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Մինչև 500 կՎտ դրվածքային հզորությամբ սեփական կարիքների 

բավարարման նպատակով (բաշխիչ ցանցին ինտեգրված) 

ֆոտովոլտային էլեկտրակայանի կողմից ցանցին էներգիայի 

մատակարարման սակագինը (եկամուտը 1 կՎտժ-ից)3 

22.49 

100 և ավելի կՎտ դրվածքային հզորությամբ համակարգերի դեպքում 

ցանցին էլեկտրաէներգիայի մատակարարման համար նախատեսված 

տրանսֆորմատորի հզորությունը և/կամ տեխնիկական բնութագրերը / 

ցանցի կողմից էլեկտրաէներգիայի ընդունման և մատակարարման 

առկա հզորությունը (ԿՎԱ / ՄՎտ) 

- 

Էլեկտրաէներգիայի հաշվառման համակարգի առկայություն (Այո՝ 

անհատական հաշվիչ, համակցված հաշվիչ, այլ տարբերակ / Ոչ) 
Այո, երկսակագին 

Ջեռուցման համակարգի առկայություն 

(Այո՝ կենտրոնացված, տեղական կաթսայատուն, անհատական գազի 

կաթսա, այլ տարբերակ / Ոչ) 

Գազի կաթսա 

Ջեռուցման համակարգի առաջնային էներգիան (բնական գազ, 

էլեկտրաէներգիա, դիզել, ածուխ, վառելափայտ, գոմաղբ և այլն) 
Բնական գազ 

Տաք ջրի մատակարարում 

(Այո՝ կենտրոնացված, տեղական գազի կաթսա, տեղական 

էլեկտրական կաթսա, այլ տարբերակ / Ոչ) 

Գազի կաթսա, տաք ջուր 

առկա է միայն գազի 

կաթսան աշխատելու 

ժամանակահատվածում՝ 

նոյեմբեր-ապրիլ 

Տաք ջրի տարեկան սպառում (լիտր/տարի կամ կՎտժ/տարի)  

‐ լոգանք  

‐ մաքրում (լվացք)  

‐ եփում  

‐ այլ (նշել)  

Կառույցի/շենքի շահագործման օրերը և ժամերը (օր/տարի և ժամ/օր) 252 օր 

Տաք ջրի ամենաշատ (պիկային) սպառման ժամանակը (նշել 

ժամանակահատվածը, օրինակ, ամիս) 

Նոյեմբեր-ապրիլ 

ամիսներին, երբ 

ջեռուցման նպատակով 

աշխատում է գազի 

կաթսան: 

Տաք ջրի մատակարարման համակարգի առաջնային էներգիան 

(բնական գազ, էլեկտրաէներգիա, դիզել, ածուխ, վառելափայտ, գոմաղբ 

և այլն) 

Բնական գազ 

Այլ տեղեկատվություն  

* Նոր ցանցային ՖՎ էլեկտրակայանի դեպքում, որը էլեկտրաէներգիա է մատակարարում ազգային ցանցին: 
 

4.1. Կառույցի դեպքում. ջեռուցման նպատակով էներգիայի և վառելիքների  տարեկան սպառումը և 

հարակից ծախսերը նախորդ  3 տարիներին 

Տարի 

Էլեկտրաէներգիայի 

սպառում 

(ՄՎտժ/տարի) 

Էլեկտրաէներգիայի 

տարեկան ծախսեր 
Բնական գազի 

սպառում  

(մ3/տարի) 

Բնական գազի 

տարեկան ծախսեր 

եվրո ՀՀ դրամ եվրո ՀՀ դրամ 

2018 թ.    9598 2494.2 1334122 

2017թ.    10865 2823.5 1510235 

2016թ.    12085 3435.3 1837477 

                                                       
3 Բնակչությանը վաճառվող էլեկտրական էներգիայի համար ՀՀ ՀԾԿՀ-ի կողմից սահմանված ցերեկային 

սակագնի (2019թ. ապրիլ ամսվա դրությամբ՝44.98 ՀՀ դրամ / կՎտժ ) 50%-ը:  
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Փաստա
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ՖՎ մոդո
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 Այս աղյ

