCO2/մվժ 

Նկարագրություն y տարում ցանցի CO2 արտանետումների գործակից 

Տվյալների աղբյուր Հաշվարկվում է որպես համակցված տիրույթի CO2 

արտանետումների գործակից` y տարում ցանցին միացած 

էլեկտրաէներգիայի համար (tCO2/մվժ) 

 

Կիրառվող 

մեծություն(ներ) 

0.4198 

Տվյալների 

ընտրություն կամ  

չափման մեթոդներ 

և կարգ 

Հաշվարկվում է «ex ante» ՑԱԳ-ի գործիքի համաձայն, տարբերակ 

02.2.0 (ԳԽ 61):  

Սկզբնական տվյալները տրամադրվում է պաշտոնական աղբյուրի 

կողմից, տես մանրամասները Հավելված 4-ում 

Տվյալների 

նպատակ 

(i) Բազային գծի արտանետումների հաշվարկ 
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Լրացուցիչ 

մեկնաբանություն 

Հայաստանի ցանցի արտանետումների գործակիցը որոշվում է «ex-

ante» մեկ անգամ, ԳԾ-ի վավերացման փուլում և ԳԾ-ի 

վարկավորման առաջին 7 տարում մնում է հաստատուն: Այսպիսով, 

ԳԾ-ի առաջին 7 տարում ապագա ՆԱԲ-երի համար մոնիտորինգ և 

արտանետումների գործակցի վերահաշվարկ չի իրականացվում: 

ԳԾ-ի վարկավորման ժամանակաշրջանի առաջին 7 տարում այն 

կկիրառվի ԳԾ-ում ներառված բոլոր հայկական ՆԱԲ-երի կողմից և 

փոփոխության չի ենթարկվի նշված ՆԱԲ-երի վարկավորման 

համապատասխան ժամանակաշրջանների առաջին 7 տարվա 

ընթացքում:  

Հայաստանի ցանցի արտանետումների գործակիցը վերանայվում է, 

սահմանվում և համապատասխանաբար կիրառվում ԳԾ-ի 

վարկավորման ժամանակաշրջանի առաջին 7 տարուց հետո: 

 

Տվյալ / Պարամետր capBL 

Չափման միավոր վ 

Նկարագրություն ՀԷԿ-ի տեղակայված հզորություն նախագծի գործողությունների 

իրականացումից առաջ:  

Տվյալների աղբյուր Համաձայն «ACM 0002» մեթոդաբանության (ներկայումս տարբերակ 

12.3.0 (ԳԽ 66)), նոր ՀԷԿ-երի դեպքում այս մեծությունը հավասար է 

զրոյի: 

Կիրառվող 

մեծություն(ներ) 

0 

Տվյալների 

ընտրություն կամ  

չափման մեթոդներ 

և կարգ 

Առաջարկվող ՆԱԲ-ը նորակառույց ՀԷԿ է: Հետևաբար, 

մեթոդաբանության համաձայն, նոր ՀԷԿ-երի համար տվյալ 

մեծությունը զրո է: 

Տվյալների 

նպատակ 

(ii) Նախագծի արտանետումների հաշվարկ 

Լրացուցիչ 

մեկնաբանություն 

Կիրառելի է միայն այն դեպքում, եթե նախագծի գործողություններն 

իրենցից ներկայացնում են պահվող ջրով աշխատող փոքր ՀԷԿ: 

 

Տվյալ / Պարամետր ABL 

Չափման միավոր մ² 

Նկարագրություն Նախագծի գործողությունների իրականացումից առաջ ջրամբարի 

մակերեսի չափում մակերեսային ջրի վրա, երբ ջրամբարը լիքն է 

(մ2
): Նոր ջրամբարների դեպքում այս մեծությունը զրո է: 

Տվյալների աղբյուր Նախագծի տեխնիկական փաստաթղթեր, օր.` նախագծի 

տեխնիկական հաշվետվություն կամ չափում/հաշվարկ` հիմնված 

հավաստի աղբյուրներից ստացված աշխարհագրական տվյալների 

վրա, օր.` քարտեզագրական հետազոտություններ, քարտեզներ, 

արբանյակային լուսանկարներ և այլն: 

Կիրառվող 

մեծություն(ներ) 

- 

Կներկայացվեն յուրաքանչյուր ՆԱԲ-ՆՓ-ում: 
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Տվյալների 

ընտրություն կամ  

չափման մեթոդներ 

և կարգ 

Եթե մեծությունը ներառված չէ ՆԱԲ-ի տեխնիկական 

փաստաթղթերում, ապա այն կչափվի/կհաշվարկվի և կնկարագվի 

ՄԶՄ-ի փոքրամասշտաբ ԳԾ-երի ԳԾ-ՆՓ-ի ձևի լրացման 

ուղեցույցներին (Մաս II. Օրինակելի ՆԱԲ, Բաժին Բ.6.2, գրություն 

(գ)
37համապատասխան: 

Տվյալների 

նպատակ 

(ii) Նախագծի արտանետումների հաշվարկ 

Լրացուցիչ 

մեկնաբանություն 

Կիրառելի է միայն այն դեպքում, եթե նախագծի գործողություններն 

իրենցից ներկայացնում են պահվող ջրով աշխատող փոքր ՀԷԿ 

 

 

Տվյալ / Պարամետր capPJ 

Չափման միավոր Վ 

Նկարագրություն ՀԷԿ-ի տեղակայված հզորություն նախագծի գործողությունների 

իրականացումից հետո 

Տվյալների աղբյուր Նախագծի տեխնիկական փաստաթղթեր 

Կիրառվող 

մեծություն(ներ) 
- 

Չափման մեթոդները 

և կարգը 

Որոշվում են մեկ անգամ և կիրառվում ՆԱԲ-ի տևողության ողջ 

ընթացքում 

Մոնիտորինգի 

հաճախականություն 

Կիրառելի չէ 

ՈԱ/ՈՀ 

ընթացակարգեր 

Կիրառելի չէ 

Տվյալների նպատակ (ii) Նախագծի արտանետումների հաշվարկ 

Լրացուցիչ 

մեկնաբանություն 

Կիրառելի է միայն այն դեպքում, եթե նախագծի գործողություններն 

իրենցից ներկայացնում են պահվող ջրով աշխատող փոքր ՀԷԿ 

 

 

Բ.6.3. Արտանետումների կրճատման ծավալների «ex-ante» հաշվարկները 

 Առաջարկվող ԳԾ-ում ներառված ՆԱԲ-ի գործողությունների հետևանքով արտանետումների 

կրճատման ծավալի հաշվարկումն ապացուցելու համար քննության է առնվում նոր 

ջրամբարով տեսական ՆԱԲ` հետևյալ պարամետրերով. 
 

Տեղակայված հզորություն` 10 մվ 

Շահագործման ժամեր տարեկան կտրվածքով`  4,000 ժ 

Արտադրվող էլեկտրաէներգիայի տարեկան համախառն ծավալ` 40,000 մվժ/տ 

Էլեկտրաէներգիայի օժանդակ սպառում` 130 մվժ/տ 

Արտադրվող էլեկտրաէներգիայի զուտ ծավալ` 39,870 մվժ/տ 

Ջրամբարի մակերես` 100 մ2
 

Էներգիայի խտություն` 4 վ/մ2
 -ից բարձր և 10 վ/մ2

-ին հավասար կամ ցածր 
 

Այնուհետև արտանետումների կրճատման հաշվարկը կատարվում է հետևյալ կերպ. 

                                                      
37

 http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/pdd/PDD_guid11.pdf 

http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/pdd/PDD_guid11.pdf
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Բազային գծի արտանետումների հաշվարկ 

 

                                                               (հավասարում 1, «AMS-I.D»., տարբերակ 17.0) 

ա) Եթե ՆԱԲ-ը տեղակայված է Հայաստանում, ապա. 

EFCO2,grid,y (Հայաստանի) = 0.4198 tCO2/MWh 

BEy = 39,870 MWh/y * 0.4198 tCO2/MWh = 16,737.4 t CO2/y 

 

Նախագծի արտանետումների հաշվարկ 

 

       
             

    
                                              (հավասարում 3, «ACM 0002», տարբերակ 12.3.0) 

 

ԳԽ23 որոշման համաձայն, EFRes = 90 kgCO2e/MWh 

TEGy = EGgross,y = 40,000 MWh/y 

PEHP,y = 90 kgCO2e/MWh * 40,000 MWh/y / 1000 = 3,600 tCO2e/y 

 

 

Արտահոսքի արտանետումների հաշվարկ 

Էլեկտրաէներգիայի արտադրության ոչ մի սարքավորում չի փոխանցվի մեկ այլ կայանից, 

հետևաբար` LEy = 0. 

 

 

Արտանետումների կրճատման հաշվարկ 

 

                                                           (հավասարում 10, «AMS-I.D», տարբերակ 17.0) 

ա) Եթե ՆԱԲ-ը տեղակայված է Հայաստանում, ապա 

ERy = 16,737.4 t CO2/y - 3,600 tCO2e/y  - 0 t CO2/y = 13,137.4 t CO2/y 
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Բ.7 Մոնիտորինգի մեթոդաբանության կիրառումը և մոնիտորինգի ծրագրի նկարագրությունը 

Բ.7.1. Յուրաքանչյուր օրինակելի ՆԱԲ-ի կողմից մոնիտորինգի ենթակա տվյալները և 

պարամետրերը 

(կիրառել սույն աղյուսակի օրինակը յուրաքանչյուր տվյալի և պարամետրի համար) 

 

Տվյալ / Պարամետր EGBL,y 

Չափման միավոր մվժ/տ 

Նկարագրություն y տարում ՄԶՄ նախագծի գործողությունների 

իրականացման արդյունքում ցանցին մատակարարված 

էլեկտրաէներգիայի զուտ ծավալ 

Տվյալների աղբյուր Հաշվարկվում են տեղերում կատարված չափումների 

հիման վրա:  

Հաշվարկվում է որպես y տարում նախագծի 

գործողությունների արդյունքում արտադրված 

ընդհանուր (համախառն) էլեկտրաէներգիայի (EGgross,y) և 

y տարում նախագծի գործողությունների արդյունքում 

սպառված էլեկտրաէներգիայի (փոքր ՀԷԿ-ում 

էլեկտրաէներգիայի օժանդակ սպառման (ECy)) 

տարբերություն: 

Կիրառվող մեծություն(ներ) (արտանետումների կրճատման «ex ante» հաշվարկի 

նպատակով գնահատված մեծություն)  

Չափման մեթոդները և կարգը Հաշվարկվում են ցանցին միացման կետում 

էլեկտրաէներգիայի հաշվիչ(ներ)ի միջոցով տեղում 

կատարված չափումների հիման վրա  

Մոնիտորինգի 

հաճախականություն 

Չափումները կկատարվեն շարունակաբար, տվյալները 

կգրանցվեն առնվազն ամիսը մեկ անգամ և կամփոփվեն 

առնվազն տարին մեկ անգամ: Վարկավորման վերջին 

ժամանակաշրջանի ավարտից հետո տվյալները 

էլեկտրոնային եղանակով կարխիվացվեն 2 տարով: 

ՈԱ/ՈՀ ընթացակարգեր Ցանցին մատակարարված էլեկտրաէներգիայի զուտ 

ծավալի հաշվարկման համար չափված տվյալները 

խաչաձև կստուգվեն գնված և սպառված 

էլեկտրաէներգիայի հաշիվ ապրանքագրերի հիման 

վրա` ստացված ցանցի օպերատորից: 
 

Չափող սարքերը պատշաճորեն կստուգաչափվեն և 

կունենան ճշգրտության պատշաճ աստիճան` ըստ  

յուրաքանչյուր պարամետրի համար սահմանված 

ճշգրտության: 

Տվյալների նպատակ (i) Բազային գծի արտանետումների հաշվարկ 

Լրացուցիչ մեկնաբանություն - 

 

Տվյալ / Պարամետր EGgross,y 

Չափման միավոր մվժ/տ 
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Նկարագրություն y տարում նախագծի գործողությունների 

փոքրամասշտաբ ՀԷԿ-ի արտադրած և ցանցին 

մատակարարած ընդհանուր համախառն 

էլեկտրաէներգիայի ծավալ  

Տվյալների աղբյուր Ցանցին միացման կետում էլեկտրաէներգիայի 

հաշվիչ(ներ)ի միջոցով չափումներ տեղում 

Կիրառվող մեծություն(ներ) (մեծություն «ex ante» հաշվարկի համար) 

Չափման մեթոդները և կարգը Էլեկտրաէներգիայի հաշվիչ(ներ) ցանցին միացման 

կետում  

Մոնիտորինգի 

հաճախականություն 

Չափումները կկատարվեն շարունակաբար, տվյալները 

կգրանցվեն առնվազն ամիսը մեկ անգամ և կամփոփվեն 

առնվազն տարին մեկ անգամ: Վարկավորման վերջին 

ժամանակաշրջանի ավարտից հետո տվյալները 

էլեկտրոնային եղանակով կարխիվացվեն 2 տարով: 

ՈԱ/ՈՀ ընթացակարգեր Հաշվիչ սարքերը պատշաճորեն կստուգաչափվեն 

տեխնոլոգիայի մատակարարից ստացված` որակի 

ապահովման հրահանգների (ժամանակացույցների, 

ընթացակարգերի), և ստուգաչափման 

համապատասխան ստանդարտի համաձայն (եթե 

այդպիսին կիրառելի է): Ստուգաչափումը պետք է 

կատարվի «ՓՄ ՄԶՄ-ի մեթոդաբանությունների 

ընդհանուր ուղեցույցների» համապատասխան կետով 

նախատեսված կարգով: 
 

Հաշվիչի ճշգրտության աստիճանը ազգային 

ստանդարտներից ցածր չէ: 
 

Ցանցին մատակարարված էլեկտրաէներգիայի զուտ 

ծավալի հաշվարկման համար չափված տվյալները 

խաչաձև կստուգվեն գնված և սպառված 

էլեկտրաէներգիայի հաշիվ ապրանքագրերի հիման 

վրա` ստացված ցանցի օպերատորից: 
 

Տվյալների նպատակ (i) Բազային գծի արտանետումների հաշվարկ 

Լրացուցիչ մեկնաբանություն - 

 

Տվյալ / Պարամետր ECy 

Չափման միավոր մվժ/տ 

Նկարագրություն y տարում նախագծի գործողությունների 

փոքրամասշտաբ ՀԷԿ-ի կողմից էլեկտրաէներգիայի 

սպառման ծավալ 

Տվյալների աղբյուր Չափումներ տեղերում էլեկտրաէներգիայի 

հաշվիչ(ներ)ի միջոցով  

Կիրառվող մեծություն(ներ) - 
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Չափման մեթոդները և կարգը Էլեկտրաէներգիայի հաշվիչ(ներ) ցանցին միացման 

կետում 

Մոնիտորինգի 

հաճախականություն 

Չափումները կկատարվեն շարունակաբար, տվյալները 

կգրանցվեն առնվազն ամիսը մեկ անգամ և կամփոփվեն 

առնվազն տարին մեկ անգամ: Վարկավորման վերջին 

ժամանակաշրջանի ավարտից հետո տվյալները 

էլեկտրոնային եղանակով կարխիվացվեն 2 տարով: 

ՈԱ/ՈՀ ընթացակարգեր Հաշվիչ սարքերը պատշաճորեն կստուգաչափվեն 

տեխնոլոգիայի մատակարարից ստացված` որակի 

ապահովման հրահանգների (ժամանակացույցների, 

ընթացակարգերի), և ստուգաչափման 

համապատասխան ստանդարտի համաձայն: 

Հաշվիչ(ներ)ի ճշգրտությունը կհամապատասխանի 

ոլորտի ազգային/միջազգային ստանդարտներին կամ 

ցանցի օպերատորի պահանջներին: 

Նախագծերի գործողությունների համար սպառվող 

էլեկտրաէներգիան կներկրվի ցանցից և այդ իսկ 

պատճառով այն խաչաձև կստուգվի ցանցի օպերատորի 

էլեկտրաէներգիայի սպառման հաշիվ-ապրանքագրերի 

տվյալների հետ:  

Տվյալների նպատակ (i) Բազային գծի արտանետումների հաշվարկ 

Լրացուցիչ մեկնաբանություն - 

 

Տվյալ / Պարամետր TEGy = EGgross,y 

Չափման միավոր MWh/y 

Նկարագրություն y տարում նախագծի գործողությունների 

փոքրամասշտաբ ՀԷԿ-ի արտադրած և ցանցին 

մատակարարած ընդհանուր համախառն 

էլեկտրաէներգիայի ծավալ 

Տվյալների աղբյուր EGgross,y  պարամետրի աղյուսակը տես վերը 

Կիրառվող մեծություն(ներ) EGgross,y  պարամետրի աղյուսակը տես վերը 

Չափման մեթոդները և կարգը EGgross,y  պարամետրի աղյուսակը տես վերը 

Մոնիտորինգի 

հաճախականություն 

EGgross,y  պարամետրի աղյուսակը տես վերը 

ՈԱ/ՈՀ ընթացակարգեր  

Տվյալների նպատակ  

Լրացուցիչ մեկնաբանություն  

 

Տվյալ / Պարամետր APJ 

Չափման միավոր մ² 

Նկարագրություն Նախագծի գործողությունների իրականացումից հետո 

ջրամբարի մակերեսային ջրի վրա մակերեսի չափում, 

երբ ջրամբարը լիքն է: 
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Տվյալների աղբյուր Նախագծի տեխնիկական փաստաթղթեր, օր.` 

Նախագծի տեխնիկական հաշվետվություն և/կամ հողի 

փաստաթղթեր և այլն, կամ չափում/հաշվարկ` հիմնված 

հավաստի աղբյուրներից ստացված աշխարհագրական 

տվյալների վրա, օր.` քարտեզագրական 

հետազոտություններ, քարտեզներ, արբանյակային 

լուսանկարներ և այլն: 

Կիրառվող մեծություն(ներ) - 

Չափման մեթոդները և կարգը Տարեկան կտրվածքով չափվում կամ հաշվարկվում են 

քարտեզագրական հետազոտությունների, քարտեզների, 

արբանյակային լուսանկարների և այլնի հիման վրա 

Մոնիտորինգի 

հաճախականություն 

Տարեկան 

ՈԱ/ՈՀ ընթացակարգեր - 

Տվյալների նպատակ (ii) Նախագծի արտանետումների հաշվարկ 

Լրացուցիչ մեկնաբանություն Տրվում է միայն այն դեպքում, երբ նախագիծն իրենից 

ներկայացնում է պահվող ջրով աշխատող փոքր ՀԷԿ 

 

Բ.7.2. Օրինակելի ՆԱԲ-ի մոնիտորինգի ծրագրի նկարագրությունը 

Առաջարկվող ԳԾ-ում ընտրվել է Տարբերակ (ii)-ը, այսինքն` ՆԱԲ-ը ընտրում է 

հավաստիացման այն մեթոդը, որում նմուշառում չի կատարվում, սակայն հավաստիացման է 

ենթարկվում յուրաքանչյուր փոքրամասշտաբ ՆԱԲ: 
 

Յուրաքանչյուր փոքրամասշտաբ ՆԱԲ-ի համար կազմվում և ՆԱԲ-ՆՓ-ում ներկայացվում է 

մոնիտորինգի ծրագիրը և ՈԱ/ՈՀ միջոցառումները: Մոնիտորինգի ծրագրում նշվում են 

մոնիտորինգի և պարամետրերի գրանցման ընթացակարգերը (տես վերը Բաժին Բ.7.1.-ը): 

 

ՆԱԲ-ի իրականացնողը պատասխանատու կլինի հետևյալի համար.  

 Փոքր ՀԷԿ-ի շահագործում,  

 Տվյալների մոնիտորինգ, հաշվառում և ներկայացում ՀԿԿ-ին, և 

 Մոնիտորինգի սարքավորումների ընթացիկ պահպանման և ստուգաչափման 

ապահովում (ՆԱԲ-ի մոնիտորինգի ծրագրին համապատասխան): 
 

ՆԱԲ-ի ՆՓ-ում պետք է նշվեն արտակարգ իրավիճակներում (երբ չափող սարքերը 

խափանվում են) տվյալների աղբյուրները (օր.` էլեկտրականության պահուստային 

հաշվիչներ, էլեկտրաէներգիայի սպառման հաշիվներ և այլ պաշտոնական աղբյուրներ): 

 

- - - - - 
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Հավելված 1. ԳԾ-ի համար պատասխանատու կազմակերպության/անձի 

կոնտակտային տվյալները 

Կազմակերպություն «Energy Changes Projektentwicklung GmbH» 

Փողոց/փոստարկղի 

համար 

Obere Donaustrasse 12-28 

Շենք  

Քաղաք Վիեննա 

Նահանգ/շրջան  

Փոստային ինդեքս 1020 

Երկիր Ավստրիա 

Հեռախոս +43 (0) 1 96 84 529 

Ֆաքս +43 (0) 1 96 84 529 

Էլ. Փոստ clemens.ploechl@energy-changes.com  

Ինտերնետային 

կայք 

www.energy-changes.com  

Կոնտակտային անձ Clemens Ploechl 

Պաշտոն Կառավարող գործընկեր 

Կոչում  

Ազգանուն Ploechl 

Երկրորդ անուն  

Անուն Clemens 

Վարչություն  

Բջջային  

Ուղղակի ֆաքս  

Ուղղակի հեռ. +43 676 847133100 

Անձնական էլ. 

Փոստ 

clemens.ploechl@energy-changes.com 

Հավելված 2. Պետական ֆինանսավորման մասին հաստատումը 

Հավելված 1-ի կողմ հանդիսացող որևէ երկրից պետական ֆինանսավորում չի 

նախատեսվում առաջարկվող ԳԾ-ի համար: 

Հավելված 3. Մեթոդի (մեթոդների) կիրառումը  

Մեթոդի կիրառումը նկարագրվում է սույն ԳԾ-ՆՓ-ի բաժին Բ.3-ում:  

  

mailto:clemens.ploechl@energy-changes.com
http://www.energy-changes.com/
mailto:clemens.ploechl@energy-changes.com
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Հավելված 4. Արտանետումների նվազեցումների «ex ante» հաշվարկման վերաբերյալ 

լրացուցիչ սկզբնական տեղեկատվություն 

ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ-ի «էլեկտրաէներգիայի համակարգում արտանետումների գործակցի 

հաշվարկում» հաստատված գործիքի (այսուհետ` գործիք) (տարբերակ 02.2.1) համաձայն, 

համակցված տիրույթը (ՀՏ) իրենից ներկայացնում է գործառնական տիրույթի (ԳՏ) և 

ներդրված տիրույթի (ՆԴ) ամբողջությունը:  

Մեթոդաբանական այս գործիքը թույլ է տալիս էներգահամակարգի համակցված տիրույթի 

արտանետումների գործակցի գնահատման միջոցով որոշել CO2-ի արտանետումների 

գործակիցը` կապված էներգահամակարգում էլեկտրաէներգիայի կայանների արտադրած 

էլեկտրականության փոխանցման հետ: Համակցված տիրույթն արտահայտում է 

էներգահամակարգի հետ կապված արտանետումների երկու գործակիցների` գործառնական 

տիրույթի և ներդրված տիրույթի կշռված միջինը:  
 

2009-2011թթ. ցանցի արտանետումների գործակցի (ՑԱԳ) «ex-ante» հաշվարկը հիմնվում է 

2009-2011թթ. «Հայաստանի Հանրապետության էներգահամակարգում ցանցի (բազային գիծ) 

արտանետումների գործակցի հաշվարկ» ուսումնասիրության վրա 38 , որտեղ տրվում է 

յուրաքանչյուր տարվա համար ՀՀ էներգացանցի արտանետումների գործակցի հաշվարկը` 

կատարված ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ-ի վերոնշյալ գործիքով: 
 

Ներածություն 

ՑԱԳ-ի հաշվարկի տվյալ հիմնական նկարագրությունում ներկայացվում են 2009-2011թթ. 

Հայաստանի էներգահամակարգի ցանցի արտանետումների գործակցի գնահատման 

արդյունքները: Ցանցի արտանետումների գործակիցը (CO2-ի արտանետումների ծավալ` 

կապված ցանցում արտադրվող 1 կվժ էլեկտրաէներգիայի հետ) կարող է կիրառվել ՄԶՄ-ի 

այն նախագծերի գործողությունների մշակման համար, որոնք փոխարինում են ցանցի 

արտադրած էլեկտրաէներգիային, այսինքն` երբ նախագիծը մատակարարում է 

էլեկտրաէներգիա ցանցին կամ երբ նախագծի գործունեությունը հանգեցնում է այն 

էլեկտրաէներգիայի խնայողությանը, որն այլակերպ պետք է մատակարարեր ցանցը (օր.` 

պահանջարկի տեսանկյունից էներգախնայողատար նախագծեր): 2009-2011թթ. Ցանցի 

արտանետումների գործակիցը հաշվարկվել է ՄԶՄ-ի կողմից հաստատված` 

«էներգահամակարգի արտանետումների գործակցի հաշվարկման գործիքի» (տարբերակ 

02.2.1, ԳԽ 63) համաձայն: 

Մասնավորապես, փաստաթղթում ներկայացվում է հետևյալ տեղեկատվությունը. 

 Բազային գծի հասկացության բացատրությունը և ՄԶՄ-ի համատեքստում նրա 

սահմանումը,  

                                                      
382009թ. Հայաստանի Հանրապետության էներգահամակարգում ցանցի (բազային գիծ) 

արտանետումների գործակցի հաշվարկ, 2010թ. Հայաստանի Հանրապետության 

էներգահամակարգում ցանցի (բազային գիծ) արտանետումների գործակցի հաշվարկ, 2011թ. 

