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SoCalGas-ը հայտարարում է Լոս Անջելեսի վարչաշրջանի հետ 

համաձայնության մասին՝ Ժամանակավոր վերաբնակեցման 

ծրագրի դադարեցման վերաբերյալ 
 

SoCalGas-ի կողմից տրամադրված վերաբնակեցման ծառայությունները կարող են 

ավարտվել անգամ կիրակի օրը՝ մայիսի 22-ին 
 

ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍ,  22 մայիսի 2016թ. ,  Հարավային Կալիֆորնիայի Գազի ընկերությունը 

(SoCalGas) այսօր հայտարարեց,  որը ընկերությունը և Լոս Անջելեսի վարչաշրջանը 

համատեղ հայտարարություն են ներկայացրել Առաջին ատյանի դատարան՝ 
համաձայնելով,  որ ժամանակավոր վերաբնակեցման ծրագրի շարունակություն 

պահանջող դատական նախնական որոշումը պետք է դատարանի կողմից չեղյալ 
համարվի՝ սկսած ուրբաթ օրը՝ 2016թ.  մայիսի 20-ը երեկոյան ժամը 5:00-ը։  Այս 

հարցին և դրան առնչվող այլ խնդիրներին նվիրված դատական նիստը կկայանա 

ուրբաթ օրը՝ 2016թ.  մայիսի 20-ին։ Վարչաշրջանը և SoCalGas-ը չեն համաձայնել 
վերաբնակեցված բնակիչների տուն վերադառնալու ժամկետի հարցում։ SoCalGas-ը 

առաջարկում է,  որ վերաբնակեցված բնակիչները պետք է տուն վերադառնան մինչև 

այս շաբաթվա վերջը,  իսկ վարչաշրջանը առաջարկում է,  որպեսզի ներկայումս 

վերաբնակեցված բնակիչների տների ներքին մաքրման ծրագիրը վճարվի SoCalGas-ի 

կողմից և տուն վերադառնալու համար ավելի երկար անցումային ժամկետ (այս 

մաքրումից հետո հինգ օր,  և մաքրման ծառայություն չընտրած բնակիչների համար 

ութ օր՝ մայիսի 20-ից հետո)։ Վերաբնակեցման ծրագրի առաջարկվող ավարտը տեղի 

է ունենում այն բանից հետո,  երբ բոլոր առկա տվյալները,  ներառյալ՝ Լոս Անջելեսի 

վարչաշրջանի Հանրային առողջապահության վարչության (DPH) տան ներսի 

նմուշառման ծրագրի հրապարակված վերջին արդյունքները ցույց կտան,  որ Porter 

Ranch-ի տարածքի վերաբնակեցված բնակիչների համար անվտանգ է տուն 

վերադառնալը։ 



Հանրային առողջապահության վարչության տվյալները պարզորոշ ցույց են տալիս,  

որ գործակալության կողմից տներում ստուգված մոտ 250 նյութերից,  ներառյալ 
բարիումի նման մետաղներից,  և ոչ մեկը չի հայտնաբերվել առողջության համար 

վտանգ ներկայացնող մակարդակներում։ Տվյալները հաստատում են այն,  ինչ արդեն 

ցույց են տվել դրսի օդի հազարավոր նմուշներ՝ արտահոսքի հետևանքով հանրային 

առողջության հետ կապված վտանգ չկա,  և որ վերաբնակեցում ընտրած 

բնակիչների համար տուն վերադառնալը անվտանգ է,  և դա այդպես էր նաև 

նախկինում։  

SoCalGas-ը շարունակում է աշխատել՝ նորմալ կյանքի ընթացքին վերադառնալուն 

աջակցելու համար։ Վերջին մի քանի ամսվա ընթացքում,  մեր ջանասեր 

աշխատակիցները,  որոնցից շատերը ապրում են Porter Ranch-ում,  սպասարկել են 

ավելի քան 30000 բնակիչների մեր Համայնքային ռեսուրսների կենտրոնում,  

ժամանակավոր կացարաններ տրամադրել ավելի քան 8000 ընտանիքների,  մշակել 
ավելի քան 41000 փոխհատուցում՝ $76 միլիոն ընդհանուր գումարով,  տեղադրել 38000 

