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ՓՈՔՐԱՄԱՍՇՏԱԲ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉԻ  

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՁԵՎ  (F-CDM-SSC-CPA-DD) 
Տարբերակ 02.0 

 
ՆԱԽԱԳԾԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ (ՆԱԲ-ՆՓ)  

 

ԲԱԺԻՆ Ա.  ՆԱԲ-ի ընդհանուր նկարագրություն  
Ա.1. Առաջարկվող կամ գրանցված ԳԾ-ի անվանում  
>> 
Անվանում` «Փոքր հիդրոէլեկտրակայանների նախագծեր Հայաստանում»  
Տարբերակ`03 
 
Ա.2. ՆԱԲ-ի անվանում  
>> 
Անվանում` «Հայաստանում փոքր հիդրոէլեկտրակայանների գործողությունների ծրագիր. 
Սեդվի 1+2 հիդրոէլեկտրակայանների նախագիծ» 
Տարբերակ 03 
Ամսաթիվ` 25/12/2012թ.   
 
 
Ա. 3. ՆԱԲ-ի նկարագրություն  
>> «Սեդվի Էներգո» ՍՊԸ-ն` որպես նախագծի աշխատանքների բաղադրիչի (ՆԱԲ) 
իրականացնող, առաջարկում է իրականացնել նախագծի աշխատանքների բաղադրիչ 
հետևյալ անվանմամբ` «Հայաստանում փոքր հիդրոէլեկտրակայանների գործողությունների 
ծրագիր. Սեդվի 1+2 հիդրոէլեկտրակայանների նախագիծ»:  
Առաջարկվող ՄԶՄ բաղադրիչով նախագիծը` «Հայաստանում փոքր 
հիդրոէլեկտրակայանների գործողությունների ծրագիր. Սեդվի 1+2 
հիդրոէլեկտրակայանների նախագծի» մաս: Գործողությունների ծրագրի (ԳԾ) 
համակարգող/կառավարող կազմակերպությունը (ՀԿԿ) ավստրիական «Energy Changes 
GmbH» ընկերությունն է:  
ԳԾ-ի գլխավոր նպատակն էլեկտրաէներգիայի արտադրությունն է`օգտագործելով շրջանի 
հիդրոէներգետիկ ներուժը: Նախագծի արդյունքում արտադրվող էլեկտրաէներգիան 
կմատակարարվի Հայասստանի էլեկտրական ցանցին, կփոխարինի էներգահամակարգի 
կողմից մատակարարվող էլեկտրաէներգիային և այդ կերպով կկրճատի ջերմոցային գազերի 
արտանետումները:  
 
ՆԱԲ-ի կողմից կիրառվող տեխնոլոգիա/իրականացվող միջոցառում 
«Հայաստանում փոքր հիդրոէլեկտրակայանների գործողությունների ծրագրի» (ԳԾ-ի) 
համաձայն, ՆԱԲ-ով նախատեսվում է կառուցել վերականգնվող էներգիա արտադրող նոր 
հիդրոէլեկտրակայան`   

• այնտեղ, որտեղ նախկինում չի եղել նման կառույց (զրոյից սկսվող ծրագիր` նոր 
ՓՀԷԿ-ի կառուցում),  

• որը կտեղակայվի Հայաստանի Լոռու մարզի Կաճաճկուտ (Սեդվի 1) և Աքորի (Սեդվի 
2) համայնքներում համապատասխանաբար,    
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• որը բաղկացած կլինի մեկ հիդրոէներգետիկ միավորից, և  
հիդրոէլեկտրակայաններից յուրաքանչյուրը կաշխատի գետի ջրի բնական հոսքով` 
էլեկտրաէներգիայի արտադրության համար կիրառելով հիդրոտուրբինային 
տեխնոլոգիա,   

• որը կունենա 1.183 (0.377 (Սեդվի 1) + 0.806 (Սեդվի 2)) տեղակայված հզորություն և 
արտադրված էլեկտրաէներգիան կմատակարարի ՀՀ պետական (ազգային) 
էլեկտրական ցանցին:   

 
Կայուն զարգացում 
Ծրագրի բաղադրիչի աշխատանքներով նախատեսվում է`  

• փոխարինել էներգետիկ ցանցով մատակարարվող էլեկտրաէներգիայի մի մասը, որը 
հիմնականում արտադրվում է հանածո վառելիքով աշխատող էլեկտրակայանների 
կողմից, և դրանով իսկ կրճատել ածխածնի եկօքսիդի (CO2) և աղտոտող այլ նյութերի 
արտանետումները:  Ակնկալվում է, որ տարեկան կտրվածքով կկրճատվի մոտ 1,754 
տCO2,  

• օգտագործել մաքուր, վերականգնվող և կայուն էներգետիկ աղբյուրներ և ստեղծել 
աշխատատեղեր տեղական համայնքներում ՓՀԷԿ-ի շինարարության և 
շահագործման ընթացքում:  

 
Ա.4. ՆԱԲ-ի համար պատասխանատու կազմակերպություն/անձ  
>> ՆԱԲ--ի համար պատասխանատու կողմեր (այսուհետև` ՆԱԲ իրականացնող/ներ)`  
«ՍԵԴՎԻ ԷՆԵՐԳՈ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն  
Կաճաճկուտ գյուղ 
Լոռու մարզ 
Հայաստանի Հանրապետություն 
 
Հեռավոր տեղադրության պատճառով բոլոր հաղորդակցությունները պետք է հղվեն`   
«ՍԵԴՎԻ ԷՆԵՐԳՈ» ՍՊԸ-ին  
Փողոց 7, տուն 16, 
Նորք-Մարաշ,  
0047 Երևան,  
Հայաստանի Հանրապետություն 
Կապի պատասխանատու` պրն. Սարգիս Գաբայան 
 
Ա.5. ՆԱԲ-ի տեխնիկական նկարագիր  
«Սեդվի» ՓՀԷԿ-ը գտնվում է Կաճաճկուտ գետի ափին տեղակայված Կաճաճկուտ գյուղի 
վարչական տարածքում: Կաճաճկուտը լեռնային գետ է` գարնանային վարարումների և 
ձմռան ամիսներին ջրի կայուն ցածր մակարդակի հստակ արտահայտված 
ժամանակահատվածներով: Ամռանը ջրի ցածր մակարդակի ժամանակահատվածը, որպես 
կանոն, սկսվում է ամռան կեսին, որի ժամանակ ջրի մակարդակն անգամ ավելի ցածր է, քան 
ձմռանը: Գետի սնուցումը խառն է` կատարվում է ձնհալի, անձրևաջրերի և գրունտային 
ջրերի հաշվին։  
Տարածքը անտառածածկ լանդշաֆտային գոտու տեսակ է` ոչ սևահողային: ՓՀԷԿ-ի համար 
նախատեսված տարածքը չի օգտագործվում գյուղատնտեսական նպատակներով:  
 
Սեդվի 1 
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ՓՀԷԿ-ի համար ջրընդունիչը կկառուցվի Կաճաճկուտ գյուղից 700մ գետի հոսանքն ի վար 
գտնվող տեղանքում: Այդ նպատակով գետի վրա կկառուցվի 1.5մ բարձրությամբ հոսող ջրի 
պատվար` ընձեռնելով ջուրն ուղղակիորեն ափից վերցնելու հնարավորություն:   
 
Սեդվի-1 ՓՀԷԿ-ը կօգտագործի գետի 1,164մ և 990մ կետերի միջակայքում առաջացող 
ճնշումը` ըստ ծրագրի նախագծի: ՓՀԷԿ-ն ունի 377կՎ տեղակայված հզորություն և 
1,307.8ՄՎժ միջին տարեկան արտադրողականություն: Այն օգտագործում է 174,1մ ստատիկ 
ճնշում և 300 լ/վ ծավալով հաշվարկված ջրի ելք:  
 
Սեդվի-1 ՓՀԷԿ-ի կառույցները կներառեն`  

• հոսող ջրի (գետային տեսակի) ջրընդունիչ միավոր Կաճաճկուտ գետի վրա,   
• մեկ խուցով տղմազտարան,  
• երկաթե ջրարգելակ (շլյուզ)` 1 000մ  լայնությամբ և 400մմ տրամագծով,  
• ՓՀԷԿ-ի հիմնական շենք` էլեկտրակայան, 
• ջրի բացթողման անցուղի, 
• տրանսֆորմատորային ենթակայան և էլեկտրահաղորդման գծեր:  

 
Պատվար (headwork)  
Նախատեսվում է կառուցել 1.5մ բարձրությամբ բետոնե ջրաթափ պատի գլխամասային 
շինություն: Պատի երկարությունը կլինի 6մ, իսկ գետային ջրընդունիչը կկառուցվի ջրաթափի  
վրա: Տեղագրական պայմանների պատճառով տղմազտարանը կբաժանվի գլխամասային 
կառույցից և ջուրը կմատակարարվի փոքր ներթողման անցուղով: Տղմազտարանը 
բաղկացած կլինի մեկ խցից, որի հատակի մակերևույթը կունենա երկայնակի և լայնակի (շեղ) 
թեքություն:  
Տղմազտարանի խցի չափերը տվյալ ելքի համար կլինեն` 
B=1.3մ, L=9մ, H=1.5մ:  Նախատեսվող հողային աշխատանքների մոտավոր ծավալը կկազմի 
92մ3, իսկ բետոնի աշխատանքների ծավալը` համապատասխանաբար 24մ3: 
Գետի ափի ծայրում կկառուցվի 6լ/վ բացթողման կարողություն ունեցող ձկնանցուղի:  
 
Խողովակաշար 
Առաջարկվում է տղմազտարանից կառուցել 400մմ տրամագծով և 910մ լայնությամբ 
մետաղական ջրաբաշխիչ խողովակաշար: Խողովակաշարի ուղին կձգվի 3մ լայնությամբ` 
անցնելով էլեկտրակայանի ձախ կողմի թեք հարթությունով:  
Սեփականատերը ստացել է պահանջվող բոլոր համաձայնությունները: Խողովակաշարի 
անցկացման համար առաջարկվում է գետի ձախ ափին կառուցել 3-ից 4մ լայնությամբ 
հենահարթակ (պլատֆորմ):   
 
Հիմնական շենք (էլեկտրակայան) 
Հիմնական շենքը` էլեկտրակայանը, կկառուցվի  սեփականատիրոջը պատկանող փոքր 
հողակտորի վրա: Շենքում կտեղակայվեն հետևյալ շինությունները.  

1. մեքենայական բլոկ  
2. օժանդակ շինություններ 

Քանի որ ՓՀԷԿ-ը կլինի լրիվ ավտոմատ, ուստի գործառնական աշխատակազմի համար տեղ 
չի նախատեսվի:  
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Կառուցված շենքը կզբաղեցնի 42մ2 ընդհանուր տարածք: Շենքում կտեղադրվի կախովի 
շարժական ամբարձիչ սնուցման բլոկի տեղադրման և վերականգնման աշխատանքների 
համար: Շենքի դիմաց կկառուցվի բաց եղանակով գործարկման և տեղակայման 
հենահարթակ:   Կայանի ամբողջ տարածքը կցանկապատկվի:  
 
Տրանսֆորմատորային ենթակայան և Էլեկտրահաղորդման գծեր 
Առաջարկվում է տեղադրել մեկ 0.4/10կՎ տրանսֆորմատոր` 600կՎա հզորությամբ:  
Ենթակայանը կլինի բաց տեսակի: Անվտանգության ապահովման նպատակով 
տրանսֆորմատորը կցանկապատվի մետաղյա հյուսված ցանցով: 10կՎ լարման և 1.8կմ 
երկարությամբ հոսանքի գծերը կմիացվեն ՀՀ ազգային էլեկտրացանցին, որն անցնում է 
Ալավերդի քաղաքի միջով:  
 
Շրջանցիկ ջրանցք  
Շրջանցիկ ջրանցքն իրենից ներկայացնում է բետոնից կառուցված ուղղանկյուն շինություն: 
Այն ջուրը սնուցման բլոկից կհեռացնի դեպի Սեդվի 2 ՓՀԷԿ-ի տղմազտարան:  
 
Տեղակայված տուրբիններ 
ՓՀԷԿ-ի ջրի միջին ամսական նվազագույն ելքերը կազմում են ջրի հաշվարկային ելքի 12.9-
13.3 տոկոսը (դեկտեմբերին): Այդպիսի պայմաններում տնտեսապես արդյունավետ է 
տեղադրել եվրոպական արտադրության («Osberger» կամ «Cink»)  ժամանակակից  խաչվող 
հոսքով (cross-flow) տուրբիններ, որոնք կապահովեն կայանի շարունակական  
գործունեությունն անգամ ցածր լիցքավորման պայմաններում:  
 
Այդպիսի տուրբինները լայն կիրառում են գտել և արդյունավետ են ջրի տարբեր ելքերի  
պայմաններում:  Այդ տուրբինների արդյունավետության գործակիցը ջրի հաշվարկային ելքի 
պայմաններում հասնում է մինչև 86% և պահպանվում է անգամ այն դեպքում, երբ ջրի 
փաստացի ելքը կազմում է հաշվարկային ելքի 17 տոկոսը:  
 
Նախատեսվում է տեղադրել մեկ լրիվ ավտոմատ հիդրո սնուցման բլոկով «Cink» (չեխական 
արտադրության) տուրբին, որը կշահագործվի առանց գործառնական աշխատակազմի: 
ՓՀԷԿ-ը լրիվ ավտոմատ է և դրա շահագործման համար պահանջվում է իրականացնել 
առանցքակալների քսայուղերի առկայության կանոնավոր ստուգումներ: Տուրբինի ընթացիկ 
շահագործման ծախսեր գրեթե չեն պահանջվում. այն տեղադրվել և օգտագործվում է  110 
երկրների շուրջ 9,800 էլեկտրակայաններում:  
 