Հայաստանի Հանրապետության էներգահամակարգում ցանցի (բազային գիծ) արտանետումների 

գործակցի հաշվարկ 
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 Հայաստանի էներգահամակարգի և 2011թ. գործող էլեկտրաէներգիայի կայանների 

նկարագրությունը, 

 Արտանետումների գործակցի հաշվարկման ժամանակ կիրառվող մեթոդաբանական 

գործիքի և մոտեցումների նկարագրությունը, 

 Հաշվարկում օգտագործված տվյալների և պարամետրերի նկարագրությունը, 

 Գործառնական տիրույթի և ներդրված տիրույթի հաշվարկը, 

 Համակցված տիրույթի (ցանցի գործակցի), այսինքն` ՆԱԲ-ի առաջարկվող նախագծի 

գործողությունների բացակայության դեպքում տեղի ունեցող արտանետումների, 

հաշվարկը: 

ՑԱԳ-ի հաշվարկը մշակվում է ՀՀ Բնապահպանության նախարարության համար և 

խնդրանքով: Համագործակցելով ՄԱԶԾ-ի Հայաստանյան գրասենյակի և «ALLPLAN GmbH»-ի 

հետ` նշված նախարարությունը հանդես է գալիս որպես լիազորված ազգային մարմին ՄԶՄ-

ի համար: Սույն փաստաթղթի նպատակն է տվյալների հավաքագրման և բազային գծի 

հաշվարկման հետ կապված` նախագծի մշակման ծախսերը կրճատելու միջոցով նպաստել 

Հայաստանում ՄԶՄ-ի վերականգնելի էներգիայի նախագծերի զարգացմանը: 

Վերը նկարագրվող ՑԱԳ-ի տարեկան հաշվարկները հասանելի են տեղական և միջազգային 

բոլոր շահագրգիռ կողմերի համար Հայաստանի Կլիմայի փոփոխության տեղեկատվական 

կենտրոնի պաշտոնական կայքում` www.nature-ic.am:  

ՑԱԳ-ի հաշվարկը հիմնվում է «Excel» ծրագրով մշակված հաշվարկման մոդելի վրա: 2009-

2011թթ. համար կիրառված «Excel»-ի մոդելները տրամադրվում են նշանակված 

գործառնական մարմնի հայտի հիման վրա: 

Սույն գնահատման համար կիրառված մոդելը, սկզբնական տվյալները և հղումային 

փաստաթղթերը հասանելի են ԲՆ-ում և Հայաստանի Կլիմայի փոփոխության 

տեղեկատվական կենտրոնում (ԿՓՏԿ): 

Սույն փաստաթղթին վերաբերող հարցադրումների դեպքում դիմել ՄԱԶԾ-ի Կլիմայի 

փոփոխությունների հետ կապված նախագծերի համակարգող դ-ր Դիանա Հարությունյանին` 

diana@nature.am. 

1. Մաքուր զարգացման մեխանիզմը 

Մաքուր զարգացման մեխանիզմը (ՄԶՄ), որն ամրագրված է Կիոտայի արձանագրության 12-

րդ հոդվածում, թույլ է տալիս ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատման 

պարտավորություններ ունեցող արդյունաբերական երկրներին (այսուհետ նաև ՄԱԿ-ի 

ԿՓՇԿ-ի Հավելված I-ը ստորագրած երկրներ), որպես իրենց երկրներում արտանետումների 

կրճատման առավել ծախսատար միջոցառումների այլընտրանք, ներդրումներ կատարել 

զարգացող (Հավելված I-ը չստորագրած) երկրներում արտանետումների կրճատմանն 

ուղղված նախագծերում: Նման նախագծերը կարող են վաստակել արտանետումների 

կրճատման իրացվելի սերտիֆիկացված կրեդիտներ, որոնցից յուրաքանչյուրը համարժեք է 

մեկ տոննա CO2-ի և կարող է հաշվի առնվել Կիոտայի նպատակային ցուցանիշների 

կատարումը գնահատելու ժամանակ: 

Առայժմ ՄԶՄ-ն արձանագրությամբ նախատեսվող այն միակ մեխանիզմն է, որը խթանում է 

զարգացած և զարգացող երկրների միջև գործընկերությունը: ՄԶՄ-ի կանոններով, ինչևէ, 

ուղղակիորեն չեն բացառվում  այն դեպքերը, երբ գործընկերությունը հաստատվում է մեկ 

http://www.nature-ic.am/
mailto:diana@nature.am
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կամ ավելի զարգացող երկրների միջև, և այս պարագայում նախագծերը կոչվում են 

«միակողմ» կամ «հարավ-հարավ» նախագծեր:  

ՄԶՄ-ն հետապնդում է երեք սահմանված նպատակ.  

 Աջակցել Հավելված I-ում չներառված (այսինքն` զարգացող) երկրներին կայուն 

զարգացման ապահովման խնդրում, 

 Նպաստել կոնվենցիայի կարևորագույն նպատակի իրագործմանը, այն է` հասնել 

մթնոլորտում ջերմոցային գազերի պարունակության այնպիսի կայուն մակարդակի, 

որը կկանխի կլիմայի համակարգում վտանգավոր տեխնածին միջամտությունները, և 

 Աջակցել Հավելված I-ում ներառված (այսինքն` զարգացած) երկրներին` Կիոտոյի 

արձանագրության 3-րդ հոդվածի համաձայն արտանետումների սահմանափակման և 

կրճատման քանակական պարտավորությունները կատարելու խնդրում:  

2.  ՄԶՄ-ի լիազորված պետական մարմինը 

ԼՊՄ-ն այն մարմինն է, որին Կողմը հանձնարարել է ՄԶՄ նախագծերում մասնակցության 

թույլատրումը և հաստատումը: ՄԶՄ-ի կանոնները պարունակում են սահմանափակ 

դրույթներ ԼՊՄ-ի խնդիրների կամ ԼՊՄ-ի որոշման պահանջների մասին: Փոխարենը, այս 

հարցերի կարգավորումը թողնվել է Կողմի հայեցողությանը: ԼՊՄ-ի նշանակումը ՄԶՄ-ում 

Կողմի մասնակցության պահանջներից մեկն է: 

Հայաստանի Հանրապետությունը ստորագրել է ՄԱԿ-ի Կլիմայի փոփոխության 

շրջանակային կոնվենցիան (ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ) 1992թ. հունիսի 13-ին և վավերացրել այն որպես 

Հավելված I-ը չստորագրած պետություն 1993թ. մայիսի 14-ին: 2002թ. դեկտեմբերի 26-ին ՀՀ 

Ազգային ժողովը վավերացրել է Կիոտայի արձանագրությունը, որի արդյունքում Հայաստանը 

դարձել է վերը արձանագրությանը միացած 108-րդ պետությունը: Այսպիսով, Հայաստանը 

բավարարել է ՄԶՄ-ին մասնակցության հիմնական պահանջներից մեկը: Կարևոր է նշել, որ 

որպես Հավելված I-ը չստորագրած պետություն Հայաստանը չունի որևէ քանակական 

պարտավորություն` կապված ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատման կամ 

սահմանափակման հետ: 

2003թ. սեպտեմբերի 16-ին ՀՀ Արտաքին գործերի նախարարությունը ներկայացրել է 

ծանուցում ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ-ի Քարտուղարությանը այն մասին, որ ՄԶՄ-ի համար որպես 

լիազորված պետական մարմին է նշանակվել ՀՀ Բնապահպանության նախարարությունը: 

ԲՆ-ի Շրջակա միջավայրի պահպանության վարչության պետը, որը հանդես է գալիս որպես 

ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ-ի ազգային կոնտակտային անձ, նշանակվել է ԼՊՄ-ի կոնտակտային անձ:  

2006թ. հուլիսի 19-ին ՀՀ Կառավարությունը հաստատել է «ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ-ի Մաքուր 

զարգացման մեխանիզմի շրջանակում նախագծերի իրականացման մասին» թիվ 974Ն 

որոշումը, որը սահմանում է ԼՊՄ-ի հիմնական գործառույթները, մասնավորապես, 

Հայաստանում ՄԶՄ նախագծերի գործողությունների հաստատումը և ՄԶՄ-ի շրջանակում 

իրականացվող նախագծերի մասին տեղեկատվության հասանելիությունը:  

ԼՊՄ-ի վերաբերյալ մանրամասները տես Հայաստանի Կլիմայի փոփոխության 

տեղեկատվական կենտրոնի պաշտոնական կայքում` www.nature-ic.am:  

3. ՄԶՄ նախագծի բազային գծի հասկացությունը 

ՄԶՄ նախագծի գործողությունների բազային գիծն արտահայտում է ջերմոցային գազերի այն 

արտանետումների ծավալները, որոնք տեղի կունենային առաջարկվող նախագծի 

http://www.nature-ic.am/
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բացակայության դեպքում: Բազային գիծը պետք է արտացոլի նախագծի իրականացման 

տիրույթում բոլոր այն արտանետումները, որոնք կարող են տեղի ունենալ Կիոտոյի 

արձանագրության Հավելված Ա-ում նշվող` բոլոր գազերից, ոլորտներից և աղբյուրների 

կատեգորիաներից:  

ՄԶՄ նախագծի գործողությունների բազային գիծը տեսական հաշվարկ է, որն արտացոլում է 

ջերմոցային այն արտանետումների ծավալը, որոնք տեղի կունենային նախագիծը 

չիրականացնելու դեպքում: Բազային գծի միջոցով կարելի է որոշել ջերմոցային գազերի 

լրացուցիչ կրճատման ծավալը` ապահովված նախագծի գործողությունների միջոցով: 

Բազային գիծը ողջամտորեն արտացոլում է ըստ աղբյուրների տեխնածին այն 

արտանետումների ծավալը, որոնք տեղի կունենային առաջարկվող նախագծի 

բացակայության պայմաններում, եթե բազային գիծը հաշվարկվում է` կիրառելով այն 

մեթոդաբանությունը, որը նախկինում հաստատվել է ՄԶՄ-ի Գործադիր խորհրդի (ԳԽ) 

կողմից կամ ընդունվել է նոր մեթոդաբանության սահմանման մասին ԳԽ-ի հաստատած 

կարգի համաձայն: 

Բազային գծի հաշվարկման և մոնիտորինգի մեթոդաբանությունը պետք է անպայմանորեն 

նկարագրվի և հիմնավորվի Նախագծի նախագծային փաստաթղթում: Այսպիսով, բազային 

գծի հաշվարկը (ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատում, որը կապահովվի  

առաջարկվող նախագծի շնորհիվ) ՄԶՄ-ի նախագծի գործողությունների մշակման, 

հաստատման, վավերականացման և գրանցման պարտադիր պայմաններից մեկն է: Սույն 

ուսումնասիրության համար կիրառվել է էներգահամակարգի համար արտանետումների 

գործակցի հաշվարկման մեթոդաբանական գործիքը (տարբերակ 02.2.1)` հաստատված ՄԶՄ-

ի գործադիր խորհրդի կողմից: Գործիքի և նրա կիրառության մասին առավել մանրամասն 

տեղեկատվությունը ներակայացվում է հաշվետվության 5-րդ գլխում: 

4. Հայաստանի էներգահամակարգը 

Հայաստանում գործում է էլեկտրաէներգիայի մատակարարման միասնական համակարգ: 

Էլեկտրաէներգիան հիմնականում արտադրվում է ատոմակայանի, ջերմային և խոշոր 

հիդրոէլեկտրակայանների, ինչպես նաև փոքր էլեկտրակայանների (փոքր ՀԷԿ-երի, 

կենսագազի գործարանի, հողմային էլեկտրակայանի և կոգեներացիայի բլոկների) կողմից, 

որոնք 2011թ. ապահովել են արտադրված ընդհանուր էլեկտրաէներգիայի 

համապատասխանաբար 34.3, 319, 26.1 և 7.7 տոկոսը: 

 
Գծապատկեր 1. Հայաստանի էներգահամակարգում արտադրվող էլեկտրաէներգիայի կառուցվածքը 

2011թ. 

34.3% 

31.9% 

26.1% 

7.7% 

NPP TPPs HPPs SPPs
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Ստորև աղյուսակում ներկայացվում են 2011թ. Հայաստանի էներգահամակարգում գործող 

էլեկտրակայանների տեղակայված հզորությունների և գործարկման տարեթվերի տվյալները: 
 

 

 

Աղյուսակ 1. Հայկական էլեկտրակայանների արտադրական հզորությունները և գործարկման 

տարեթվերը 

Էլեկտրակայանի տեսակ և անվանում 
Հզորություն 

[մվ] 

Առանձին ագրեգատների գործարկման 

տարեթվեր 

Ատոմակայան 815 (408) 1976 – 1980 (1995) 

ԱԷԿ-ի (Մեծամորի) 2-րդ բլոկ 408 1980 (1995) 

Ջերմաէլեկտրակայանններ 2,382 1963 – 2010 

Հրազդանի ՋԷԿ 1,110 1966, 1967, 1969, 1972,1974 

Երևանի ՋԷԿ 550 1963, 1964, 1965 

Երևանի ՋԷԿ-ի շոգեգազային տուրբին 242 2010 

Հրազդանի ՋԷԿ-ի 5-րդ բլոկ* 480 2011 

Հիդրոէլեկտրակայաններ 1,154 1913 – 2011 

Սևան-Հրազդան կասկադ (ՄԷԿ) 562 1936 - 1944, 1949 – 1962 

Որոտանի կասկադ 404 1970, 1977, 1989 

Ձորայի ՀԷԿ 25.2 1932-1933 

Փոքր ՀԷԿ-եր 162.8 1913-2011 

Այլ էլեկտրակայաններ  15.67 2005 – 2010 

«Լոռի-1» հողմային էլեկտրակայան 2.64 2005 

Երևանի պետական բժշկական 

համալսարանի Էներգետիկ կենտրոն 

(ԵՊԲՀ-ի ԷԿ) – ջերմաէլեկտրակայան 

4 2007 

«Լուսակերտ» կենսագազի գործարան - 

ջերմաէլեկտրակայան 
0.83 2008 

Էրֆրեզ, ԲԲԸ - ջերմաէլեկտրակայան 0,1 2009 

«Արմռոսկոգեներացիա» ՓԲԸ - 

ջերմաէլեկտրակայան 
2 2009 

«Լուս Աստղ Շուգար» - 

ջերմաէլեկտրակայան 
6 2010 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 4,366.6**  

Նշում. * Հրազդանի ՋԷԿ-ի 5-րդ բլոկը բաղկացած է շոգետուրբինից (300մվ) և գազային տուրբինից (180 մվ) 

         ** ՀՀ էներգահամակարգի փաստացի շահագործողական հզորությունը 3296.1 մվ է: 

Էլեկտրաէներգիայի փոխանցումը և բաշխումն իրականացվում է բարձր լարման 

փոխանցումների ցանցի, Հաշվարկային կենտրոնի, էներգահամակարգի օպերատորի և 

բաշխիչ ընկերության միջոցով: 

ՀՀ էներգահամակարգն օժտված է նաև հարևան երկրներին (Վրաստան, Իրանի Իսլամական 

Հանրապետություն և Թուրքիա, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղ) ավելի քան 1300մվ 

էլեկտրաէներգիա մատակարարելու հզորությամբ: Հայաստանը ստանում է բնական գազը 

Ռուսաստանի Դաշնությունից (Վրաստանի տարածքով) և Իրանի Իսլամական 

Հանրապետությունից:  
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4.1. Ատոմակայանը 

Հայաստանի ատոմային էլեկտրակայանը (Մեծամորի ԱԷԿ-ը) երկրում միակ ԱԷԿ-ն է: Այն 

ապահովում է արտադրվող ընդհանուր էլեկտրաէներգիայի մինչև 40 տոկոսը: ԱԷԿ-ի երկու 

բլոկները գործարկվել են 1976-1980թթ., և նրանցից յուրաքանչյուրը բաղկացած է VVER - 

440/V270 ռեակտորներից: Գործարկման պահի դրությամբ ատոմակայանի ընդհանուր 

տեղակայված հզորությունը 815 մվ էր:  

1988թ. երկրաշարժի հետևանքով ի հայտ եկան անվտանգության մտավախություններ, և 

ատոմակայանը փակվեց: 1995թ. ծավալուն վերանորոգումից և սեյսմիկ անվտանգության 

միջոցառումների իրականացումից հետո ԱԷԿ-ի երկրորդ բլոկը (անվանական հզորությունը` 

407.5 մվ) վերագործարկվեց: Ատոմակայանի ներկայիս շահագործման հզորությունը 390 մվտ 

է:  ԱԷԿ-ը գործում է որպես բազային ռեժիմով մշտական ծանրաբեռնվածությամբ աշխատող 

կայան: Ամեն տարի ԱԷԿ-ի գործողությունները դադարեցվում են 1-3 ամսով` ընթացիկ 

պահպանման գործողություններ իրականացնելու նպատակով: ԱԷԿ-ի համար միջուկային 

վառելիքը ներկրվում է Ռուսաստանից:  

Ստորև աղյուսակում ներկայացվում են 2007-2011թթ. ԱԷԿ-ում արտադրված և 

մատակարարված էլեկտրաէներգիայի տվյալները: 

Աղյուսակ 2. ԱԷԿ-ում ատոմային էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը և մատակարարումը 2007-

2011թթ. 

Մեծամորի ԱԷԿ 2007թ. 2008թ. 2009թ. 2010թ. 2011թ. 

Արտադրական հզորություն, 

մլն կվ/ժ 
2,553.4 2,461.7 2,493.7 2,490.0 2,548.1 

Մատակարարվող 

էլեկտրաէներգիա, մլն կվ/ժ 
2,347.8 2,265.9 2,290.4 2,286.5 2,356,8 

Աղբյուրը` 2 

4.2. Ջերմաէլեկտրակայանները 

Ջերմաէլեկտրակայաններն ապահովում են արտադրվող ընդհանուր էլեկտրաէներգիայի 

շուրջ 25-30 տոկոսը: Ներկայումս կայաններն աշխատում են բնական գազով:  

1.110 մվ տեղակայված հզորություն ունեցող Հրազդանի ՋԷԿ-ը գործարկվել է 1966-1973թթ.: 

550 մվ տեղակայված հզորություն ունեցող Երևանի ՋԷԿ-ը գործարկվել է 1963-1968թթ., իսկ 

Վանաձորի ՋԷԿ-ը (96մվ տեղակայված հզորությամբ)` 1964-1976թթ.:  

Առաջին երկուսում, տեխնիկական վատ պայմանների, անբավարար էֆեկտիվության և այլ 

գործոնների պատճառով, հզորություններն ամբողջությամբ չեն օգտագործվում: 2011 

թվականից Երևանի ՋԷԿ-ի ոչ բլոկային մասում կատարվում են կաթսայի փոփոխություններ, 

ջրաածխային խառնուրդի աշխատեցման համար տեղադրվում են լրացուցիչ 

սարքավորումներ: 2011թ. նշված կայանը չի գործել և, հետևաբար, էլեկտրաէներգիա չի 

մատակարարել ցանցին: Վանաձորի ՋԷԿ-ի շահագործումը դադարեցվել է 1997թ.:  

Հայաստանում կառուցվել են գազով աշխատող երկու ժամանակակից 

ջերմաէլեկտրակայաններ, մասնավորապես` (i) 2010թ. գործարկվել է 242մվ տեղակայված 

հզորություն ունեցող Երևանի ՇԳՏ-ն և (ii) 2011թ. գործարկվել է 480մվ տեղակայված 

հզորություն ունեցող Հրազդանի 5-րդ բլոկը:  
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Երևանի ՇԳՏ ՋԷԿ-ը ժամանակակից կայան է, որը կառուցվել է Միջազգային 

համագործակցության ճապոնական բանկի միջոցով` Ճապոնիայի կառավարության 

տրամադրած 247 մլն ԱՄՆ դոլարի վարկի հաշվին: Երկարաժամկետ վարկն արտոնյալ 

պայմաններով հատկացվել է ՀՀ Կառավարությանը 2007 թվականին: Կայանը բացվել է 2010թ. 

ապրիլի 22-ին: Այն շահագործվում է Երևանի ՋԷԿ փակ բաժնետիրական ընկերության 

կողմից: 

2011թ. ավարտվեն են 480 տեղակայված հզորություն ունեցող «Հրազդան-5» 

ջերմաէլեկտրակայանի (շոգեգազային տուրբին շոգեկաթսայով) արդիականացման 

գործողությունները: Նախատեսվում է, որ մեկ կվժ-ի հաշվով վառելիքի սպառումը կկազմի 

262.9 գրամ` նախկինում նախատեսված` մեկ կվժ-ի հաշվով միջինում 320-340 գրամի 

վառելիքի սպառման դիմաց:  

Աղյուսակ 3-ում ամփոփ ներկայացվում են ՋԷԿ-երի ագրեգատների արտադրական 

հզորությունները և գործարկման տարեթվերը: 
 

Աղյոսակ 3. Հայաստանի ջերմաէլեկտրակայանները 

Էլեկտրակայան 

Առանձին 

ագրեգատների 

գործարկման 

տարեթիվ 

Հզորություն, 

մվ 

Ագրեգատների քանակը և 

հզորությունը (քանակ x մվտ) 

Երևանի ՋԷԿ 
1963 – 1964թթ. 

550 
5 x 50 

1965 – 1966թթ. 2 x 150 

Հրազդանի ՋԷԿ 

1966թ. 

1,110 

1 x 50 

1967թ. 1 x 50 

1969թ. 2 x 100 

1972թ. 2 x 200 

1974թ. 1 x 200 + 1 x 210 

ՇԳՏ-ի բլոկ Երևանի ՋԷԿ-ում 2010թ. 242 1 x 242 

Հրազդանի ՋԷԿ-ի 5-րդ բլոկ 2011թ. 480 
1 x 300 (ST) 

1 x 180 (GT) 

Աղբյուր` 2, 6 

Առաջին երեք ՋԷԿ-երի ընդհանուր տեղակայված հզորությունը 2,411.7 մվ է: Ինչևէ, 

ներկայումս Երևանի և Հրազդանի ՋԷԿ-երի փաստացի հզորությունն ավելի ցածր է` 

պայմանավորված հնացած սարքավորումներով, շահագործման պայմանների 

փոփոխություններով, ջերմության սպառման նվազմամբ և այլն: Վանաձորի ՋԷԿ-ը չի 

գործում ավելի քան 15 տարի և այդ իսկ պատճառով չի ներառվել աղյուսակում: 

Ժամանակակից և նորակառույց Երևանի ՇԳՏ ՋԷԿ-ը 2011թ. հիմնականում շահագործվել է 

բազային ռեժիմով: Հրազդանի ՋԷԿ-ի 5-րդ բլոկը շահագործվել է ընդհատումներով` 

պայմանավորված գործողությունների ավարտման անհրաժեշտությամբ և ամռան 

ամիսներին  էլեկտրաէներգիայի նկատմամբ պահանջարկի նվազմամբ: 

Աղյուսակ 4-ում ներկայացվում են 2007-2011թ. ՋԷԿ-երում արտադրված և մատակարարված 

էներգիայի տվյալները:  
Աղյուսակ 4. ՋԷԿ-երում էլեկտրաէներգիայի արտադրման և մատակարարման ծավալները 2007-

2011թթ. 

Հրազդանի ՋԷԿ 2007թ. 2008թ. 2009թ. 2010թ. 2011թ. 

Արտադրված էներգիա, մլն 

կվ/ժ 
1,131.6 1,495.5 887.8 348.4 628.1 
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Մատակարարված էներգիա, 

մլն կվ/ժ 
1,048.0 1,387.3 823.9 320.6 584.8 

Երևանի ՋԷԿ 2007թ. 2008թ. 2009թ. 2010թ. 2011թ. 

Արտադրված էներգիա, մլն 

կվ/ժ 
357.1 336.4 240.7 73.4 0.0 

Մատակարարված էներգիա, 

մլն կվ/ժ 
304.8 286.8 203.7 61.3 0.0 

ԵՋԷԿ-ի ՇԳՏ բլոկ 2007թ. 2008թ. 2009թ. 2010թ. 2011թ. 

Արտադրված էներգիա, մլն 

կվ/ժ 
   991.3 1,685.7 

Մատակարարված էներգիա, 

մլն կվ/ժ 
   957.0 1,628.3 

Հրազդանի ՋԷԿ-ի 5-րդ բլոկ 2007թ. 2008թ. 2009թ. 2010թ. 2011թ. 
     57.9 

     52.6 

Աղբյուրը` 2 

2011թ. Հրազդանի ՋԷԿ-ը և Երևանի ՋԷԿ-ի ՇԳՏ բլոկը նախորդ տարվա համեմատ արտադրել 

են շուրջ 80% և 70% ավելի էլեկտրաէներգիա, որպեսզի բավարարեն 2011թ. արձանագրված 

էլեկտրաէներգիայի աճող պահանջարկը: 

Փորձագետների խմբին չեն տրամադրվել 2011թ. Հրազդանի ՋԷԿ-ի 5-րդ բլոկում վառելիքի 

(բնական գազի) սպառման մասին տվյալներ ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող 

հանձնաժողովի (սույն ուսումնասիրության համար պաշտոնական տվյալների հիմնական 

աղբյուրներից մեկի) կամ ՋԷԿ-ի ղեկավարության կողմից: Հետևաբար, նշված կայանում 

վառելիքի սպառման ծավալները հաշվարկվել են` կիրառելով էլեկտրակայանների օգտակար 

գործողության դեֆոլտային այն գործակիցները, որոնք նշվում են էլեկտրական էներգիայի 

համակարգի արտանետումների գործակցի հաշվարկման վերաբերյալ փաստաթղթի 

Հավելված I-ում: Վերը փաստաթղթի համաձայն, 2000թ.-ից հետո կառուցված և բնական գազի 

տուրբինով աշխատող կայանների (նոր բլոկների) դեֆոլտային ՕԳԳ-ն 60 տոկոս է:  

Այս պարամետրի, ինչպես նաև 2001թ. կայանի արտադրած էներգիայի տվյալների (57.9 մլն 

կվժ) և բնական գազի կալորիական արժեքի (34,289 ԳՋ/1000 մ3` ՀԾԿՀ-ի կողմից ներկայացված  

ցուցանիշներից ամենացածրի (այսինքն` պահպանողական մոտեցում)) հիման վրա 

գնահատվել է 2011թ. Հրազդանի ՋԷԿ-ի 5-րդ բլոկում բնական գազի սպառման ծավալը 

(9,205,500 մ3
): 

Ստորև աղյուսակներում ցույց են տրվում 2009-2011թթ. վերոնշյալ կայաններում բնական և 

սինթետիկ գազի39
 սպառման տվյալները: 

Աղյուսակ 5ա. Բնական և սինթետիկ գազի սպառումը Հայաստանի ջերմաէլեկտրակայաններում 2007- 

2009թթ. 