օդի ֆիլտրման համակարգեր և մաքրել հանրային այգիները,  

խաղահրապարակները և դպրոցները։   

SoCalGas-ը կշարունակի արագ աշխատել՝ փոխհատուցումները մշակելու և 

արտահոսքի պատճառով գազի արտանետման ազդեցությունը նվազեցնելու 
վերաբերյալ իր խոստումը կատարելու համար։   
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Ընկերության մասին.  Southern California Gas Co.-ն (SoCalGas) ավելի քան 145 տարի իր 
հաճախորդներին է մատակարարում մաքուր,  անվտանգ և հուսալի բնական գազ:  
Այն հանդիսանում է երկրի բնական գազի ամենամեծ տարածքը՝ ծառայություններ 
տրամադրելով 21.6 միլիոն հաճախորդներին,  5.9 միլիոն մետր հեռավորության 
վրա,  500 համայնքներում:  Հիմնարկության սպասարկման տարածքը ներառում է 
մոտ 20000 մղոն քառակուսի՝ Կենտրոնական և Հարավային Կալիֆորնիայի 
տարածքով մեկ՝ Վիսալիայից մինչև Մեքսիկայի սահմանը:  SoCalGas-ը համարվում է 
Sempra Energy-ի (NYSE: SRE) կառավարվող մասնաճյուղը՝ Fortune 500-ի էներգետիկ 
ծառայություններ մատուցող հոլդինգային կազմակերպություն, որի կենտրոնական 
գրասենյակը գտնվում է Սան Դիեգոյում:  
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Այս մամլո հաղորդագրությունը պարունակում է պնդումներ,  որոնք պատմական 
փաստեր չեն հանդիսանում,  այլ պարունակում են կանխատեսող 
հայտարարություններ,  որոնք համապատասխանում են 1995թ.  Անհատական 
արժեթղթերի դատական վեճերի բարեփոխման օրենքին:  Այս 
հայտարարությունները կարելի է առանձնացնել այնպիսի բառերով,  ինչպիսիք են՝ 
" կարծում է, "  " ակնկալում է, "  " նախատեսում է, "  " պլանավորում է, "  " հաշվարկում 
է, "  " նախագծում է, "  " կանխատեսում է, "  " մտածում է, "  " մտադրվում է, "  
" ենթադրում է, "  " կախված է, "  " պետք է, "  " կարող է, "  " կաներ, "  " կանի, "  
" վստահ է, "  " հավանական, "  " պոտենցիալ, "  " հավանական, "  " առաջարկվող, "  
" թիրախային, "  " հետապնդել, "  " նպատակ, "  " հեռանկար, "  " պահպանել"  կամ 
նմանատիպ արտահայտություններ կամ ղեկավարության,  պարտավարության,  
պլանների,  նպատակների,  հնարավորությունների,  կանխատեսումների,  
նախաձեռնությունների,  նպատակների կամ մտադրությունների քննարկումներ:  
Կանխատեսման հայտարարությունները չեն երաշխավորում դրանց 
իրականացումը:  Դրանք ներառում են ռիսկեր,  անորոշություններ և 
ենթադրություններ:  Ապագա արդյունքները կարող են մեծապես տարբերվել 
կանխատեսվող հայտարարություններում տեղ գտածներից:   

 

Կանխատեսման հայտարարությունները մշտապես հիմնված են տարբեր 
ենթադրությունների վրա,  որոնք ներառում են ապագայի վրա հիմնված 
դատողություններ և այլ ռիսկեր,  ներառյալ՝ տեղական,  ռեգիոնալ,  և ազգային 
տնտեսական,  մրցակցային,  քաղաքական,  օրենսդրական,  իրավական և 
կարգավորիչ պայմաններ,  որոշումնար և զարգացումներ;  գործողություններ և 
գործողությունների ժամկետներ,  ներառյալ ընդհանուր սակագնի գործի 
որոշումներ,  նոր կանոնակարգեր,  շինարարության թույլտվություններ շահագործող 
և պահպանող հիմնարկներ և սարքավորումներ և օգտագործման 
հողատարածքներ,  արտոնության համաձայնագրեր և գործունեության վկայագրեր՝ 
տրված Կալիֆորնիայի Հանրային կոմունալ ծառայությունների հանձնաժողովի,  
Կալիֆորնիայի նահանգային օրենսդիր մարմնի,  ԱՄՆ Էներգիայի 
նախարարության,  Նավթի,  գազի և գեոթերմալ ռեսուրսների Կալիֆորնիայի 
բաժնի,  Դաշնային Էներգիայի ղեկավարման հանձնաժողովի,  Կալիֆորնիայի 
Էներգիայի հանձնաժողովի,  ԱՄՆ Շրջակա միջավայրի պաշտպանության 
գործակալության,  Խողովակաշարի և վտանգավոր նյութերի անվտանգության 
վարչության,  Կալիֆորնիայի Օդի ռեսուրսների հանձնաժողովի Հարավային ափի 
օդի որակի կառավարման շրջանի,  քաղաքների և վարչաշրջանների և ԱՄՆ այլ 
կարգավորող,  պետական,  շրջակա միջավայրի մարմինների կողմից;  բիզնեսի 
զարգացման ջանքերի և կառուցման,  պահպանման և կապիտալ նախագծերի 



