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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) 
անհատական հաշվիչ 

Ջեռուցման համակարգի առկայություն (Այո՝ կենտրոնացված, տեղական 

կաթսայատուն, անհատական գազի կաթսա, այլ տարբերակ / Ոչ) 

տեղական 

կաթսայատուն 

Ջեռուցման համակարգի առաջնային էներգիան (բնական գազ, 

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

Տաք ջրամատակարարում (Այո՝ կենտրոնացված, տեղական գազի 

կաթսա, տեղական էլեկտրական կաթսա, այլ տարբերակ / Ոչ) 
- 

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) 288/տարի, 9/օր 

Տաք ջրի ամենաշատ (պիկային) սպառման ժամանակը (նշել 

ժամանակահատվածը, օրինակ, ամիս) 

- 

Տաք ջրի մատակարարման համակարգի առաջնային էներգիան (բնական 

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

- 

Այլ տեղեկատվություն - 

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

4. Կառույցի դեպքում. 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 

2016թ. 340.46 23,640 12,528,891 52,676 մ3 14,580 7,727,572 

2017թ. 333.89 25,136 13,322,290 52,689 մ3 14,584 7,729,494 

2018թ. 376.27 28,327 15,013,173 54,537 մ3 15,095 8,000,596 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       
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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6. Հասանելի օժանդակ փաստաթղթեր (ըստ անհրաժեշտության՝ խնդրում ենք տրամադրել 

փաստաթղթերի հղումները կամ կցել փաստաթղթերի պատճենները) 

Հասանելի օժանդակ փաստաթղթեր (օրինակ, էներգետիկ աուդիտի արդյունքներ, տեխնիկական 

նախագիծ, տեխնիկատնտեսական հիմնավորում, մոդելավորման արդյունքներ և այլն) 

Փաստաթուղթ / աղբյուր N1: ____________________________________ 

 
7.Ծրագրի կողմից իրականացվելիք վերականգնվող էներգիայի արտադրության համակարգի 

նկարագրություն5 

Պարամետր Նկարագրություն 

ՖՈՏՈՎՈԼՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (ՖՎ) 

Տարեկան գումարային հորիզոնական ճառագայթում(կՎտԺ/մ2) 1,386 

Համակարգի տեսակը (ցանցային, մարտկոցային) ցանցային 

Համակարգի գումարային հզորությունը 

(հաստատուն հոսանքի պիկային հզորությունը) (կՎտ) 
31.24 

Էլ. էներգիայի ակնկալվող տարեկան արտադրություն (կՎտժ/տարի) 39,924 

Ֆոտովոլտային (ՎՖ) մոդուլներ 

ՖՎ մոդուլի անհատական հզորությունը (Վտ) 355 

ՖՎ մոդուլի տեսակը (միաբյուրեղային / բազմաբյուրեղային) միաբյուրեղային 

ՖՎ մոդուլների թիվը, հատ 88 

Ինվերտորներ 

Ինվերտորների տեսակը (ցանցային, հիբրիդ, առանձին) ցանցային 

Ինվերտորների անվանական մուտքային հզորությունը (կՎտ) 30 կՎտ 

Ինվերտորների թիվը, հատ 1 

Մոնտաժային (հենքային) կառուցվածք 

Համակարգի դիրքը(կողմնորոշումը` 

հարավ, հարավ-արևելք, հարավ-արևմուտք և այլն) 

201° (հարավ, հարավ-

արևմուտք) 

Թեքության անկյունը (աստիճան) 30º 

Կառույցի նյութը (ալյումինե, մետաղական, ցինկապատ) ալյումինե 

Համակարգի տեղադրման տեսակը (գետնին տեղադրված, տանիքին 

տեղադրված, ներկառուցված) 
Տանիքին տեղադրված 

Շարժական (հետևող) համակարգի առկայություն  

(Այո՝ միաառանցք, երկառանցք / Ոչ՝ ֆիքսված) 
ֆիքսված 

Մարտկոց / տրանսֆորմատոր 

Մարտկոցի հզորությունը (Ամպեր-ժամ) - 

Տրանսֆորմատորների հզորությունը(կՎԱ) - 

Տրանսֆորմատորների թիվը, հատ  - 

*) Ձեր համայնքի համար այս ցուցանիշի միջինացված արժեքը կարելի է ստանալ ՀՎԷԷ հիմնադրամի կողմից 