ՋԷԿ-եր Վառելիքի տեսակ 

Վառելիքի սպառում 

1000 մ3
 

Կալորիականությու

ն (կկալ/մ3
) 

2007թ. 2008թ. 2009թ. 2009թ. 

Երևանի ՋԷԿ 

Բնական գազ (ԲԳ) 152,573 157,262 113,288 8,270.5 

Սինթետիկ գազ 

(ՍԳ) 
111,466 38,233 16,830 2,401 

                                                      
39

 Սինթետիկ գազը ստացվում է Նաիրիտ գործարանում ացետիլենի արտադրության ժամանակ և 

մատակարարվում Երևանի ՋԷԿ-ին: 
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Հրազդանի 

ՋԷԿ 
Բնական գազ (ԲԳ) 353,948 44,894 250,914 8,148 

 

Աղյուսակ 5բ. Բնական և սինթետիկ գազի սպառումը Հայաստանի ջերմային էլեկտրակայաններում 

2008- 2010թթ. 

ՋԷԿ-եր Վառելիքի տեսակ 

Վառելիքի սպառում  

1000 մ3
 

Կալորիականությու

ն (կկալ/մ3
) 

2008թ. 2009թ. 2010թ. 2010թ. 

Երևանի ՋԷԿ 

Բնական գազ (ԲԳ) 157,262 113,288 38,195 8,288 

Սինթետիկ գազ 

(ՍԳ) 
38,233 16,830 6,689 2,400 

Հրազդանի 

ՋԷԿ 

Բնական գազ (ԲԳ) 
44,894 250,914 104,271 8,277 

ՇԳՏ ԵՋԷԿ-ում 
Բնական գազ (ԲԳ) 

  217,824 8,260 

 

Աղյուսակ 5գ. Բնական և սինթետիկ գազի սպառումը Հայաստանի ջերմային էլեկտրակայաններում 

2009-2011թթ. 

ՋԷԿ-եր 
Վառելիքի 

տեսակ 

Վառելիքի սպառում, 1000 մ3
 Կալորիականություն 

(կկալ/մ3
), 2011թ. 

2009թ. 2010թ. 2011թ. 

Երևանի ՋԷԿ 

Բնական գազ 

(ԲԳ) 

113,288 38,195 0 Կիրառելի չէ 

Սինթետիկ գազ 

(ՍԳ) 
16,830 6,689 0 Կիրառելի չէ 

Հրազդանի ՋԷԿ Բնական գազ 

(ԲԳ) 

250,914 104,271 184,026 8,271 

ՇԳՏ ԵՋԷԿ-ում 
Բնական գազ 

(ԲԳ) 
 217,824 360,318 8,190 

Հրազդանի 5-րդ 

բլոկ 

Բնական գազ 

(ԲԳ) 
  9,205.5 8,190 

Աղբյուրը`1 

4.3. Հիդրոէլեկտրակայանները 

Հանրապետության հիդրոէներգետիկ համակարգը ներառում է Սևան-Հրազդան կասկադը 

(Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա) իր յոթ կայաններով, Որոտանի կասկադն իր երեք 

կայաններով, ինչպես նաև մի շարք փոքր ՀԷԿ-եր: Հիդրոէլետրակայաններն արտադրում են 

երկրում արտադրվող էներգիայի շուրջ 30-35 տոկոսը: ՀԷԿ-երի ընդհանուր տեղակայված 

հզորությունը 1,153 մվ է: Աղյուսակ 6-ում ներկայացվում են ՀԷԿ-երի արտադրական 

հզորությունների և գործարկման տարեթվերի տվյալները: 
Աղյուսակ 6. ՀԷԿ-երի էլեկտրական էներգիա արտադրելու հզորությունները և գործարկման 

տարեթվերը 

N Հիդրոէլեկտրակայան 

Առանձին 

ագրեգատների 

գործարկման 

տարեթիվ 

Հզորություն, 

մվտ 

Ագրեգատների քանակը և 

հզորությունը (քանակ x մվտ) 

Սևան-Հրազդան կասկադի ՀԷԿ-երը (ՄԷԿ) 

1 Սևանի ՀԷԿ 1949թ. 34.24 2 x 17 + 1 x 0.32 
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2 
Աթարբեկյանի 

(Հրազդանի) ՀԷԿ 1959թ. 81.6 2 x 40.8 

3 Գյումուշի (Արգելի) ՀԷԿ 1953թ. 224 4 x 56.0 

4 Արզնու ՀԷԿ 
1956թ. 

70.5 
2 x 23.52 

1957թ. 1 x 23.52 

5 Քանաքեռի ՀԷԿ 

1936թ. 

102 

1 x 12.5 

1937թ. 3 x 12.5 

1940թ. 1 x 25 

1944թ. 1 x 25 

6 Երևանի ՀԷԿ -1 1962թ. 44 2 x 22,0 

7 Երևանի ՀԷԿ-3 1950թ. 5 1 x 5 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ   561   

Որոտանի կասկադի ՀԷԿ-երը 

8 Սպանդարյանի ՀԷԿ 1989թ. 76 2 x 38.0 

9 Շանբի ՀԷԿ 1977թ. 171 2 x 85.5 

10 Տաթևի ՀԷԿ 1970թ. 157.2 3 x 52.4 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ   404   

Ձորայի ՀԷԿ 

11 Ձորայի ՀԷԿ 
1932թ. 

25.2 
1 x 8.4 

1933թ. 2 x 8.4 

Փոքր ՀԷԿ-եր 

12 Փոքր ՀԷԿ-եր 1913 – 2011թթ. 162.8 111 փոքր ՀԷԿ-եր 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1153  

Աղբյուրը` 2, 6 

 

Սևան-Հրազդան Կասկադը կառուցված է Սևանից սնուցվող Հրազդան գետի վրա:  

Սևան-Հրազդան կասկադը Հայաստանում գործող կասկադային ՀԷԿ-երից ամենահզորն է, 

որի ընդհանուր տեղակայված հզորությունը 561 մվ է և ունի էներգիայի արտադրության 

զգալի ներուժ (ավելի քան 2տվժ/տ): Ինչևէ, ներկայում սահմանափակվել են Սևանից Սևան-

Հրազդան կասկադին բացթողնվող ջրի ծավալները, որոնք մեծապես կախման մեջ են 

ոռոգման ռեժիմից, քանի որ էներգետիկ նպատակներով Սևանից ջրի բացթողում չի 

թույլատրվում: Այդ իսկ պատճառով, Սևան-Հրազդան կասկադում էլեկտրաէներգիայի 

արտադրությունը կախված է լճից ոռոգման նպատակներով ջրի բացթողումներից և վերջին 5 

տարում կազմել է տարեկան առնվազն 500-700 մլն կվժ (տես աղյուսակ 7): 

Սևան-Հրազդան կասկադի սեփականատերն է Միջազգային էներգետիկ կորպորացիան 

(ՄԷԿ), որը ռուսական ընկերություն է և հանդիսանում է Ինտեր ՌԱՕ ՈՒԷՍ-ի դուստր 

ձեռնարկությունը: 

Աղյուսակ  7: Սևան-Հրազդան կասկադի (ՄԷԿ) էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը և 

մատակարարումը 2007-2011թթ. 

ՄԷԿ 2007 2008 2009 2010 2011 

Էլեկտրաէներգիայի 

արտադրություն, մլն կվտ/ժ 
521.3 576.2 486.5 727.1 650.9 

Էլեկտրաէներգիայի 

մատակարարում, մլն կվտ/ժ 
512.4 566.9 478.2 716.2 641.7 

Աղբյուր՝ 2 
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Ինչպես երևում է աղյուսակից, նախորդ տարվա համեմատ 2011թ. ՄԷԿ-ը 10%-ով ավելի քիչ 

էլեկտրաէներգիա է արտադրել: Սա բացատրվում է 2011թ. Սևանա լճից ջրի բացթողնման 

ծավալների նվազմամբ և այլ տեխնիկական պատճառներով:  
 

Որոտան կասկադը կառուցվել է Որոտան գետի վրա և ունի ջրամբարներ,  որոնք թույլ են 

տալիս փոփոխել կայանքի ծանրաբեռնվածության աստիճանը: Ուստի Որոտան կասկադի 

վրա կառուցված ՀԷԿ-երը օգտագործվում են միավորված էներգետիկ համակարգի ընթացիկ 

ծանրաբեռնվածության դեպքում: Սակայն Որոտան կասկադի ՀԷԿ-երի կողմից արտադրված 

էլեկտրաէներգիայի ծավալները սահմանափակ են և կախված են Որոտան գետի ջրի հոսքի 

ծավալներից: Ուստի, Որոտան կասկադի ծանրաբեռնվածությունը ամենաբարձր 

մակարդակի է հասնում գարուն-ամառ ամիսներին և իջնում է նվազագույնի աշուն-ձմեռ 

ամիսներին:  
 

Աղյուսակ 8: Որոտան կասկադի ՀԷԿ-երի էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը և 

մատակարարումը 2007-2011թթ. 

Որոտան կասկադի ՀԷԿ-եր 2007 2008 2009 2010 2011 

Էլեկտրաէներգիայի 

արտադրություն, մլն կվտ/ժ 
1,030.0 907.6 1,130.6 1,311.4 1,289.1 

Էլեկտրաէներգիայի 

մատակարարում, մլն կվտ/ժ 
1,021.3 899.4 1,122.2 1,302.9 1,281.1 

Աղբյուր՝ 2 

 

25 Մվ հզորության ունեցող Ձորայի հիդրոէլեկտրակայանը կառուցվել է Դեբեդ գետի վրա 

1932 թվականին: Սա առաջին խոշոր ՀԷԿ-ն էր Հայաստանում, ինչպես նաև նախկին ԽՍՀՄ-

ում, որն ուներ ճնշման տատանման թունել:  

Աղյուսակ 9-ում տրված են Ձորայի ՀԷԿ-ի էլեկտրաէներգիայի արտադրության և 

մատակարարման  2007-2011թթ.  ծավալները: 

 

Աղյուսակ 9. Ձորայի ՀԷԿ-ի էլեկտրաէներգիայի արտադրության և մատակարարման 

ծավալները 2007-2011թթ. 

Ձորայի ՀԷԿ 2007 2008 2009 2010 2011 

Էլեկտրաէներգիայի 

արտադրություն, մլն կվտ/ժ 
85.5 77.1 95.1 104.0 91.8 

Էլեկտրաէներգիայի 

մատակարարում, մլն կվտ/ժ 
83.8 75.5 93.1 102.1 90.0 

Աղբյուր՝ 2 

Հայաստանում կառուցված են 111 փոքր հիդրոէլեկտրակայաններ: ՓՀԷԿ-երի մեծ մասը 

կառուցվել է վերջին տասը տարիներին ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող 

հանձնաժողովի կողմից էներգիայի վերականգնելի աղբյուրների համար սահմանված 

էլեկտրաէներգիայի խրախուսական սակագների շնորհիվ: Փոքր ՀԷԿ-երից մատակարարվող 

էլեկտրաէներգիայի ծավալները կախված են գետերում ջրի սեզոնային հոսքի ծավալներից:   

Աղյուսակ 10-ում ներկայացված են Հայաստանի էներգետիկ համակարգը սպասարկող ՓՀԷԿ-

ի և 2009-2011թթ. դրանց կողմից մատակարարվող էլեկտրաէներգիայի ծավալների 

տվյալները: 
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Աղյուսակ 10. Հայաստանում ՓՀԷԿ-երի կողմից մատակարարված էլեկտրաէներգիայի 

ծավալները 2009-2011թթ. 
 

 ՓՀԷԿ 
Հզորությունը, 

կվտ (2011թ.) 

Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում, 

1000 կվտ-ժ 

2009 2010 2011 

1 Սալէներգո ՍՊԸ 3,028 12,775.8 9,448.4 12,813.8 

2 Գյումրի ՓՀԷԿ 5,280 16,307.8 16,380.0 15,760.9 

3 Էներգո ՓԲԸ 684 738.2 793.0 420.8 

4 Կապան-Էներջի ՓԲԸ 12,400 37,939.1 37,874.2 38,550.6 

5 Հակոբջանյանի-Գալստյանի ՓՀԷԿ ՍՊԸ 

LLC 

840 4,084.8 4,027.9 4,227.6 

6 Ք-Հ ՍՊԸ 840 2,337.7 2,722.9 2,095.0 

7 Ագարակ ՓՀԷԿ 792 2,196.5 2,764.3 2,574.7 

8 Արմավիր Լույս ՓԲԸ 2,040 4,845.7 4,569.3 3,712.5 

9 Մուշեղ ՓՀԷԿ ՍՊԸ 442 2,601.8 2,703.9 2,752.1 

10 Իջևան ՓՀԷԿ 612 4,211.9 3,434.5 2,996.5 

11 Հիդրոէներգիա ՍՊԸ (Երևան) 750 3,421.9 3,546.6 3,414.2 

12 Էներգիա ՍՊԸ (Ավան) 200 1,061.0 1,131.3 962.9 

13 Էներգիա ՍՊԸ (Ապարան) 1,648 15,560.6 14,694.1 15,045.6 

14 Արարատ ՋԷԿ ՓԲԸ (Կամենկա) 620 3,568.6 2,009.4 3,491.6 

15 Հիդրոէներգիա ՍՊԸ (Կոտայք) 1,190 2,613.0 2,581.2 3,216.6 

16 Գ.Թադևոսյան ՍՊԸ 47 207.0 236.5 181.4 

17 Էներգոտեխնիկա ՍՊԸ 320 1,054.8 1,181.6 1,239.4 

18 Լեռ –Ջուր ՍՊԸ (Աչուտ 1) 500 2,187.6 2,170.2 1,597.4 

19 

19 
Էներգացանցշին ԲԲԸ 1,200 1,066.2 22.8 182.8 

20 Էլեգիս ՓՀԷԿ ՍՊԸ (Էլեգիս) 800 4,673.9 5,144.7 5,420.3 

21 Զովաշեն ՓՀԷԿ ՍՊԸ 1,520 3,218.7 3,788.1 4,067.0 

22 Ատլաս Էներգո ՍՊԸ 440 562.1 545.9 322.5 

23 Էլեգիա ՍՊԸ 180 2,180.4 1,153.4 0.0 

24 Նարէներգո ՍՊԸ 1,000 5,520.7 6,362.5 5,924.1 

25 Բազենք ՓԲԸ (Եղեգիս ՓՀԷԿ)* 9,950 26,230.9 30,844.7 20,387.1 

26 Լեռ-Ջուր ՍՊԸ (Աչուտ 2) 800 3,796.7 4,059.7 3,650.7 

27 Հ-Գ ՀԷԿ ՍՊԸ 1,200 7,701.9 8,388.1 7,639.3 

28 Գ.Գ.Վ.ՍՊԸ 1,710 4,640.2 5,546.7 6,511.4 

29 Ակինք ՓԲԸ 1,400 1,423.3 2,223.8 1,980.9 

30 Հ.Ա.Գ. Եռյակ ՓԲԸ 350 2,144.7 2,345.7 2,710.7 

31 Զանգեզուր - 95 ՓՀԷԿ 800 5,210.2 5,338.9 4,507.7 

32 Բենզար Էներջի ՍՊԸ 279 978.2 898.1 793.0 

33 Լորագետ ՓՀԷԿ ՍՊԸ 514 1,473.9 2,328.7 1,633.0 

34 Աստղիկ-Հովհաննես ՍՊԸ 60 0.0 22.1 119.7 

35 Տիրակալ ՍՊԸ 5,200 13,973.8 15,299.6 12,656.3 

36 Սինգլ Գոռ ՍՊԸ 621 2,207.2 2,567.6 2,032.1 

37 Բիթլիս Մեն ՍՊԸ 2,000 2,607.2 3,458.4 3,518.1 

38 Լեռ Էքս Էներգիա ՍՊԸ (2) 224 1,793.8 1,813.5 1,716.7 

39 Լեռ-Ջուր ՍՊԸ (Չիչխան) 1,000 3,267.8 2,791.9 3,458.4 

40 ՌԻՆԵ ՍՊԸ 90 358.4 526.4 513.3 

41 Էլեգիս ՓՀԷԿ ՍՊԸ (Հերմոն) 1,200 4,465.5 5,763.1 4,312.4 

42 Պարգև -Վարդան ՍՊԸ 280 1,094.3 1,101.0 1,077.1 

43 Մավր ՍՊԸ (Չանախչի) 1,440 3,097.9 2,996.6 2,547.2 

44 Էնգելս Թումանյան ՍՊԸ 60 295.1 282.2 317.4 

45 Իզոդրոմ ՍՊԸ 1,000 6,688.5 7,539.3 9,857.3 

46 Թեժ ՓՀԷԿ 2,064 6,452.7 6,038.0 4,454.0 
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47 Սմբուլ ՍՊԸ 100 858.4 927.6 944.5 

48 Օստ-Էլ ՍՊԸ (Հաղպատ 1) 320 0.0 0.0 0.0 

49 Օստ-Էլ ՍՊԸ (Հաղպատ 2) 1,900 2,175.3 4,493.8 4,297.9 

50 Ֆիրմա Գ.Ա.Կ. ՍՊԸ 740 1,428.6 1,753.3 630.8 

51 Լեռ Էքս Էներգիա ՍՊԸ (4) 285 1,900.9 1,887.9 1,698.5 

52 Արարատ ՋԷԿ ՓԲԸ (Գնեվանք 1 և 2) 1,287 5,602.3 6,384.5 7,515.7 

53 Շաղատ ՍՊԸ 55 176.7 220.0 132.6 

54 Հոսք ՍՊԸ 380 1,783.0 2,268.4 2,397.4 

55 Եռ Էքս Էներգիա ՍՊԸ (6) 340 2,408.1 2,500.5 2,362.8 

56 Քուռկիկ Ջալալ ՍՊԸ 420 852.2 648.0 581.9 

57 Լեռնապատի Կանթեղ ՍՊԸ 549 1,319.9 1,459.7 1,139.1 

58 ԹՀՍ ՍՊԸ 5,140 8,921.8 10,205.7 10,037.9 

59 Զորաքար ՍՊԸ 1,280 2,106.8 2,536.3 2,238.1 

60 Ատլաս Էներգո ՍՊԸ 2,000 2,274.7 5,480.2 4,529.3 

61 Գոսղեկ ՍՊԸ 364 784.9 1,017.7 994.3 

62 Սյունիք ՍՊԸ 1,500 7,762.1 9,296.1 8,038.8 

63 Հակ ՀԷԿ ՍՊԸ 1,530 3,367.3 4,313.2 3,119.7 

64 Լեռ էքս ՍՊԸ (3) 256 2,074.0 2,061.9 1,945.2 

65 Սեկտոր Քվանտ ՍՊԸ 493 2,960.0 3,537.8 4,514.6 

66 Ա.Ա.Խաչատրյան ՍՊԸ 306 2,241.9 4,174.1 5,776.8 

67 Հերմոն ՄԱԴ ՍՊԸ 1,570 1,601.9 2,636.8 2,179.7 

68 Անի ԲԲԸ 3,900 904.7 4,719.3 6,310.2 

69 Սուրբ Աղբյուր ՍՊԸ 737 1,466.6 3,731.1 2,915.7 

70 Արնավար ՍՊԸ 1,229 1,761.7 3,309.7 2,785.7 

71 Քարեվարդ ՍՊԸ 1,640 1,256.8 6,407.1 6,336.1 

72 Էլիզա Ֆարմ ՍՊԸ 725 938.1 3,287.2 3,059.7 

73 Վակուֆլո ՍՊԸ 1,260 1,560.8 3,263.0 2,774.8 

74 Ֆիրմա Գ.Ա.Կ. ՍՊԸ (Հեր-Հեր 1) 630 1,181.0 4,760.3 5,542.7 

75 Սեկտոր Քվանտ ՍՊԸ (Ձորագյուղ 3) 274 596.9 4,336.2 5,289.9 

76 Գոշ ՓՀԷԿ  650 340.3 1,653.7 1,604.7 

77 Սանրեյզ Էլեկտրիկ ՓԲԸ  959 0.0 2,093.6 1,636.2 

78 Էլ-Կաս ՍՊԸ 2,910 0.0 9,558.7 8,473.1 

79 Ամբերդ ՓՀԷԿ (1) 2,280 0.0 5,585.0 5,480.9 

80 ՎԻՑԻ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ (Հախունմ) 640 0.0 692.1 898.6 

81 Լորագետ ՀԷԿ ՍՊԸ (Սիսական-1) 850 0.0 1,987.7 2,639.8 

82 ՄԻՆԱ-ՄԱՅԱ ՍՊԸ (Եղեգնաձոր) 1,620 0.0 5,357.3 5,182.9 

83 ՎԳ և որդիներ (Հեր-Հեր-1) 1,610 0.0 2,903.5 3,073.5 

84 Ջաղայի ձոր (Գողթ-1) 1,950 0.0 5,589.8 4,709.9 

85 Ջաղայի ձոր (Գողթ-2) 2,320 0.0 5,178.9 5,167.7 

86 Լուսակունք ՍՊԸ (Այրք ՀԷԿ-1) 360 0.0 132.7 833.6 

87 Խ &Մ ընկերներ (Վարարակն) 708 0.0 3,062.6 3,617.8 

88 Էլ-Էն-Էքս ՍՊԸ (Աղստև-1) 1,400 0.0 2,110.1 7,943.8 

89 Լուսակունք ՍՊԸ (Այրք ՀԷԿ-2) 700 0.0 297.8 709.2 

90 

 
Ապահով տանիք ՍՊԸ (Վահագնի) 1,000 0.0 3,146.8 7,383.4 

91 Ջահուկ ՍՊԸ (Արտավան-1) 2,900 0.0 1,181.4 6,615.5 

92 Ազատեկ ՀԷԿ ՓԲԸ (Ազատեկ) 500 0.0 114.9 2,025.0 

93 Տիգրան & Աշխեն ՍՊԸ (Տ&Ա ՓՀԷԿ) 370 0.0 1,041.8 2,008.6 

94 Էներգացնցշին ԲԲԸ (Ցավ) 2,740 0.0 1,934.8 6,600.5 

95 ԷՐԻԿ ՓՀԷԿ ՍՊԸ (Էրիկ) 2,460 0.0 1,608.3 6,864.2 

96 Քանար ՓԲԸ (Սառնակունք) 390 0.0 1,742.9 2,348.9 

97 Լուսակունք ՍՊԸ (Ավազան ՓՀԷԿ) 710 0.0 0.0 709.2 

98 Հ.Ա.Գ. Եռյակ (Ոսկեպար ՓՀԷԿ) 150 0.0 0.0 0.0 
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99 Ժ և Հ ՍՊԸ (Անգեղակոթ ՓՀԷԿ) 150 0.0 0.0 404.8 

100 ՄԿՍՀԳ Էներգիա ՍՊԸ (Մարտունի ՓՀԷԿ) 1,800 0.0 0.0 3,552.4 

101 

 
Էլբիստ ՍՊԸ (Մարմաշեն ՓՀԷԿ) 2,200 0.0 0.0 4,628.3 

102 Կարբի Ջրհոս ՀԷԿ 1,000 0.0 0.0 1,700.7 

103 Մասֆիշ ՍՊԸ (Վարդանանց ՓՀԷԿ) 1,050 0.0 0.0 3,726.2 

104 Սիրարփի ԱՀ ՍՊԸ 70 0.0 0.0 1,189.9 

105 Աֆամիա ՍՊԸ (Դարբաս ՓՀԷԿ-2) 900 0.0 0.0 277.2 

106 Ֆիրմա Գ.Ա.Կ.ՍՊԸ (Սարավան) 2,470 0.0 0.0 2,015.2 

107 Գրիար ՓԲԸ (Գետիկ-1) 5,600 0.0 0.0 3,945.6 

108 Ջերմուկ Հիդրոտեխ ՍՊԸ(Ջերմուկ ՀԷԿ-2) 2,350 0.0 0.0 1,396.2 

109 Մինա-Մայա ՍՊԸ (Եղեգնաձոր ՓՀԷԿ-1) 1,060 0.0 0.0 3,308.5 

110 Խում ՓՀԷԿ 290 0.0 0.0 309.1 

111 Մարցիհետ-2 ՓՀԷԿ (Արգիշտի-1 ՍՊԸ) 5,130 0.0 0.0 135.5 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 162,800 297,445.7** 400,052.6*** 441,406.6**** 

Աղբյուր՝ 1և2 

 

 

2009: 

**) Համաձայն պաշտոնական տեղեկատվության, փոքր հիդրոէլեկտրակայանների արտադրած 
էլեկտրականության ընդհանուր ծավալը 304.1 մլն կվ/ժ է: Սակայն յուրաքանչյուր էլեկտրակայանի կողմից 
արտադրված ծավալները տրված չեն: Սա բացատրվում է այն փաստով, որ որոշ էլեկտրակայանների հաշվիչներ   
տեղակայված են ոչ թե էլեկտրակայաններում, այլ այն ենթակայններում, որոնց միջոցով էլեկտրաէներգիան 
մատակարարվում է ցանցին: Բոլոր նման դեպքերում հաշվիչները արձանագրում են մատակարարված (այլ ոչ թե 
արտադրված) էներգիան: 

 

2010: 