Մոնիտորինգ  
Ջրի օգտագործումը/ելքը վերահսկվում է ՓՀԷԿ-ում արտադրվող էներգիայի միջոցով: 
Հսկողությունը կիրականացվի ջրընդունիչից մինչև սնուցման խողովակաշար ընկած 
հատվածում ջրի մակարդակի չափումների միջոցով:  
ՓՀԷԿ-ն կհագեցվի համապատասխան սարքերով/սարքավորումներով և կաշխատի 
ավտոմատ կարգով` հեռակառավարումը և պաշտպանությունն ապահովելու նպատակով, 
ինչպես նաև հնարավորություն տալով այն շահագործել միայն պարբերական ստուգումների 
միջոցով: Այս նպատակով կառավարման համակարգն իրենից կներկայացնի ավտոմատ 
ծրագրավորող սարք, որը կներառի ամբողջական տեղեկատվություն կառավարման 
պարամետրերի սահմանային մակարդակների մասին: Սարքն  ապահովում է 
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հիդրոտուրբինների անվտանգ շահագործում և արդյունավետության, ինչպես նաև 
ապահովության բարձր մակարդակներ:  
Հսկողության (մոնիտորինգի) համակարգը կլինի պարզ և իրենից կներկայացնի մեկ 
ավտոմատ ծրագրավորման սարք ինչպես տուրբինի, այնպես էլ ամբողջ ՓՀԷԿ-ի համար: 
Ավելին, համակարգը կունենա արտապատկեր (ինտերֆեյս), SCADA (կամ GSM մոդեմ) ջրի 
մակարդակի, հոսանքի, լարման, ակտիվ հզորության և այլ տվյալների հեռահաղորդման 
համար:  
 
Սեդվի 2 
Նախատեսվում է Սեդվի 2 ՓՀԷԿ-ը կառուցել Կաճաճկուտ գյուղի վարչական տարածքում`  
Կաճաճկուտ գետի հոսանքի միջին հատվածում: ՓՀԷԿ-ի համար ջրընդունումը 
կիրականացվի գետի և դրա աջ վտակի միացման տեղանքի մոտ:  
Այդ նպատակով գետի վրա կկառուցվի 1.5մ բարձրությամբ գետային տեսակի ջրընդունիչով 
պատվար` ընձեռնելով ջուրն ուղղակիորեն գետից վերցնելու հնարավորություն:   
 
Սեդվի 2 ՓՀԷԿ-ը  կօգտագործի գետի 986մ և 788մ կետերի միջակայքում առաջացող ճնշումը` 
ըստ ծրագրի նախագծի: ՓՀԷԿ-ը կունենա 806կՎ տեղակայված հզորություն և 2,869 ՄՎժ 
միջին տարեկան արտադրողականություն: Այն օգտագործում է 198մ ստատիկ ճնշում և 550 
լ/վ ջրի հաշվարկված ելք:  
Սեդվի 2 ՓՀԷԿ- ի կառույցները կներառեն`  

• գետամերձ տեսակի ջրընդունիչ միավոր Կաճաճկուտ գետի վրա,   
• մեկ խուցով տղմազտարան,  
• երկաթե ջրարգելակ (շլյուզ)` 2,350մ  լայնությամբ և 600մմ տրամագծով,  
• ՓՀԷԿ-ի հիմնական շենք` էլեկտրակայան, 
• ջրի բացթողման անցուղի, 
• տրանսֆորմատորային ենթակայան և էլեկտրահաղորդման գծեր:  
 

Տղմազտարանի խցի  չափերը տվյալ ելքի համար կլինեն`  
B=2m, L=18m, H=1.6m.  
Պատվար  (headwork)  
Նախատեսվում է կառուցել 3.0մ բարձրությամբ բետոնե ջրաթափ պատով  գլխամասային 
շինություն: Պատի երկարությունը կլինի 8մ, իսկ գետային տեսակի ջրընդունիչը կկառուցվի 
ջրաթափի վրա: Տեղագրական պայմանների պատճառով տղմազտարանը կբաժանվի 
ջրըբնդունիչ կառույցից և ջուրը կմատակարարվի փոքր ներթողման անցուղով: 
Տղմազտարանը բաղկացած կլինի մեկ խցից, որի հատակի մակերևույթը կունենա երկայնակի 
և լայնակի (շեղ) թեքություն:  
Տղմազտարանի խցի չափերը տվյալ հոսքի համար կլինեն` 
B=2մ, L=18մ, H=1.6մ:  
Նախատեսվող հողային աշխատանքների մոտավոր ծավալը կկազմի 210մ3, իսկ բետոնի 
աշխատանքների ծավալը` համապատասխանաբար 52մ3: 
Գետի ափի ծայրում կկառուցվի 10լ/վ բացթողման կարողություն ունեցող ձկնանցուղի:  
 
Խողովակաշար 
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Առաջարկվում է տղմազտարանից կառուցել 600մմ տրամագծով և 2,515մ լայնությամբ 
մետաղական ջրաբաշխիչ խողովակաշար: Խողովակաշարի ուղին կձգվի ձախակողմյա թեք 
հարթությունից մինչև էլեկտրակայանը:  
Ծրագրի սեփականատերը ստացել է պահանջվող բոլոր 
համաձայնությունները/թույլտվությունները: Խողովակաշարի անցկացման համար 
առաջարկվում է գետի ձախ ափին կառուցել 3-4մ լայնությամբ հենահարթակ (պլատֆորմ):   
 
Հիմնական շինություն 
Հիմնական շինությունը` էլեկտրակայանը, կկառուցվի ծրագրի սեփականատիրոջը 
պատկանող փոքր հողակտորի վրա: Շենքում կտեղակայվեն հետևյալ շինությունները.  

3. մեքենայական բլոկ  
4. օժանդակ շինություններ 

Քանի որ ՓՀԷԿ-ը կլինի լրիվ ավտոմատ, ուստի գործառնական աշխատակազմի համար տեղ 
չի նախատեսվի: Կառուցված շենքը կզբաղեցնի 42մ2 ընդհանուր տարածք: Շենքում 
կտեղադրվի կախովի շարժական ամբարձիչ սնուցման բլոկի տեղադրման և վերականգնման 
աշխատանքների համար: Շենքի դիմաց կկառուցվի բաց եղանակով գործարկման և 
տեղակայման հենահարթակ:   Կայանի տարածքն ամբողջությամբ կցանկապատկվի:  
 
Տրանսֆորմատորային ենթակայան և էլեկտրահաղորդման գծեր 
Առաջարկվում է տեղադրել մեկ 0.4/35կՎ հզորությամբ տրանսֆորմատոր` 1000կՎա 
հզորությամբ:  
Ենթակայանը կլինի բաց տեսակի: Անվտանգության ապահովման նպատակով 
տրանսֆորմատորը կցանկապատվի մետաղյա հյուսված ցանցով:  35կՎ լարման և 1.2կմ 
լայնությամբ հոսանքի գծերը կմիացվեն Հայաստանի էլեկտրական ցանցին, որն անցնում է 
Ալավերդի քաղաքի միջով:  
 
Շրջանցիկ ջրանցք  
Շրջանցիկ ջրանցքն իրենից ներկայացնում է բետոնից կառուցված ուղղանկյուն շինություն: 
Այն ջուրը սնուցման բլոկից կհեռացնի դեպի Սեդվի 2 ՓՀԷԿ-ի տղմազտարան:  
 
Տեղակայված տուրբին 
 
(տես վերը` «Սեդվի 1» բաժինը):  
 
Ստորև բերված աղյուսակում ամփոփվում են Սեդվի 1 և Սեդվի 2 ՓՀԷԿ-ների հիմնական 
տեխնիկական տվյալները  
 
Տեղագրական տվյալներ  
Գետի անուն  Սեդվի 1 Սեդվի 2 
Ջրընդունիչի 
կոորդինատներ  

41.09847° N; 44.58703° E  41.090047° N; 44.587686° E  

Հիմնական շենքի  
(էլեկտրակայանի) 
կոորդինատներ 

41.09005° N; 44.587686° E  41.081717° N; 44.611758° E  

Տեխնիկական պարամետրեր 
Ընդամենը տեղակայված 377կՎ  806կՎ 
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հզորություն  
Էլեկտրաէներգիայի 
տարեկան  
արտադրություն  

1,307.8ՄՎժ 2,869.4ՄՎժ 

Հողակտորի գործակից  0.396 0.406 
Համախառն ճնշում  174.1մ  198 
Զուտ ճնշում 
(հաշվարկային ելք)  

151.76մ  175.9մ 

Տուրբինի հաշվարկային 
ելք   

0.3մ³/s  0.55մ³/վ  

Տուրբինի տեսակ  Խաչվող հոսքով /Cross flow/ 
ագրեգատ («Osberger» կամ  
«Cink» տեսակի)  

Խաչվող հոսքով /Cross flow/ 
ագրեգատ («Osberger» կամ  
«Cink» տեսակի) 

Միավորների քանակ  1 1 
էլեկտրացանցին միացման 
լարում  

0.4 կՎ / 10 կՎ դեպի ք. 
Ալավերդի  

0.4 կՎ / 35 կՎ դեպի ք. 
Ալավերդի 

Բարձր լարման գծերի 
երկարություն  

1.8կմ  1.2կմ  

Շինարարության տվյալներ  
Ջրընդունիչի տեսակ  Գետային ջրընդունիչ Գետամերձ ջրընդունիչ 
Ջրընդունիչի մակարդակ  1,164մ  986մ 
Հաղորդման կառույցի 
տեսակ  

ջրարգելակ  ջրարգելակ 

Ջրարգելակի նյութ   մետաղական մետաղական  
Ջրարգելակի երկարություն   910մ  2,515մ  
Ջրարգելակի տրամագիծ  400մմ 600մմ  
Մակարդակը 
էլեկտրակայանում   

989.6մ  787.5մ 

Նախատեսված ժամանակահատված  
Աշխատանքային 
ժամանակահատված  

30 տարի  30 տարի  

«Հայաստանում փոքր հիդրոէլեկտրակայանների նախագծով» նախատեսված ՆԱԲ-ն 
իրականացնելուց առաջ Հայաստանում էլեկտրաէներգիան առաքվում էր ՀՀ ազգային ցանցի 
միջոցով, որում գերակշիռ մաս էին կազմում (հին) ՀԷԿ-ների և մեկ ատոմակայանի 
(Մեծամորի ատոմակայան) կողմից արտադրված էներգիան: Հայաստանում արտադրվող 
ընդհանուր էներգիայի 20-ից 25 տոկոսն արտադրվում է հանածո վառելիքի վրա աշխատող 
ջերմաէլեկտրակայանների կողմից:  
Նախագծի աշխատանքների բազային գծի սցենարը նույնն է, ինչ որ նախագծի 
աշխատանքները մեկնակելուց առաջ առկա սցենարը: Նախագծի աշխատանքների 
կատարման արդյունքում կարտադրվի վերականգնվող էներգիա` զրո ՋԳ 
արտանետումներով, որը կփոխարինի ներկայումս այլ եղանակով արտադրվող և ՀՀ ազգային 
էլեկտրացանցով մատակարարվող էլեկտրաէներգիայի մի մասը: «Հայաստանում փոքր 
հիդրոէլեկտրակայանների գործողությունների ծրագիր. Սեդվի 1+2 
հիդրոէլեկտրակայանների նախագծի» նպատակը գետի ջրի բնական հոսքով, այլ ոչ թե 
ջրամբարում պահվող ջրով շահագործվող ՓՀԷԿ-ի կառուցումն է:  
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ՄԶՄ – Գործադիր խորհուրդ  Էջ 8 
 
Հաշվի առնելով «ex ante» հաշվարկված ցանցի թողունակության 0.4198 տCO2/ՄՎժ 
գործակիցը և տարեկան 4,177.2 ՄՎժ զուտ էլեկտրաէներգիա արտադրելու հզորությունը, 
ծրագիրը կիրագործի CO2 արտանետումների կրճատումները տարեկան 1,754 տCO2 
հասցնելու նպատակը, որը նշանակում է 12,275 տCO2` 7 տարի վարկավորման վերանայվող 
ժամանակաշրջանում:    
 
Ա.6. Կողմ (Կողմեր)  

Ընդգրկված կողմի 
անվանումը նշում է 
ընդունող կողմին  

Մասնավոր և (կամ) 
պետական կառույց(ներ)`   

ՆԱԲ-ների 
իրականացնող(ներ), 
(որը որ կիրառելի է)  

Նշեք, արդյոք ներգրավված 
Կողմը ցանկանում է 

համարվել ՆԱԲ-ի  
իրականացնող (այո/ոչ) 

ՀՀ (ընդունող երկիր) «ՍԵԴՎԻ ԷՆԵՐԳՈ» ՍՊԸ Ոչ  
 
ՆԱԲ-ի իրականացնող(ներ)ի կապի միջոցները նշվում են սույն ՆԱԲ-ՆՓ փաստաթղթի 
հավելված 1-ում:  
 
Ա.7.  Աշխարհագրական հղում կամ նույնացման այլ միջոցներ  
>> Աշխարհագրական հղում` Սեդվի 1+2 հիդրոէլեկտրակայաններ ծրագրի իրականացման 
վայրը Կաճաճաուտ գետի այն հատվածներն են, որոնք համապատասխանաբար գտնվում են 
ՀՀ Լոռու մարզի Կաճկաճուտ և Աքորի համայնքների վարչական տարածքներում:  
 
Ստորև ներկայացվում է ՀՀ Լոռու մարզի քարտեզը. մարզը գտնվում է երկրի ծայր հյուսիսում:  
 



UNFCCC/CCNUCC 
 
ՄԶՄ – Գործադիր խորհուրդ  Էջ 9 
 

 
  

Սեդվի 1+2 
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ՄԶՄ – Գործադիր խորհուրդ  Էջ 10 
 
GPS կոորդինատներ, Սեդվի 1  
Ջրընդունիչի կոորդինատներ  41.09847 N; 44.58703 E  
Հիմնական շենքի (էլեկտրակայանի) 
կոորդինատներ 

41.090047 N; 44.587686 E  

 
GPS կոորդինատներ, Սեդվի 2  
Ջրընդունիչի կոորդինատներ  41.090047 N; 44.587686 E  
Հիմնական շենքի (էլեկտրակայանի) 
կոորդինատներ 

41.081717 N; 44.611758 E  

 
 
Ա.8. ՆԱԲ-ի տևողություն 
Ա.8.1. ՆԱԲ-ի մեկնարկի ամսաթիվ 
ՆԱԲ-ի մեկնարկի ամսաթիվ է համարվում շինարարական աշխատանքների սկսման 
ամսաթիվը, որոնք ակնկալվում է սկսել 01/09/2012թ.  

