
Անվտանգության գոտիներ

           Էլեկտրական ցանցերի, տվյալ դեպքում  բարձր լարման ենթակայանների, բաշխիչ 
սարքվածքների,  հոսանքատարների,  էլեկտրահաղորդման օդային,  ստորգետնյա և 
ստորջրյա գծերի և դրանց առընթեր կառույցների  անվտանգության գոտին այդ 
օբյեկտների շրջակա տարածքն է,  որն ապահովում է այդ օբյեկտների բնականոն 
գործունեությունը,  քաղաքացիների և շահագործող անձանց անվտանգությունն ու գույքի 
պաշտպանությունը:
Էլեկտրական ցանցերի անվտանգության գոտիներում առանց այն տնօրինող 
ձեռնարկության թույլատվության արգելվում է իրականացնել ցանկացած շենքի և 
կառույցի շինարարություն,  հիմնանորոգում,  վերակառուցում կամ քանդում,  ամեն 
տեսակի լեռնային,  բեռնման-բեռնաթափման,  հունի խորացման,  հողահանման, 
պայթեցման,  հողաբարելավման աշխատանքներ կատարել,  ավտոլցակայանների և 
վառելիքաքսուքային պահեստարանների տեղադրում,  5  տոննայից ավելի զանգված 
ունեցող ծանրություների նետում,  այրվող,  կոռոզիական և վառելիքաքսուքային նյութեր 
դատարկել ու թափել,  կրակ վառել,  ծառեր և թփեր տնկել կամ հատել, 
դաշտակացարաններ զետեղել,  մետաղալարե,  խաղողի ցանկապատեր կառուցել, 
գյուղատնտեսական մշակաբույսեր ոռոգել,  հաղորդալարերի և հենասյուների վրա 
կողմնակի առարկաներ գցել,  և դրանց մոտեցնել,  հենասյուների վրա բարձրանալ, 
անտառուղիներում 4  մետրից ավելի բարձրություն ունեցող ծառերի առկայությունը, 
ճանապարհի մակերևույթից 4,5մ.  ավելի մեքենաների երթևեկությունը 
(էլեկտրահաղորդման օդային գծերի պահպանման գոտիներում),   0,3  մ.  ավելի 
խորությամբ,   իսկ հերկվող հողերում 0,45  մետրից ավելի խորությամբ հողային 
աշխատանքներ կատարել (էլեկտրական ստորգետնյա մալուխային գծերի պահպանման 
գոտիներում) և այլն:  
      Անվտանգության գոտու համար նախատեսված հողամասի ինքնակամ (առանց 
համապատասխան իրավուքի,  ձևակերպման և քաղաքաշինական փաստաթղթերի 
առկայության)   զավթումը չդադարեցնելը և չքանդելը մեկ տարվա ընթացքում նույն 
արարքի համար կրկնակի վարչական տույժ նշանակելուց հետո պատժվում է ուղղիչ 
աշխատանքներով`  առավելագույնը 2  տարի ժամկետով,   իսկ այն պաշտոնատար 
անձինք,  որոնց պարտականությունների մեջ է մտնում վերը նշված երևույթների 
կասեցումը,  կարող են դատապարտվել նույնիսկ ազատազրկման`  մեկից երկու տարի 
ժամկերով (ՀՀ քրեական օրենսգիրք. 315-1 և 315-2 հոդվածներ):
       Էլեկտրական ցանցերի անվտանգության գոտիներում ցանկացած աշխատանք կարող 
է կատարվել միայն «ՀԷՑ» ՓԲ ընկերության համաձայնության դեպքում:  Հակառակ 
պարագայում,  անվտանգության գոտու չափերի խախտումով կառուցված շենք-
շինություններին չեն հատկացվի էլեկտրամատակարարման տեխնիկական պայմաններ: 
Նման կառույցների էլեկտրամատակարարումը կկատարվի անվտանգության գոտիների 
վերականգնումից հետո:         
 