***) Համաձայն «Հաշվարկային կենտրոն» ՍՊԸ-ի տրամադրած տեղեկատվության, վերոնշյալ ՓՀԷԿ-երի 
արտադրած էլեկտրաէներգիայի ընդհանուր ծավալը 408.4 մլն կվտ/ժ է: Սակայն յուրաքանչյուր էլեկտրակայանի 
արտադրած էլեկտրաէներգիայի ծավալի մասին մանրամասն տվյալներ տրված չեն: Սա բացատրվում է այն 
փաստով, որ ՓՀԷԿ-երի մեծ մասի էլեկտրաէներգիայի հաշվիչները տեղադրված են ոչ թե տվյալ 
էլեկտրակայաններում, այլ այն ենթակայաններում, որոնց միջոցով իրականացվում է էլեկտրաէներգիայի 
մատակարարումը ցանցին: Ուստի վերոնշյալ ՓՀԷԿ-երի մեծ մասի հաշվիչները  արձանագրում են 

մատակարարված (այլ ոչ թե արտադրված) էներգիայի ծավալները: 
 

2011: 

*)Եղեգիս ՓՀԷԿ-ի երկրորդ գեներատորի տեղակայումը և գործարկումը, որի հզորությունը 3,75 մգվտ է, իսկ 
էլեկտրաէներգիայի տարեկան արտադրության նախատեսված ծավալը՝ 7,296 Մգվտ, գրանցված է որպես ՄԶՄ-ի  
շրջանակում իրականացվող նախագիծ: 4; 

****) Համաձայն «Հաշվարկային կենտրոն» ՍՊԸ-ի տրամադրած տեղեկատվության, վերոնշյալ ՓՀԷԿ-երի 
արտադրած էլեկտրաէներգիայի ընդհանուր ծավալը 2011թ. կազմել է  452.1մլն կվտ/ժ: Սակայն յուրաքանչյուր 
էլեկտրակայանի արտադրած էլեկտրաէներգիայի ծավալի մասին մանրամասն տվյալներ տրված չեն: Սա 
բացատրվում է այն փաստով, որ ՓՀԷԿ-երի մեծ մասի էլեկտրաէներգիայի հաշվիչները տեղադրված են ոչ թե 
տվյալ էլեկտրակայաններում, այլ այն ենթակայաններում, որոնց միջոցով իրականացվում է էլեկտրաէներգիայի 
մատակարարումը ցանցին: Ուստի վերոնշյալ ՓՀԷԿ-երի մեծ մասի հաշվիչները  արձանագրում են 

մատակարարված (այլ ոչ թե արտադրված) էներգիայի ծավալները: 
 

4.4. Հողմակայան և էլեկտրական ու ջերմային համակցված արտադրության (CHP) 
կայանքներ 

2,64 Մգվտ հզորությամբ Լոռի-1 հողմակայանը (ՀԿ) առաջին (և միակ) էլեկտրակայանն 

Հայաստանում, որն աշխատում է հողմային էներգիայով: Այն կառուցվել և գործարկվել է 2009 

թվականին: Հողմակայանը կազմված է 660 կվտ հզորությամբ չորս քամու տուրբիններից և 

տեղակայված է Հայաստանի հյուսիսում գտնվող Պուշկինի լեռնանցքում (Լոռի): 
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Հողմակայանը կառուցվել է 2005թ. Իրանի «Սունիր» ընկերության կողմից` օգտագործելով 

Իրանի կողմից տրամադրված դրամաշնորհը: Աղյուսակ 11-ում տրված են մանրամասն 

տվյալներ «Լոռի-1» ՀԿ-ի  արտադրած և մատակարարած էլեկտրաէներգիայի ծավալների 

վերաբերյալ: 

 

Աղյուսակ 6. 2007-2011թթ. «Լոռի-1» հողմակայանի էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը 

«Լոռի-1» ՀԿ 2007 2008 2009 2010 2011 

էլեկտրաէներգիայի 

արտադրություն, մլն կվտ/ժ 

2.9 
1.9 4.25 4.06 2.98 

էլեկտրաէներգիայի 

մատակարարում, մլն կվտ/ժ 

2.7 
1.8 3.9 3.7 2.98 

Աղբյուր՝ 2 

Մի շարք փոքր էլեկտրական ու ջերմային էներգիայի համակցված արտադրության (CHP) 

կայանքներ կառուցվել և գործարկվել են վերջերս՝ տեղական և միջազգային 

կազմակերպությունների կողմից ֆինանսավորվող նախագծերի շրջանակում: Այդ 

կայանքները միացված են էներգահամակարգին և էլեկտրաէներգիա են մատակարարում 

ազգային էներգացանցին: Նշված «CHP» կայանքների հզորությունների, էներգիայի 

արտադրության և վառելիքի սպառման վերաբերյալ տեղեկությունները ներկայացված են 

ստորև բերված աղյուսակում: 

 

Աղյուսակ 7ա. «CHP» կայանքների  տեղակայված հզորությունները, էներգիայի արտադրությունը և 

վառելիքի սպառումը 

Կայանք 
Վառելիքի 

տեսակը 

Վառելիքի 

սպառումը 

Տեղակայված 

հզորությունը 

 

Էներգիայի 

արտադրությունը 

2007 2008 2009 

  Մլն մ3
 ՄգՎտ(է) Մլն կվտ/ժ 

Երևանի պետական բժշկական 

համալսարանի էներգիայի 

կենտրոն (ԵՊԲՀ ԷԿ) 

Բնական գազ 6.789 4 2.7 21.7 25.27 

ԱրմՌոսկոգեներացիա, ԲԲԸ Բնական գազ 0.07
40

 2 0.0 0.0 0.26 

Լուսակերտի Կենսագազի 

գործարան 
Կենսագազ - 0.83 0.0 0.4 2.71 

Երֆրեզ ԲԲԸ Բնական գազ 0.144 0.1 0.0 0.0 0.45 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ   6.93 2.7 22.1 28.69 

Ծանոթագրություն. Բնական գազի կալորիականությունը 8,242 կկալ/մ3է:  

 

                                                      
40

 Հաշվի առնելով այն, որ ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը 2009թ. կայանի 

էլեկտրականության արտադրության սակագինը չէր սահմանել, վառելիքի սպառման վերաբերյալ տվյալներին 

Հանձնաժողովը չի տիրապետում: Անմիջապես ընկերությունից վառելիքի սպառման տվյալների ստացումը 

հնարավոր չէր «առևտրային տեղեկատվության գաղտնիության» պատճառով: Այդ իսկ պատճառով տվյալ 

կայանի կողմից բնական գազի սպառումը փորձագետները հաշվարկել են ճշգրտության բարձր աստիճանով, 

հիմնվելով ցանցին մատակարարված էլեկտրաէներգիայի տվյալների (0,26 մլն կվտ/ժ – աղբյուրը՝2), «CHP» 
կայանի էլեկտրականության արտադրության միջին էֆեկտիվության (39% - հաստատված արժեք) և բնական 

գազի կալորիականության (8242 կկալ/մ3
)
 վրա:  (աղբյուր 1) 
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Աղյուսակ 8բ. «CHP»-ի կայանքների  տեղակայված հզորությունները, էներգիայի արտադրությունը և 

վառելիքի սպառումը 2010թ. 

Կայանք 
Վառելիքի 

տեսակը 

Վառելիքի 

սպառումը 

2010թ. 

Տեղակայված 

հզորությունը 

Էներգիայի 

արտադրությունը 

2008 2009 2010 

մլն մ3
 Մգվտ մլն կվտ/ժ 

Երևանի պետական բժշկական 

համալսարանի էներգիայի 

կենտրոն (ԵՊԲՀ ԷԿ) 

Բնական գազs 6.806 4 21.7 25.27 24.91 

ԱրմՌոսկոգեներացիա, ՓԲԸ Բնական գազ 1.687 2 0.0 0.26 4.364 

Լուսակերտի կենսագազի 

գործարան 
Կենսագազ - 0.83 0.4 2.71 2.97 

Երֆրեզ ԲԲԸ Բնական գազ 0.095 0.1 0.0 0.45 0.35 

Լուս Աստղ Շուգար Բնական գազ 6.1 6 0.0 0.0 0.5 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 12.93 22.1 28.69 33.09 

 

Աղյուսակ 9գ: «CHP» կայանքների  տեղակայված հզորությունները, էներգիայի արտադրությունը և 

վառելիքի սպառումը 2011թ. 

Կայանք 
Վառելիքի 

տեսակը 

Վառելիքի 

սպառումը 

2011թ. 

Տեղակայված 

հզորությունը 

Էներգիայի 

արտադրությունը 

2009 2010 2011 

մլն մ3
 Մգվտ մլն կվտ/ժ 

Երևանի պետական բժշկական 

համալսարանի էներգիայի 

կենտրոն (ԵՊԲՀ ԷԿ) 

Բնական գազ 5.001 4 25.27 24.91 18.6 

ԱրմՌոսկոգեներացիա, ՓԲԸ Բնական գազ 1.488 2 0.26 4.364 4.93 

Լուսակերտի Կենսագազի 

գործարան41
 

Կենսագազ - 0.83 2.71 2.97 2.6 

Երֆրեզ ԲԲԸ Բնական գազ 0.0 0.1 0.45 0.35 0.0 

Լուս Աստղ Շուգար42
 Բնական գազ 0.0 6 0.0 0.5 0.0 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 12.93 28.69 33.09 26.13 

Աղբյուր՝ 1, 2, 10 

4.5. Էլեկտրաէներգիայի փոխանակման հաշվեկշիռը 

Հայաստանի էներգիայի հաղորդման ցանցը միացած է այնպիսի հարևան երկրների ցանցերի 
հետ, ինչպիսիք են Վրաստանը, Իրանը, Ադրբեջանը և Թուրքիան, հետևյալ հզորությունների 
օգտագործման միջոցով. 

                                                      
41

 Լուսակերտի կենսագազի գործարանը կառուցվել և աշխատում է Մաքուր զարգացման մեխանիզմի 

շրջանակում: Գործարանը արտադրում է էլեկտրական և ջերմային էներգիա և հիմնվում է  անաէրոբ խմորիչում 

օրգանական թափոնների մշակման վրա: Նախագծի վերաբերյալ ավելի մանրամասն տեղեկություններ կարելի է 

ստանալ Կլիմայի փոփոխության տեղեկատվական կենտրոնի ինտերնետային կայքից՝ www.nature-ic.am.  
42

 Հակաճնշման նոր տրուբինը տեղադրվել է Լուս Աստղ Շուգար ՍՊԸ-ում 2010թ.: Տուրբինը հիմնականում 

աշխատում է ջերմային էներգիայի ստացման նպատակով:  

http://www.nature-ic.am/
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 Հայաստան-Իրան, 1997թ. և 2003թ. կառուցված երկու 220 կվտ-անոց էներգահաղորդման 
լարեր, որոնց հզորությունը 300-450 Մգվտ է: Ծրագրեր կան այդ հզորությունը մեծացնելու 
մինչև 600 Մգվտ:  

 Հայաստան-Վրաստան, մեկ 220 կվտ-անոց  էներգահաղորդման լար 250 Մգվտ 
հզորությամբ, և երկու 110 կվտ-անոց էներգահաղորդման լարեր 100 Մգվտ ընդհանուր 
հզորությամբ: 

 Հայաստան-Ադրբեջան, մեկ 330 կվտ-անոց 420 Մգվտ հզորությամբ էներգահաղորդման 
լար, որը ներկայումս անջատված է: 

 Հայաստան-Թուրքիա, մեկ 220կվտ-անոց 300 Մգվտ հզորությամբ էներգահաղորդալար, 
որը ներկայումս անջատված է: 

 Հայաստան-Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, մեկ 110 կվտ-անոց 
էներգահաղորդման լար, որի հզորությունը 40 Մգվտ է: 

 

Ներկայումս Հայաստանը էներգիա է արտահանում և փոխանակում Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության և Իրանի հետ: Որպես կանոն, Հայաստանի և Իրանի միջև 

էներգափոխանակման սալդոն զրոյական է, այսինքն` Հայաստանը էլեկտրաէներգիա է 

արտահանում ամռան ամիսներին (ապրիլ-սեպտեմբեր), երբ առաջանում է 

էլեկտրաէներգիայի ավելցուկ, իսկ ներմուծում էլեկտրաէներգիա Իրանից ձմռան ամիսներին 

(հոկտեմբեր-մարտ): Ինչևէ, 2011թ. Հայաստանի և Իրանի միջև էլեկտրաէներգիայի 

փոխանակման դրական տարբերություն է արձանագրվել (+1,311.5 մլն կվտ/ժ): 

Բացի այդ, Հայաստանը էներգիայի ավելցուկի որոշ մասն արտահանում է Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետություն: Վրաստանին մատակարարվող էլեկտրաէներգիայի 

ծավալները (որը 2005թ. կազմել է մինչև 656 մլն կվտ/ժ) սկսել են նվազել 2006 թվականից և 

հասել զրոյական մակարդակի: 2010-2011թթ. գրանցվել է Վրաստանից էներգիայի 

ներմուծման աճ (89.45 և 117.5 մլն կվտ/ժ): 

Աղյուսակ 13-ում ներկայացված են 2007-2011թթ. Հայաստանի էլեկտրաէներգիայի 

փոխանակման տարբերության ծավալները: 

 

Աղյուսակ 13.2007-2011թթ. Հայաստանի էլեկտրաէներգիայի արտահանման/ներմուծման 

տարբերությունը 

 2007թ. 2008թ. 2009թ. 2010թ. 2011թ. 

Արտահանում, մլն կվտ/ժ 451.4 485.8 464.8 1,149.4 1,529.1 

Ներմուծում, մլն կվտ/ժ 418.4 343.5 291.2 287.2 204.5 

Տարբերությունը, մլն 

կվտ/ժ 
32.7 142.4 173.6 862.2 1,324.6 

Աղբյուր՝ 2 

 

Ինչպես երևում է աղյուսակ 15-ից (տես Գլուխ 7.1), 2011թ. էլեկտրաէներգիայի 

արտադրության 7,432.7 մլն կվտ/ժ ընդհանուր ծավալը 14.5 տոկոսով ավելի բարձր է 2010թ. 

արտադրված ծավալից (6,491.2 մլն կվտ/ժ): Էներգիայի արտադրման ծավալների աճը 

բացատրվում է հանրապետությունում էլեկտրականության սպառման ընդլայնմամբ և 

հարևան երկրներ էլեկտրաէներգիայի արտահանմամբ: Մասնավորապես, Իրանին 

մատակարարվող էներգիայի ծավալը 2011թ. հասել է 1,529.1 մլն կվտ/ժ-ի, որը նախորդ 

տարվա համեմատ աճել է 33 տոկոսով: Նշված աճը պայմանավորված է «գազ՝ 
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էլեկտրաէներգիայի փոխարեն» նախագծի շրջանակում դեպի Իրան փոխադրվող էներգիայի 

ծավալի աճով: 

4.6. Էներգետիկ համակարգի զարգացման ռազմավարությունը 

2005թ. օգոստոսին ՀՀ Կառավարության ընդունած «Հայաստանում տնտեսական զարգացման 

համատեքստում էներգետիկ հատվածի զարգացման ռազմավարություն»-ում նշվում է, որ.  

 Հայաստանում տեղակայված հզորությունների 38% շահագործվում է 30 տարուց ավելի, 

 ՋԷԿ-երի հիմնական սարքավորումները հասել են 200 հազար ժամ մակարդակին և 

տեխնիկական, տնտեսական և բնապահպանական չափանիշերի առումով չեն 

համապատասխանում միջազգային ստանդարտներին, 

 ՋԷԿ-երում տեղակայված սարքավորումների 70 % շահագործվում է 30 տարուց ավելի, 

իսկ 50 տոկոսը՝ ավելի քան 40 տարի: 

Փաստաթուղթը տեղեկություններ է տալիս հզորությունների արդիականացմանը և 

փոխարինմանն ուղղված միջոցառումների վերաբերյալ: Մասնավորապես, նախքան 2016թ. 

ծրագրված է հասնել էներգետիկ համակարգի հետևյալ հզորությունների ավելացմանը: 

 

Նախքան 2010 

 Երևանի ՋԷԿ-ում համակցված ցիկլով աշխատող գազատուրբինային առաջին 

էներգաբլոկ՝ 208 Մվտ, 

 Հրազդանի ՋԷԿ-ում գազատուրբինային 5-րդ էներգաբլոկ՝ 440 Մվտ, 

 Արաքս գետի վրա Մեղրիի ՋԷԿ՝ 140 Մվտ, 

 Փոքր ՋԷԿ-եր՝ 70 Մվտ, 

 Հողմակայաններ՝100 Մվտ: 

Նախքան 2016 

 Լոռի բերդ ՋԷԿ՝60 Մվտ, 

 Փոքր ՋԷԿ-եր՝ 65 Մվտ, 

 Հողմակայաններ՝ 200 Մվտ, 

 Երևանի ՋԷԿ-ի համակցված ցիկլով աշխատող գազատուրբինային երկրորդ էներգաբլոկ՝ 

208 Մվտ, 

 Հրազդանի ՋԷԿ-ում համակցված ցիկլով աշխատող 6-րդ էներգաբլոկ՝ 400 Մվտ: 

Երևանի ՋԷԿ-ի համակցված ցիկլով աշխատող գազատուրբինային առաջին էներգաբլոկի 

գործարկումը տեղի ունեցավ 2010 թվականին: Հրազդանի ՋԷԿ-ի շոգեգազատուրբինային 5-

րդ էներգաբլոկը գործարկվել է 2011 թվականին:  

Վերոնշյալ ռազմավարության դրույթներից մի քանիսը վերանայվել (թարմացվել) են ՀՀ 

Էներգետիկայի նախարարության Աշխատանքային պլանում, հաշվի առնելով ՀՀ Ազգային 

անվտանգության ռազմավարության (2007) դրույթները և Հայաստանի Վերականգնվող 

էներգիայի ճանապարհային քարտեզը (2011): 
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5. Մեթոդաբանությունը 

Ինչպես նշվում է սույն հաշվետվության 3-րդ գլխում, ուսումնասիրության համար կիրառվել է 

էլեկտրաէներգիայի համակարգի արտանետումների գործակցի (Տարբերակ 02.2.1) 

հաշվարկման համար ՄԶՄ-ի Գործադիր խորհրդի հաստատած մեթոդաբանական գործիքը: 

Սույն գլխում տրվում է նշված գործիքի մանրամասն նկարագրությունը: 

5.1. Կիրառման շրջանակը 

Մեթոդաբանական գործիքը թույլ է տալիս էներգահամակարգի արտանետումների գործակցի 

համակցված տիրույթի (ՀՏ) հաշվարկման միջոցով որոշել համակարգի էլեկտրակայանների 

արտադրած CO2 գազի արտանետումների գործակիցը: Համակցված տիրույթը հավասար է 

էներգահամակարգի արտանետումների երկու գործակիցների՝ գործառնական տիրույթի (ԳՏ) 

և ներդրված տիրույթի (ՆՏ) միջին թվաբանականին:  

ԳՏ-ն արտանետումների այն գործակիցն է, որը վերաբերում է գոյություն ունեցող 

էլեկտրակայանների այն խմբին, որոնց կողմից արտադրվող էլեկտրաէներգիայի ներկայիս 

ծավալների վրա կազդի ՄԶՄ-ի առաջարկվող նախագծի իրականացումը: 

ՆՏ-ն արտանետումների այն գործակիցն է, որը վերաբերում է ապագա էլեկտրակայանների 

խմբին, որոնց կառուցման և հետագա շահագործման վրա կազդի ՄԶՄ-ի առաջարկվող 

նախագծի իրականացումը: 

Այս գործիքը կարելի է կիրառել ԳՏ-ի, ՆՏ-ի և/կամ ՀՏ-ի մոտավոր արժեքը հաշվարկելու 

համար՝ ցանցի արտադրած էլեկտրաէներգիայի փոխարինման նպատակով իրականացվող 

նախագծի գործունեության բազային արտանետումների հաշվարկները կատարելիս, այն է՝ 

այն դեպքերում, երբ նախագծի շրջանակում էլեկտրականություն է մատակարարվում 

ցանցին կամ նախագծի գործունեության արդյունքում էլեկտրականություն է խնայվում, որը 

հակառակ դեպքում պետք է մատակարարվեր ցանցի կողմից (օր.՝ սպառման տեսակետից 

էներգիայի արդյունավետության նախագծեր): Այս գործիքին անդրադառնում են նաև 

«Նախագծի կողմից էլեկտրաէներգիայի սպառումից առաջացած արտանետումների 

հաշվարկման գործիքում»` նախագծի, ինչպես նաև էլեկտրաէներգիայի կորուստների 

միջոցով արտանետումների մեծությունները հաշվարկելու համար այն դեպքում, երբ 

նախագծի գործունեության արդյունքում էներգահամակարգից էլեկտրաէներգիա է սպառվում 

կամ նախագծից դուրս էներգահամակարգից սնվող էլեկտրաէներգիայի սպառումը աճում է: 

Հետևյալ պարամետրերի որոշման նպատակով վերը գործիքը սահմանում է որոշակի 

ընթացակարգեր. 

Պարամետր Միավոր Նկարագիրը 

EFgrid,CM,y tCO2/Մգվտ-

ժ 

էներգահամակարգում համակցված տիրույթի CO2 –ի 

արտանետումների գործակիցը «y» տարում 

EFgrid,BM,y tCO2/Մգվտ-

ժ 

էներգահամակարգում ներդրված տիրույթի CO2 –ի արտանետումների 

գործակիցը «y» տարում 

EFgrid,OM,y tCO2/Մգվտ-

ժ 

էներգա համակարգում գործառնական տիրույթի CO2 –ի 

արտանետումների գործակիցը «y» տարում 
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5.2. Բազային գծի մեթոդաբանության ստանդարտ ընթացակարգը 

Գործիքը սահմանում է բազային գծի հաշվարկման հետևյալ վեց քայլերը. 

ՔԱՅԼ 1. Բացահայտել համապատասխան էներգահամակարգերը, 

ՔԱՅԼ 2. Որոշել, թե արդյո՞ք նախագծի էներգահամակարգում անհրաժեշտ է ներառել 

էներգահամակարգում չընդգրկված էլեկտրակայանները (հայեցողական), 

ՔԱՅԼ 3. Ընտրել գործառնական տիրույթի (ԳՏ) որոշման եղանակը, 

ՔԱՅԼ 4. Հաշվարկել գործառնական տիրույթի (ԳՏ) արտանետումների գործակից ըստ 

ընտրված եղանակի, 

ՔԱՅԼ 5. Հաշվարկել ներդրված տիրույթի (ՆՏ) արտանետումների գործակիցը 

ՔԱՅԼ 6. Հաշվարկել համակցված տիրույթի (ՀՏ) արտանետումների գործակիցը 

 

Քայլ 1:  Բացահայտել համապատասխան էներգահամակարգերը  

Էլեկտրաէներգիայի արտանետումների գործակիցների որոշման նպատակով նախագծի 

էներգահամակարգը սահմանվել է այն էլեկտրակայանների թվով, որոնք էներգահաղորդման 

և բաշխման գծերով ֆիզիկապես կապված են նախագծին, և որոնց արտադրանքի ծավալները 

կարող են բաշխվել առանց էներգահաղորդման էական խոչընդոտների: 

Նմանապես, կապակցված էներգահամակարգը, օր.` ազգային կամ միջազգային համակարգը, 

սահմանվում է որպես մի համակարգ, որը էներգահաղորդման գծերով միացած է նախագծի 

էներգահամակարգին: Կապակցված էներգահամակարգում ներառված էլեկտրակայանների 

արտադրանքը կարող է փոխադրվել առանց էներգահաղորդման սահմանափակումների, 

սակայն նախագծի էներգահամակարգին էլեկտրաէներգիայի փոխադրումները կապված են 

էական սահմանափակումների հետ:  

Սույն ուսումնասիրության նպատակով ազգային էներգացանցը սահմանվում է որպես 

նախագծի էներգահամակարգ43: 

Էլեկտրաէներգիայի փոխադրումը կապակցված էներգահամակարգից նախագծի 

էներգահամակարգին սահմանվում է որպես էլեկտրաէներգիայի ներմուծում, իսկ 

էլեկտրաէներգիայի փոխանցումը կապակցված էներգահամակարգին` էլեկտրաէներգիայի  

արտահանում:  

Էլեկտրաէներգիայի արտահանման ծավալները չպետք է նվազեցվեն էլեկտրաէներգիայի 

արտադրության տվյալներից, եթե օգտագործվում են էլեկտրաէներգիայի արտանետման 

գործակիցների հաշվարկման և դիտանցման համար: 

Հայաստանի էներգետիկ համակարգը էլեկտրաէներգիա է փոխանակում Իրանի ազգային 

էներգետիկ ցանցի հետ: Այդ առումով Իրանի ազգային էներգետիկ համակարգը համարվում է 

կապակցված էներգահամակարգ: Համաձայն մեթոդաբանության, մեկ այլ երկրում 

տեղակայված կապակցված էներգահամակարգից ներմուծման զուտ ծավալների գծով CO2-ի 

արտանետման գործակիցը 1Մգվտ/ժամում կազմում է 0 տոննա:  

                                                      
43

 Ընդունող երկրի կողմից ոչ մի տեղեկատվություն չի հրապարակվել նախագծի էներգահամակարգի և 

կապակցված էներգահամակարգի տիրույթային տարանջատման մասին: Գործող օրենսդրության համաձայն, 

առաջարկվող վերականգնվող էներգիայի արտադրության նախագիծը (հզորությունները) միացվելու է 

Հայաստանի ազգային էներգետիկ ցանցին, որի շահագործումն իրականացվում է «Հայաստանի էլեկտրական 

ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից: Ազգային  էներգացանցը այն միակ փոխադրման և բաշխման գիծն է, որին ֆիզիկապես 

միացված են Հայաստանի էներգետիկ համակարգը սպասարկող բոլոր էլեկտրակայանները:  
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ՔԱՅԼ 2. Որոշել, թե արդյո՞ք անհրաժեշտ է ներառել էներգետիկ համակարգում չընդգրկված 

էլեկտրակայանները նախագծի էներգահամակարգում  

Տարբերակ I. Միայն էներգետիկ համակարգի էլեկտրակայաններն են ներառված ՑԱԳ-ի «ex-

ante» հաշվարկներում: 
 

ՔԱՅԼ 3. Ընտրել գործառնական տիրույթի (ԳՏ) որոշման եղանակը 

Գործառնական տիրույթի արտանետումների գործակցի հաշվարկը (EFgrid,OM,y) հիմնվում է 

հետևյալ եղանակների վրա. 