մատուցո

առաջար

փորձագե

անելի օժանդ

աթղթերի հղո

ելի օժանդակ

իծ, տեխնիկա

աթուղթ / աղբ

աթուղթ / աղբ

աթուղթ / աղբ

րի կողմից ի

գրություն 5 

ետր 

ՈԼՏԱՅԻՆ ՀԱ

ան գումարայ

արգի տեսակ

արգի գումար

ատուն հոսա

գիայի ակնկ

ոլտային (ՎՖ

ուլի անհատ

ուլի տեսակը

ուլների թիվը

տորներ 

տորների տես

տորների անվ

տորների թիվ

աժային  (հենք

արգի դիրքը 

 հարավ-ար

                    
յուսակը կարե

ող կազմակեր

րկների հիման

ետների հետ: 

ակ փաստա

ումները կամ

կ փաստաթ

ատնտեսակ

բյուր N1: ___

բյուր N2 : ___

բյուր N3 : ___

րականացվե

ԱՄԱԿԱՐԳ 

յին հորիզոն

կը (ցանցայի

րային հզորո

անքի պիկայի

կալվող տարե

Ֆ) մոդուլներ 

տական հզորո

ը (միաբյուրե

ը, հատ 

սակը (ցանցա

վանական մո

վը, հատ 

քային) կառո

(կողմնորոշ

ևելք, հարավ

                    
ելի է լրացնել 

րպությունների

ն վրա: Խնդիրն

աթղթեր (ըստ

մ կցել փաստ

թղթեր (օրինա

կան հիմնավո

____________

___________

___________

ելիք վերակա

(ՖՎ) 

նական ճառա

ին, մարտկոց

ությունը  

ին հզորությո

եկան արտա

ությունը (Վտ

եղային / բազ

ային, հիբրիդ

ուտքային հզ

ուցվածք 

ումը` 

վ-արևմուտք

 
Հայաստանու

ի կողմից տրա

ների դեպքում

 
տ անհրաժեշտ

տաթղթերի պ

ակ, էներգետ

որում, մոդել

____________

____________

____________

 
անգնվող էնե

ագայթում (կՎ

ցային) 

ունը) (կՎտ)

ադրություն (կ

տ) 

զմաբյուրեղա

դ, առանձին)

զորությունը

ք և այլն) 

ւմ արևային էն

ամադրվող գն

մ կարելի է խո

տության՝ խն

պատճենները

տիկ աուդիտ

լավորման ա

___________

____________

____________

երգիայի արտ

ՎտԺ/մ2)* 

կՎտժ/տարի

ային) 

) 

(կՎտ) 

ներգետիկայի

նառաջարկներ

որհրդակցել ծ

նդրում ենք տ

ը) 

տի արդյունք

արդյունքներ

__ 

__ 

__ 

տադրության

Նկ

ի) 

հար

ի բնագավառո

րի և/կամ տեխ

ծրագրի հայաս

տրամադրել

քներ, տեխնի

ր և այլն) 

ն համակար

կարագրությո

1,633 

ցանցային 

14.2 

19,975 

355 

M-Si 

40 

ցանցային 

7 

2 

րավ-արևմո

ում ծառայությ

խնիկական 

ստանյան գրա

լ 

իկական 

գի 

ուն 

ւտք 

յուններ 

ասենյակի 



Թեքությ

Կառույց

Համակա

տեղադր

Շարժակ

(Այո՝ մի

Մարտկ

Մարտկ

Տրանսֆ

Տրանսֆ

Պարամ

ԱՐԵՎԱ

Համակա

(ակտիվ

Կոլեկտո

համակց

Կոլեկտո

Արևայի

Տաք ջրի

Ջերմափ

Ջերմափ

Համակա

Համակա

Արևայի

Համակա

(հարավ

Համակա

*) Ձեր հա

մշակված

https://glo

 

յան անկյուն

ցի նյութը (ա

արգի տեղադ

րված, ներկա

կան (հետևո

իաառանցք, ե

կոց / տրանսֆ

կոցի հզորութ

ֆորմատորնե

ֆորմատորնե

ետր 

ԱՅԻՆ ՋԵՐՄԱ

արգի տեսակ

վ), այլ) 

որի տեսակը

ցված կուտա

որի կլանմա

ին կուտակիչ

ի պահեստա

փոխանակիչ

փոխանցման

արգի գումար

արգի ակնկա

ին տաք ջրի ս

արգի դիրքը 

վ, հարավ-ար

արգի տեղադ

ամայնքի համա

ծ արևային քա
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նը (աստիճա

լյումինե, մե

դրման տեսա

առուցված) 