«ՍԵԴՎԻ ԷՆԵՐԳՈ» ՍՊԸ-ն հաստատում է, որ ՆԱԲ-ի մեկնարկի ամսաթիվը չի կարող լինել 
նախքան «Հայաստանում փոքր հիդրոէլեկտրակայանների գործողությունների 
ծրագրի» ԳԾ-ի վավերացման ամսաթիվը (հաշվի առնելով միջազգային շահագրգիռ կողմի 
հետ խորհրդակցություններ անցկացնելու համար անհրաժեշտ ժամանակը):   
 
Ա.8.2. ՆԱԲ-ի ակնկալվող աշխատանքային (գործառնական) ժամանակահատված  
>> ՓՀԷԿ-ի ակնկալվող և աշխատանքային (գործառնական) ժամանակահատվածը 30 տարի և 
0 ամիս է:  
 
Ա.9. Վարկավորման ժամանակաշրջան և հարակից տեղեկատվության ընտրությունը  
 
«ՍԵԴՎԻ ԷՆԵՐԳՈ» ՍՊԸ-ն ընտրում է վարկավորման վերանայվող ժամանակաշրջան (7 
տարի, որը ենթակա է երկու անգամ վերանայման):  
 
Ա.9.1. Վարկավորման ժամանակաշրջանի սկիզբ  
>>01/01/2014` արտոնման ակնկալվող ամսաթիվ:  
 
Ա.9.2. Վարկավորման ժամանակաշրջանի տևողություն  
7 տարի (առաջին վարկավորման ժամանակաշրջան) 
 

ՆՇՈՒՄ. ՆԱԲ-ի վարկավորման ժամանակաշրջանի տևողությունը սահմանափակվում է ԳԾ-
ի ավարտի ժամկետով անկախ այն բանից, թե երբ է ավելացվել ՆԱԲ-ը:  
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Ա.10. Ջերմոցային գազերի (ՋԳ) արտանետումների կրճատումներ 

Արտանետումների կրճատումներ վարկավորման ժամանակաշրջանում  

Տարի 

Տարեկան ՋԳ արտանետումների 
կրճատումներ  

(Ածխածնի երկօքսիդի համարժեք /CO2e/ 
տոննաներով` յուրաքանչյուր տարվա համար ) 

2014թ. 1,754 
2015թ. 1,754 
2016թ. 1,754 
2017թ. 1,754 
2018թ. 1,754 
2019թ. 1,754 
2020թ. 1,754 
Վարկավորման տարիների ընդհանուր 
քանակը 

7 (առաջին վարկավորման 
ժամանակաշրջանի համար) 

Միջին տարեկան ՋԳ արտանետումների 
կրճատումներ վարկավորման 
ժամանակաշրջանի ընթացքում  

1,754 

Ընդհանուր գնահատված կրճատումներ 
(CO2e-ի տոննաներով արտահայտված) 

12,275 

 
Ա.11. ՆԱԲ-ի պետական ֆինանսավորում  
Ծրագիրը չի ստանում պետական ֆինանսավորում Հավելված 1-ում նշված Կողմերից:  
 
Ա.12. Փոքրամասշտաբ նախագծի բաղադրիչի առանձնացում  
>> Առաջարկվող «Հայաստանում փոքր հիդրոէլեկտրակայաններ. Սեդվի 1 + 2 
հիդրոէլեկտրակայանների գործողությունների ծրագիր»-ը չի հանդիսանում լայնամասշտաբ 
ծրագրի բաղադրիչ, ինչպես ստորև ցույց է տրվում «Փոքրամասշտաբ նախագծերի 
աշխատանքների առանձնացման ուղեցույցի» վերանայված վերջին տարբերակի դրույթներին 
համապատասխան:   

Սույնով ՀԿԿ-ն հավաստում է, որ. 
• չկա որևէ ընթացիկ գործողություն, որի իրականացնողը հանդես է գալիս նաև որպես 

առաջարկվող փոքրամասշտաբ ՆԱԲ-ի իրականացնողը, կամ որի համակարգող կամ 
կառավարող կազմակերպությունը նաև կառավարում է որևէ լայնամասշտաբ ԳԾ-ը, 
որում կիրառվում է միևնույն տեսակի տեխնոլոգիան և որը գտնվում է նախագծի 
իրականացման վայրից 1կմ հեռավորության սահմաններում:  
 

ՀԿԿ-ն հաստատում է վերոնշյալ փաստը` ստուգելով UNFCCC-ի պաշտոնական կայքը 
31/07/2012թ-ի դրությամբ և համեմատելով առկա նախագծերի կոորդինատներն առաջարկվող 
նախագծերի հետ:  
 
Ա.13.  Հաստատում ՆԱԲ-ի մասով 
>> «ՍԵԴՎԻ ԷՆԵՐԳՈ» ՍՊԸ-ն հավաստում է, որ «Հայաստանում փոքր 
հիդրոէլեկտրակայանների գործողությունների ծրագիր. Սեդվի 1+2 
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հիդրոէլեկտրակայանների նախագիծ»-ը գրանցված չէ որպես առանձին ՄԶՄ նախագիծ և 
ներառված չէ որևէ այլ ԳԾ-ում:  
 
ԳԾ-ի համակարգող և կառավարող կազմակերպությունը (ՀԿԿ) ստուգել և հաստատում է, որ 
ՆԱԲ «Հայաստանում փոքր հիդրոէլեկտրակայանների գործողությունների ծրագիր. Սեդվի 
1+2 հիդրոէլեկտրակայանների նախագիծ»-ը գրանցված չէ որպես առանձին ՄԶՄ նախագիծ և 
ներառված չէ որևէ այլ ԳԾ-ում:  
ՀԿԿ-ն հաստատել է այդ փաստը` ստուգելով «UNFCCC»-ի պաշտոնական կայքը 31/07/2012թ. 
դրությամբ:  
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ԲԱԺԻՆ Բ.  Բնապահպանական վերլուծություն 
Բ.1. Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության վերլուծություն  
«Հայաստանում փոքր հիդրոէլեկտրակայանների գործողությունների ծրագրի»  ԳԾ-ՆՓ 
ԲԱԺԻՆ Ե-ի համաձայն` բնապահպանական վերլուծությունն անց է կացվում ՆԱԲ-ի 
մակարդակում:  
 
2011 թվականին «Հիդրոէներգետիկա» ՍՊԸ-ն կազմել է առանձին բնապահպանական 
գնահատման (ԲԳ) հաշվետվություններ ինչպես Սեդվի 1-ի, այնպես էլ Սեդվի 2-ի համար, 
օգտագործելով «Համաշխարհային բանկի OP 4.01 – Բնապահպանական գնահատում» 
զեկույցը, որը հանդիսանում է փոքր հիդորէլեկտրակայանների կառուցման ԲԳ 
հաշվետվությունների կազմման ուղեցույց:  
 
Երկու ԲԳ հաշվետվություններում էլ նշվում են ինչպես դրական, այնպես էլ հնարավոր 
բացասական ազդեցությունները շրջակա միջավայրի վրա: Դրական ազդեցությունները 
ներառում են էկոլոգիապես մաքուր վերականգնվող էներգիայի արտադրության ընդլայնումը 
և մատակարարման անվտանգությունը: Բացասական կողմերն են ժամանակավոր 
բացասական ազդեցությունները, ինչպիսիք են, օրինակ` փոշի, աղմուկ, շինարարական 
թափոններ և շինարարական աշխատանքներին բնորոշ այլ խնդիրներ:  
 
Գետի ակունքում հորերի փորումը կարող է առաջացնել ջրի աղտոտում կախյալ 
ջրաբերուկների կողմից, որը կարող է առաջացնել ձկան խռիկների խցանում: ՀԷԿ-ի 
կառուցումը և խողովակաշարի տեղադրումը կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ 
բուսական շերտի վրա` ՀԷԿ-ի շինհրապարակում բուսականության կորստի, գետի ակունքից 
ջրի մասնակի հեռացման, շինարարական թափոնների կուտակման, ինչպես նաև 
ստորգետնյա  խողովակաշարի անցկացման հետևանքով:  
 
Ընդհանուր առմամբ, տեղի չի ունենա բուսատեսակների կորուստ` հաշվի առնելով այն 
հանգամանքը, որ տարածքի ուսումնասիրության ընթացքում չեն հայտաբերվել ոչնչացման 
սպառնալիքի առջև կանգնած, վտանգված և կրիտիկական վիճակում գտնվող 
բուսատեսակներ: հարկ է նշել, որ ապագա ՀԷԿ-ի շենքի և խողովակաշարի անցկացման 
տեղադրության բուսական շերտը բնորոշ է շինհրապարակի մերձակա տարածքի բուսական 
շերտին և լավ է ներկայացնում այն:  
 
Երկու ԲԳ հաշվետվություններն էլ ներառում են համապատասխան 
բնապահպանական կառավարման պլան (ԲԿՊ)` մեղմացնող միջոցառումների ցանկով:  
 
Երկու նախագծերն էլ 2011թ. դեկտեմբերի 20-ին ստացել են ՀՀ կառավարության/ՀՀ 
բնապահպանության նախարարության համապատասխան թույլտվությունը 
(«Բնապահպանական փորձաքննության եզրակացություն»):  
 

ԲԱԺԻՆ Գ.  Տեղական շահագրգիռ կողմերից ստացվող կարծիքներ   
Գ.1.  Կարծիքների ստացում  տեղական շահագրգիռ կողմերից 
>> «Փոքր հիդրոէլեկտրակայանների նախագծեր  Հայաստանում» ԳԾ-ՆՓ ծրագրի ԲԱԺԻՆ Զ-ի 
համաձայն` մեկնաբանությունների ներկայացման գործընթացը կազմակերպվում է  ՆԱԲ-ի 
մակարդակով:  
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Սեդվի 1 + 2 հիդրոէլեկտրակայանների ծրագրի առնչությամբ շահագրգիռ կողմերի 
մեկնաբանությունները ներկայացվում են ստորև:  
 
ՀՀ Լոռու մարզի Կաճաճկուտ և Աքորի համայնքների վարչական տարածքներում կառուցման 
ենթակա Սեդվի 1 և Սեդվի 2 ՓՀԷԿ-ների աշխատանքային նախագծային փաստաթղթերի 
շուրջ հանրային լսումները տեղի ունեցան համապատասխանաբար Կաճաճկուտ և Աքորի 
գյուղերում, 2011թ. դեկտեմբերի 5-ին:   
 
Երկու հանդիպումների մասին հանրությունը նախապես իրազեկվեց ԶԼՄ-ներում  
(մասնավորապես «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթում) տպագրված, ինչպես նաև 
Աքորի և Կաճաճկուտ գյուղերի համայնքային հայտարարությունների ցուցատախտակում 
փակցված հայտարարությունների միջոցով:  
 
Երկու դեպքերում էլ քովորումի առկայության պայմաններում ավագանու անդամներն 
արտահայտեցին իրենց դրական դիրքորոշումները համապատասխան ՓՀԷԿ-ի կառուցման 
վերաբերյալ: Ընդունվեց ՓՀԷԿ-ների շինարարության աշխատանքային նախագծերին և 
շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունները մեղմացնելու ծրագրով նախատեսված 
միջոցառումներին հավանություն տալու մասին որոշում:   
 
Գ. 2. Ստացված մեկնաբանությունների ամփոփում  
 
Հանրային լսումների ընթացում հանրությունը ներկայացրեց հետևյալ մեկնաբանություններն 
ու հարցադրումները`  
 

ա) ՓՀԷԿ-ների ազդեցությունները մշակովի հողերի ոռոգման ջրի վրա.   
բ) ազդեցությունը գյուղերի բնակիչների կողմից գետում ձկնորսությամբ զբաղվելու վրա.   
գ) ՓՀԷԿ-ների կողմից արտադրված ավելի էժան էլեկտրաէներգիայի մատչելիությունը 
գյուղերի բնակիչների համար.  
դ) ծրագրի կառուցապատողի կողմից տեղի բնակչության համար հնարավոր 
զբաղվածության /աշխատատեղերի ստեղծման/ խնդիրը:  