(ա) Պարզ ԳՏ, կամ 

(բ) Պարզ ճշգրտված ԳՏ, կամ 

(գ) Բաշխման տվյալների վերլուծություն, հաշվի առնելով ԳՏ, կամ 

(դ) Միջին ԳՏ: 

Սույն ուսումնասիրության նպատակով գործառնական տիրույթի արտանետումների 

գործակցի հաշվարկման համար ընտրվել է (բ)՝ պարզ ճշգրտված ԳՏ-ի, տարբերակը:  Սա 

պայմանավորված է նրանով, որ ծախսարդյունավետ/անկախ գործող աղբյուրները44
 կազմում 

են տվյալ երկրի էներգացանցի ընդհանուր արտադրության ավելի քան 50% (տես 7-րդ 

գլուխը):  

Պարզ ճշգրտված ԳՏ-ի հաշվարկման համար մոդելում առաջարկվում է կիրառել հետևյալ 

երկու եղանակներից մեկը: 

«Ex ante» տարբերակ. Եթե ընտրվել է «ex ante» տարբերակը, արտանետումների գործակիցը 

որոշվում է մեկ անգամ՝ հիմնավորման փուլում, այսպիսիով վարկավորման 

ժամանակահատվածում արտանետումների գործակցի դիտանցում և վերահաշվարկ չի 

պահանջվում: Էներգետիկ համակարգի էլեկտրակայանների համար պետք է օգտագործել 

երեք տարվա ընթացքում արտադրության միջին կշռված մեծությունները` հիմնվելով ՆԳՄ-ի 

հաստատմանը ՄԶՄ նախագծի ներկայացման պահին առկա ամենավերջին տվյալների վրա: 

«Ex post» տարբերակ. Եթե ընտրվել է «ex post» տարբերակը, արտանետումների գործակիցը 

որոշվում է այն տարվա համար, երբ նախագծի գործունեությունը դուրս է մղում ցանցի 

էլեկտրաէներգիան, պահանջելով, որ արտանետումների գործակիցը թարմացվի ամեն տարի  

դիտանցման ժամանակ: Եթե արտանետումների գործակցի հաշվարկների համար 

պահանջվող տվյալները «y» տարվա համար առկա են միայն տվյալ տարվա ավարտից վեց 

ամիս հետո, կարող են օգտագործվել  նախորդ՝ «y-1» տարվա արտանետումների գործակցի 

տվյալները:  

2009-2011թթ. նախագծի պարզ ճշգրտված ԳՏ-ի հաշվարկների համար ընտրվել է «ex-ante» 

տարբերակը: 

 

 

                                                      
44

 Ծախսարդյունավետ/անկախ գործող աղբյուրները համարվում են արտադրության ցածր սահմանային ծախսեր 

ունեցող էլեկտրակայանները կամ այն էլեկտրակայանները, որոնց ծանրաբեռնվածությունը կախված չէ 

համակարգի օրական կամ սեզոնային ծանրաբեռնվածությունից: Սովորաբար դրանք ներառում են հիդրո, 

ջերմային էլեկտրակայանները, հողմակայանները, ցածր ծախսեր ունեցող կենսագազով, ատոմային և արևային 

էներգիայով աշխատող էլեկտրակայաները: 
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Քայլ 4.  Հաշվարկել գործառնական տիրույթի (ԳՏ) արտանետումների գործակիցը համաձայն 

ընտրված եղանակի  

Պարզ ճշգրտված ԳՏ-ի արտանետումների գործակիցը (EF grid, OM-adj,y)  պարզ ԳՏ-ի փոփոխված 

տարբերակն է, որտեղ էլեկտրակայանները/արտադրության միավորները (այդ թվում՝ 

ներմուծումը) բաժանվում են ծախսարդյունավետ/անկախ գործող աղբյուրների (k) և 

էներգիայի այլ աղբյուրների (m): Պարզ ճշգրտված ԳՏ-ն հաշվարկվում է, հիմնվելով 

յուրաքանչյուր էլեկտրակայանի արտադրած էլեկտրաէներգիայի զուտ ծավալների և 

յուրաքանչյուր էլեկտրակայանի արտանետումների գործակցի մեծության վրա` 

 
Որտեղ՝ 

EFgrid,OM-adj,y - պարզ ճշգրտված գործառնական տիրույթի CO2 արտանետումների գործակիցն է 

«y» տարում (tCO2/Մգվտ-ժ) 

λy -  գործակից, որը ցույց է տալիս ժամանակահատվածի այն մասը (%), երբ 

ծախսարդյունավետ/անկախ գործող էլեկտրակայանները «y» տարում հասել են 

սահմանաչափին  

EGm,y -  «y» տարում «m» էլեկտրակայանի արտադրած և համակարգին փոխանցած 

էլեկտրաէներգիայի զուտ ծավալը (Մգվտ-ժ) 

EGk,y -  «y» տարում «k» էլեկտրակայանի արտադրած և համակարգին փոխանցած 

էլեկտրաէներգիայի զուտ ծավալը (Մգվտ-ժ) 

EFEL,m,y -  «y» տարում «m» էլեկտրակայանի CO2- -ի արտանետումների գործակիցը 

(tCO2/Մգվտ-ժ) 

EFEL,k,y -  «y» տարում «k» էլեկտրակայանի CO2- -ի արտանետումների գործակիցը (tCO2/Մգվտ-

ժ) 

m -  «y» տարում էներգետիկ համակարգը սպասարկող բոլոր էլեկտրակայանները, 

բացառությամբ ծախսարդյունավետ/անկախ գործող  

էլեկտրակայանների 

k -  «y» տարում բոլոր ծախսարդյունավետ/անկախ գործող էլեկտրակայանները 

y -   համապատասխան տվյալների տարին է 

Էլեկտրաէներգիայի ներմուծման զուտ ծավալները պետք է համարվեն 

ծախսարդյունավետ/անկախ գործող «k» աղբյուրները: 

Արտանետումների գործակիցը՝ EFEL,m,y  որոշվում է հետևյալ կերպ՝ 

 
Որտեղ՝ 

EFEL,m,y -  «y» տարում «m» էլեկտրակայանի CO2- -ի արտանետումների գործակիցը՝ 

(tCO2/Մգվտ-ժ) 

FCi,m,y -  «i» տեսակի հանածո վառելիքի այն ծավալը, որը սպառվել է «m» 

էլեկտրակայանի կողմից «y» տարում (զանգվածի կամ ծավալի միավոր) 

NCVi,y -  «i» տեսակի հանածո վառելիքի զուտ կալորիականությունը «y» տարում 
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EFCO2,i,y -  «i» տեսակի հանածո վառելիքի CO2 –ի արտանետումների գործակիցը «y» 

տարում  

EGm,y -  «y» տարում «m» էլեկտրակայանի արտադրած և համակարգին փոխանցած 

էլեկտրաէներգիայի զուտ ծավալը (Մգվտ-ժ) 

m -  «y» տարում էներգետիկ համակարգը սպասարկող բոլոր էլեկտրակայանները, 

բացառությամբ ծախսարդյունավետ/անկախ գործող էլեկտրակայանների 

i -  «y» տարում «m» էլեկտրակայանում սպառված բոլոր հանածո վառելիքի 

տեսակները 

y -   համապատասխան տվյալների տարին է 

 

Նույն հավասարումը օգտագործվում է ծախսարդյունավետ/անկախ գործող 

էլեկտրակայանների կողմից CO2 –ի արտանետումների գործակցի հաշվարկման համար 

(EFELk,y): 

 

λy պարամետրը որոշվում է հետևյալ կերպ՝ 

 
 

Լամդան ( λy) պետք է հաշվարկվի հետևյալ կերպ (տես վերը): 

Քայլ (i). գծապատկերել բեռնվածության տևողության կորը: Հավաքել բեռնվածության 

ժամանակագրական տվյալները (սովորաբար՝ Մգվտ) «y»  տարվա յուրաքանչյուր ժամի 

համար և դասակարգել դրանք ամենաբարձրից մինչև ամենացածր մակարդակը: Նշել 

հզորությունները տարվա 8760 ժամից յուրաքանչյուրի դիմաց (նվազման կարգով): 

Քայլ (ii)՝ Հավաքել յուրաքանչյուր էլեկտրակայանի արտադրած էլեկտրականության 

ծավալների վերաբերյալ տվյալներ: Հաշվարկել ծախսարդյունավետ/անկախ գործող 

էլեկտրակայանների ընդհանուր տարեկան արտադրության ծավալը ( Σk EGk,y): 

Քայլ (iii). գծապատկերել բեռնվածության 

տևողության կորը: Բեռնվածության 

տևողության կորի երկայնքով գծել 

հորիզոնական գիծ այնպես, որ կորից ներքև 

ընկած տիրույթը (Մգվտ բազմապատկած 

ժամերի քանակի) հավասար լինի 

ծախսարդյունավետ/ անկախ գործող 

էլեկտրակայանների ընդհանուր տարեկան 

արտադրության ծավալին (Σk EGk,y): 

Քայլ (iv)՝ Որոշել այն ժամերի քանակը, երբ 

ծախսարդյունավետ/անկախ գործող 

էլեկտրակայանները «y» տարում հասել են 

սահմանային մակարդակին: Առաջին 

հերթին պետք է գտնել Քայլ (iii)-ով պատկերված հորիզոնական գծի և Քայլ (i)-ով որոշված 

բեռնվածության տևողության կորի հատման կետը: Հատման կետից դեպի աջ ընկած ժամերի 

քանակը (ընդհանուր՝ 8760 ժամի թվից) այն ժամերի թիվն է, որոնց ընթացքում 

ծախսարդյունավետ/անկախ գործող էլեկտրակայանների արտադրությունը «y» տարում 

հասել է սահմանային մակարդակին:  Եթե գծերը չեն հատվում, ապա կարելի է եզրակացնել, 
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որ ծախսարդյունավետ/անկախ գործող էլեկտրակայանների արտադրությունը չի հասել  

սահմանային մակարդակին  և λy-ը հավասար է զրոյի: 

 

Քայլ 5. Հաշվարկել ներդրված տիրույթի արտանետումների գործակիցը  

Էլեկտրակայանների «m» ընտանքային խումբը, որի տվյալները  օգտագործվել են ներդված 

տիրույթը հաշվարկելու համար, պետք է որոշվի հետևյալ կարգով. 

(ա) Որոշել այն հինգ էլեկտրակայանները, բացառությամբ ՄԶՄ-ի ծրագրում ընդգրկվածների, 

որոնք բոլորովին վերջերս են սկսել ցանցին էլեկտրականություն մատակարարել (SET5-units) և 

որոշել նրանց տարեկան արտադրության ծավալները (AEGSET-5-units, Մգվտ-ժ), 

(բ) Որոշել նախագծի էներգահամակարգի կողմից էլեկտրականության արտադրության 

տարեկան ծավալները (բացառելով ՄԶՄ շրջանակում ընդգրկվածներին) (AEGtotal, Մգվտ-ժ): 

Որոշել այն էլեկտրակայանները, բացառությամբ ՄԶՄ-ի ծրագրում ընդգրկվածների, որոնք 

բոլորովին վերջերս են սկսել ցանցին էլեկտրականություն մատակարարել և որոնց 

արտադրության ծավալները կազմում են ընդհանուրի ցանցի 20% (եթե 20 տոկոսը բաժին է 

ընկնում մեկ էլեկտրակայանին, ապա տվյալ էլեկտրակայանն ամբողջովին ներառվում է 

հաշվարկներում)՝ (SET≥20%) և որոշել դրանց տարեկան արտադրության ծավալները (AEGSET-

≥20%, Մգվտ-ժ), 

(գ) էլեկտրակայանների SET5-units խմբից և SET≥20% խմբից ընտրել այն խումբը, որի 

արտադրության ծավալները ավելի մեծ են (SETsample),  

Որոշել այն օրը, երբ SETsample-ի էլեկտրակայանները սկսել են ցանցին էլեկտրականություն 

մատակարարել: Եթե SETsample-ի էլեկտրակայաններից ոչ մեկը տասից ավելի տարի առաջ չի 

սկսել էլեկտրականություն մատակարարել ցանցին, ապա պետք է օգտագործել SETsample-ը 

ներդրված տիրույթը հաշվարկելու համար: Անտեսել (դ), (ե) և (զ) քայլերը: 

Հակառակ դեպքում. 

(դ) SETsample խմբից հանել այն էլեկտրակայանները, որոնք ցանցին սկսել են 

էլեկտրականություն մատակարարել ավելի քան 10 տարի առաջ: Այդ խմբում ընդգրկել 

որպես ՄԶՄ նախագիծ գրանցված էլեկտրակայանները, սկսելով այն էլեկտրակայաններից, 

որոնք բոլորովին վերջերս են սկսել ցանցին էլեկտրականություն մատակարարել մինչև որ 

նոր խմբի արտադրած էլեկտրականության ծավալները կազմեն նախագծի 

էներգահամակարգի արտադրած տարեկան ծավալի 20% (եթե 20%-ը բաժին է ընկնում մի 

էլեկտրակայանի, տվյալ էլեկտրակայանն ամբողջովին ընդգրկվում է հաշվարկներում): 

Որոշել ստացված խմբի (SETsample-CDM) տարեկան արտադրության ծավալները (AEGSET-sample-

CDM, Մգվտ-ժ): 

Եթե տվյալ խմբի արտադրության տարեկան ծավալը կազմում է նախագծի 

էներգահամակարգի առնվազն 20% (այն է՝ AEGSET-sample-CDM ≥ 0.2 × AEGtotal), ապա պետք է 

օգտագործել ընտրանքային SETsample-CDM խումբը ներդված տիրույթը հաշվարկելու համար: 

Անտեսել (ե) և (զ) քայլերը: 

Հակառակ դեպքում. 

(ե) Ներառել ընտրանքային SETsample-CDM խմբում այն էլեկտրակայանները, որոնք սկսել են 

ցանցին էլեկտրականություն մատակարարել ավելի քան 10 տարի առաջ մինչև նոր խմբի 

արտադրության ծավալը կազմի նախագծի էներգահամակարգի տարեկան արտադրության 
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20% (եթե 20%-ը բաժին է ընկնում մի էլեկտրակայանի, տվյալ էլեկտրակայանն ամբողջովին 

պետք է ընդգրկվի հաշվարկներում), 

(զ) Ընտրանքային «m» խմբի էլեկտրակայանները, որոնց տվյալներն օգտագործվել են 

ներդրված տիրույթի հաշվարկման համար, համարվում են վերջնական խումբը (SETsample-CDM-

>10yrs): 

Ներդրված տիրույթի արտանետումների գործակիցը բոլոր «m» էլեկտրակայանների 

արտադրությամբ միջին կշռված արտանետումների գործակիցն է (tCO2/Մգվտ) տվյալների 

ամենավերջին՝  «y» տարում, որը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ՝ 

 
Որտեղ՝ 

EFgrid,BM,y -  ներդված տիրույթի CO2-ի արտանետումների գործակիցն է «y» տարում 

(tCO2/MWh) 

EGm,y -  «m» էլեկտրակայանի արտադրած և համակարգին մատակարարած 

էլեկտրականության զուտ ծավալն է «y» տարում Մգվտ-ժ) 

EFEL,m,y -  «m» էլեկտրակայանի CO2 արտանետումների գործակցի մեծությունը «y» 

տարում (tCO2/Մգվտ-ժ) 

m -   Ներդված տիրույթում ընդգրկված էլեկտրակայանները 

y -  Ամենավերջին տարին, որի վերաբերյալ համապատասխան տվյալներն առկա 

են: 
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Քայլ 6: Հաշվարկել համակցված տիրույթի արտանետումների գործակիցը  

Համակցված տիրույթի (ՀՄ) արտանետումների գործակցի (EFgrid,CM,y) հաշվարկը հիմնվում է 

հետևյալ եղանակներից մեկի վրա. 

(ա) միջին կշռված ՀՄ կամ 

(բ) պարզեցված ՀՄ: 

ՑԱԳ-ի «ex-ante» տարբերակի հաշվարկման համար միջին կշռված ՀՏ-ի (տարբերակ ա) 

մեթոդն է օգտագործվել: 

Համակցված տիրույթի արտանետումների գործակիցը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ. 

 
 

Որտեղ՝ 

EFgrid,BM,y -  ներդրված տիրույթի CO2-ի արտանետումների գործակիցն է «y» տարում (tCO2/Մգվտ-ժ) 

EFgrid,OM,y -  գործառնական տիրույթի արտանետումների գործակիցն է« y» տարում (tCO2/Մգվտ-ժ) 

wOM -   գործառնական տիրույթի արտանետումների գործակցի կշիռն է (%) 

wBM -   ներդված տիրույթի արտանետումների գործակցի կշիռն է (%) 

 

Հետևյալ ստանդարտ մեծությունները օգտագործվելու են wOM –ի և wBM-ի հաշվարկներում 

 Հողմակայանների և արևային էլեկտրակայանների համար. wOM = 0.75 և wBM = 0.25 

(պայմանավորված դրանց ընդհատվող և ծանրաբեռնվածությունը չկարգավորվող 

բնույթով) առաջին և հետագա վարկավորման ժամանակահատվածներում, 

 Մյուս բոլոր նախագծերի համար՝  wOM = 0.5 և wBM = 0.5 վարկավորման առաջին 

ժամանակահատվածի համար և wOM = 0.25 և wBM = 0.75 երկրորդ և երրորդ վարկավորման 

ժամանակահատվածների համար, եթե համապատասխան մեթոդաբանությունում այլ 

բան նախատեսված չէ: 

6. Տվյալների աղբյուրները 

Գործիքի համաձայն, բազային գծի հաշվարկը կատարվում է` հիմնվելով պաշտոնական 

աղբյուրներից (հնարավորության դեպքում) ստացված տվյալների վրա: Բոլոր 

համապատասխան հաշվարկներում օգտագործվել է հետևյալ կազմակերպություններից 

ստացված տեղեկատվությունը. 

 ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը (նախկինում ՀՀ 

Էներգետիկայի հանձնաժողովը) ստեղծվել է 1997թ. ապրիլի 3-ին Հայաստանի 

Հանրապետության Նախագահի հրամանով` նպատակ ունենալով իրականացնել 

հանարապետության էներգետիկ հատվածի կարգավորումը և սակագնային 

քաղաքականությունը: Հանձնաժողովի հիմնական գործառույթները ներառում են 

էլեկտրաէներգիայի արտադրման գործառնական լիցենզիաների և կառուցման 

թույլտվությունների տրամադրումը, էլեկտրականության և գազի առավելագույն 

սակագների սահմանումը, էներգետիկայի շուկայում ծառայությունների տրամադրման 

լիցենզիաների տրամադրումը, էլեկտրական և ջերմային էներգիայի և գազի սակագների 

սահմանումը և այլն:  
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 «Հաշվարկային կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությունը (ՀՀ Էներգետիկայի և 

բնական պաշարների նախարարությանը կից) պետական ընկերություն է, որը 

իրականացնում է Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի արտադրության և 

մատակարարման ծավալների գրանցումը և չափումը, հիմնվելով հաշվիչների 

ցուցմունքների վրա, ինչպես նաև կատարում է համապատասխան ֆինանսական 

հաշվարկներ և վերլուծություններ, որոնք անհրաժեշտ են էլեկտրաէներգիա արտադրող 

ընկերությունների և էլեկտրաէներգիա գնող «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի 

միջև վերջնահաշվարկների իրականացման համար: 

«Հաշվարկային կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությունը օգտագործում է 

համապարփակ և ժամանակակից համակարգչային ծրագիր, որը թույլ է տալիս ուղղակիորեն 

հաշվարկել ցանցի և էներգետիկ համակարգի  ավելի քան 40  պարամետրեր և արխիվացնել 

ամենակարևոր տվյալները, այդ թվում՝ կես ժամում արտադրված էլեկտրաէներգիայի 

ծավալները և Հայաստանի էներգետիկ համակարգը սպասարկող բոլոր էլեկտրակայանների 

սեփական սպառման ծավալները: 

ՑԱԳ-ի հաշվարկը ըստ «ex-ante» տարբերակի ներառում է Հայաստանի էներգետիկ հատվածի 

վերաբերյալ տեղեկությունները և տվյալները, որոնք պաշտոնապես ստացվել են ՀՀ 

Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունից (Հաշվարկային կենտրոն ՓԲԸ) և 

Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովից, ինչպես նաև սույն գլխում և 

օգտագործված գրականության մեջ նշված այլ պաշտոնապես հասանելի աղբյուրներից: Բոլոր 

տվյալները և հղում արված փաստաթղթերը կարելի է ստանալ ԼՊՄ-ից և համապատասխան 

խնդրանքի դեպքում տրամադրել ՆԳՄ-ին: 

Որոշակի տվյալներ ձեռք են բերվել «Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ-ից: 

Գործիքի կիրառման մեթոդաբանությամբ պահանջվում է, որ բազային գծի հաշվարկման 

համար օգտագործված տվյալները ներկայացվեն այնպես, որ հնարավոր լինի կրկնել 

ներդրված և գործառնական տիրույթի արտանետումների գործակիցների հաշվարկը: Այդ 

նպատակով ՑԱԳ-ի համակցված տիրույթի հաշվարկների համար օգտագործված բոլոր 

հիմնական տվյալները և պարամետրերը ներկայացվում են ստորև բերված աղյուսակներում: 

Յուրաքանչյուր տվյալի և պարամետրի չափման կարգը և դիտանցման հաճախականությունը 

պետք է որոշվեն Գործիքի դրույթների համաձայն և համապատասխանեն դիտանցումների 

պլանի պահանջներին: Ելնելով այն հանգամանքից, որ «ex ante» տարբերակն է ընտրված 

ՑԱԳ-ի հաշվարկման համար, արտանետումների գործակիցը նախապես որոշվում է մեկ 

անգամ 2009-2011թթ. համար և մնում անփոփոխ վարկավորման առաջին 

ժամանակահատվածի համար: 

 

Տվյալ /պարամետր FC i,m,y 

Տվյալի միավոր 1000մ3
 /տարի 

Նկարագիր 
«y» տարում «m» էլեկտրակայանի  օգտագործած հանածո վառելիքի 

ծավալը 

Տվյալի աղբյուր  
ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով, 

«Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ 

Տվյալի մեծություն  
Բոլոր տվյալները կարող են ձեռք բերվել ԼՊՄ-ից (տես Աղյուսակ 5 և 

12) 

 

Տվյալ/պարամետր NCV բնական գազ, y 

Տվյալի միավոր Կկալ/մ3
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Նկարագիրը «y» տարում բնական գազի զուտ կալորիականություն 

Տվյալի աղբյուր  ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով 

Տվյալի մեծություն  Բոլոր տվյալները կարող են ձեռք բերվել ԼՊՄ-ին (տես Աղյուսակ 5) 

Տվյալ/պարամետր NCV սինթետիկ գազ, y 

Տվյալի միավոր Կկալ/մ3 

Նկարագիրը «y» տարում սինթետիկ գազի զուտ կալորիականություն 

Տվյալի աղբյուր  ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով 

Տվյալի մեծություն  2401 

 

 

Տվյալ /պարամետր EFCO2, սինթետիկ գազ 

Տվյալի միավոր tCO2/TJ 

Նկարագիր Ածխածնի երկօքսիդի արտանետումների գործակից սինթետիկ գազի 

ծավալի մեկ միավորի համար 

Տվյալի աղբյուր  «Նաիրիտ գործարան» ՓԲԸ 

Տվյալի մեծություն  74.0 

Մեկնաբանություններ Սինթետիկ գազից ածխածնի երկօքսիդի արտանետումների 

գործակիցը հաշվարկվում է «Նաիրիտ գործարան» ՓԲԸ-ի 

Բնապահպանության վարչության մասնագետների կողմից: 

Սինթետիկ գազից արտանետումների գործակիցը մեծապես կախված 

է գազի կազմությունից, որն, իր հերթին, կախված է վերամշակման 

գործընթացներից: Այսպիսով, միայն ընկերության փորձագետների 

եզրակացությունների և հաշվարկների հիման վրա կարելի է օբյեկտիվ 

տեղեկություններ ստանալ գազի արտանետումների գործակցի 

մեծության վերաբերյալ: 

 

Տվյալ /պարամետր CF Gcal/TJ 

Տվյալի միավոր Միավոր չունի 

Նկարագիր Էներգիայի փոխակերպման գործակից TJ/Gcal 

Տվյալի աղբյուր  
IPCC, Climate Change 2000: Working Group III: Mitigation 

http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg3/477.htm 

Տվյալի մեծություն  4.1868 x 10
-3

 

Տվյալ /պարամետր EFCO2,i,y and EFCO2,m,i,y 

Տվյալի միավոր tCO2/TJ 

Նկարագիր 
«y» տարում «m» էլեկտրակայանի օգտագործած բնական գազի CO2 

արտանետումների գործակիցը 

Տվյալի աղբյուր  «IPCC 2006 Guidelines»-ում տրված ստանդարտ արժեք  

Տվյալի մեծություն  54.3 

 

Տվյալ /պարամետր EGm,y և EGk,y 

Տվյալի միավոր Մգվտ-ժ 

Նկարագիր 
«y» տարում «m» կամ «k» էլեկտրակայանի արտադրած և ցանցին 

մատակարարած էլեկտրականության զուտ ծավալը 

Տվյալի աղբյուր  «Հաշվարկային կենտրոն» ՓԲԸ 

Տվյալի մեծություն  Բոլոր տվյալները կարող են ձեռք բերվել ԼՊՄ-ից (տես Գլուխ 4 և 7) 