ղ) համակար

երկառանցք 

ֆորմատոր 

թյունը (Ամպ

երի հզորութ

երի թիվը, հա

ԱՅԻՆ ՀԱՄԱ

կը (թերմոսի

ը (հարթ, տա

ակիչի հետ ) 

ան մակերեսը

չների ծավալ

վորման տեղ

չի առկայութ

ն հեղուկ (գլի

րային տեղա

ալվող տարե

սպառում (կՎ

 

րևելք, հարա

դրման տեսա

ար այս ցուցա

արտեզից (աղբ

nfo/ ինտերնե

ՖՎ մարտ

ն) 

տաղական, 

ակը (գետնին

րգի առկայո

/ Ոչ՝ ֆիքսվա

պեր-ժամ) 

թյունը (կՎԱ)

ատ  

ԱԿԱՐԳ. ԱՐԵ

իֆոն, ուղղակ

արհանված խ

ը (մ2) 

լները (լիտր)

ղը  

թյուն (Ոչ / Այ

իկոլ, ջուր) 

ակայված հզո

կան արտադ

Վտժ/տարի)

ավ-արևմուտ

ակը (գետնին

անիշի միջինա

բյուր՝ www.r2

ետային հասցե

տկոցների տե

ցինկապատ

ն տեղադրվա

ւթյուն  

ած) 

ԵՎԱՅԻՆ ՋՐ

կի հոսք (պա

խողովակներ

) 

ո, կՎտ) 

որությունը (

դրությունը (

տք և այլն) 

ն, տանիքին)

ացված արժեքը

2e2.am) կամ մո

եում: 

եղաբաշխում

տ) 

ած, տանիքին

ՐԱՏԱՔԱՑՈՒ

ասիվ), պոմպ

ր, 

կՎտ) 

(կՎտժ/տարի

) 

ը կարելի է ստ

ուտքագրելով

մը շենքի տա

ն 
տանի

Նկ

ՒՑԻՉ  

պ 

ի) 

տանալ ՀՎԷԷ հ

վ ձեր տեղանք

անիքի վրա 

200 

ալյումինե 

իքին տեղադ

ֆիքսված 

- 

- 

- 

կարագրությո

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

հիմնադրամի

քը 

 

դրված 

ուն 

ի կողմից 



8. Ծրագրի շրջանակներում իրականացվելիք էներգաարդյունավետության միջոցառումներ և 

արդիականացում 

Ֆոտովոլտային (ՖՎ) 

համակարգի 

բաղադրիչներ 

Միավոր 
Միավոր-

ների թիվ 

Ինդիկատիվ 

ծախսեր՝ 

յուրաքանչյուր 

միավորի համար 

(ԱԱՀ-ով)6 

Ընդհանուր ծախսեր 

եվրո ՀՀ դրամ եվրո ՀՀ դրամ 

ՖՎ մոդուլ հատ 40 160 84,000 6,400 3,360,000 

Ինվերտորներ կՎտ և հատ 7 kW, 2 952 500,000 1,905 1,000,000 

Մոնտաժման 

կառուցվածք 
- 

2 

կոմպլեկտ 
1,333 700,000 2,667 1,400,000 

Մալուխներ մետր 250 1.1 600 286 150,000 

Էլեկտրահաղորդման 

գիծ 
- -     

Մարտկոց հատ 0     

Տրանսֆորմատոր հատ 0     

Ենթակայան - 0     

Օժանդակ 

սարքավորումներ 
-      

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ     11,388 5,910,000 

 

 

9. Այլ ծախսեր 

Նկարագրություն 

Ինդիկատիվ ծախսեր 

ՖՎ 

Ինդիկատիվ 

ծախսեր՝ ԱՋՏ 

եվրո ՀՀ դրամ եվրո ՀՀ դրամ 

Մարդկային ռեսուրսներ 200 105,000   

Կառուցվածքային հետազոտություն  

(տանիքային տեղադրում) 
304.8 160,000 

  

Երկրաբանական հետազոտություն (գետնին տեղադրում)   -   

Տեխնիկական (աշխատանքային) նախագիծ 609.5 320,000   

Պետական փորձագիտություն 99.0 52,000   

Վերահսկողություն  (տեխնիկական և հեղինակային) 228.6 120,000   

Հավաքակցման աշխատանքներ (աշխատուժ) 295.2 155,000   

Հողի եւ լիցենզիայի ձեռքբերում    -   

Այլ (նշել) Տանիքածածկի վերանորոգում 9428.6 4,950,000   

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 11,165.7 5,862,000   

Տարեկան շահագործման և սպասարկման ծախսեր 95 50,000   

 