 
Գ.3. Ստացված մեկնաբանությունները դիտարկելու (հաշվի առնելու) մասին հաշվետվություն  
 
Բնապահպանական գնահատականը (ԲԳ) և հանդիպման արդյունքներն արձանագրվել են ՀՀ 
օրենսդրությամբ և կարգավորման պահանջներով սահմանված կարգով: ՀՀ 
բնապահպանության նախարարությունը սահմանված կարգով տվել է բնապահպանական 
փորձաքննության եզրակացությունը (որը «հավասարազոր» է բնապահպանական 
թույլտվությանը): Հայցվել են մի քանի փորձագիտական կարծիքներ /եզրակացություններ/` 
շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունները մեղմացնելու համապատասխան 
միջոցառումներ մշակելու նպատակով: Այսպես,   
ա) հարցադրման մասով`  
Ոռոգման նպատակներով ջրի օգտագործումը ներառվել է էլեկտրաէներգիայի 
արտադրության հաշվարկներում, որը նշանակում է, որ ոռոգման համար պահանջվող ջուրը 
մատչելի կլինի գետում և չի վերցվի ՓՀԷԿ-ի շահագործման համար:  
 
բ) հարցադրման մասով`  
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Սեդվի 2-ում կառուցվում է  ձկնանցուղի:  
 
գ) հարցադրման մասով` 
Առկա չէ: 
 
դ) հարցադրման մասով` 
Ինչպես որակավորված, այնպես էլ որակավորում չունեցող տեղական աշխատուժը 
շինարարության ժամանակահատվածում հատուկ կհրավիրվի դիմելու թափուր 
աշխատատեղերի զբաղեցման համար:  
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ԲԱԺԻՆ Դ.  ՆԱԲ-ի համապատասխանության և արտանետումների կրճատումների 
գնահատում  
Դ.1.  Ընտրված բազային գծի և մոնիտորինգի մեթոդաբանության (մեթոդաբանությունների) 
անվանումը և հղումը   
>> Առաջարկվող ՆԱԲ «Հայաստանում փոքր հիդրոէլեկտրակայանների գործողությունների 
ծրագիր. Սեդվի 1+2 հիդրոէլեկտրակայանների նախագիծը» կիրառում է  AMS-I.D. 
մեթոդաբանությունը: Տարբերակ   17 (ԳԽ 61), 
հղում` http://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/RSCTZ8SKT4F7N1CFDXCSA7BDQ7FU1X.. 
 
Դ.2. Մեթոդաբանության (մեթոդաբանությունների) կիրառում  
>> Մեթոդաբանության կիրառելի պայմաններին առաջարկվող ՆԱԲ-ի 
համապատասխանության հիմնավորում 
Պայման Պահանջ  Հիմնավորում  
Տեսակ  I. – Վերականգնվող էներգիայի 

ծրագրեր  
 

Առաջարկվող ՆԱԲ «Փոքր 
հիդրոէլեկտրակայանների 
նախագծեր  Հայաստանում - 
Սեդվի 1 + 2 
հիդրոէլեկտրակայանների 
ծրագիրը» ՓՀԷԿ-ի 
կառուցման ծրագիր է:   

Ծավալ   Փոքրամասշտաբ, 15 մվ-ից 
ցածր տեղակայված 
հզորությամբ, ՆԱԲ-ի 
վարկավորման 
ժամանակաշրջանի 
յուրաքանչյուր տարվա 
ընթացքում  

Առաջարկվող ՆԱԲ-ի 
տեղակայված հզորությունը 
1.183 ՄՎ է: Կառուցվելուց 
հետո տեղակայված 
հզորությունը կմնա նույնը 
ՆԱԲ-ի գործողության 
ամբողջ 
ժամանակահատվածում:  

Տեխնոլոգիա/միջոցառում 1. Վերականգնվող էներգիա 
արտադրող նոր կայանի 
տեղակայում մի վայրում, 
որտեղ մինչ նախագծի (նոր 
կառուցվող կայանի) 
իրականացումը չի գործել  
վերականգնվող էներգիա 
արտադրող որևէ այլ 
կայան:  

Առաջարկվող ՆԱԲ-ը զրոյից 
սկսվող նախագծի է:  

2. Վերականգնվող էներգիա 
արտադրող նոր 
էլեկտրակայանը 
էլեկտրաէներգիա 
կմատակարարի 
հանրապետական և 
մարզային նշանակության 
էլեկտրացանցին:  

Առաջարկվող ՆԱԲ-ը 
արտադրված էներգիան 
մատակարում է 
(կմատակարարի) ՀՀ 
ազգային էլեկտրացանցին:   

http://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/RSCTZ8SKT4F7N1CFDXCSA7BDQ7FU1X
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3. Վերականգնվող էներգիա 
արտադրող նոր կայանը 
կլինի գետի ջրի բնական 
հոսքով և (կամ) 
ջրամբարում պահվող ջրով 
շահագործվող ՓՀԷԿ:   

 

Առաջարկվող ՆԱԲ-ը կլինի 
գետի ջրի բնական հոսքով 
շահագործվող փոքր 
հիդրոէլեկտրակայան:   

4. Եթե ՓՀԷԿ-ը շահագործվի 
ջրամբարների միջոցով, 
ապա`  
• կօգտագործվի առկա 

ջրամբարը` առանց 
դրա ծավալի  
փոփոխության,  

կամ 
• կօգտագործվի առկա 

ջրամբարը` 
ավելացնելով դրա 
ծավալը և մեծացնելով 
նախագծի բաշխված 
հզորությունները` ըստ 
կիրառվող 
մեթոդաբանության 
ծրագրի 
արտանետումների 
բաժնում ներկայացված 
սահմանումների, եթե 
արտանետումների 
մակարդակն ավելի է, 
քան 4 Վ/մ2),  

կամ  
• կկառուցվի նոր 

ջրամբար և կմեծացվի 
էլեկտրակայանի 
տեսակարար 
հզորությունը` ըստ 
կիրառվող 
մեթոդաբանության 
ծրագրի 
արտանետումների 
բաժնում ներկայացված 
սահմանումների, եթե 
արտանետումների 

Առկա չէ:  
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մակարդակն ավելի է, 
քան 4 վ/մ2):  

 
Դ. 3. Աղբյուրներ և ՋԳ-ներ  

>> «AMS I.D.» մեթոդաբանության տարբերակ 17-ի (ԳԽ 61) 9-րդ կետի համաձայն` «Նախագծի 
սահմանի տարածական չափը ներառում է նախագծի էլեկտրակայանը և այդ էլեկտրական 
համակարգի հետ ֆիզիկապես միացված այն բոլոր էլեկտրակայանները, որոնց հետ 
միացված է ՄԶՄ նախագծի էլեկտրակայանը»:   
 
Նախագծի սահմաններում ներառված աղբյուրները և գազերն առնչվում են հանածո  
վառելիքի հիման վրա էլեկտրաէներգիայի արտադրությանը: Սա ներառում է հանածո 
վառելիքի օգտագործումից արտազատվող արտանետումներն այն էլեկտրայաններում, որոնք 
միացված են ՀՀ ազգային էլեկտրացանցին:  
 
Ստորև բերված աղյուսակում ներկայացվում են նախագծի սահմաններում ներառված 
արտանետումների աբյուրները և գազերը` նախագծի արտանետումները և բազային գծի 
արտանետումները հաշվարկելու նպատակով: 
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Աղբյուր Գազ Ներառվո՞
ւմ է 

Հիմնավորում / 
բացատրություն 

Բ
ա

զա
յի

ն 
գի

ծ CO2 -ի արտանետումներ նախագծի 
հետևանքով տարհանված 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

գծ
ի 

ա
շխ

ա
տ

ա
նք

նե
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 
շրջանակում տեղում հանածո 
վառելիքի սպառումով 

CO2 
Ոչ Հանածո վառելիքի 

սպառման բացակայության 
դեպքում կիրառելի չէ 

CH4 Ոչ Ոչ 

N2O Ոչ Ոչ 

 
Ապացույց առ այն, որ  ՆԱԲ-ը տեղակայված է գրանցված ԳԾ-ի  աշխարհագրական 
սահմաններում:  
Առաջարկվող ՆԱԲ-ի GPS կոորդինատները են.   
 
GPS կոորդինատներ, Սեդվի 1  
 
Ջրընդունիչի կոորդինատներ  41.09847 N; 44.58703 E  
Հիմնական շենքի (էլեկտրակայանի)  
կոորդինատներ  

41.090047 N; 44.587686 E  

 
GPS կոորդինատներ, Սեդվի 2  
Ջրընդունիչի կոորդինատներ 41.090047 N; 44.587686 E  
Հիմնական շենքի (էլեկտրակայանի)  
կոորդինատներ 

41.081717 N; 44.611758 E  
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Նշված վայրերը  տեղակայված են ՀՀ տարածքում, որը սահմանվում է որպես ԳԾ սահման:  
 
Դ.4. Բազային գծի սցենարի նկարագրություն  
>> AMS I.D. մեթոդաբանության տարբերակ 17 (ԳԽ 61) 10-րդ կետի համաձայն,  բազային գծի 
սցենար նախատեսվում է այն դեպքում, եթե նախագծի աշխատանքը վերականգնվող 
էներգիա արտադրող էլեկտրակայանի/միավորի հետ միացված նոր ցանցի տեղադրումն է.  
այսպես, «Բազային գծի սցենարն այն է, որ նախագծի շրջանակում ցանց մատակարարվող 
էլեկտրաէներգիան այլ կերպ կարտադրվեր ցանցին միացված էլեկտրայանների 
շահագործման և ցանցում էլեկտրաէներգիայի արտադրության նոր աղբյուրների ավելացման 
արդյունքում»:  
Առաջարկվող ՆԱԲ-ի բացակայության պայմաններում, վերջնական սպառողներին  
էլեկտրաէներգիա կմատակարարվի ՀՀ ազգային էլեկտրացանցի կողմից:  
 
 
Դ.5. ՆԱԲ-ի համապատասխանության ապացուցում  
>>ԳԾ-ում ՆԱԲ-ը ներառելու համապատասխանության չափանիշները հիմնվում են 
«Գործողությունների ծրագրի հավելյալության ապացուցման, համապատասխանության 
չափանիշների մշակման և մեկից ավելի մեթոդների կիրառման ստանդարտ»-ի պահանջների 
վրա (տարբերակ  01.0 (ԳԽ 65)) (այսուհետ` «ԳԾ ստանդարտ»):   
 
Առաջարկվող «Հայաստանում փոքր հիդրոէլեկտրակայանների գործողությունների ծրագիր. 
Սեդվի 1 + 2 հիդրոէլեկտրակայանների նախագիծ»-ը ցուցադրում է  «Հայաստանում փոքր 
հիդրոէլեկտրակայանների գործողության ծրագրում» (ԳԾ) ներառվելու 
համապատասխանությունը` յուրաքանչյուր չափանիշի մասով ապացուցելով հետևյալը.  
(ա) Համապատասխանության չափանիշ.   ՆԱԲ-ի աշխարհագրական տիրույթը, այդ թվում 

ժամանակային գործոնով պայմանավորված աշխարհագրական տիրույթը1, 
համապատասխանում էԳԾ-ով սահմանված աշխարհագրական տիրույթին  
Համապատասխանության չափանիշի բավարարման ապացույց.  
Առաջարկվող «Հայաստանում փոքր հիդրոէլեկտրակայանների գործողությունների 
ծրագիր. Սեդվի 1+2 հիդրոէլեկտրակայանների նախագիծ» ՆԱԲ-ը կտեղակայվի ՀՀ 
տարածքի սահմաններում:  
Չափանիշին ՆԱԲ-ի համապատասխանության ապացույց.  