 

http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg3/477.htm
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Տվյալ /պարամետր ԳՏ-ի համար էներգիայի աղբյուր ունեցող էլեկտրակայանների խումբ 

Տվյալի միավոր Էլեկտրակայանի անվանում 

Նկարագիր 

ԳՏ-ն ներառում է էներգետիկ համակարգը սպասարկող բոլոր 

էլեկտրակայանները, բացառությամբ ծախսարդյունավետ/անկախ 

գործող էլեկտրակայանների, ինչպես նաև ներմուծումը: 

Տվյալի աղբյուր  ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով 

Տվյալի մեծություն  Բոլոր տվյալները կարող են ձեռք բերվել ԼՊՄ-ից (տես Գլուխ 7) 

 

Տվյալ /պարամետր 
Ներդրված տիրույթի համար էներգիայի աղբյուր ունեցող 

էլեկտրակայանների խումբ  

Տվյալի միավոր Էլեկտրակայանների անվանումը 

Նկարագիր 

ՆՏ-ն ներառում է բոլորովին վերջերս կառուցված հինգ 

էլեկտրակայանների խումբը կամ համակարգի արտադրած 

էլեկտրականության 20% կազմող այն լրացուցիչ հզորությունները  

(Մգվտ-ժ), որոնք բոլորովին վերջերս են կառուցվել: 

Տվյալի աղբյուր  ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով 

Տվյալի մեծություն  Բոլոր տվյալները կարող են ձեռք բերվել ԼՊՄ-ից (տես Գլուխ 7) 

Տվյալ /պարամետր EFgrid,OM,y 

Տվյալի միավոր tCO2/MWh 

Նկարագիր Գործառնական տիրույթի (ԳՏ) արտանետումների գործակից  

Տվյալի աղբյուր  
ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով, 

Հաշվարկային կենտրոն ՓԲԸ 

Տվյալի մեծություն  Բոլոր տվյալները կարող են ձեռք բերվել ԼՊՄ-ից (տես Գլուխ 7) 

 

Տվյալ /պարամետր EFgrid,BM,y 

Տվյալի միավոր tCO2/MWh 

Նկարագիր Ներդրված տիրույթի (ՆՏ) արտանետումների գործակից  

Տվյալի աղբյուր  
ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով, 

«Հաշվարկային կենտրոն» ՓԲԸ 

Տվյալի մեծություն  Բոլոր տվյալները կարող են ձեռք բերվել ԼՊՄ-ից (տես Գլուխ 7) 

Տվյալ /պարամետր EFgrid,BM,y 

Տվյալի միավոր tCO2/MWh 

Նկարագիր Ներդրված տիրույթի (ՆՏ) արտանետումների գործակից 

Տվյալի աղբյուր  
ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով, 

«Հաշվարկային կենտրոն» ՓԲԸ 

Տվյալի մեծություն  Բոլոր տվյալները կարող են ձեռք բերվել ԼՊՄ-ից (տես Գլուխ 7) 

 

Տվյալ /պարամետր Էլեկտրականության ներմուծում 

Տվյալի միավոր Մգվտ-ժ 

Նկարագիր 
Կապակցված էներգահամակարգերից էլեկտրաէներգիայի 

փոխադրումներ 

Տվյալի աղբյուր  «Հաշվարկային կենտրոն» ՓԲԸ 

Տվյալի մեծություն  Բոլոր տվյալները կարող են ձեռք բերվել ԼՊՄ-ից (տես Աղյուսակ 13) 

 

Տվյալ /պարամետր Լամդա գործակից 
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Նկարագիր 
Այն ժամանակը, երբ ծախսարդյունավետ/անկախ գործող աղբյուրները 

հասել են սահմանաչափին 

Տվյալի աղբյուր  «Հաշվարկային կենտրոն» ՓԲԸ 

Տվյալի մեծություն  Բոլոր տվյալները կարող են ձեռք բերվել ԼՊՄ-ից (տես Գլուխ 7) 

7. Բազային գծի հաշվարկը 

Սույն բաժնում ներկայացված են Գործառնական, Ներդրված և Համակցված տիրույթների 

արտանետումների հաշվարկները, որոնք կատարվել են վերը նշված մեթոդաբանական 

մոտեցումների համաձայն: 

Հաշվարկները կատարվել են «Excel» ծրագրում տեղադրված մոդելի միջոցով յուրաքանչյուր 

տարվա համար (2009-ից մինչև 2011թ.), որը թույլ է տալիս օգտագործողին գնահատել ցանցի 

արտանետումների գործակիցը ըստ համակարգի զարգացման տարբեր սցենարների: 

7.1. Պարզ ճշգրտված գործառնական տիրույթի հաշվարկը 

Գործառնական տիրույթի արտանետումների գործակցի հաշվարկման համար ընտրվել է 

տարբերակ (բ)-ն` պարզ ճշգրտված ԳՏ-ի մեթոդը, քանի որ ծախսարդյունավետ/անկախ 

գործող աղբյուրները կազմում են Հայաստանի էներգետիկ համակարգի արտադրության 

ավելի քան 50% (տես աղյուսակ 14): 

Գործիքի համաձայն, Հրազդանի ՋԷԿ-ը, Հրազդանի ՋԷԿ-ի 5-րդ էներգաբլոկը և Երևանի ՋԷԿ-

ը համարվում են ոչ ծախսարդյունավետ/անկախ չգործող էլեկտրակայաններ: 

 

Աղյուսակ 14. Ծախսարդյունավետ/անկախ գործող էլեկտրակայանների տեսակարար կշիռը 

էլեկտրաէներգիայի ընդհանուր արտադրության ծավալներում, 2007-2011թթ. (մլն կվտ/ժ) 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Ատոմակայան 2,553.4 2,461.7 2,493.7 2,490.0 2,548.1 

Հրազդանի ՋԷԿ (ոչ ծախսարդյունավետ/ 

անկախ չգործող) 
1,131.6 1,495.5 887.8 348.4 628.1 

Երևանի ՋԷԿ (ոչ ծախսարդյունավետ/ 

անկախ չգործող) 
357.1 336.4 240.7 73.4 0.0 

Երևանի ՋԷԿ-ի ՀՑԳՏ (ոչ 

ծախսարդյունավետ/անկախ չգործող) 
0.0 0.0 0.0 991.3 1,685.7 

Հրազդանի ՋԷԿ-ի 5-րդ էներգաբլոկ (ոչ 

ծախսարդյունավետ/անկախ չգործող) 
0.0 0.0 0.0 0.0 57.9 

Սևան-Հրազդան ՀԷԿ-եր 521.3 576.2 486.5 727.1 650.9 

Որոտանի կասկադի ՀԷԿ-եր 1,030 907.6 1,130.6 1,311.4 1,289.1 

Ձորայի ՀԷԿ 85.5 77.1 95.1 104.0 91.8 

Փոքր ՀԷԿ-եր և այլ փոքր 

էլեկտրակայաններ* 
215.7 259.7 337.0 445.5 481.2 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 5,897.5 6,114.2 5,671.4 6,491.2 7,432.7 

Ծախսարդյունավետ/անկախ գործող 

էլեկտրակայաններ 
4,408.8 4,282.3 4,542.6 5,078.0 5,061 

Ծախսարդյունավետ/անկախ գործող  

էլեկտրակայանների տեսակարար կշիռը, % 
74.76% 70.04% 80.10% 78.23% 68.1% 

Աղբյուր՝ 2 

*) Այս խմբում ներառված են նաև 5 փոքրամասշտաբ  ջերմային և էլեկտրական էներգիայի համակցված 
արտադրության կայանները, որոնք տրվում են աղյուսակ 12-ում, ինչպես նաև աղյուսակ 11-ում ներկայացված 
Լոռի -1-ը էլեկտրակայանը: 
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Գործառնական տիրույթը գնահատելու համար պետք է հաշվարկել համակարգը 

սպասարկող բոլոր էլեկտրակայանների արտադրած և մատակարարած էլեկտրաէներգիայի 

զուտ ծավալը, ինչպես նաև հանածո վառելիքով աշխատող էլեկտրակայանների CO2-ի 

արտանետումների գործակիցը (tCO2/Մգվտ-ժ): 

 

2009-2011թթ. ծախսարդյունավետ/անկախ գործող և այլ էլեկտրակայանների արտադրած և 

մատակարարած էլեկտրաէներգիայի տվյալները ներկայացվում են ստորև աղյուսակներում: 

Համաձայն գործիքի մեթոդաբանության, էլեկտրականության ներմուծումը ևս հաշվի է 

առնվել պարզ ճշգրտված ԳՏ-ի հաշվարկներում: 
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Աղյուսակ 15ա. Ծախսարդյունավետ/անկախ գործող  և այլ էլեկտրակայանների  2009 թ. 

արտադրած և մատակարարած էլեկտրականության տվյալները 

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ 
Հզորություն 

Արտադրությու

ն 

Մատակարարու

մ 
Վառելիքի 

տեսակը 
Մգվտ Մլն կվտ/ժ Մլն կվտ/ժ 

Մեծամորի ԱԷԿ 880.0 2,493.7 2,290.4 Ատոմային 

Հրազդանի ՋԷԿ 1,110.0 887.8 823.9 Բնական գազ 

Երևանի ՋԷԿ 550.0 240.7 203.7 

Բնական և 

սինթետիկ 

գազ 

Սևան-Հրազդան համատեղ 

ջերմ. և հիդրոէլ (ՄԷԿ) 
556.0 486.5 478.2 Հիդրո 

Որոտանի կասկադի ՀԷԿ-եր  400.0 1,130.6 1,122.2 Հիդրո 

Ձորայի ՀԷԿ 25.0 95.1 93.1 Հիդրո 

Լոռի-1 ՀԿ 2.64 4.25 3.9 Քամի 

ԵՊԲՀ-ի ԷԿ (ջերմ. և հիդրոէլ) 4.0 25.27 25.09 Բնական գազ 

Արմռոսկոգեներացիա, ՓԲԸ 

(ջերմ. և հիդրոէլ) 
2.0 0.26 0.26 Բնական գազ 

Երֆրեզ ԲԲԸ – ջերմ. և հիդրոէլ. 0.1 0.45 0.41 Բնական գազ 

Լուսակերտի կենսագազի 

գործարան ՓԲԸ. ջերմ. և հիդրոէլ  
0.83 2.71 2.70 Կենսագազ 

ՓՀԷԿ-եր 102.4 304.1 297.6 Հիդրո 

Ընդամենը 3,632.97 5,671.3 5,341.4  

Ներմուծում  291.2 291.2  

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 3,632.97 5,962.5 5,632.5  

Ոչ ծախսարդյունավետ/ 

անկախ գործող 

էլեկտրակայաններ 

1,660 1,128.5 1,027.6  

Ծախսարդյունավետ/անկախ 

գործող էլեկտրակայաններ 

(ա.թ. ներմուծում) 

1,972.97 4,834.0 4,604.9  

 

Աղյուսակ 15բ: Ծախսարդյունավետ/անկախ գործող և այլ էլեկտրակայանների 2010 թ. 

արտադրած և մատակարարած էլեկտրականության տվյալները 

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ 
Հզորություն 

Արտադրությու

ն 

Մատակարարու

մ 
Վառելիք 

տեսակը 
Մգվտ Մլն կվտ/ժ Մլն կվտ/ժ 

Մեծամորի ԱԷԿ 408.0 2,490.0 2,286.5 Ատոմային 

Հրազդանի ՋԷԿ 1,110.0 348.4 320.6 Բնական գազ 

Երևանի ՋԷԿ 550.0 73.4 61.3 

Բնական և 

սինթետիկ 

գազ 

Երևանի ՋԷԿ-ի ՀՑԳՏ* 242.0 991.3 957.0 Բնական գազ 

Սևան-Հրազդան ջերմ. և 

հիդրոէլ. (ՄԷԿ) 
561.0 727.1 716.2 Հիդրո 

Որոտանի կասկադի ՀԷԿ-եր  404.0 1,311.4 1,302.9 Հիդրո 

Ձորայի ՀԷԿ 25.0 104.0 102.1 Հիդրո 

Լոռի-1 ՀԿ 2.64 4.06 3.7 Քամի 
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ԵՊԲՀ ԷԿ – ջերմ. և հիդրոէլ. 4.0 24.91 24.64 Բնական գազ 

ԱրմՌոսկոգեներացիա, ՓԲԸ. 

ջերմ. և հիդրոէլ. 
2.0 4.36 4.36 Բնական գազ 

Լուսակերտի կենսագազի 

գործարան - ջերմ. և հիդրոէլ. 
0.83 2.97 2.9 Կենսագազ 

Երֆրեզ ԲԲԸ – ջերմ. և հիդրոէլ. 0.1 0.35 0.33 Բնական գազ 

«Լուս Աստղ Շուգար» ջերմ. և 

հիդրոէլ. 
6.0 0.5 0.5 Բնական գազ 

ՓՀԷԿ-եր 130.14 408.4 400.05 Հիդրո 

Ընդամնեը 3,445.7 6,491.2 6,183.1  

Ներմուծում  287.16 287.16  

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 3,445.7 6,778.31 6,470.24  

Ոչ ծախսարդյունավետ/ 

անկախ գործող 

էլեկտրակայաններ 

1,902 1,413.1 1,338.9  

Ծախսարդյունավետ / անկախ  

էլեկտրակայաններ (ա.թ. 

ներմուծում) 

1,543.7 5,365.26 5,131.34  

 

Աղյուսակ 15գ. Ծախսարդյունավետ/անկախ գործող և այլ էլեկտրակայանների 2011 թ. 

արտադրած և մատակարարած էլեկտրականության տվյալները  

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ 
Հզորություն 

Արտադրությու

ն 

Մատակարարու

մ 
Վառելիքի 

տեսակը 
Մգվտ Մլն կվտ/ժ Մլն կվտ/ժ 

Մեծամորի ԱԷԿ 815.0 2,548.1 2,356.8 Ատոմային 

Հրազդանի ՋԷԿ 1,110.0 628.1 584.8 Բն. Գազ 

 գազկան 

գազգգազգազN

G 

Երևանի ՋԷԿ 550.0 0.0 0.0 Բն.սինթ.գազ 

Երևանի ՋԷԿ-ի ՀՑԳՏ 271.7 1,685.7 1,628.3 Բն.գազ 

Հրազդանի ՋԷԿ-ի 5էն.բլոկ 480.0 57.9 52.6 Բն.գազ 

Սևան-Հրազդան ջերմ. և 

հիդրոէլ. (IEC) 

562.0 650.9 641.7 Հիդրո 

Որոտանի կասկադի ՀԷԿ-եր  404.0 1,289.1 1,281.1 Հիդրո 

Ձորայի ՀԷԿ 25.2 91.8 90.0 Հիդրո 

Լոռի-1 ՀԿ 2.64 3.0 3.0 Քամի 

ԵՊԲՀ ԷԿ – ջերմ. և հիդրոէլ. 4.0 18.6 18.6 Բն.գազ 

ԱրմՌոսկոգեներացիա, ՓԲԸ –

ջերմ. և հիդրոէլ. 
2.0 4.93 4.93 Բն.գազ 

Լուսակերտի կենսագազի 

գործարան - ջերմ. և հիդրոէլ. 

նBiogas Plant - CHP 

0.83 2.6 2.6 Կենսագազ 

Երֆրեզ ԲԲԸ -ջերմ. և հիդրոէլ. 0.1 0.0 0.0 Բն.գազ 

Լուս Աստղ Շուգար. ջերմ.և էլ. 

էհիդրոէլ.իդրոէլ.  CHP 

6.0 0.0 0.0 Բն.գազ 

ՓՀԷԿ-եր 162.8 452.1 441.29 Հիդրո 

Ընդամենը 4,396.3 7,432.8 7,105.73  

Ներմուծում  204.5 204.5  

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, ա.թ.ներմուծում 4,396.3 7,637.3 7,310.23  

     

Ոչ ծախսարդյունավետ/ 

անկախ չգործող 

 էլեկտրակայաններ 

2,411.7 2,371.7 2,265.7  

Ծախսարդյունավետ/ անկախ 

էլեկտրակայաններ (ա.թ. 

ներմուծում) 

1,984.6 5,265.6 5,044.53  



UNFCCC/CCNUCC 

 

ՄԶՄ – Գործադիր խորհուրդ  էջ 80 

 
Աղբյուրը՝ 2 

 

Էլեկտրաէներգիայի և ջերմային էներգիայի համակցված արտադրության բոլոր փոքր 

էլեկտրակայանները ընդգրկված են ծախսարդյունավետ/անկախ գործող էլեկտրակայանների 

շարքում, քանի որ այդ էլեկտրակայանները ազգային օպերատորի (դիսպետչերական 

ստորաբաժանման) կողմից չեն փոխադրվում, այլ շահագործվում են անկախ՝ էներգիայի 

գնման պայմանագրերի հիման վրա: Գործող օրենսդրության համաձայն45
 ազգային 

էներգետիկ ցանցը պարտավոր է գնել այդ տեսակի էլեկտրակայանների արտադրած ողջ 

էլեկտրաէներգիան էլեկտրակայանների շահագործման օրվանից հինգ տարվա ընթացքում:  

Աղյուսակ 16-ում և 17-ում ներկայացվում են ոչ ծախսարդյունավետ/անկախ չգործող 

էլեկտրակայանների արտանետումների հաշվարկների արդյունքները: 

 

Աղյուսակ 16ա. Ոչ ծախսարդյունավետ / անկախ չգործող էլեկտրակայանների 

արտանետումների հաշվարկը, 2009թ. 

ԷԼԵԿՏՐԱ-

ԿԱՅԱՆ 

Հզորությու

ն 

Մատակ

ա- 

րարում 

Վառելիք

ի 

տեսակը 

FCi,m,y NCVi,y 
EFco2,I,

y 

Արտանետումնե

րի գործակից 

tCO2/Մգվտ-ժ 

Մգվտ Մգվտ-ժ 
1000N

M3 

GJ/1000N

M3 
tCO2/GJ 

 

Հրազդանի 

ՋԷԿ 
1,110 823,900 ԲԳ 250,914 34.114 0.0543 0.56 

Երևանի 

ՋԷԿ 
550 203,700 

ԲՆ 113,288 34.626 0.0543 
1.11 

ՍԳ 16,830 10.052 0,074 

ԸՆԴԱՄԵՆ

Ը 
1,660 1,027,600      

 

Աղյուսակ 16բ. Ոչ ծախսարդյունավետ/անկախ չգործող էլեկտրակայանների 

արտանետումների հաշվարկը, 2010թ. 

ԷԼԵԿՏՐԱ-

ԿԱՅԱՆ 

Հզորու-

թյուն 

Մատա-

կարարու

մ 

Վառ

ելիք

ի 

տես

ակ 

FCi,m,y NCVi,y EFco2,I,y 

Արտանետում

ների 

գործակից 

tCO2/Մգվտ-ժ 

Մգվտ Մգվտ-ժ 1000NM3 GJ/1000NM3 tCO2/GJ 
 

Հրազդանի 

ՋԷԿ 
1,110 320,600 ԲԳ 104,271.3 34.654 0.0543 0.61 

Երևանի ՋԷԿ 550 61,300 
ԲԳ 38,195 34.700 0.0543 

1.26 
ՍԳ 6,689 10.048 0.0740 

ԵՋԷԿ-ի 

ՀՑԳՏ 
242 957,000 ԲԳ 217,823.7 34.583 0.0543 0.43 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1,902 1,338,900      

 

Աղյուսակ 16գ. Ոչ ծախսարդյունավետ/անկախ չգործող էլեկտրակայանների 

արտանետումների հաշվարկը, 2011թ. 

                                                      
45

 2006թ. ապրիլի 13-ի ՀՀ Կառավարության թիվ 509-Ն որոշում «Էլեկտրական և ջերմային էներգիայի համակցված 

տեղակայանքների օգտագործմամբ ջերմամատակարարման համակարգերի վերականգնման առաջնեկային  

ծրագրերի մասին» 
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ԷԼԵԿՏՐԱ-

ԿԱՅԱՆ 

Հզորու-

թյուն 

Մատա-

կարա-

րում 

Վառ

ելիք

ի 

տես

ակ 

FCi,m,y NCVi,y EFco2,I,y 

Արտանետում-

ների գործակից 

tCO2/Մգվտ-ժ 

Մգվտ Մգվտ-ժ 1000nm3 GJ/1000nm3 tCO2/GJ 
 

Հրազդանի 

ՋԷԿ 
1,110 584,800 ԲԳ 184,026 34.626 0.0543 0.59 

Երևանի ՋԷԿ 550 0.0 
ԲԳ 0.0 0.0 0.0 

0.0 
ՍԳ 0.0 0.0 0.0 

ԵՋԷԿ-ի 

ՀՑԳՏ 
242 

1,628,30

0 
ԲԳ 360,318 34.289 0.0543 0.41 

Հրազդանի 

ՋԷԿ-ի 5 էն.բլ 
480 52,600 ԲԳ 9,205.5 34.289 0.0543 0.33 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 2,382 
2,265,70

0 
     

Ծանոթագրություն. Հրազդանի ՋԷԿ-ի 5-րդ էներգաբլոկի ԱԳ-ն հաշվարկվել է գործիքի համաձայն (տարբերակ 
A2): 
 

Աղյուսակ 17ա. Ծախսարդյունավետ/անկախ գործող էլեկտրակայանների արտանետումների 

հաշվարկը, 2009թ. 

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ 

Հզորու-

թյուն 

Մատա-

կարարում 

Վառ

ելիք

ի 

տես

ակը 

FCi,m,y NCVi,y EFco2,I,y Արտանե-

տումների 

գործակից 
tCO2/Մգվտ-ժ Մգվտ Մգվտ-ժ 1000NM3 

GJ/1000N

M3 
tCO2/GJ 

Մեծամորի ԱԷԿ, 

խոշոր և փոքր ՀԷԿ-

եր,  

Լոռի-1 ՀԿ 

1,966.0 4,285,400 
Հիդր

ո 
0 0 0 0 

ԵՊԲՀ-ի ԷԿ 4.0 25,090.0 ԲԳ 6,789 34.507 0.0543 0.51 

ԱրմՌոսկոգեներացի

ա 
2.0 260.0 ԲԳ 70 34.507 0.0543 0.50 

Երֆրեզ ԲԲԸ 0.1 410.0 ԲԳ 144 34.507 0.0543 0.66 

Լուսակերտի 

կենսագազի 

գործարան 

0.83 2,700 ԿԳ - - - 0* 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1,972.9 4,313,860      

*) ԼԿԳ-ի արտանետումների գործակիցը հավասար է զրոյի, քանի որ էներգիան ստացվում է վերականգնվող 
աղբյուրից (կենսագազ): 

 

Աղյուսակ 17բ. Ծախսարդյունավետ/անկախ գործող էլեկտրակայանների արտանետումների 

հաշվարկը, 2010թ. 

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ 

Հզորու-

թյուն 

Մատա-

կարա-

րում 

Վա-

ռելի

քի 

տես

ակը 

FCi,m,y NCVi,y 
EFco2,I,

y 
Արտանե-

տումների 

գործակից 

tCO2/MWh Մգվտ Մգվտ-ժ 1000NM3 
GJ/1000N

M3 
tCO2/GJ 
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Մեծամորի ԱԷԿ, 

խոշոր և փոքր ՀԷԿ-

եր,  

Լոռի-1 ՀԿ 

1,530.8 4,811.450 

Հիդր

ո 

Ա 

Ք 

0 0 0 0 

ԵՊԲՀ-ի ԷԿ 4.0 24.64 ԲԳ 6,806 34.654 0.0543 0.52 

ԱրմՌոսկոգեներաց

իա 
2.0 4.36 ԲԳ 1,687 34.654 0.0543 0.73 

Երֆրեզ ԲԲԸ 0.1 0.33 ԲԳ 95.14 34.654 0.0543 0.54 

Լուս Աստղ Շուգար 6.0 0.5 ԲԳ 6,100 34.654 0.0543 22.96* 

Լուսակերտի 

կենսագազի 

գործարան 

(ՄԶՄ նախագծի 
շրջանակում) 

0.83 2.9 ԿԳ - - - 0** 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1,543.7 4,844.18      

*) ԱԳ-ի չափազանց բարձր մակարդակը բացատրվում է նրանով, որ հակաճնշման տուրբինը հիմնականում 
օգտագործվում է ջերմային էներգիայի ստացման նպատակով: 

**) ԼԿԳ-ի արտանետումների գործակիցը հավասար է զրոյի, քանի որ էներգիան ստացվում է վերականգնվող 
աղբյուրից (կենսագազ): 

 

Աղյուսակ 17գ. Ծախսարդյունավետ/անկախ գործող էլեկտրակայանների արտանետումների 

հաշվարկը, 2011թ. 