 

 

 

                                                       
6 Այս սյունակում կարելի է նշել ինդիկատիվ ծախսեր, օրինակ՝ «Քաղաքապետերի դաշնագրի՝ ցուցադրական 

նախագծերի» (CoM‐DeP)  ծրագրի շրջանակներում, արդեն իսկ իրականացված նմանատիպ ծրագրերի 

ծախսային տվյալների հիման վրա: Այնուամենայնիվ, նախատեսված աշխատանքների արժեքների 

վերաբերյալ առավել ճշգրիտ տեղեկատվություն ստանալու և իրատեսական նախահաշիվ կազմելու համար 

համայնքներին խորհուրդ է տրվում կիրառել երկրում գործող փաստացի շուկայական գներն, որոնք կարելի է 

իմանալ  մատակարարներից և ծառայություն մատուցող կազմակերպություններից:   



 

10. Ընդհանուր ծախսեր Կառույց N1 Կառույց N2 

Եվրո 22,554  

ՀՀ դրամ 11,772,000  

 

11. Ակնկալվող արդյունքներ 
Ֆոտովոլտային 

համակարգ 

Արևային 

ջրատաքացման 

համակարգ 

Վերականգնվող էներգիայի տարեկան արտադրություն, ՄՎտժ7 19.975  

Տարեկան դրամական խնայումներ, եվրո/ՀՀ դրամ 1,711 898,475   

CO2-ի արտանետումների տարեկան կրճատում8, տ CO2/տարի 4.43  

 

12. Ծրագրի ժամանակացույց 

Քայլի նկարագրություն 

Անհրաժեշտ 

ժամանակ 

(ամիսներ) 

Աշխատուժի ներգրավում/ԾԻԳ-ի մոբիլիզացում 0.5 

Կառույցի (շենքի) կառուցվածքային հետազոտություն  

(տեխնիկական առաջադրանքի մշակում, ծառայությունների գնում, 

իրականացում, հաշվետվություն) 

1 

Էներգետիկ աուդիտ (տեխնիկական առաջադրանքի մշակում, 

ծառայությունների գնում, իրականացում, հաշվետվություն) 
1 

Տեխնիկական (աշխատանքային) նախագիծ (տեխնիկական առաջադրանքի 

մշակում, տեխնիկատնտեսական հիմնավորման մշակում, գնում, 

իրականացում, հաշվետվություն) 

1 

Պետական փորձագիտություն 0.3 

Գնում 1 

Աշխատանքներ/վերահսկողություն (տեխնիկական և հեղինակային) 1 

Վերջնական ընդունում (ներառյալ՝ թերությունների շտկում) 0.3 

Իրական խնայումների հաշվարկում (չափում և հավաստիացման աուդիտ) 6 

Ընդհանուր 12.1 

 

13. Այլ տեղեկատվություն 

Ծրագրի շրջանակներում առաջարկվում է Սիսիանի համայնքապետարանի տանիքի վրա 
տեղադրել բաշխիչ ցանցին ինտեգրված 14.2 կՎ դրվածքային հզորությամբ արևային ՖՎ 
էլեկտրակայան: Համակարգը բաղկացած կլինի 355 Վտ անհատական հզորությամբ 40 ՖՎ 
մոդուլներից, և տարեկան կտրվածքով կարտադրի մոտ 20.0 ՄՎտժ էլեկտրաէներգիա: Ծրագրի 
ամբողջ արժեքը կկազմի մոտ 22.500 եվրո: 

Նշում. Համայնքապետարանի հաշվիչին են միանում հրապարակի լուսավորությունը ապահովող 
լուսատուները: Համայնքապետարանի շենքի տանիքի մակերեսը կազմում է 492 քմ, որը ենթակա 
վերանորոգման:  
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 Կարևոր է, որ լրացնեք էներգիայի ակնկալվող խնայման ողջամիտ գնահատումներ: Ակնկալվող 

խնայողության չափազանց լավատեսական գնահատականը կարող են կասկածի տակ դնել Ձեր՝ որպես 

գործընկերոջ, վստահելիությունը: 
8
 CO2 գազի արտանետումների կրճատման հաշվարկների համար խնդրում ենք հղում կատարել ջերմոցային 

գազերի արտանետումներին ազգային գործակիցներին (ԿԷԶԳԾ-ի մշակման ուղեցույց): 

 