1. ՆԱԲ - Սեդվի 1 էլեկտրակայանի GPS կոորդինատներն են`41.090047 N; 44.587686 E 
ՆԱԲ-Սեդվի 2 էլեկտրակայանի GPS կոորդինատներ են` 41.081717 N; 44.611758 E 

 
(բ) Համապատասխանության չափանիշ.  Պայմաններ, որոնք կանխում են 

արտանետումների կրճատումների կրկնակի հաշվառումը, ինչպես, օրինակ` 
ապրանքի և վերջնական օգտագործողների տեղակայման եզակի նույնականացումներ 
(օրինակ` ծրագրի լոգո) 
Համապատասխանության չափանիշի բավարարման ապացույց.  
Առաջարկվող «Հայաստանում փոքր հիդրոէլեկտրակայանների գործողությունների 
ծրագիր. Սեդվի 1+2 հիդրոէլեկտրակայանների նախագիծ»-ը եզակիորեն 
նույնականացվում է  և աներկիմաստորեն հատկանշվում իր GPS կոորդինատների 

                                                      
 
1  Օրինակ, էլեկտրաէներգիայի արտադրության արտանետումների գործակիցը կախված է հանրապետական 

(պետական), մարզային և ենթամարզային ցանցերի ընդգրկած տիրույթից:  
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միջոցով:   
ՆԱԲ-ը չի հանդիսանում և չի գրանցվի որպես որևէ այլ ԳԾ կամ ՄԶՄ-ի առանձին 
նախագիծ:  
Չափանիշին ՆԱԲ-ի համապատասխանության ապացույց 
1. UNFCCC-ի պաշտոնական կայքը ստուգվել է ՀԿԿ-ի կողմից 31/07/2012թ.-ին` ի 
հաստատումն նրա, որ ԳԾ-ում ՆԱԲ-ի ներառման ամսաթվի դրությամբ ՆԱԲ-ը 
գրանցված չէ որպես որևէ այլ ԳԾ-ի մաս կամ ՄԶՄ-ի առանձին նախագիծ: 

 
(գ) Համապատասխանության չափանիշ. Տեխնոլոգիայի/միջոցառման բնութագրեր, 

ներառյալ սպասարկման մակարդակը և տեսակը, շահագործման մասնագրերը, 
ներառյալ փորձարկումների/հավաստագրման պահանջների հետ 
համապատասխանությունը  
Համապատասխանության չափանիշի բավարարման ապացույց.  
Առաջարկվող «Հայաստանում փոքր հիդրոէլեկտրակայանների գործողությունների 
ծրագիր. Սեդվի 1+2 հիդրոէլեկտրակայանների նախագիծ»-ը կիրառում է 1.183 մվ 
ընդհանուր տեղակայված հզորությամբ հիդրոէլեկտրակայանների տեխնոլոգիա,   որը 
չի գերազանցում 15 մվ-ի շեմը:  
Չափանիշին ՆԱԲ-ի համապատասխանության ապացույց. 
Սեդվի 1 ՓՀԷԿ (Կաճաճկուտ գետի վրա) ծրագրի տեխնիկատնտեսական 
ուսումնասիրություն, Երևան, 2012թ., մշակվել է «Հիդրոէներգետիկա» ՍՊԸ-ի կողմից:  
Սեդվի 2 ՓՀԷԿ  (Կաճաճկուտ գետի վրա) Ծրագրի տեխնիկատնտեսական 
ուսումնասիրություն, Երևան, 2010թ., մշակվել է «Հիդրոէներգետիկա» ՍՊԸ-ի կողմից:  

 
(դ) Համապատասխանության չափանիշ.  ՆԱԲ-ի մեկնարկի ամսաթիվը փաստաթղթային 

ապացույցով ստուգելու պայմաններ  
Համապատասխանության չափանիշի բավարարման ապացույց.   
ՆԱԲ-ի մեկնարկման ամսաթիվը հաջորդում էԳԾ-ի մեկնարկման ամսաթիվը: 
Չափանիշին ՆԱԲ-ի համապատասխանության ապացույց.   
Ստուգել և համեմատել  31/07/2012թ. դրությամբ ՀԿԿ-ի կողմից նշված ամսաթվերը, 
որոնք հաստատում են, որ`  

ԱԾ-ի մեկնարկման ամսաթիվն է` 31/07/2012թ.  
ՆԱԲ-ի մեկնարկման ամսաթիվը շինարարական աշխատանքները սկսելու 
ակնկալվող ամսաթիվն է` 01/09/2012թ., այսինքն՝ այն հաջորդում է ԳԾ-ի 
մեկնարկման ամսաթվին:  

 
(ե) Համապատասխանության չափանիշ.  պայմաններ, որոնք ապահովում են 

համապատասխանությունը ՆԱԲ-ների կողմից մեկ կամ մի քանի 
մեթոդաբանություն(ներ) կիրառելու գործող և այլ պահանջներին  
Համապատասխանության չափանիշի բավարարման ապացույց.   
1. Առաջարկվող «Հայաստանում փոքր հիդրոէլեկտրակայանների գործողությունների 
ծրագիր. Սեդվի 1+2 հիդրոէլեկտրակայանների նախագիծ»-ը կիրառում է “AMS-I.D.” 
մեթոդաբանությունը, տարբերակ  17 (ԳԽ 61):  
2. Առաջարկվող «Հայաստանում փոքր հիդրոէլեկտրակայանների գործողությունների 
ծրագիր. Սեդվի 1+2 հիդրոէլեկտրակայանների նախագիծ»-ը կմիացվի Հայաստանի 
էլեկտրացանցին, 3:  
Չափանիշին ՆԱԲ-ի համապատասխանության ապացույց. 
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1. UNFCCC-ի պաշտոնական կայքի ստուգում ՀԿԿ-ի կողմից` 30/06/2012թ 
դրությամբ,  AMS-I.D. մեթոդաբանություն, տարբերակ 17 (ԳԽ 61) 

2. ՀՀ օրենսդրության համաձայն, ՓՀԷԿ-ների կողմից արտադրված ամբողջ 
էլեկտրաէներգիան շահագործման օրվանից 15 տարվա ընթացքում ենթակա է 
գնման ցանցի կողմից («Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ) ըստ 
փաստացի առաքված էներգիայի սահմանված սակագնի: Էներգիայի գնման 
պայմանագիրը կնքվում է նախքան ՓՀԷԿ-ի գործարկումը:  

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

համապատասխանությունը հավելյալության ապացուցման պահանջներին  
Համապատասխանության չափանիշի բավարարման ապացույց.   
Առաջարկվող «Հայաստանում փոքր հիդրոէլեկտրակայանների գործողությունների 
ծրագիր. Սեդվի 1+2 հիդրոէլեկտրակայանների նախագիծ»-ը հստակ ապացուցում է իր 
հավելյալությունը:  
Չափանիշին ՆԱԲ-ի համապատասխանության ապացույց.  
«Հայաստանում փոքր հիդրոէլեկտրակայանների գործողությունների ծրագիր. Սեդվի 
1+2 հիդրոէլեկտրակայանների նախագիծ»-ը փոքրամասշտաբ նախագիծ է և 
ապացուցում է իր հավելյալությունը «Փոքրամասշտաբ ՄԶՄ նախագծերի պարզեցված 
տարբերակներ և ընթացակարգեր» փաստաթղթի համաձայն, այնպես, ինչպես 
նկարագրվում էԳԾ-ՆՓ փաստաթղթի Հավելված 6-ում`  
 

Ֆինանսավորման մատչելիության հետ կապված խոչընդոտ.  ՄԶՄ-ի շրջանակում 
ստացվող ֆինանսական հասույթի բացակայության պայմաններում նախագիծը չի 
կարող օգտվել համապատասխան ֆինանսավորումից: Հաջող փորձի օրինակները 
ներառում են (սակայն չեն սահմանափակվում)  ՄԶՄ-ի բացակայության 
պայմաններում ֆինանսավորման սահմանափակման մասին հավաստումը, օրինակ` 
ֆինանսավորող բանկի տրամադրած տեղեկանք այն մասին, որ ՄԶՄ-ից ստացվող 
հասույթները վճռորոշ նշանակություն ունեն վարկի հաստատման համար:  
 

Ֆինանսավորման մատչելիության հետ կապված խոչընդոտի մասին է վկայում 
ֆինանսավորող բանկի տված տեղեկանքն այն մասին, որ CO2-ի արտանետումների 
կրճատումները և ՄԶՄ-ի հասույթները վճռորոշ նշանակություն ունեն առաջարկվող 
ՆԱԲ-ի վարկավորման խնդրում:   
 

 
(է) Համապատասխանության չափանիշ.     ՀԿԿ-ների կողմից սահմանվող ԳԾ-ի հատուկ 

պահանջներ, ներառյալ տեղական շահագրգիռ կողմերի հետ խորհրդակցությունների 
անցկացման և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության վերլուծության պայմանները2 
Համապատասխանության չափանիշի բավարարման ապացույց.  
1. Առաջարկվող «Հայաստանում փոքր հիդրոէլեկտրակայանների գործողությունների 

                                                      
 
2 Տես նաև` «Նախագծերը որպես մեկ ՄԶՄ ծրագիր գրանցելու և ԳԾ-ի համար արտանետումների կրճատման 

սերտիֆիկատներ տրամադրելու կարգ»-ի 6-րդ կետի (ժգ) ենթակետը: 
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ծրագիր. Սեդվի 1+2 հիդրոէլեկտրակայանների նախագծի» շրջանակներում 
իրականացվել է բնապահպանական վերլուծություն, տես սույն ՆԱԲ-ՆՓ փաստաթղթի 
ԲԱԺԻՆ Բ-ն. 
2. Առաջարկվող «Հայաստանում փոքր հիդրոէլեկտրակայանների գործողությունների 
ծրագիր. Սեդվի 1+2 հիդրոէլեկտրակայանների նախագիծ»-ը իրականացրել է 
շահագրգիռ կողմերի ներգրավման գործընթացը և պատշաճորեն հաշվի է առել 
շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկում(ներ)ի ընթացքում ներկայացված բոլոր 
մտահոգող խնդիրները (տես սույն փաստաթղթի ԲԱԺԻՆ Գ-ն):  
3. Առաջարկվող «Հայաստանում փոքր հիդրոէլեկտրակայանների գործողությունների 
ծրագիր. Սեդվի 1+2 հիդրոէլեկտրակայանների նախագիծ»-ը կներդնի 
էլեկտրաէներգիայի արտադրության միայն նոր սարքավորումներ: Էլեկտրաէներգիայի 
արտադրության սարքավորումներն առկա ենթակառուցվածքներից չեն փոխանցվի 
նախագծին:  
Չափանիշին ՆԱԲ-ի համապատասխանության ապացույց.  
1. ՇՄԱԳ-ի հաշվետվությունը3:  Մանրամասները նկարագրվում են սույն ՆԱԲ-ՆՓ-ի 
ԲԱԺԻՆ Բ-ում:  
2. Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին փորձագիտական 
եզրակացություն4: Մանրամասները նկարագրվում են սույն ՆԱԲ-ՆՓ-ի ԲԱԺԻՆ Գ-ում: 
3. ՆԱԲ-ՆՓ-ում ՆԱԲ-ի իրականացնողը հավաստում է, որ կօգտագործվեն  
էլեկտրաէներգիայի արտադրության միայն նոր սարքավորումներ: ՀԿԿ-ն կստուգի և 
կհաստատի տվյալ փաստը ՆԱԲ-ի ավարտից հետո` Սեդվի 1 ՓՀԷԿ (Կաճաճկուտ 
գետի վրա) ծրագրի տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության հիման վրա (ք. 
Երևան, 2012թ., կատարվել է «Հիդրոէներգետիկա» ՍՊԸ-ի կողմից),  և Սեդվի 2 ՓՀԷԿ 
(Կաճաճկուտ գետի վրա) ծրագրի տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն (ք. 
Երևան, 2010թ., կատարվել է «Հիդրոէներգետիկա» ՍՊԸ-ի կողմից):   

 
(ը) Համապատասխանության չափանիշ.  պայմաններ, որոնք հաստատում են, որ 

Հավելված I-ում նշված Կողմերի կողմից տրամադրվող ֆինանսավորումը 
(առկայության դեպքում) չի հանգեցնում զարգացման պաշտոնական աջակցության 
ուղղության շեղմանը:  
Համապատասխանության չափանիշի բավարարման ապացույց.   
ՆԱԲ-ում չի ներգրավվում/ներգրավվի պետական ֆինանսավորում Հավելված I-ը 
ստորագրած որևէ երկրից:  
Չափանիշին ՆԱԲ-ի համապատասխանության ապացույց  
Սույն ՆԱԲ-ՆՓ-ում առաջարկվող ՆԱԲ «Հայաստանում փոքր 
հիդրոէլեկտրակայանների գործողությունների ծրագիր. Սեդվի 1+2 
հիդրոէլեկտրակայանների նախագծի» (ՆԱԲ) իրականացնողը հայտարարում է, որ 
ՆԱԲ-ում չի ներգրավվում/ներգրավվի պետական ֆինանսավորում Հավելված I-ը 

                                                      
 
3  Ա. Հարությունյան, ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, ՀՀ, 20/12/2011թ., Շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցության գնահատման հաշվետվության  (BP 125) մասին փորձագիտական եզրակացություն, որը տրվել է 
«Սեդվի Էներգո» ՍՊԸ-ի կողմից ՀՀ Լոռու մարզում Սեդվի-1 և Սեդվի-2 ՓՀԷԿ-ների կառուցման աշխատանքային 
նախագծային փաստաթղթերի կազմման առնչությամբ:  

4     Ա. Հարությունյան, ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, ՀՀ, 20/12/2011թ., Շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության գնահատման հաշվետվության (BP 125) մասին փորձագիտական կարծիք, որը տրվել է «Սեդվի 
Էներգո» ՍԽԸ-ի կողմից ՀՀ Լոռու մարզում Սեդվի-1 և Սեդվի-2 ՓՀԷԿ-երի կառուցման աշխատանքային պլանի 
մշակման առնչությամբ 
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ստորագրած որևէ երկրից:  
 
(թ) Համապատասխանության չափանիշ.  կիրառելիության դեպքում`  թիրախային խումբ 

(օրինակ` տեղական (առևտրային/արդյունաբերական, գյուղական/քաղաքային, ցանց-
միացած/չմիացած) և բաշխման մեխանիզմներ (օր.` ուղղակի տեղակայում)5 
Համապատասխանության չափանիշի բավարարման ապացույց.  
ՆԱԲ-ի իրականացնողը հանդիսանում է Հայաստանում հիդրոէլեկտրակայանների 
կառուցողը: Բաշխման հատուկ մեխանիզմներ չկան:  
Չափանիշին ՆԱԲ-ի համապատասխանության ապացույց. 
ՆԱԲ-ի իրականացնողը սահմանվում է ՆԱԲ-ՆՓ-ում:  Որևէ հատուկ ապացույցի 
կարիք չկա:  

 
(ժ) Համապատասխանության չափանիշ.  կիրառելիության դեպքում` պայմաններ, որոնք 

կապված են նմուշառումների և հետազոտությունների վերաբերյալ Խորհրդի 
հաստատած ուղեցույցների/ստանդարտի համաձայն ԳԾ-ի նպատակներով 
նմուշառման կատարման պահանջներին 
Համապատասխանության չափանիշի բավարարման ապացույց.   
Կիրառելի չէ, քանի որ ՆԱԲ-ի շրջանակում նմուշառում չի կատարվելու:    
Չափանիշին ՆԱԲ-ի համապատասխանության ապացույց  
Կիրառելի չէ, քանի որ ՆԱԲ-ի շրջանակում նմուշառում չի կատարվելու:    