  
            Անվտանգության գոտիների չափերի սահմանումը,  անվտանգ շահագործումը և 
պահպանությունը իրականացվում է «Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքի,  ՀՀ 
Քաղաքացիական օրենսգրքի,  ՀՀ կառավարության «Էներգետիկայի բնագավառի 
օբյեկտների անվտանգության գոտիների չափերը և դրանց օգտագործման կարգը 
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հաստատելու մասին» 26.05.1998թ. թիվ 313 որոշմամբ և ՀՀ կառավարության 18.05.2000թ. 
թիվ 249  որոշմամբ հաստատված «1000  Վոլտ և բարձր լարման էլեկտրական ցանցերի 
պահպանության» կանոնների,  տարբեր նախարարությունների նորմատիվային 
փաստաթղթերի հիման վրա:  Միևնույն ժամանակ 2006թ.  հոկտեմբերի 9-ին Մոսկվայում 
կայացած ՀՀ և ՌԴ միջև տնտեսական համագործակցության միջպետական 
հանձնաժողովի  ութերորդ  նիստում ընդունվել  է «ԻՆՏԵՐ  ՌԱՈ  ԵԷՍ»  ՓԲԸ-ի,  ՀՀ 
Էներգետիկայի  նախարարության,   ՀՀ  Տարածքային  կառավարման  նախարարության, 
ՀՀ  կառավարությանն  առընթեր  Ոստիկանության  և  Անշարժ  գույքի  կադաստրի 
պետական  կոմիտեի  միջև  համաձայնեցված  գործողությունների   որոշումը:
   «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից այդ որոշման հիման վրա 
նամակագրություն է հաստատվել նշված գերատեսչություների հետ,  որոնք իրենց 
պատրաստակամությունն են հայտնել համագործակցել ընկերության էներգետիկ 
օբյեկտների անվտանգ շահագործման,  էլեկտրաէներգետիկական ոլորտի 
հիմնարկություններում և համպատասխան շինություններում շինարարությանը, 
նորոգմանն ու վթարա-վերականգնողական խնդիրների շուրջ:
Հաշվի առնելով էներգետիկ օբեկտների անվտանգության գոտիների խախտման 
բազմաթիվ փաստերը,  ՀՀ կառավարությունը 03.06.2004թ.  ընդունել է թիվ 1102-Ն 
որոշումը`  «Էներգետիկայի բնագավառի օբյեկտների անվտանգ շահագործումն 
ապահովող միջոցառումների մասին»:  
    Համաձայն այդ որոշման բացահայտված խախտումները հիմնականում 
դասակարգվում են ըստ հետևյալ չափանիշների.
1. անվտանգության գոտիներում կառուցված շենք-շինությունները,  որոնց 

սեփականատերերը համաձայն են  սեփական միջոցների հաշվին վերականգնել 
անվտանգության գոտու չափերը`  էլեկտրահաղորդման գծերի կամ շենք-
շինությունների տեղափոխման միջոցով (սեփականատերերի և «ՀԷՑ» ՓԲԸ միջև 
անվտանգության գոտու չափերի վերականգնման մասին պայմանագրի կնքում),

2. պետական կամ համայնքային նշանակության հողամսերի վրա ինքնակամ 
կառուցված շենք-շինություններ (ենթակա են քանդման`  ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով կամ որոնց նկատմամբ պետք է կիրառվեն ՀՀ քաղ. օրենսգրքով 
սահմանված նորմերը).

3. անվտանգության գոտիներում կառուցված  շենք-շինություններ,  որոնք ունեն 
տարածքային կառավարման (Երևանի քաղաքապետարան)  կամ տեղական 
ինքնակառավարման մարմնի թույլտվությունը (ենթակա են քանդման`  պետության 
կամ համայնքի կարիք սահմանելու պայմանով կամ էներգետիկ օբյեկտի 
տեղափոխման և անվտանգության գոտու վերականգնման համար անհրաժեշտ 
ծախսերի նախահաշվի կազմում.  առաջին դեպքում տրվում է փոխհատուցում,  իսկ 
2-րդ դեպքում ֆինանսավորվում է  պետության կամ   համայնքի  բյուջեից):    

Համաձայն ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 212-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «Հասարակական 
կարիքների համար մայրուղային-գծային ինժեներական ենթակառուցվածքների 
(էլեկտրահաղորդման և կապի գծեր, գազատարներ, ջրմատակարարման, ջրահեռացման, 
ջերմամատակարարման  համակարգեր),  օդային և  ստորգետնյա մալուխային գծերի ու 
խողովակաշարերի,  հենասյուների և դրանց անվտանգ շահագործման հետ կապված այլ 
շինությունների պահպանման ու սպասարկման նպատակով  համապատասխան 
հողամասերում,  անկախ  սեփականության իրավունքի սուբյեկտից,  սահմանվում է 
անվճար, հարկադիր և մշտական սերվիտուտ»:  
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