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ 

Հզորու-

թյուն 

Մատակ

արարում 

Վառ

ելիք

ի 

տես

ակ 

FCi,m,y NCVi,y 
EFco2,I,

y 
Արտանե-

տումների 

գործակից 

tCO2/MWh Մգվտ Մգվտ-ժ 1000NM3 
GJ/1000N

M3 
tCO2/GJ 

Մեծամորի ԱԷԿ, 

խոշոր և փոքր ՀԷԿ-

եր,  

Լոռի-1 ՀԿ 

1,984.6 4,839,700 

Ա, 

հիդր

ո,Ք 

0 0 0 0 

ԵՊԲՀ-ի ԷԿ 4.0 18,600 ԲԳ 5,001 34.289 0.0543 0.5 

ԱրմՌոսկոգեներացի

ա 
2.0 4,930 ԲԳ 1,488.5 34.289 0.0543 0.56 

Երֆրեզ ԲԲԸ 0.1 0.0 ԲԳ 0.0 
Կիրառել

ի չէ 
0.0543 0.0 

Լուս Աստղ Շուգար 6.0 0.0 ԲԳ 0.0 
Կիրառել

ի չէ 
0.0543 0.0 

Լուսակերտի 

կենսագազի 

գործարան 

0.83 2,600 ԿԳ - - - 0.0* 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1,997.5 4,865,830      

*) ԼԿԳ-ի արտանետումների գործակիցը հավասար է զրոյի, քանի որ էներգիան ստացվում է վերականգնվող 
աղբյուրից (կենսագազ): 

 

Լամդա գործակցի հաշվարկը 
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Համակարգը սպասարկող բոլոր համապատասխան էլեկտրակայանների արտանետումների 

գործակիցները հաշվարկելուց հետո անհրաժեշտ է հաշվարկել լամդա գործակիցը գործիքով 

սահմանվող կարգով` օգտագործելով յուրաքանչյուր էլեկտրակայանի կողմից ըստ ժամերի 

արտադրված էլեկտրաէներգիայի տվյալները:  Լիազորված պետական մարմնի պահանջով 

այդ տվյալները տրամադրել է «Հաշվարկային կենտրոն»-ը:  

Ստորև բերված պատկերում ներկայացված է ծանրաբեռնվածության տևողության կորը, 

ինչպես նաև այն ժամերի քանակը, որոնց ընթացքում ծախսարդյունավետ/անկախ գործող 

էլեկտրակայանները հասել են սահմանային մակարդակին: 

Ստորև (աղյուսակներ 18ա-18գ) ներկայացվում են լամդա գործակցի հաշվարկման 

արդյունքները: 

 

 

Գծապատկեր 2ա. Լամդա գործակցի հաշվարկը ԳՏ-ի պարզ ճշգրտված մեթոդի համար, 2009թ. 

 

Աղյուսակ 18ա. Լամդա գործակիցը 2009թ. 

Այն ժամերի քանակը, երբ ծախսարդյունավետ/անկախ գործող 

աղբյուրները հասել են սահմանային չափին, 2009թ. 
1,996 ժամ 

Լամդա գործակիցը 2009թ. 1,996 / 8,760 = 0.228 
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Գծապատկեր 2բ. Լամդա գործակցի հաշվարկը ԳՏ-ի պարզ ճշգրտված մեթոդի համար, 2010թ. 
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Աղյուսակ 18բ. Լամդա գործակիցը 2010թ. 

Այն ժամերի քանակը, երբ ծախսարդյունավետ/անկախ գործող 

էներգիայի աղբյուրները հասել են սահմանային չափին, 2010թ. 
1,580 hours 

Լամդա գործակիցը 2010թ. 1,580 / 8,760 = 0.1803 

 

 

Գծապատկեր 2գ. Լամդա գործակցի հաշվարկը ԳՏ-ի պարզ ճշգրտված մեթոդի համար, 2011թ. 

 

Աղյուսակ 18գ. Լամդա գործակիցը 2011թ. 

Այն ժամերի քանակը, երբ ծախսարդյունավետ/անկախ գործող 

աղբյուրները հասել են սահմանային չափին, 2011թ. 
532 ժամ 

Լամդա գործակիցը 2011թ. 532 / 8,760 = 0.061 

 

Աղյուսակ 19ա-ից մինչև 19գ –ում ամփոփ ներկայացվում են այն բոլոր առանցքային 

պարամետրերը, որոնք անհրաժեշտ են պարզ ճշգրտված ԳՏ-ի հաշվարկման համար: 

Աղյուսակ 19ա. Պարզ ճշգրտված ԳՏ-ի հաշվարկման համար անհրաժեշտ տվյալները, 2009թ. 

Ոչ ծախսարդյունավետ/անկախ չգործող էլեկտրակայանների 

կողմից արտադրված և ցանցին մատակարարված 

էլեկտրականության զուտ ծավալները (Մգվտ-ժ) 

EGm,y 1,027,600 

Ծախսարդյունավետ/անկախ գործող էլեկտրակայանների կողմից 

արտադրված և ցանցին մատակարարված էլեկտրականության 

զուտ ծավալները (Մգվտ-ժ) 

EGk,y 4,604,906 

Հրազդանի ՋԷԿ-ի արտանետումների գործակիցը (tCO2/Մգվտ-ժ)  EFEL,m,y 0.56 
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Երևանի ՋԷԿ-ի արտանետումների գործակիցը (tCO2/Մգվտ-ժ) 1.11 

ԵՊԲՀ-ի ԷԿ-ի արտանետումների գործակիցը (tCO2/Մգվտ-ժ) 

EFEL,k,y 

0.51 

ԱրմՌոսկոգեներացիա, ՓԲԸ-ի արտանետումների գործակիցը 

(tCO2/Մգվտ-ժ) 
0.50 

Երֆրեզ ԲԲԸ-ի արտանետումների գործակիցը (tCO2/Մգվտ-ժ)  0.66 

Լամդա գործակիցը, 2009թ.  0.227 

 

Աղյուսակ 19բ. Պարզ ճշգրտված ԳՏ-ի հաշվարկման համար անհրաժեշտ տվյալները,  2010թ. 

Ոչ ծախսարդյունավետ/անկախ չգործող էլեկտրակայանների 

կողմից արտադրված և ցանցին մատակարարված 

էլեկտրականության զուտ ծավալները (Մգվտ-ժ) 

EGm,y 1,338,900 

Ծախսարդյունավետ/անկախ գործող էլեկտրակայանների կողմից 

արտադրված և համակարգին մատակարարված 

էլեկտրականության զուտ ծավալները (Մգվտ-ժ) 

EGk,y 5,131,343 

Հրազդանի ՋԷԿ-ի արտանետումների գործակիցը (tCO2/Մգվտ-ժ)  

EFEL,m,y 

0.61 

Երևանի ՋԷԿ-ի արտանետումների գործակիցը (tCO2/Մգվտ-ժ) 1.26 

Երևանի ՀՑԳՏ-ի արտանետումների գործակիցը (tCO2/Մգվտ-ժ) 0.43 

ԵՊԲՀ-ի ԷԿ-ի արտանետումների գործակիցը (tCO2/Մգվտ-ժ)  

EFEL,k,y 

0.52 

ԱրմՌոսկոջեներեյշն ՓԲԸ-ի արտանետումների գործակիցը 

(tCO2/Մգվտ-ժ)  
0.73 

Երֆրեզ ԲԲԸ-ի արտանետումների գործակիցը (tCO2/Մգվտ-ժ)  0.54 

Լուս Աստղ Շուգար ՍՊԸ-ի արտանետումների գործակիցը 

(tCO2/Մգվտ-ժ)  
22.96 

Լամդա գործակիցը, 2010թ.  0.1803 

 

Աղյուսակ 19գ. Պարզ ճշգրտված ԳՏ-ի հաշվարկման համար անհրաժեշտ տվյալները, 2011թ. 

Ոչ ծախսարդյունավետ/անկախ գործող էլեկտրակայանների 

կողմից արտադրված և ցանցին մատակարարված 

էլեկտրականության զուտ ծավալները (Մգվտ-ժ) 

EGm,y 2,265,700 

Ծախսարդյունավետ/անկախ գործող էլեկտրակայանների կողմից 

արտադրված և համակարգին մատակարարված 

էլեկտրականության զուտ ծավալները (Մգվտ-ժ) (ա.թ. ներմուծումը) 

EGk,y 5,044,532 

Հրազդանի ՋԷԿ-ի արտանետումների գործակիցը (tCO2/Մգվտ-ժ)  

EFEL,m,y 

0.59 

Հրազդանի ՋԷԿ-ի 5 էն.բլոկի արտանետումների գործակիցը 

(tCO2/Մգվտ-ժ) 
0.33 

Երևանի ՋԷԿ-ի արտանետումների գործակիցը (tCO2/Մգվտ-ժ) 0.0 

Երևանի ՋԷԿ-ի ՀՑԳՏ-ի արտանետումների գործակիցը (tCO2/Մգվտ-

ժ) 
0.41 

ԵՊԲՀ-ի ԷԿ-ի արտանետումների գործակիցը (tCO2/Մգվտ-ժ) 
EFEL,k,y 

0.50 

Արմռոսկոգեներացիա ՓԲԸ-ի արտանետումների գործակիցը 0.56 
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(tCO2/Մգվտ-ժ) 

Երֆրեզ ԲԲԸ-ի արտանետումների գործակիցը (tCO2/Մգվտ-ժ) 0.0 

Լուս Աստղ Շուգար ՍՊԸ-ի արտանետումների գործակիցը 

(tCO2/Մգվտ-ժ) 
0.0 

Լամդա գործակիցը 2011թ.  0.061 

Ստացված արդյունքների հիման վրա հաշվարկվել են  2009թ.-ից մինչև 2011թ. գործառնական 

տիրույթի և պարզ ճշգրտված գործառնական տիրույթի մեծությունները: Հաշվարկների 

արդյունքները ամփոփված են Գլուխ 7.3-ում: 

7.2. Ներդրված տիրույթի հաշվարկը 

Բաժին 5.2-ում ներկայացված ներդրված տիրույթի հաշվարկման համար «m» 

էլեկտրակայանների ընտրության կարգով ընտրվել է այն հինգ էլեկտրակայաններից 

բաղկացած խումբը (բացառելով ՄԶՄ-ի նախագծերի շրջանակում գրանցվածներին), որոնք 

սկսել են էլեկտրականություն մատակարարել համակարգին բոլորովին վերջերս (SET5-units), 

արձանագրելով նաև դրանց արտադրած էլեկտրականության տարեկան ծավալները (AEGSET-

5-units, Մգվտ-ժ): 

Աղյուսակ 20-ում ներկայացվում են էլեկտրականության արտադրության մեջ տվյալ 

էլեկտրակայանների տեսակարար կշիռը և տեղակայված հզորությունները: 
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Աղյուսակ 20. Հինգ էլեկտրակայանների խումբը  (բացառությամբ ՄԶՄ նախագծերում 

ընդգրկվածների), որոնք վերջերս են սկսել էլեկտրականություն մատակարարել 

համակարգին (SET5-կայաններ) 

N ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ 
Շահագործման 

առաջին տարի 

Էլեկտրականության 

արտադրությունը 

2011, մգվտ-ժ 

Ընդհանուր 

բաժինը, % 

1 Ջերմուկի Հայհիդրոտեխ ՀԷԿ-2 2011թ. 1,396.2 0.019 

2 Մինա-Մայա ՍՊԸ (Եղեգն.ՓՀԷԿ-1) 2011թ. 3,308.5 0.063 

3 Խում ՓՀԷԿ 2011թ. 309.1 0.068 

4 Մարցի գետ-2 ՓՀԷԿ(Արգիշտի-

1ՍՊԸ) 

2011թ. 135.5 0.069 

5 Հրազդանի ՋԷԿ-ի 546
 էն.բլոկ 2011թ. 52,600 0.779 

Ինչպես երևում է աղյուսակ 20-ից, էլեկտրակայաններում էլեկտրաէներգիայի 

արտադրության ծավալը 57,749 Մգվտ-ժ է, որը կազմում է համակարգի ընդհանուր 

արտադրության 0.78 տոկոսը: 

Հաջորդ քայլում պահանջվում է որոշել նախագծի էներգետիկ համակարգի կողմից 

էլեկտրականության արտադրության տարեկան ծավալները (բացառելով այն 

էլեկտրակայանները, որոնք գրանցվել են որպես ՄԶՄ նախագծի շրջանակում ընդգրկվածներ 

(AEGtotal, Մգվտ-ժ)), և որոշել բոլորովին վերջերս համակարգին միացած և 

էլեկտրականություն մատակարարող էլեկտրակայանների խումբը (բացառությամբ ՄԶՄ-ում 

ընդգրկված էլեկտրակայանների), որոնք կազմում են ընդհանուր ծավալի 20% (AEGtotal  

(SET≥20%), ինչպես նաև որոշել դրանց տարեկան արտադրության ծավալները (AEGSET-≥20%, 

Մգվտ-ժ): 

Հետևյալ էլեկտրակայանները գրանցվել են որպես Հայաստանում ՄԶՄ նախագծի 

ծրջանակում ընդգրկվածներ. 

1. Լուսակերտի կենսագազի գործարան, 2011թ. էլեկտրականության արտադրությունը 

կազմել է 2600 Մգվտ/ժ, 

2. Եղեգիսի ՓՀԷԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկը, որի տեղակայված հզորությունը 3,75 Մգվտ է և 

որի նախատեսված տարեկան արտադրության ծավալը՝ 7296 Մգվտ-ժ: Քանի որ ՓՀԷԿ-ի  

երկրորդ բլոկի կողմից 2011թ. արտադրության վերաբերյալ ոչ մի փաստացի տվյալ չկա, 

հաշվարկների համար օգտագործվել են կանխատեսված տվյալներ: 

Այդ եղանակով՝ AEGtotal = 7,432,800 – (2,600 + 7,296) = 7,422,904 Մգվտ-ժ 

Գործիքի համաձայն, այն էլեկտրակայանների խումբը (բացառությամբ ՄԶՄ-ի նախագծում 

ընդգրկվածների), որոնք վերջերս են սկսել համակարգին էլեկտրականություն 

մատակարարել և կազմում են ընդհանուրի 20% (AEGtotal (SET≥20%)), ներառում է հետևյալ 33 

էլեկտրակայանները. 

                                                      
46Հրազդանի ՋԷԿ-ի 5-րդ էներգաբլոկի սեփականատերերը նախատեսում են գրանցել այն որպես ՄԶՄ-ի 
շրջանակում շահագործվող նախագիծ: Այդ նպատակով մշակվել է «Հրազդանի ՋԷԿ-ի 5-րդ էներգաբլոկում 
բնական գազի հիման վրա էլեկտրականության արդյունավետ արտադրության» փաստաթուղթը, որի 
վերանայված տարբերակը (տարբերակ 9),  որ ավարտվել էր  2011թ. սեպտեմբերին, հիմնավորման փուլում է 
գտնվում՝ (http://cdm.unfccc.int/Projects/Validation/index.html): Սակայն հաշվի առնելով այն փաստը, որ նախագիծը 
ՄԶՄ Գործադիր խորհրդի կողմից դեռևս  չի գրանցվել որպես ՄԶՄ նախագիծ, այն ընդգրկվել է թե´ «SET5-units» 

խմբում և թե´ «SET≥20%» խմբում: . 
 

http://cdm.unfccc.int/Projects/Validation/index.html
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 վերջերս շահագործման հանձնված 30 փոքր ՀԷԿ-երը, որոնք սկսել են էներգետիկ 

համակարգին էլեկտրականություն մատակարարել 2010թ.-ից սկսած, 

 Լուս Աստղ Շուգար ՍՊԸ-ի էլեկտրական և ջերմային էներգիայի համակցված 

արտադրություն (շահագործվում է 2010թ.-ից), 

 Երևանի ՋԷԿ-ի ՀՑԳՏ (շահագործվում է 2010թ.-ից), 

 Հրազդանի ՋԷԿ-ի 5-րդ էներգաբլոկ (շահագործվում է 2011թ.-ից): 

Աղյուսակ 21-ում ներկայացված են «SET≥20%»-ում ընդգրկված էլեկտրակայանների 

արտադրության տարեկան ծավալները, ինչպես նաև այդ ծավալների տեսակարար կշիռը: 

 

Աղյուսակ 21. Էլեկտրակայանների խումբ (բացառությամբ ՄԶՄ նախագծի շրջանակում 

ընդգրկվածների), որոնք վերջերս են սկսել ցանցին էլեկտրականություն մատակարարել և 

որոնց ծավալները կազմում են համակարգի արտադրության 20 տոկոսը (SET≥20% ) 

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ 
Շահագործման 

առաջին տարի 
Վառելիք 

Էլեկտրաէներգիայի 

արտադրությունը 

2011թ., Մգվտ-ժ 

Տեսակարար 

կշիռը 

AEGtotal (%) 

Հրազդանի ՋԷԿ-ի 5-րդ էն.բլոկ 2011թ. ԲԳ 57,900 0.78 

2010-2011թթ. շահագործման 

հանձնված 30 փոքր ՀԷԿ-եր  
2010-2011թթ. Հիդրո 93,104.5 

1.25 

Լուս Աստղ Շուգար ՍՊԸ-ի ՋԷՀ 

արտադրություն 
2010թ. ԲԳ 0.0 

0.0 

ԵՊԲՒ-ի ԷԿ-ի ՀՑԳՏ 2010թ. ԲԳ 1,685,700 22.71 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ   1,836,705 24.74 

 

Գումարելով Երևանի ՋԷԿ-ի ՀՑԳՏ-ի կողմից արտադրված լրացուցիչ էլեկտրաէներգիան 

(22.71%) մնացած էլեկտրակայանների ընդհանուր տեսակարար կշռին (2.03%)` ստանում ենք 

այն սահմանաչափը (20%), որը նախատեսված է գործիքի մեթոդաբանությամբ: 

Ինչպես երևում է վերը աղյուսակներ 20-ից և 21-ից, «SET≥20%» խմբում ընդգրկված 

էլեկտրակայանների արտադրությունը ավելի մեծ է (1,836,705 Մգվտ-ժ) այն 

էլեկտրակայանների համեմատ, որոնք ընդգրկված են «SET5-units» խմբում՝ 57,749 Մգվտ-ժ: 

Ընտրված խմբում (SET≥20% )  ներառված բոլոր էլեկտրակայանները սկսել են ցանցին 

էլեկտրականություն մատակարարել մոտ տաս տարի առաջ: Հետևաբար, ներդրված 

տիրույթը հաշվարկելու նպատակով օգտագործվել են աղյուսակ 21-ում տրվող տվյալները:  

Աղյուսակ 22-ում ներկայացվում են ներդրված տիրույթում ընդգրկված էլեկտրակայանների 

արտանետումների գործակիցները: 

 

Աղյուսակ 22. Ներդրված տիրույթում ընդգրկված էլեկտրակայանների արտանետումների 

գործակիցները  

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ 
Արտանետումների գործակից 

tCO2/Մգվտ-ժ 

Հրազդանի ՋԷԿ-ի 5-րդ էներգաբլոկ 0.33 

2010-2011թթ. գործարկված 30 փոքր ՀԷԿ-եր  0 

Լուս Աստղ Շուգար ՍՊԸ-ի ՋԷՀ 

արտադրություն  
0 
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Երևանի ՋԷԿ-ի ՀՑԳՏ 0.41 

 

7.3. Համակցված տիրույթի հաշվարկը 

Հաշվարկների արդյունքում ստացվել են 2009-2011թթ. արտանետումների գործակիցների 

հետևյալ մեծությունները: 

Աղյուսակ 23. 2009-2011թթ. համակցված տիրույթը 

 

2009-2011թթ. համակցված տիրույթը, որը հաշվարկվել է «ex-ante» տարբերակով, կազմում է 

0.4198  տոննա  CO2/Մգվտ-ժ: 

Բազային 

գիծ 

ԱԳ  պարզ ԳՏ  
[tCO2/MWh] 

   մեծութ. 
LCMR  
[MWh] 

N-LCMR  
[MWh] 

2009 0.6718 0.2279 4,604,906 1,027,600 

2010 0.5095 0.1804 5,131,343 1,338,900 

2011 0.4564 0.0610 5,044,532 2,265,700 

14,780,781 4,632,200 

w OM  =  0.50 

w BM  =  0.50 

ԱԳ Պարզ ճշգրտ. ԳՏ 
[tCO 2 /MWh] 

0.5193 5,632,506 

0.4186 6,470,243 

Ընդամ. (2009-2011) =  

0.4517 0.3878 

 0.4198 

 

CM [tCO 2 /MWh]  

Այլընտրանքային կշիռներ 

Հայաստանի էներգացանցի արտանետումների գործակիցները 

ԱԳ պարզ ճշգրտ. ԳՏ  
[tCO 2 /MWh] 

0.4288 

19,412,981 

ԱԳ ՆՏ,2011  
[tCO 2 /MWh] 

Բեռնված. 
[MWh] 

7,310,232 
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Հղումներ 
 

1. ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով (www.psrc.am). 

2. Հայաստանի էներգետիկ համակարգի 2011 թ. տեխնիկական և տնտեսական ցուցանիշերի  

վերլուծություն: Զեկույցը կազմվել է 2011թ. ՀՀ Էներգետիկայի և բնական պաշարների 

նախարարությանը կից Հաշվարկային կենտրոն ՓԲԸ-ի կողմից: 

3. ՀՀ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն (www.minenergy.am).  

4. ՀՀ Կլիմայի փոփոխության տեղեկատվական կենտրոն (www.nature-ic.am)  

5. Հայաստանի տնտեսական զարգացման համատեքստում էներգետիկայի ոլորտի 

զարգացման ռազմավարություն: ՀՀ Կառավարության թիվ 1 որոշում, հաստատվել է ՀՀ 

Կառավարության կողմից 2005թ. հունիսի 23-ին (արձանագրություն թիվ 24): 

6. Հայաստանի էներգետիկայի 100 տարին, Մուսալեռ տպագրատուն, Երևան, 2003թ. 

7. CDM Development Manual. EC “Technical Assistance to Armenia, Azerbaijan, Georgia and 

Moldova with Respect to their Global Climate Change Commitments” Project, 2006 (www.nature-

ic.am). 

8. Էներգահամակարգի արտանետումների գործակցի հաշվարկման մեթոդաբանական 

գործիք, տարբերակ 02.2.1 (www.unfccc.int). 

9. ՄԶՄ-ի կանոնագիրք (www.cdmrulebook.org)  

10. Հայռուսգազարդ ՓԲԸ (www.armrusgasprom.am)  

 

 

 

http://www.psrc.am/
http://www.minenergy.am/
http://www.nature-ic.am/
http://www.nature-ic.am/
http://www.nature-ic.am/
http://www.unfccc.int/
http://www.cdmrulebook.org/
http://www.armrusgasprom.am/
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Հապավումներ 

 
 

ԿԳ    Կենսագազ 

ՆՏ    Ներդրված տիրույթ  

CCIC    Կլիմայի փոփոխության տեղեկատվական կենտրոն 

ՇԳՏ    Շոգեգազային տուրբին 

ՄԶՄ    Մաքուր զարգացման մեխանիզմ 

ԱՍԿ    Արտանետումների սերտիֆիկացված կրճատում 

ՓԲԸ    Փակ բաժնետիրական ընկերություն 

ՀՏ    Համակցված տիրույթ 

ՆՊՄ    Նշանակված պետական մարմին 

ՆԳՄ    Նշանակված գործառնական մարմին 

ԳԽ    Գործադիր խորհուրդ 

ԷԿ ԵՊԲՀ-ում  Էներգետիկայի կենտրոն Երևանի պետական բժշկական 

համալսարանում  

ԲՀՖ    Բնապահպանական համաշխարհային ֆոնդ 

ՋԳ    Ջերմոցային էֆեկտ առաջացնող գազեր 

ՀԷԿ    Հիդրոէլեկտրակայան 

ՄԷԿ    Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա 

ԲԳ    Բնական գազ 

ԱԷԿ    Ատոմային էլեկտրակայան 

«MO»    «Microsoft Office» 

ԲՆ  Հայաստանի Հանրապետության Բնապահպանության 

նախարարություն 

ԳՏ     Գործառնական տիրույթ 

ՓՀԷԿ    Փոքր հիդրոէլեկտրակայան 

ՍԳ    Սինթետիկ գազ 

ՋԷԿ    Ջերմային էլեկտրակայան 

ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ  ՄԱԿ-ի Կլիմակայան փոփոխության մասին շրջանակային 

կոնվենցիա  

ՀԷ    Հողմային էներգիա 

ՀԿ    Հողմային էլեկտրակայան 

ԵՋԷԿ    Երևանի ջերմաէլեկտրակայան 
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Հավելված 5. Մոնիտորինգի ծրագրի հետագա նախադրյալային տեղեկություններ  

Մոնիտորինգի ծրագիրը նկարագրվում է սույն ԳԾ-ՆՓ-ի ՄԱՍ II-ի  Բաժին Բ.7.-ում:  

Հավելված 6. Փոքրամասշտաբ ՆԱԲ-ի հավելյալության ապացուցումը  

Միայն ՆԱԲ<= 5ՄՎ համար տեղակայված հզորության հավելյալությունը կարող է 

հիմնավորվել հետևյալ կերպ.  

«Միկրոմասշտաբ նախագծերի հավելյալություն հիմնավորման ուղեցույց»-ի (Տարբերակ 03) 

համաձայն, ՆԱԲ-ը համարվում է հավելյալ, եթե.   

 

 տեղակայված է ընդունող երկրի հատուկ թերզարգացած գոտում, որը ճանաչվել է 

որպես այդպիսին ընդունող երկրի կառավարության կողմից մինչև 2010թ. մայիսի 28-

ը, կամ  

 

 հիդորէներգիայի <= 5ՄՎ տեղակայված հզորությունն առաջարկվում է ընդունող 

երկրի լիազորված ազգային մարմնի (ԼԱԶ) կողմից և հաստատվում է Գործադիր 

խորհրդի կողմից, և համարվում է հավելյալ  ընդունող երկրում` ՆԱԲ-ը ԳԾ-ում 

ներառելու ամսաթվի դրությամբ:  

 

Բոլոր ՆԱԲ-ների համար > 5ՄՎ հավելյալությունը պետք է ցուցադրվի հետևյալ կերպ` ՆԱԲ-

ներ <= 5ՄՎ պետք է կիրառեն կա′մ վերոնշյալ, կա′մ էլ ստորև նկարագրված ընթացակարգը.    