 
(ժա) Համապատասխանության չափանիշ.  կիրառելիության դեպքում` պայմաններ, որոնք 

ՆԱԲ-ի ընդհանուր համապատասխանությունը փոքրամասշտաբ (ՓՄ) կամ 
միկրոմասշտաբ նախագծերի շեմային չափանիշների հետ (միկրոմասշտաբ 
նախագծերի հավելյալության ապացուցման պայմանները տես ՓՄ ՄԶՄ 
մեթոդաբանական ուղեցույցի վերջին հաստատված տարբերակում) և տվյալ 
համապատասխանության պահպանումը ՆԱԲ-ի վարկավորման 
ժամանակաշրջանում:  
Համապատասխանության չափանիշի բավարարման ապացույց.  
Առաջարկվող «Հայաստանում փոքր հիդրոէլեկտրակայանների գործողությունների 
ծրագիր. Սեդվի 1+2 հիդրոէլեկտրակայանների նախագիծը» վարկավորման ամբողջ 
ժամանակաշրջանում գործելու է որպես փոքրամասշտաբ նախագիծ է` 1.183 մվ 
ընդհանուր տեղակայված հզորությամբ (որը 15մվ-ից ցածր է):   
Չափանիշին ՆԱԲ-ի համապատասխանության ապացույց. 
Սեդվի 1 ՓՀԷԿ (Կաճաճկուտ գետի վրա) նախագծի տեխնիկատնտեսական 
ուսումնասիրություն (ք. Երևան, 2012թ, մշակվել է «Հիդրոէներգետիկա» ՍՊԸ-ի 
կողմից):  
Սեդվի 2 ՓՀԷԿ (Կաճաճկուտ գետի վրա) ծրագրի տեխնիկատնտեսական 
ուսումնասիրություն (ք. Երևան, 2010թ., մշակվել է «Հիդրոէներգետիկա» ՍՊԸ-ի 
կողմից):  

                                                      
 
5  Նպատակը ԳԾ-ի մակարդակում կատարված կանխատեսումների/ենթադրությունների հավաստիության 

վերստուգումն է:  Օրինակ` լուսավորության արդյունավետության կիրառության մեջ օրական 3.5 ժամ 
լուսավորության օգտագործման ժամերի ենթադրությունը հավաստի է, եթե թիրախային խմբում ներառվում են 
տնային տնտեսությունները/բնակիչները: Օգտագործման ժամերի կիրառությունն առևտրային նպատակներով 
տարբեր է և հակառակը:  
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(ժբ) Համապատասխանության չափանիշ. կիրառության դեպքում՝  ՆԱԲ-ի առանձնացումը 

ստուգելու պահանջներ, եթե ՆԱԲ-ները պատկանում են փոքրամասշտաբ (ՓՄ) կամ 
միկրոմասշտաբ նախագծերի խմբերին:  
Համապատասխանության չափանիշի բավարարման ապացույց.  
Առաջարկվող «Հայաստանում փոքր հիդրոէլեկտրակայանների գործողությունների 
ծրագիր. Սեդվի 1+2 հիդրոէլեկտրակայանների նախագիծ»-ը փոքրամասշտաբ 
նախագիծ է, այլ ոչ՝ ավելի լայնամասշտաբ նախագծի առանձնացված բաղադրիչ:  
Չափանիշին ՆԱԲ-ի համապատասխանության ապացույց. 
ՀԿԿ-ը ստուգել է UNFCCC-ի պաշտոնական կայքը 31/07/2012թ-ի դրությամբ, որպեսզի 
հավաստիանա, որ`  

չկա որևէ ընթացիկ գործողություն, որի իրականացնողը հանդես է գալիս նաև 
որպես առաջարկվող փոքրամասշտաբ ՆԱԲ-ի իրականացնողը, կամ որի 
համակարգող կամ կառավարող կազմակերպությունը նաև կառավարում է 
միևնույն ոլորտում իրականացվող որևէ լայնամասշտաբ ԳԾ:  

 

(ժգ) 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 ՆԱԲ-երը, 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:   

 
  



UNFCCC/CCNUCC 
 
ՄԶՄ – Գործադիր խորհուրդ  Էջ 26 
 
Դ.6. Արտանետումների կրճատումների գնահատում  
Դ6.1. Ընտրված մեթոդաբանության բացատրություն  
>> Ընտրված մեթոդաբանության («AMS-I.D.», տարբերակ 17 (ԳԽ 61), 11-րդ կետ) 
համաձայն, Բազային գծի արտանետումները էլեկտրաէներգիայի EGBL,y  բազային գծի 
արտադրյալնն է,  վերականգնվող էներգիա արտադրող միավորի կողմից արտադրված 
էլեկտրաէներգիայի ՄՎժ-ով արտահայտված (ՄՎժ)` բազմապատկած ցանցի 
արտանետումների գործակցով.   
 

 
(բանաձև 1, AMS-I.D., Տարբերակ  17) 

Որտեղ  
BEy Բազային գծի արտանետումներ y  տարում (տCO2) 
EGBL,y  ՄԶՄ նախագծի իրականացման արդյունքում ցանց մատակարարված 

էլեկտրաէներգիան y տարում (ՄՎժ) 
EFCO2,grid,y ցանցի CO2 արտանետումների գործակից y տարում (տCO2/ՄՎժ) 
 
Ցանց մատակարարված էլեկտրաէներգիայի զուտ ծավալը (EGBL,y) կհաշվարկվի տարեկան, 
ՓՀԷԿ-ում կատարվող տեղում չափումների համաձայն` որպես y տարում ՓՀԷԿ նախագծի 
իրականացման արդյունքում ցանց մատակարարված էլեկտրաէներգիա արտադրության 
ընդհանուր (համախառն) ծավալի (EGgross,y) և y տարում նախագծի գործունեության 
արդյունքում էլեկտրաէներգիայի սպառման (էլեկտրաէներգիայի սպառում կայանի օժանդակ 
սարքավորումների կողմից` ECy). միջև տարբերություն:    
 

  
(հիմնավորող բանաձև) 

 
Որտեղ,  
EGBL,y  ՄԶՄ նախագծի իրականացման արդյունքում ցանց մատակարարված 

էլեկտրաէներգիայի զուտ ծավալը y տարում (ՄՎժ)  
EGgross,y ՓՀԷԿ նախագծի իրականացման արդյունքում արտադրված 

էլեկտրաէներգիայի ընդհանուր (համախառն) ծավալ y  տարում (տեղում 
չափումներ) (ՄՎժ) 

ECy Նախագծի գործունեության արդյունքում սպառվող էլեկտրաէներգիան y  
տարում (էլեկտրաէներգիայի սպառում կայանում օժանդակ 
սարքավորումների կողմից, տեղում չափումներ), (ՄՎժ) 

 
ՀՀ ազգային էլեկտրացանցի արտանետումների գործակից, աղբյուրը` «Փոքր 
հիդրոէլեկտրակայանների նախագծեր  Հայաստանում»ԳԾ-ՆՓ:  
 
Հայաստանի ՑԱԳ = 0.4198 տCO2/ՄՎժ (2010թ.) 
 
Ինչպես նկարագրվում էԳԾ-ՆՓ-ի Հավելված 4-ում, կոմբինացված սահմանի (ԿՍ) ցանցի 
արտանետումների գործակիցը (ՑԱԳ) հաշվարկվում է «ex ante»  2009-2011թթ. համար:  
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ՑԱԳ-ը «ex ante» կհաշվարկվի մեկ անգամ համապատասխանԳԾ-ի վավերացման ընթացքում 
և կսահմանվի ԳԾ-ի վավերացման պահին: Այն կկիրառվի առաջարկվող ՆԱԲ-ի կողմից և 
կմնա հաստատուն ՆԱԲ-ի վարկավորման առաջին ժամանակաշրջանի համար:  
Ցանցի արտանետումների գործակիցը կվերանայվի և կփոփոխվի ՆԱԲ-ի վարկավորման 
վերանայվող ժամանակաշրջանում` կիրառելով ԳԾ-ի համապատասխան վարկավարման 
ժամանակաշրջանում գործող ՑԱԳ-ը:  
 
Նախագծի արտանետումների հաշվարկ  
«AMS-I.D.»-ի, (տարբերակ  17 (ԳԽ 61)) 20-րդ կետի համաձայն, նախագծի շրջանակում 
արտադրվող վերականգնվող էներգիայի մեծ մասի համար` PEy = 0:   
 
Քանի որ «Հայաստանում փոքր հիդրոէլեկտրակայանների գործողությունների ծրագիր. 
Սեդվի 1+2 հիդրոէլեկտրակայանների նախագիծ»-ը նախատեսում է գետի հունի վրա 
աշխատող էլեկտրակայաններ, ուստի ծրագային արտանետումներ (PEs) ՉԵՆ լինի:  
 
Արտանետումների արտահոսքի գնահատում  
«AMS-I.D.»-ի, (տարբերակ  17 (ԳԽ 61)) 22-րդ կետի համաձայն,   եթե էներգիա արտադրող 
սարքավորումը տեղափոխվում է այլ նախագծից, ապա անհրաժեշտ է հաշվի առնել 
արտահոսքը:  
 
Էներգիա արտադրող որևէ սարքավորում այլ նախագծից չի տեղափոխվի առաջարկվող 
ՆԱԲ` որպես համապատասխանության չափանիշին բավարարելու հետևանք (տես վերևում` 
համապատասխանության չափանիշ (է) 3., ԲԱԺԻՆ դ.5.) ՈՉ ՄԻ արտահոսք հաշվի չի առվել, 
քանի որ օգտագործվում է միայն նոր սարքավորում:  
 
Այսպիսով, LEy = 0: 
 
Արտանետումների կրճատումների հաշվարկ 
Արտանետումների կրճատումները հաշվարկվում են «AMS-I.D.»-ի (տարբերակ 17) 23-րդ 
կետի համաձայն` որպես բազային գծի արտանետումների և ծրագրային արտանետումների 
տարբերություն:   
 

 
(Բանաձև 10, AMS-I.D, Տարբերակ  17) 

որտեղ,   

ERy արտանետումների կրճատումներ y  տարում (տCO2/տարի) 
BEy բազային գծի արտանետումներ y  տարում (տCO2/տարի) 
PEy ծրագրի արտանետումներ y  տարում (տCO2/տարի) 
LEy արտահոսք արտանետումներ y  տարում (տCO2/տարի) 
 
Դ.6.2. «Ex ante» արձանագրվող տվյալներ և պարամետրեր  
Տվյալ/Պարամետր EFCO2,grid,y  (EFgrid,CM) (Հայաստան) 
Չափման միավոր  տCO2/ՄՎժ 
Նկարագրություն CO2 ցանցի արտանետումների գործակից y տարում 
Տվյալների աղբյուր Որպես համակցված տիրույթ հաշվարկված CO2 
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արտանետումների գործակիցը ցանցի հետ կապված 
էներգիայի արտադրության համար y  տարում 
(տCO2/ՄՎժ)  

Կիրառվող մեծություն(ներ) 0.4198 տCO2/ՄՎժ 
Չափման մեթոդները և կարգը «Ex ante» հաշվարկված` ըստ ՑԱԳ գործիքի, Տարբերակ   

02.2.1 (ԳԽ 63), ինչպես ներկայացվում է ԳԾ-ՆՓ-ի 
Հավելված 4-ում (տես նաև վերևում` ԲԱԺԻՆ Դ.6.1. կետի 
պարզաբանում) 
 

Տվյալների նպատակ (i) Բազային գծի արտանետումների հաշվարկ  
Լրացուցիչ մեկնաբանություն  
 
 
 

Հայաստանի էլեկտրացանցի արտանետումների 
գործակիցը որոշվում  է «ex ante» մեկ անգամ, ԳԾ-ի 
վավերացման փուլում և  ֆիքսվում է ԳԾ-ի վարկավորման 
ժամանակաշրջանի  առաջին 7 տարիների համար: 
Այսպիսով, չի պահանջվում կատարել արտանետումների 
գործակցի մոնիտորինգի   և վերահաշվարկ ապագա ՆԱԲ-
ների համար ԳԾ-ի առաջին 7 տարիների ընթացքում:  
Առաջարկվող ՆԱԲ-ի կողմից այն կօգտագործվի որպես 
հաստատուն մեծություն ՆԱԲ-ի վարկավորման առաջին 7 
տարիների ընթացքում:   
Ցանցի արտանետումների գործակիցը կվերանայվի և 
կփոփոխվի ՆԱԲ-ի վարկավորման վերանայվող 
ժամանակաշրջանում` կիրառելով ԳԾ-ի 
համապատասխան վարկավարման ժամանակաշրջանում 
գործող ՑԱԳ-ը: 
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Ա.  
Դ.6.3. Արտանետումների կրճատումների «ex ante» հաշվարկ  
Նախատեսվող արտանետումների կրճատումների (ԱԿ) «ex ante» հաշվարկները կատարվում 
են «Հայաստանում փոքր հիդրոէլեկտրակայանների գործողությունների ծրագիր. Սեդվի 1+2 
հիդրոէլեկտրակայանների նախագծի» համար «Հիդրոէներգետիկա» ՍՊԸ-ի կողմից 
կատարված  էլեկտրաէներգիայի արտադրության գնահատականների հիման վրա 6 :  
Արտանետումների կրճատումների «ex ante» հաշվարկի համար հաշվի են առնվում 
էլեկտրաէներգիայի արտադրության զուտ ծավալի հետևյալ տվյալները`  
Սեդվի 1 + 2 հիդրոէլեկտրակայանների ծրագիր`     1.183 ՄՎ 4,177.2 ՄՎժ:  
 