ժամանակը և հաջողությունը,  ներառյալ ռիսկերը՝ ժամանակին թույլտվություններ,  
լիցենզիաներ,  վկայագրեր և այլ թույլտվություններ ձեռքբերումից,  շահագործումից 
և երկարացումից կախված և այդ նախագծերի համար համապատասխան և 
մրցունակ ֆինանսավորման ձեռքբերման վտանգները;  կարգավորող նախադեպից 
շեղումները կամ գործելակերպը,  որը հանգեցնում է նպաստների վերաբաշխման 
կամ բաժնետերերի և սակագին վճարողների վրա դրված բեռին ու ձգձգումները 
կարգավորիչ մարմնի թույլտվությունը՝ վերականգնել ծախսերը հաճախորդներից 
գանձվող սակագների տեսքով;  էլեկտրաէներգիայի և բնական գազի,  և բնական 
գազի խողովակաշարի և պահեստավորման հիմնարկի առկայությունը,  այդ թվում 
խախտումները,  որոնք առաջանում են Հյուսիսամերիկյան փոխանցման ցանցի 
խափանումների պատճառով,  բնական գազը պահեստային հիմնարկներից հանելու 
և այնտեղ այն լցնելու մորատորիումը,  խողովակաշարերի պայթյունները և 
սարքավորումները խափանումները;  էներգիայի շուկաները;  ժամանակը և 
ապրանքների գների փոփոխությունների մակարդակը;  բնական գազի 
պահեստավորման ակտիվների վրա բնական գազի ցածր գների ազդեցությունը,  
բնական գազի գների ցածր փոփոխականությունը և անկարողությունը ձեռք բերելու 
նպաստավոր երկարատև համաձայնագրեր բնական գազի պահեստավորման 
ծառայությունների համար;  քաղաքացիական և քրեական դատավարության,  
ինչպես նաև կարգավորող հետաքննությունների լուծումները;  ռիսկերը,  որ մեր 
գործընկերները կամ կոնտրագենտները չեն կարողանա կամ չեն ցանկանա 
կատարել իրենց պայմանագրային պարտավորությունները;  կապիտալի շուկաների 
վիճակներ,  ներառյալ վարկերի հասանելիություն և մեր ներդրումների 
իրացվելիություն,  ինչպես նաև գնաճ և տոկոսադրույքներ;  էներգետիկ ցանցերի,  
բնական գազի պահեստների և խողովակաշարերի ենթակառուցվածքների 
կիբերանվտանքության վտանգներ,  մեր բիզնեսը իրականացնելու համար 
տեղեկություններ և համակարգեր,  մեր սեփականության տեղեկությունների 
գաղտնիության և մեր հաճախորդների և աշխատակիցների անձնական 
տեղեկություններ,  տեռորիստական հարձակումներ,  որոնք վտանգում են 
համակարգի գործունեությունը և կարևոր ենթակառուցվածքները և 
պատերազմները;  եղանակայաին պայմանները,  բնական արհավիրքները,  
աղետալի վթարները,  սարքավորումների խափանումները և այլ դեպքերը,  որոնք 
կարող են ընդհատել մեր գործունեությունը,  վնասել մեր կառուցվածքները և 
համակարգերը,  ապտճառ դառնալ ջերմոցային գազերի և վտանգավոր նյութերի 
արտանետման և ենթարկել մեզ երրորդ կողմի պատասխանատվության գույքի 
վնասի կամ անձնական վնասվածքի,  որոնցից որոշները կարող են 
ապահովագրված լինել;  անկարողություն կամ վճռականություն չներգրավվել 
երկարաժամկետ առք ու վաճառքի պայմանագրերի մեջ կամ երկարաժամկետ 
կազմակերպությունների հնարավորությունների պայմանագրերի մեջ՝ շուկայի 
անբավարար հետաքրքրության,  անհրապուրիչ գների և այլ գործոնների 



պատճառով և այլ անորոշություններ,  որոնք բոլորը դժվար է կանխատեսել և որոնք 
կարող են լինել մեր վերահսկողությունից դուրս.   

 

Այդ ռիսկերը և անորոշությունները ավելի ընդլայնված քննարկվում են 
հաշվետվությունների մեջ,  որոնք մենք ներկայացրել ենք Արժեթղթերի և 
փոխանակման հանձնաժողովին:  Այս հաշվետվությունները մատչելի են EDGAR 
համակարգի միջոցով անվճար SEC-ի կայքում՝ www.sec.gov:  Ներդրողները չպետք է 
լիովին հիմնվեն ցանկացած կանխատեսվող հայտարարությունների վրա:  Այս 
կանխատեսվող հայտարարությունները խոսում են միայն տվյալ օրվանից հետոյի 
մասին և կազմակերպությունը ոչ մի պատասխանատվություն չի կրում թարմացնելու 
կամ վերանայելու այս կանխատեսումները կամ կանխագուշակումները կամ 
ապագան կանխատեսող այլ հայտարարությունները՝ նոր տեղեկությունների ի հայտ 
գալու,  ապագա դեպքերի կամ դրանց բացակայության պատճառով:  
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