 

«Փոքրամասշտաբ ՄԶՄ նախագծերի պարզեցված տարբերակներ և ընթացակարգեր» 

որոշման (4/CMP.1, Հավելված II) 47  28-րդ կետիհամաձայն, պարզեցված բազային գծի և 
մոնիտորինգի մեթոդաբանությունը կարող է օգտագործվել փոքրամասշտաբ ՄԶՄ նախագծի 
համար, եթե նախագծի մասնակիցներն ի վիճակի են ապացուցել լիազորված գործառնական 
կազմակերպությանը, որը նախագիծն այլ կերպ չի կարող իրականացվել «Փոքրամասշտաբ 

ՄԶՄ նախագծերի պարզեցված տարբերակներ և ընթացակարգեր» որոշման ներկայիս 

տարբերակ 08 (ԳԽ 63, Հավելված 24)48-ի Հավելված Բ-ի ներդիր Ա-ում թվարկված մեկ կամ 
ավելի խոչընդոտների առկայության պատճառով:  
 

 ԳԾ-ի շրջանակում տիպիկ ՆԱԲ-ի հավելյալության հիմնավորման համար կարող են 

կիրառվել ստորև նշված փաստաթղթերի լրացուցիչ ուղեցույցը կամ ուղեցույցները.  

 

(ա) «Փոքրամասշտաբ նախագծերի հավելյալության հիմնավորման պարտադիր կատարման 

ոչ ենթակա ընդունված գործելակերպերի օրինակներ» (ԳԽ 35, Հավելված 34)49, 

(բ) «Միկրոմասշտաբ նախագծերի հավելյալության հիմնավորման ուղեցույցներ» ներկայիս 

Տարբերակ 03 (ԳԽ 63, Հավելված 23)50:  

 

                                                      
47http://cdm.unfccc.int/Reference/COPMOP/08a01.pdf#page=43 
48https://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/ssc/methSSC_guid05.pdf 
49http://cdm.unfccc.int/EB/035/eb35_repan34.pdf 
50http://cdm.unfccc.int/filestorage/W/V/I/WVI3RN692YMCGLZT40QXBOUA8H5KFP/eb63_repan23.pdf?t=alB8bTB4NTlifDAW

gEvM1uR11OyTp5RT7Vdy 

http://cdm.unfccc.int/Reference/COPMOP/08a01.pdf#page=43
https://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/ssc/methSSC_guid05.pdf
http://cdm.unfccc.int/EB/035/eb35_repan34.pdf
http://cdm.unfccc.int/filestorage/W/V/I/WVI3RN692YMCGLZT40QXBOUA8H5KFP/eb63_repan23.pdf?t=alB8bTB4NTlifDAWgEvM1uR11OyTp5RT7Vdy
http://cdm.unfccc.int/filestorage/W/V/I/WVI3RN692YMCGLZT40QXBOUA8H5KFP/eb63_repan23.pdf?t=alB8bTB4NTlifDAWgEvM1uR11OyTp5RT7Vdy
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Բացի այդ փաստաթղթերից` այն դեպքում, երբ ներդրումային խոչընդոտն ընտրվում է որպես 

համապատասխանությունը որոշելու չափանիշ, պետք է հաշվի առնվեն հետևյալ գործիքի և 

ուղեցույցի համապատասխան բաժինները.  

 

(գ) «Հավելյալության հիմնավորման և գնահատման գործիք» տարբերակ 06 (ԳԽ 65, Հավելված 

21)51,  

(դ) «Ներդրումային վերլուծության գնահատման ուղեցույցներ» տարբերակ 05 (ԳԽ 62, 

Հավելված 05)52:  

 

«Փոքրամասշտաբ նախագծերի հավելյալության հիմնավորման պարտադիր կատարման ոչ 

ենթակա ընդունված գործելակերպերի օրինակներ» (ԳԽ 35, Հավելված 34) փաստաթղթի 

համաձայն, ընդունված (լավագույն) գործելակերպերի օրինակները ներառում են (սակայն չեն 

սահմանափակվում) այն, որ առաջարկվող ԳԾ-ի շրջանակում ներառված ՆԱԲ-ը պետք է 

ներկայացնի բացատրություն` հիմնավորելով, որ  նախագիծն այլ կերպ տեղի չի ունենա 

ստորև թվարկված խոչընդոտներից առնվազն որևէ մեկի առկայության պատճառով.  

 
(ա) Ներդրումային խոչընդոտ`  նախագծի ֆինանսապես ավելի կենսունակ այլընտրանքը 
կհանգեցնի  արտանետումների ավելի բարձր մակարդակի.  
 
Ընդունված գործելակերպի օրինակները ներառում են (սակայն չեն սահմանափակվում) 
համապատասխան ֆինանսական ցուցանիշի հիման վրա ներդրումային համեմատության 
վերլուծության, համեմատելի ցուցանիշների վերլուծության կամ  ծախսերի պարզ վերլուծության 
(որտեղ ՄԶՄ-ն հասույթի միակ հոսքն է, օրինակ` վերջնական օգտագործման 
էներգաարդյունավետություն) կիրառումը: Առաջարկվում է, որ այդպիսի վերլուծության համար 
կիրառվեն ազգային կամ միջազգային ընդունված հաշվապահական հաշվառման 
ստանդարտները:  
 

Համապատասխանության չափանիշի որոշում. ներդրումային խոչընդոտ 

Առաջարկվող ԳԾ «Փոքր հիդրոէլեկտրակայանների ծրագրեր Հայաստանում» նախագիծը 

նախատեսում է  ՆԱԲ-ներ, որոնց շրջանակում կարտադրվի և ցանց 

կմատակարարվի/կվաճառվի էլեկտրաէներգիա: Այդպիսով, ՆԱԲ-ները կգոյացնեն 

ֆինասական օգուտներ` բացի ՄԶՄ-ին առնչվող եկամտից,  և հետևաբար, այդ պարագայում 

ծախսերի պարզ վերլուծությունը (Այլընտրանք I) կիրառելի չէ:  Քանի որ առաջարկվող ԳԾ-ի 

այլընտրանք չկա, ուստի  ՆԱԲ ՓՀէԿ-ների կողմից արտադրվող էլեկտրաէներգիան այլ կերպ 

կմատակարարվեր առկա ցանցից, որն արդեն նախագծի հեղինակների վերահսկողությունից 

դուրս է, այսինքն` ներդրումային համեմատության վերլուծությունը (այլընտրանք II) 

կիրառելի չէ:  

 

Ուստի, համեմատելի ցուցանիշների վերլուծությունը (Այլընտրանք III)53 պետք է ընտրվի այն 

դեպքում, երբ հավելյալությունը հիմնավորվում է ներդրումային վերլուծության միջոցով, 

                                                      
51http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-01-v6.0.0.pdf/history_view 
52 http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/index.html#meth 
53  Ներդրումային վերլուծության գնահատման Ուղեցույցների /Տարբերակ 05 (ԳԽ 62, Հավելված 5) համաձայն, 

հիմնական մոտեցումը օգտագործելու դեպքում նախագծի ԵՆԴ-ի համար նպատակահարմար համեմատելի 
ցուցանիշներն են տեղական վարկային դրույքները կամ կապիտալի միջին կշռված արժեքը (ԿՄԿԱ/), մինչդեռ 
պահանջվող/կանխատեսվող կապիտալի եկամտաբերության նորմաները նպատակահարման համեմատելի 
ցուցանիշներ են սեփական կապիտալի ԵՆԴ-ի համար: Համապատասխան ազգային մարմնի կողմից 

http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-01-v6.0.0.pdf/history_view
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կատարելով նախագծի եկամտաբերության ներքին դրույքաչափի (ԵՆԴ) հաշվարկ` 

հավելյալությանն առնչվող մասով վերոնշյալ ուղեցույցային գործիքի վերջին տարբերակի 

համաձայն:  

 

Որպես հավելյալության հիմնավորման նպատակահարման հենանիշ`  շահութահարկումից 

հետո կապիտալի միջին կշռված արժեքը (WACC/ԿՄԿԱ) պետք է հաշվարկվի 

պարտքի/սեփական կապիտալի ֆինանսավորման համապատասխանաբար 0.5:0.5 

հարաբերակցությամբ: 

 

WACC = wd * Kd(1-T)+ we * Ke 

 

որտեղ,   

wd պարտքի ֆինանսավորման 

հարաբերակցություն 

we սեփական կապիտալի ֆինանսավորման 

հարաբերակցություն 

kd պարտքի ֆինանսավորման միջին 

արժեքը  

ke անվանական արտահայտությամբ 

սեփական կապիտալի ֆինանսավորման 

միջաին արժեքը,   

ke NOM= keREAL+ սղաճի տեմպ 

T Կիրառելի  կորպորատիվ հարկ 

 

  

 

Սեփական կապիտալի ֆինանսավորման իրական  արտահայտությամբ միջին արժեքը, ke REAL,   

պետք է ստացվի կանխատեսվող իրական արտահայտությամբ կապիտալի 

եկամտաբերության դեֆոլտային մեծություններից, որոնք ներկայացվում են «Ներդրումային 

վերլուծության գնահատման ուղեցույցներ»-ի վերջին տարբերակում 54  (կամ համարժեք 

աղբյուրներում), որը ցույց է տալիս հարկումից հետո հենանիշներն իրական 

արտահայտությամբ:  Սղաճի տեմպը վերցվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի  սղաճի  

կանխատեսումից` վարկավորման ժամանակաշրջանի տևողության համար: Այդ 

տեղեկության բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է կիրառել կենտրոնական բանկի 

սղաճի թիրախ տեմպը: Եթե վերջին տեղեկությունը նույնպես առկա չէ, ապա ծրագրի 

մեկնարկին հաջորդող հինգ տարիների համար որպես հիմք պետք է վերցնել կանխատեսվող 

սղաճի միջին տեմպը, որը ընդունող երկրի համար կանխատեսվել և հրապարակվել է ԱՄՀ-ի 

կողմից (Արժույթի միջազգային հիմնադրամի «Համաշխարհային տնտեսության 

զարգացումների զեկույց») կամ Համաշխարհային բանկի կողմից: Հիմնական սեփական 

կապիտալի ֆինանսավորման (անվանական արտահայտությամբ)   միջին արժեքը ստանալու 

համար (ke NOM,) սղաճը պետք է ավելացնել  սեփական կապիտալի արժեքին իրական 

արտահայտությամբ:  

                                                                                                                                                                           
ներկայացված հենանիշերը նույնպես նպատակահարման են հիմնավորման համար, եթե հնարավոր է ցույց տալ, 
որ դրանք կիրառելի են տվյալ նախագծի համար,ինչպես նաև ներկայացնել համապատասխան ԵՆԴ 
հաշվարկները:  
54

EB 62, Annex 05)http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/reg/reg_guid03.pdf 

http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/reg/reg_guid03.pdf
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Ինչ վերաբերում է պարտքի ֆինանսավորման միջին արժեքին (kd), անհրաժեշտ է հաշվի 

առնել  երկարաժամկետ վարկերի առևտրային վարկավորման դրույքն այն արժույթով, որը 

կիրառելի է տվյալ ՆԱԲ-ի համար:  

 

ՆԱԲ-ի իրականացնողը պետք է օգտագործի սահմանված /հաշվարկված/ ԿՄԿԱ-ը նախագծի 

ԵՆԴ -ի  հետ համեմատելու համար` առաջարկվող ՆԱԲ-ում ներդրումների ֆինանսական 

գրավչությունը գնահատելու նպատակով:  

 

«Ներդրումային վերլուծության գնահատման ուղեցույցներ»-ում  նշվում է.  

 Ֆինանսավորման ծախսերի արժեքը (այն է` վարկի մայր գումարի և տոկոսի 

վճարում) չպետք է ներառվի նախագծի ԵՆԴ-ի հաշվարկում:  

 Նկարագրությունը և ծրագրին առնչվող այլ անկանխիկ հոդվածները, որոնք 

նվազեցվել են գնահատված համախառն շահույթներից, որոնց մասով հաշվարվել է 

հարկը, պետք է հետ ավելացվեն զուտ շահույթին` ֆինանսական ցուցանիշի 

հաշվարկման նպատակով:  

 

Այն դեպքերում, երբ այլ ֆինանսական ցուցանիշներ ավելի նպատակահարմար են առանձին 

նախագծերի ֆինանսական հավելյալությունն ապացուցելու համար, ապա հիմնավորումը 

պետք է ներկայացվի կոնկրետ ՆԱԲ-ում:  

 

Կոնկրետ ՆԱԲ-ի հաշվարկը և ամբողջական ներդրումային վերլուծությունը կներկայացվի 

«excel» ձևաչափով, չի լինի պաշտպանված, և դրանց կկցվեն տվյալ ՆԱԲ-ին առնչվող 

համապատասխան փաստաթղթերը: Ներդրումային վերլուծության մեջ ներառված 

կանխատեսումները պետք է հիմնավորվեն առկա ապացույցներով կամ հանվեն 

վերլուծությունից:  

 

Որպես ընդհանուր մոտեցում, ՆԱԲ-ի կողմից կկիրառվի հետևյալ ընթացակարգը`  

 Ներդրումային վերլուծության մեջ դիտարկվող ժամանակահատված.   ներդրումային 

վերլուծության իրականացման համար դիտարկվող ժամանակահատվածը պետք է 

սահմանափակվի տվյալ ՆԱԲ-ի վարկավորման ժամանակաշրջանով, սակայն հղում 

կկատարի հիմնական սարքավորումների աշխատանքային (գործառնական) 

ժամանակահատվածին` սարքավորման մատակարարի/արտադրողի 

տեխնոլոգիական բնութագրերի համաձայն.  

 Եթե ակնկալվում է, որ  գնահատման դիտարկվող ժամանակաշրջանում կարող են  

տեղի ունենալ սարքավորումների վերականգնման կամ պահպանության 

գործողություններ, ապա ԵՆԴ-ի հաշվարկը կարող է ներառել դրանց հետ կապված 

ծախսերը:  

 Կայանի բեռնվածության գործակից (ԿԲԳ), որը ՄՄԶ-ԾՆՓ փաստաթղթում 

սահմանվում է էքս-անտե ստորև ներկայացված այլընտրանքներից որևէ մեկի 

համաձայն, ըստ ԳԽ48, Հավելված 11-ի դրույթների.  

o բանկերին և (կամ)  սեփական կապիտալը ֆինանսավորողներին կամ 

կառավարությանը տրամադրված ԿԲԳ` ծրագրի ֆինանսավորման 
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համար տվյալ նախագծի գործունեության հաստատումը ստանալու 

նպատակով.   

o երրորդ անձի կողմից որոշված ԿԲԳ, որի հետ ծրագրի մասնակիցները  

կնքել են պայմանագիր (օրինակ` նախագծային ընկերություն); 

 

Վերոնշյալ կանխատեսումների և մոտեցումների հիման վրա, ՆԱԲ-ի իրականացնողը 

կհաշվարկի նախագծի ԵՆԴ-ը`  ներդրումային որոշումը կայացնելու ամսաթվի դրությամբ 

առկա տվյալների հիման վրա:  ԵՆԴ-ն, առանց ՄԶՄ-ից ակնկալվող եկամուտների, 

կհամեմատվի վերը սահմանված կարգով ստացված հենանիշի հետ:  

 

Ներդրումային վերլուծությունը կիրականացվի առաջարկվող կոնկրետ նախագծի համար` 

ներառյալ այն փոփոխականները և ելակետային տվյալները, որոնք ներդրումային որոշման 

կայացման ամսաթվի դրությամբ առնչվում են կապիտալ ներդրումներին, գործառնական և 

պահպանության ծախսերին, գնահատված խնայողություններին կամ հասույթներին:    

Ստորև բերված աղյուսակում ներկայացվում են նախագծի ԵՆԴ-ի հաշվարկում սովորաբար 

օգտագործվող տիպիկ տվյալները և դրանց հիմնական աղբյուրները: Հաշվարկը կհիմնվի 

պահպանողական կանխատեսումների վրա, որոնք բոլորը են պետք է թվարկվեն ՓՄ-ՆԱԲ-

ՆՓ-ում ապագա կոնկրետ նախագծի համար:  

 

Աղյուսակ.    Ներդրումային վերլուծության հիմնական կանխատեսումներ 
Ելակետային 

տվյալ  

Միավոր Արժեք Աղբյուր Մեկնաբանություն 

Ներդրումային 

ծախս 

ԵՎՐՈ   Գնանշումներ, գնման 

պայմանագրեր, 

տնտեսատեխնիկական 

ուսումնասիրության 

հաշվետվություններ 

(ՏՈՒՀ/FSR), միջազգայնորեն 

ընդունված մեծություններ 

(ներդրումային/տեղակայված 

ՄՎ), այլ 

 

Սեփական 

կապիտալ 

ԵՎՐՈ   Ներդրումային 

վերլուծություն, վարկային 

պայմանագրեր, այլ 

 

Ծրագրի 

գործողության 

ժամկետ 

(գործունեության 

տարիներ) 

Տարի  Կոնցենսիոն համաձայնագիր,  

հիմնական 

սարքավորումների 

տեխնիկական բնութագրեր, 

այլ 

 

Գործառնական 

արտադրության 

սկիզբ 

Ամսաթիվ  ՏՈՒՀ, այլ    

Տեղակայված 

հզորության 

ՄՎ  ՏՈՒՀ, այլ  

Տարեկան 

համախառն 

արտադրություն  

ԳՎժ  ՏՈՒՀ, հիդրոլոգիական  

ուսումնասիրություններ, այլ  

 

Վնասներ ( ցանցի 

միացման կետին 

հաղորդելու 

մասով) 

%  ՏՈՒՀ, այլ  
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Էլեկտրաէներգիայ

ի մեծածախ գին 

(բազային 

բեռնվածություն  

ԵՎՐՈ /ՄՎh  ՏՈՒՀ, Էլեկտրաէներգիայի 

գնման պայմանագիր  

 

Գործառնական 

ծախսեր  

ԵՎՐՈ /ՄՎ  ՏՈՒՀ, այլ  

Եկամտահարկ %  ՏՈՒՀ, ազգային 

օրենսդրություն/կարգավորու

մ, այլ  

 

 

Նկարագրություն %  ՏՈՒՀ, այլ  

Ընդունող երկիր  

սղաճի տեմպ 

%  Ընդունող երկրի 

կենտրոնական բանկի սղաճի 

տեմպի կանխատեսում,  

վարկավորման 

ժամանակաշրջանի 

տևողության համար:  

 

Ծրագրի մեկնարկին 

հաջորդող հինգ տարիների 

համար` կանխատեսվող 

սղաճի միջին տեմպը, որը 

ընդունող երկրի համար 

կանխատեսվել և 

հրապարակվել է ԱՄՀ-ի 

կողմից (Արժույթի 

միջազգային հիմնադրամի 

«Համաշխարհային 

տնտեսության 

զարգացումների զեկույց») 

կամ Համաշխարհային Բանկի 

կողմից 

 

Նախագծի ԵՆԴ 

(առանց   

արտանետումների 

կրճատումների 

սերտիֆկատների 

/ԱԿՍ) 

%  Ֆինանսական վերլուծություն  

Նախագծի ԵՆԴ 

(ԱԿՍ-ները 

ներառյալ) 

%  Ֆինանսական վերլուծություն  

 

Նախագծի ԵՆԴ-ն համեմատելի ցուցանիշների վերլուծության հետ համեմատության 

արդյունքում պետք է ցույց տրվի, որ առաջակվող ՆԱԲ-ը (նախագիծը) ֆինանսապես գրավիչ 

չէ:  

 

Ըստ «Ներդրումային վերլուծության գնահատման ուղեցույցներ» փաստաթղթի`  ողջամիտ 
փոփոխականության են ենթակա միայն այն փոփոխականները, որոնք կազմում են նախագծի 
ընդհանուր ծախսերի կամ ընդհանուր հասույթների 20%-ից ավել, և այդ փոփոխականության 
արդյունքները պետք է ներկայացվեն Նախագծային փաստաթղթերում /ՆՓ/ և 
վերարտադրվեն հարակից աղյուսակներում (spreadsheets):  
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Զգայունության վերլուծությունը ցույց է տալիս, թե արդյոք նախագծի 

ֆինանսական/տնտեսական գրավչությանն առնչվող եզրակացությունը հիմնավոր է` 

վճռական նշանակություն ունեցող կանխատեսումների ողջամիտ 

փոփոխականություններով: Փոփոխականության արդյունքները պետք է ներկայացվեն ՆԱԲ-

ՆՓ-ներում և վերարտադրվեն հարակից աղյուսակներում: Ցանկացած դեպքում ստորև 

ներկայացվող պարամետրերը պետք է կազմեն վերլուծության սցենարի մաս: 

 

Աղյուսակ.  Ելակետային պարամետրերի փոփոխականություններ   

ԵՆԴ 

զգայունության  

վերլուծություն 90% 95% 100% 105% 110% 

Ներդրումային 

ծախսեր  

     

Արտադրության 

ծավալ  

     

Էլեկտրաէներգիա

գին  

     

 

Կոնկրետ ՆԱԲ-ի համար այն պետք է ցույց տա անգամ ամենանպաստավոր 

փոփոխականությունները, օրինակ, +10% էլեկտրաէներգիայի գնի աճը կամ -10% 

ներդրումային ծախսի նվազումը չի օգնի նախագծին հասնել պահանջվող հենանիշին:  

Ուստի, այնուհետև հիմնավորվում է, որ ՆԱԲ-ը ֆինանսապես գրավիչ չէ և հետևաբար 

հավելյալ է:  

 
(բ) Կապիտալի բացակայության (ֆինանսավորման մատչելիության) խոչընդոտ.    Նախագծի 
համար մատչելի չէ համապատասխան կապիտալը, առանց հաշվի առնելու ՄԶՄ հասույթները:  
 
Ընդունված (լավագույն) գործելակերպի օրինակները ներառում են (սակայն չեն 
սահմանափակվում) կապիտալի սափմանափակ մատչելիության հիմնավորում ՄԶՄ-ի 
բացակայության պարագայում, օրինակ, ֆինանսավորող բանկից գրություն առ այն, որ ՄԶՄ-ից 
ակնակլվող հասույթները վճռական նշանակություն ունեն վարկի հաստատման համար:  
 

Համապատասխանության չափանիշի որոշում.     Կապիտալի բացակայության (ֆինանսավորման 

մատչելիության) խոչընդոտ 

 

ՆԱԲ-ի իրականացնողը պետք է ներկայացնի գրություն ֆինանսավորող հաստատությունից 

(քանի որ ֆինանսավորում տրամադրում են ոչ միայն բանկերը, այլև, օրինակ, արտադրողները 

կամ «ESCO»-ները (էներգիախնայողության ծրագրեր իրականացնող միջազգային կառույցներ)), 

որը ներառում է տեղեկություններ այն մասին, որ նախագծի արդյունքում CO2 արտանետումների 

կրճատումները վճռական նշանակություն ունեն վարկի կամ կապիտալի տրամադրման այլ 

տեսակ գործիքի հաստատման համար (օրինակ` «Mezzanine» կամ սեփական կապիտալ):  

 

(գ) Տեխնոլոգիական խոչընդոտ..     Նախագծի տեխնոլոգիապես նվազ առաջադեմ այլընտրանքը 
ներառում է ռիսկերի ավելի ցածր մակարդակ` նախագծի համար հաստատված նոր 
տեխնոլոգիայի կատարողականի անորոշության կամ շուկայի ցածր մասնաբաժնի պատճառով և, 
այդպիսով, այն կհանգեցնի արտանետումների ավելի բարձր մակարդակի:  
 



UNFCCC/CCNUCC 

 

ՄԶՄ – Գործադիր խորհուրդ  էջ 100 

 

Ընդունված (լավագույն) գործելակերպի օրինակները ներառում են (սակայն չեն 
սահմանափակվում) տեխնոլոգիան շահագործելու և պահպանելու համար առկա մարդկային 
կարողությունների և տեխնոլոգիան օգտագործելու համար ենթակառուցվածքների 
բացակայության, տեխնոլոգիայի անմատչելիության և տեխնոլոգիական ռիսկի բարձր 
մակարդակի  հիմնավորումները:  
 

Համապատասխանության չափանիշի որոշում.    տեխնոլոգիական խոչընդոտ 

 

Տեխնոլոգիական խոչընդոտի առկայությունը հիմնավորվում է անկախ նշանակված 

գործառնական մարմնի /ՆԳՄ/ (որը չպետք է լինի վավերացնող ՆԳՄ-ն) կողմից տրամադրված 

գրությամբ առ այն, որ ՆԱԲ-ը դիմակայում է այդպիսի խոչընդոտի:  

 

(դ) Տարածված (գերակշռող) գործելակերպի պատճառով առաջացող խոչընդոտ. Տարածված 
(գերակշռող) գործելակերպը կամ կարգավորման կամ քաղաքականության գործող պահանջները 
տեխնոլոգիայի ներդրման արդյունքում կհանգեցնեն արտանետումների ավելի բարձր 
մակարդակի:  
 
Ընդունված (լավագույն) գործելակերպի օրինակները ներառում են (սակայն չեն 
սահմանափակվում) հիմնավորում առ այն, որ նախագիծը տվյալ տեխնոլոգիայի կիրառման, 
աշխարհագրության, հատվածի, ներդրման տեսակի և ներդրողի, շուկայի և այլնի առումով իր 
տեսակի մեջ առաջինն է:  
 

Համապատասխանության չափանիշի որոշում.   գերակայող գործելակերպի պատճառով 

առաջացող խոչընդոտ  

 

Սա հիմնավորվում է անկախ նշանակված գործառնական մարմնի (ՆԳՄ) (որը չպետք է լինի 

վավերացնող ՆԳՄ-ն) կողմից տրամադրված գրությամբ առ այն, որ ՆԱԲ-ը դիմակայում է 

այդպիսի խոչընդոտի:  

 

(ե) Այլ խոչընդոտներ,  օրինակ` ինստիտուցիոնալ խոչընդոտներ կամ սահմանափակ 
տեղեկատվություն, կառավարման/ղեկավարման ռեսուրսներ, կազմակերպչական 
կարողություններ կամ նոր տեխնոլոգիաները յուրացնելու կարողություն:   

 
Սա հիմնավորվում է անկախ նշանակված գործառնական մարմնի (ՆԳՄ) (որը չպետք է լինի 

վավերացնող ՆԳՄ-ն) կողմից տրամադրված գրությամբ առ այն, որ ՆԱԲ-ը դիմակայում է 

այդպիսի խոչընդոտի:  

- - - - - 