«Սեդվի Էներգո» ՍՊԸ-ն ակնկալում է մատակարարել էլեկտրաէներգիա վերոնշյալ զուտ 
ծավալը ՀՀ ազգային էլեկտրացանցին` 2014թ.-ի հունվարից սկսած:  
«AMS I.D.» (տարբերակ   17) մեթոդաբանություն համաձայն, նոր սարքավորման տեղադրման 
դեպքում արտահոսքը (LEy)  հաշվի ՉԻ առնվում: «Հայաստանում փոքր 
հիդրոէլեկտրակայանների գործողությունների ծրագիր» ԳԾ-ում ՆԱԲ-ի ներառման 
համապատասխանության չափանիշ է:  Ծրագրի արտանետումները (PEy) հաշվի ՉԵՆ 
առնվում, քանի որ «Հայաստանում փոքր հիդրոէլեկտրակայանների գործողությունների 
ծրագիր. Սեդվի 1+2 հիդրոէլեկտրակայանների նախագիծ»-ը հոսող ջրի վրա աշխատող 
էլեկտրակայան է, առանց ջրամբարի:  
Այսպիսով, արտանետումների կրճատումները հաշվարկվում են հետևյալ բանաձևով`  
ERy = BEy – PEy 
որտեղ,  
ERy = արտանետումների կրճատումներ y  տարում (տCO2e/տարի)  
BEy   = բազային գծի արտանետումներ y  տարում (տCO2e/տարի) 
PEy = նախագծի արտանետումներ y  տարում (տCO2e/տարի) 
Հայաստանի «Էներգետիկ համակարգի ջերմոցային գազերի արտանետումների գործակցի 
հաշվարկման մեթոդաբանական գործիք (տարբերակ 02.2.1)»-ի  համաձայն,  ՀՀ պետական 
(ազգային) էլեկտրական ցանցերի ՋԳ արտանետումների գործակցի  կոմբինացված սահմանը 
(ԿՍ) հաշվարկվում էր «Փոքր հիդրոէլեկտրակայանների նախագծեր  Հայաստանում» ծրագրի 
ԳԾ-ում նկարագրված կարգով:  
 
Երբ կսկվի Սեդվի 1 + 2 ՓՀԷԿ-ի ամբողջ հզորությամբ շահագործումը, բազային գծի 
արտանետումները (BEy) կհաշվարկվեն հետևյալ բանաձևով`  
BEy = EGy x EFCO2,grid,y  = 4,177.2 ՄՎժ x 0.4198 տոննաCO2/ՄՎժ = 1,754 տCO2e/տարի 
Դ.6.4. Արտանետումների կրճատումների «ex ante» գնահատականների ամփոփում  

Տարի 
Բազային գծի 
արտանետումներ 
(տCO2e) 

Նախագծային 
արտանետումներ 
(տCO2e) 

Արտահոսք 
(տCO2e) 

Արտանետումների 
կրճատումներ 
(տCO2e) 

                                                      
 
6 Սեդվի 1 ՓՀԷԿ (Կաճաճկուտ գետի վրա) ծրագրի տնտեսատեխնիկական ուսումնասիրություն, ք. Երևան, 2012թ., 
մշակվել է ««Հիդրոէներգետիկա» ՍՊԸ-ի կողմից: Սեդվի 2 ՓՀԷԿ (Կաճաճկուտ գետի վրա) ծրագրի 
տնտեսատեխնիկական ուսումնասիրություն, ք. Երևան, 2010թ., մշակվել է «Հիդրոէներգետիկա» ՍՊԸ-ի կողմից:  
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2014 1,754 0 0 1,754 
2015 1,754 0 0 1,754 
2016 1,754 0 0 1,754 
2017 1,754 0 0 1,754 
2018 1,754 0 0 1,754 
2019 1,754 0 0 1,754 
20120 1,754 0 0 1,754 
Ընդամենը  12,275 0 0 12,275 
Ընդամենը` 
վարկավորման 
տարիներ 

7 (առաջին վարկավորման ժամանակաշրջանի համար) 

Տարեկան 
միջին` 
վարկավորման 
ժամանակա-
շրջանում  

1,754 0 0 1,754 
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Բ.  
 
Դ.7. Մոնիտորինգի մեթոդաբանության կիրառում և մոնիտորինգի ծրագրի նկարագրություն 
Դ.7.1. Մոնիտորինգի ենթակա տվյալներ և պարամետրեր  
(աղյուսակի օրինակը կիրառել յուրաքանչյուր տվյալի և պարամետրի համար): 
 
 
Տվյալ / Պարամետր  EGBL,y 
Չափման միավոր մվժ/տարի 
Նկարագրություն  ՄԶՄ նախագծի իրականացման արդյունքում ցանց 

մատակարարված էլեկտրաէներգիայի զուտ ծավալը y 
տարում  

Տվյալների աղբյուր  Հաշվարկվել է տեղում կատարված չափումների 
հիման վրա  
Հաշվարկվել է որպես ՓՀԷԿ նախագծի իրականացման 
արդյունքում y տարում էլեկտրաէներգիայի  
արտադրության ընդհանուր (համախառն) ծավալի 
(EGgross,y) և y  տարում էլեկտրաէներգիա սպառման 
միջև տարբերություն (էլեկտրաէներգիայի սպառում 
ՓՀԷԿ մակարդակում կայանի օժանդակ 
սարքավորումների կողմից` ECy):  
 

Կիրառվող մեծություն(ներ)    4,177 մվժ 
(սա գնահատված մեծություն է` արտանետումների 
կրճատումների  «ex ante» հաշվարկի կատարման 
նպատակով)  

Չափման մեթոդները և կարգը Հաշվարկվել է էլեկտրաէներգիայի չափիչ սարքի(երի) 
միջոցով, տեղում` ցանց մատակարարվող և ցանցից 
ստացվող կետում, էլեկտրականության չափումների 
հիման վրա 

Մոնիտորինգի 
հաճախականություն  

Չափումները կկրեն շարունակական բնույթ` առնվազն 
ամսական պարբերականությամբ արձանագրելով 
տվյալները և ամփոփելով դրանք տարեկան 
կտրվածքով:  

ՈԱ/ՈՀ ընթացակարգեր    Չափված տվյալներն օգտագործվում են ցանց 
մատակարարված էլեկտրաէներգիայի զուտ ծավալը 
սպառված էլեկտրաէներգիայի և «Հայաստանի 
էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ից ստացված` 
էլեկտրաէներգիայի վճարման հաշիվների հետ 
խաչաձև համեմատելու նպատակով:  
Չափիչ սարքը պատշաճ կստուգաճշտվի և 
կստուգաճշգրտվի այնպես, ինչպես նկարագրվում է   
ըստ յուրաքանչյուր առանձին պարամետրի   
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Տվյալների նպատակ    (i) Բազային գծի արտանետումների հաշվարկ  
Լրացուցիչ մեկնաբանություն  - 

 
Տվյալ / պարամետր EGgross,y 
Չափման միավոր ՄՎժ/տարի 
Նկարագրություն ՓՀԷԿ-ի նախագծի արդյունքում արտադրված և ցանց 

առաքված էլեկտրաէներգիայի  ընդհանուր 
(համախառն) ծավալ y  տարում (տեղում չափումներ) 

Տվյալների աղբյուր Տեղում չափումներ ցանց էլեկտրաէներգիա 
մատակարարելու կետում տեղադրված 
էլեկտրաէներգիայի չափիչ սարք(եր)ի միջոցով  

Կիրառվող մեծություն(ներ) 4,204 ՄՎժ 
Չափման մեթոդները և կարգը Էլեկտրաէներգիան ցանց մատակարարելու կետում 

տեղադրված էլեկտրաէներգիայի չափից սարք(եր) 
(Օձուն գյուղի տրանսֆորմատորային կայանից 10կՎ 
կետի վրա):  Հաշվիչը ցանցի օպերատորի 
սեփականությունն է, և դրա տվյալները կվերցվեն 
տեղում, ամսական պարբերականությամբ   
 

Մոնիտորինգի 
հաճախականություն 

Չափումները կկրեն շարունակական բնույթ` առնվազն 
ամսական պարբերականությամբ արձանագրելով 
տվյալները և ամփոփելով դրանք տարեկան 
կտրվածքով:  Վերջին վարկավորման 
ժամանակաշրջանի ավարտից 2 տարի հետո 
տվյալները կարխիվացվեն:  
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ՈԱ/ՈՀ ընթացակարգեր    Չափիչ սարքը պատշաճ կստուգաճշտվի 

տեխնոլոգիայի մատակարարի կողմից որակի 
ապահովման ցուցումների (ժամանակացույցեր, 
ընթացակարգեր) և ստուգաճշտման 
համապատասխան ազգային/միջազգային  
ստանդարտի համաձայն (որը որ կիրառելի է): 
Ստուգաճշտման (կալիբրավորման) համար 
պատասխանատու անձը չափիչ սարքի 
սեփականատերն է: Ստուգաչափումը պետք է 
իրականացվի «ՄԶՄ փոքրամասշտաբ նախագծերի 
ընդհանուր մեթադաբանական ուղեցույցի» 
համապատասխան կետի համաձայն:   
Հայաստանում առևտրային նպատակներով սպառվող 
էլեկտրաէներգիայի ստուգիչ/չափիչ սարքերի (վերա) 
ստուգաճշտումը «կարգավորվում» է  բացառապես 
սարքն արտադրող ընկերության կողմից տրված 
ցուցումների համաձայն, իսկ մոնիտորինգն 
իրականացվում է համապատասխանաբար 
սեփականատիրոջ (էլեկտրաէներգիայի 
մատակարարի)  կողմից: Այս առումով չկան որևէ 
հատուկ կանոնակարգեր ազգային մակարդակով:  
 
Հաշվիչի ճշգրտությունը չպետք է լինի 0.5-ից ցածր:  
 

Չափված տվյալներն օգտագործվում են ցանց 
մատակարարված էլեկտրաէներգիայի զուտ ծավալը 
սպառված էլեկտրաէներգիայի և «Հայաստանի 
էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ից ստացված` 
էլեկտրաէներգիայի վճարման հաշիվների հետ 
խաչաձև համեմատելու նպատակով:  
 

Տվյալների նպատակ    (i) Բազային գծի արտանետումների հաշվարկ 
Լրացուցիչ մեկնաբանություն - 

 
Տվյալ / Պարամետր  ECy 
Unit Չափման միավոր ՄՎժ/տարի 
Նկարագրություն ՓՀԷԿ-ի ծրագրային գործունեության արդյունքում 

սպառված էլեկտրաէներգիան y տարում 
 

Տվյալների աղբյուր Տեղում չափումներ ցանցից էլեկտրաէներգիա 
մատակարարելու  կետում տեղադրված 
էլեկտրաէներգիայի չափիչ սարք(եր)ի միջոցով 

Կիրառվող մեծություն(ներ)    27 ՄՎժ («ex ante» գնահատում) 
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Չափման մեթոդները և կարգը Էլեկտրաէներգիայի չափիչ սարքերի տեղադրում 2 

նախագծերի էլեկտրակայաններում: Հաշվիչների 
տվյալները էլեկտրոնային եղանակով  կհավաքագրվեն    
էներգահամակարգում տվյալների հավաքագրման և 
կարգավարական կառավարման  «SCADA» 
համակարգի միջոցով:  

Մոնիտորինգի 
հաճախականություն 

Չափումները կկրեն շարունակական բնույթ` առնվազն 
ամսական պարբերականությամբ արձանագրելով 
տվյալները և ամփոփելով դրանք տարեկան 
կտրվածքով:  Վերջին վարկավորման 
ժամանակաշրջանի ավարտից 2 տարի հետո 
տվյալները կարխիվացվեն: 

ՈԱ/ՈՀ ընթացակարգեր    Չափիչ սարքը պատշաճ կստուգաճշտվի 
տեխնոլոգիայի մատակարարի կողմից որակի 
ապահովման ցուցումների (ժամանակացույցեր, 
ընթացակարգեր) և ստուգաճշտման 
համապատասխան ազգային/միջազգային  
ստանդարտի համաձայն (որը որ կիրառելի է): 
Ստուգաչափման համար պատասխանատու անձը 
չափիչ սարքի սեփականատերն է: Ստուգաչափումը 
պետք է իրականացվի «ՄԶՄ փոքրամասշտաբ 
նախագծերի ընդհանուր մեթադաբանական 
ուղեցույցի» համապատասխան կետի համաձայն:   
Հայաստանում առևտրային նպատակներով սպառվող 
էլեկտրաէներգիայի ստուգիչ/չափիչ սարքերի 
ստուգաչափումը (վերաստուգաչափումը) 
«կարգավորվում» է  բացառապես սարքն արտադրող 
ընկերության կողմից տրված ցուցումների համաձայն, 
իսկ մոնիտորինգն իրականացվում է 
համապատասխանաբար սեփականատիրոջ 
(էլեկտրաէներգիայի մատակարարի)  կողմից: Այս 
առումով չկան որևէ հատուկ կանոնակարգեր ազգային 
մակարդակում:  
 
Հաշվիչի ճշգրտությունը չպետք է լինի 0.5-ից ցածր:  
 

Չափված տվյալներն օգտագործվում են ցանց 
մատակարարված էլեկտրաէներգիայի զուտ ծավալը 
սպառված էլեկտրաէներգիայի և «Հայաստանի 
էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ից ստացված` 
էլեկտրաէներգիայի վճարման հաշիվների հետ 
խաչաձև համեմատելու նպատակով:  

Տվյալների նպատակ    (i) Բազային գծի արտանետումների հաշվարկ 
Լրացուցիչ մեկնաբանություն - 
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A.1.1. Դ.7.2. Մոնիտորինգի ծրագրի նկարագրություն  
>> Մոնիտորինգի ծրագիրը մշակվել է ԳԾ-ՆՓ և AMS I.D. Տարբերակ   17 (ԳԽ 61) 
հաստատված մեթոդաբանության հիման վրա:  
 
 
Մոնիտորինգի ծրագրի նպատակ 
Մոնիտորինգի ծրագրի նպատակն է չափել «Հայաստանում փոքր հիդրոէլեկտրակայանների 
գործողությունների ծրագիր. Սեդվի 1+2 հիդրոէլեկտրակայանների նախագծի» շրջանակում 
ՀՀ ազգային էլեկտրացանց մատակարարվող էլեկտրաէներգիայի զուտ ծավալը:  
 
Մոնիտորինգ իրականացնող կազմակերպություն. ՄԶՄ ՆԱԲ թիմի կառավարման 
կառուցվածքը և պարտականությունների շրջանակը  
Որպես ՆԱԲ-ի իրականացնող, «Սեդվի Էներգիա» ընկերությունը կստանձնի ընթացիկ 
գործունեության,  մոնիտորինգի, տվյալների արձանագրման և զեկուցման ընդհանուր 
պարտականությունները:  
Աշխատանքների մոնիտորինգի և արդյունքների/տվյալների մասին ՀԿԿ-ին 
հաշվետվություններ ներկայացնելու գործառույթներ իրականացնող աշխատակիցների 
կազմը կսահմանվի ընկերության շրջանակներում, ընկերության ստորև ներկայացված 
կառուցվաքծի համաձայն`  

 
 
 
 

• ՓՀԷԿ-ի տնօրենի կողմից ներկայացված ամսական 
հաշվետվությունների ուսումնասիրություն  

• Յուրաքանչյուր ՓՀԷԿ-ում հետագա բարելավման 
հնարավորությունների բացահայտում  

• Հաշվետվությունների ներկայացում և 
հաղորդակցում ՀԿԿ ծրագրի ղեկավարի հետ  

• Զեկուցված տվյալներում 
անհամապատասխանությունների հայտնաբերման 
դեպքում դրանց վերացման/շտկման 
համապատասխան միջոցառումների 
իրականացում  

• Գործառնական աշխատակազմի կողմից 
ներկայացված ամսական հաշվետվությունների 
ընդհանուր արդյունքների վերհանում, վերանայում 
և որակի հսկողություն  

• Մոնիտորինգի սարքերի ստուգաճշտման 

• ՓՀԷԿ-ի տնօրենին ներկայացվող տվյալների 
մոնիտորինգ և զեկուցում` ՆԱԲ-ՆՓ ուղեցույցների 
համաձայն  

• Ամսական կտրվածքով հավաքագրվող տվյալների 
զեկուցում  

• Զեկուցվող պարամետրերում հայտնաբերված որևէ 
անհամապատասխանության մասին տեղեկացում 
/հաշվետվությունների կազմում/  

• Մոնիտորինգի սարքերի ստուգաճշտման 
իրականացում` ըստ անհրաժեշտության:  

Պարտականություններ 

ՆԱԲ ծրագրի 
ղեկավար  

ՄԶՄ ՆԱԲ-ի 
ղեկավար  

Գործառնական 
աշխատակազմ  

ՀԿԿ ծրագրի 
ղեկավար  

ՀԿԿ 



UNFCCC/CCNUCC 
 
ՄԶՄ – Գործադիր խորհուրդ  Էջ 36 
 
 
Գործառնական աշխատակազմ  
Գործառնական աշխատակազմը պատասխանատու է տեղում էլեկտրակայանի 
շահագործման, կայանի գործունեության հսկողության և մոնիտորինգի սարքերի անխափան 
աշխատանքի համար:  
Մոնիտորինգի/չափման սարքերից ստացված մոնիտորինգի տվյալները պետք է 
հավաքագրվեն և զեկուցվեն ՆԱԲ-ի ղեկավարին ամսական պարբերականությամբ, ներառյալ 
տեղեկություններ ցանկացած անհամապատասխանության, խափանման և այլնի մասին:  
Գործառնական աշխատակազմի կողմից զեկուցվող ամսական տվյալները և փաստաթղթերը 
կամփոփվեն ՆԱԲ ծրագրի ղեկավարի կողմից.  
- ՓՀԷԿ-ից հավաքագրված տվյալների ընդհանուր արդյունքներ, 
- անհամապատասխանությունների և դրանց վերացման/շտկման գործողությունների 

մասին հաշվետվություն, 
- մոնիտրորինգի սարքերի ստուգաճշտման իրականացում` ըստ անհրաժեշտության:   
 
ՆԱԲ-ի ղեկավար 
ՆԱԲ ծրագրի ղեկավարի գործառույթները ներառում են`  
- ամսական հաշվետվության ընդհանուր արդյունքների վերջնական ստուգում,  
- համապատասխանության ապահովում մոնիտորինգի ծրագրի, ՄԶՄ տարբերակների և 

ընթացակարգերի (ներառյալ ստուգաճշտման հաճախականության) պահանջների հետ,   
- հաշվետվությունների ներկայացում ՀԿԿ-ի ղեկավարին և հաղորդակցում վերջինիս հետ,   
- որակի հսկողության իրականացման հաստատում, 
- անհամապատասխանությունների հայտնաբերման դեպքում դրանց վերացման/շտկման 

համապատասխան միջոցառումների իրականացում,  
- ծրագրի գործունեության արդյունքում ցանց մատակարարվող էլեկտրաէներգիայի զուտ 

ծավալի հաշվարկի կատարում,  
- ՀԿԿ-ի ղեկավարին ներկայացվող ՆԱԲ-ի տարեկան հաշվետվության կազմում:  
 
ՓՀԷԿ-ի տնօրենը պատասխանատու է ՄԶՄ-ի ՆԱԲ-ին առնչվող բոլոր տեղեկություններն 
էլեկտրոնային եղանակով և թղթային կրիչներով (անհրաժեշտության դեպքում) պահելու և 
արխիվացնելու համար:  
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Մոնիտորինգ և տվյալների արխիվացում  

• Մոնիտորինգի սարքեր և տեղադրում  
Առաջարկվող ծրագրի գործունեության արդյունքում արտադրվող և ցանց մատակարարվող 
էլեկտրաէներգիայի համախառն ծավալի մոնիտորինգը կիրականացվի էլեկտրաէներգիայի 
չափիչ սարքի միջոցով, որը կտեղադրվի էլեկտրաէներգիան ցանց մատակարարելու կետում 
(Օձունի տրանսֆորմատորային կայանից 10կՎ կետի վրա): «ABB EA02RAL B3» տեսակի 
հաշվիչը ցանցի օպերատորի սեփականությունն է, և դրա տվյալները կվերցվեն տեղում, 
ամսական պարբերականությամբ:    
Էլեկտրաէներգիայի սպառման ծավալի (օժանդակ սարքավորումների և կայանի տեղանքում 
էլեկտրաէներգիայի սպառում) մոնիտորինգը կիրականացվի 2 նախագծերի տեղանքների 
կայաններում տեղադրված չափիչ սարքի միջոցով, որը կտեղադրվի ներքին 
տրանսֆորմատորի 10կՎ մակարդակում:  
 
Օգտագործվող բոլոր սարքերը/սարքավորումները կհամապատասխանեն ազգային 
տեխնիկական ստանդարտներին:  
 

• Տվյալներ մոնիտորինգ և կառավարում  
 
Մոնիտորինգի բոլոր տվյալներն ու արձանագրությունները կարխիվացվեն էլեկտրոնային 
եղանակով: Էլեկտրոնային փաստաթղթերը կպահուստավորվեն լազերային կամ կոշտ 
սկավառակի վրա և յուրաքանչյուր վարկավորման ժամանակաշրջանի ավարտից հետո 
կպահվեն առնվազն 2 տարի ժամկետով:  
 
Որակի ապահովում և որակի հսկողություն  
Տվյալների հուսալիությունը և թափանցիկությունն ապահովելու նպատակով ՆԱԲ-ի 
իրականացնողը, ՀԿԿ-ի հետ համատեղ, կմշակի և կիրականացնի որակի ապահովման և 
որակի հսկողության (ՈԱ/ՈՀ) միջոցառումներ` տվյալների ընթերցումը, արձանագրումը, 
ստուգումը /աուդիտը/, ինչպես նաև տվյալների և հարակից փաստաթղթերի արխիվացումը 
արդյունավետ կերպով վերահսկելու և կառավարելու նպատակով:  
 
Մոնիտորինգի սարքերը կստուգաճշտվեն պարբերաբար և պատշաճորեն` սարքն 
արտադրող/մատակարարող ընկերության որակի ապահովման հրահանգների 
(ժամանակացույցեր, ընթացակարգեր) կամ տվյալ բնագավառի համապատասխան 
ազգային/միջազգային նորմերի և պահանջների համաձայն (առկայության դեպքում): 
 
Չափիչ սարքերի վնասման դեպքում կիրառվող ընթացակարգեր 
Չափիչ սարքերի վնասման և դրանց տվյալների ընթերցման անհնարինության դեպքում 
կիրառվում են էլեկտրաէներգիայի գնման պայմանագրով սահմանված ընթացակարգերը` 
ՆԱԲ-ի կողմից արտադրված էլեկտրաէներգիայի զուտ ծավալը գնահատելու համար:  
 
Կարողությունների զարգացում  
 
ՆԱԲ-ի ղեկավարի ՄԶՄ կարողությունների զարգացումը կիրականացվի ՄԶՄ 
փորձագետների կողմից (ՀԿԿ-ի կամ վերջինիս կողմից հրավիրված մասնագետների կողմից): 
Սա կապահովի այն, որ ՆԱԲ-ի ղեկավարը պատրաստ լինի ստանձնելու առաջարկվող ՆԱԲ-
ի իրականացման հետ կապված պարտականությունները:  
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ԲԱԺԻՆ Ե.  Հաստատում և թույլտվություն  
Ընդունող երկրի հաստատման նամակը (LoA) վավերացման փուլի սկզբի դրությամբ դեռևս չի 
ներկայացվել:  

- - - - - 
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Հավելված 1. ՆԱԲ-ի համար պատասխանատու կազմակերպության/անձի կապի տվյալները 
Կազմակերպություն «ՍԵԴՎԻ ԷՆԵՐԳՈ» ՍՊԸ 

Հասցե (փողոց, 
փաստային հասցե)   

Փող. 7, տուն 16 

Շենք   

Քաղաք  Երևան 

Մարզ/շրջան  

Փոստային կոդ  0047 

Երկիր  Հայաստանի Հանրապետություն 

Հեռախոս  

Ֆաքս   

Էլ. փոստ  grigor.gabayan@hydroenergetica.am 

Վեբկայք`   

Կապի 
պատասխանատու 

 

Անվանում/վերնագիր  

Դիմելաձև  Պրն. 

Ազգանուն  Գաբայան  

Երկրորդ անուն     

Անուն  Սարգիս 

Վարչություն/բաժին  

Բջջային հեռ.  +374 98 919111 

Ուղիղ ֆաքս  +374 10 655380 

Ուղիղ հեռ.` +374 10 653159 

Անձնական էլ. փոստ   

Հավելված 2. Պետական ֆինանսավորման հաստատում 

«Հայաստանում փոքր հիդրոէլեկտրակայանների գործողությունների ծրագիր. Սեդվի 
1+2 հիդրոէլեկտրակայանների նախագիծ»-ը (ՆԱԲ) չի ստանում պետական ֆինանսավորում 
Հավելված I-ը ստորագրած որևէ երկրից:   

(տես սույն ՆԱԲ-ՆՓ-ի ԲԱԺԻՆ Ա.11.-ը): 

Հավելված 3. Ընտրված մեթոդաբանության (մեթոդաբանությունների) կիրառելիությունը 

Տես սույն ՆԱԲ-ՆՓ-ի ԲԱԺԻՆ Դ.2. կետը:  

mailto:grigor.gabayan@hydroenergetica.am
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 Հավելված 4.  Արտանետումների կրճատումներ «ex ante» հաշվարկի մասին լրացուցիչ 
սկզբնական տեղեկություններ  

Տես սույն ՆԱԲ-ՆՓ-ի ԲԱԺԻՆ Դ.6.3. կետը:   

Հավելված 5. Մոնիտորինգի ծրագրի մասին լրացուցիչ սկզբնական տեղեկություններ  

Տես սույն ՆԱԲ-ՆՓ-ի ԲԱԺԻՆ Դ.7.2. կետը:   
- - - - - 

Փաստաթղթի պատմություն  
 

Տարբերակ  Ամսաթիվ  Վերանայման/փոփոխություն(ներ)ի բնույթը   
02.0 ԳԽ 66 

13-ը մարտի 2012թ.  
Վերանայվել է «Փոքրամասշտաբ նախագծերի բաղադրիչի նախագծային 
փաստաթղթի ձևը լրացնելու ուղեցույցների» հետ 
համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով (ԳԽ 66, Հավելված 
17):  

01 ԳԽ33, Հավելված 44 
27-ը հուլիսի 2007թ.  

Առաջին ընդունման ամսաթիվ 

Որոշման տեսակը` իրավական ակտ  
Փաստաթղթի տեսակը` ձև  
Բիզնես գործառույթը` գրանցում  
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