մշակված արևային քարտեզից (աղբյուր՝ www.r2e2.am) կամ մուտքագրելով ձեր տեղանքը 

https://globalsolaratlas.info/ ինտերնետային հասցեում: 

                                                       
5Այս աղյուսակը կարելի է լրացնել Հայաստանում արևային էներգետիկայի բնագավառում ծառայություններ 

մատուցող կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող գնառաջարկների և/կամ տեխնիկական 

առաջարկների հիման վրա:Խնդիրների դեպքում կարելի է խորհրդակցել ծրագրի հայաստանյան գրասենյակի 

փորձագետների հետ: 



 

8. Ծրագ

արդիակ

Ֆոտովո

համակա

բաղադր

ՖՎ մոդո

Ինվերտ

Մոնտա

կառուցվ

Մալուխ

Էլեկտրա

գիծ 

Մարտկ

Տրանսֆ

Ենթակա

Օժանդա

սարքավ

ԸՆԴՀԱՆ
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Այս սյու

նախագծ

ծախսայի

վերաբեր

համայնք

իմանալ  

գրի շրջանակ

կանացում 

ոլտային (ՖՎ

արգի 

րիչներ 

ուլ 

տորներ 

աժման 

վածք 

խներ 

ահաղորդմա

կոց 

ֆորմատոր 

այան 

ակ 

վորումներ 

ՆՈՒՐ 

                    
ւնակում կարե

ծերի» (CoM‐D

ին տվյալներ

րյալ առավել ճ

քներին խորհո

մատակարա

ՖՎ մոդո

կներում իրա

Վ) 

Միա

հա

կՎ

հա

մե

ան 

հա

հա

                    
ելի է նշել ինդ

DeP)  ծրագրի 

րի հիման 

ճշգրիտ տեղե

ուրդ է տրվում

րներից և ծառ

ուլների տեղ

ականացվելի

ավոր 
Մ

ն

ատ 

Վտ և 

ատ 

30

- 8 կ

ետր 

- 

ատ 

ատ 

- 

- 

 

 
դիկատիվ ծա

շրջանակներ

վրա: Այնուա

եկատվություն

մ կիրառել երկ

ռայություն մա

ղաբաշխումը
 

իք էներգաար

Միավոր-

ների թիվ 

88 

0 կՎտ, 1 

հատ 

կոմպլեկտ 

800 

- 

0 

0 

- 

- 

 

ախսեր, օրինա

րում, արդեն

ամենայնիվ, 

ն ստանալու 

կրում գործող

ատուցող կազմ

ը շենքի տան

րդյունավետ

Ինդիկա

ծախս

յուրաքա

միավորի

(ԱԱՀ-

եվրո 

160 

4,500 

350 

1.1 

 

 

 

 

 

 

ակ՝ «Քաղաքապ

ն իսկ իրակա

նախատեսվա

և իրատեսակ

ղ փաստացի շ

մակերպությո

նիքի վրա 

տության միջո

ատիվ 

սեր՝ 

անչյուր 

 համար 

-ով)6 

ՀՀ դրամ 

85,000 

2,385,000 

185,500 

600 

 

 

 

 

 

 

պետերի դաշ

անացված նմ

ած աշխատ

կան նախահա

շուկայական գ

ուններից:   

 

ոցառումներ

Ընդհանուր

եվրո 

14,080 

4,500 

2,800 

900 

 

 

 

 

 

22,280 1

նագրի՝ ցուցա

մանատիպ ծ

անքների ար

աշիվ կազմելո

գներն, որոնք 

ր և 

ր ծախսեր 

ՀՀ դրամ 

7,480,000 

2,385,000 

1,484,000 

480,000 

 

 

 

 

 

11,829,000 

ադրական 

ծրագրերի 

րժեքների 

ու համար 

կարելի է 



9. Այլ ծախսեր 

Նկարագրություն 
Ինդիկատիվ ծախսեր ՖՎ 

եվրո ՀՀ դրամ 

Մարդկային ռեսուրսներ 300 160,000 

Կառուցվածքային հետազոտություն 

(տանիքային տեղադրում) 
500 265,000 

Երկրաբանական հետազոտություն (գետնին տեղադրում) 0 0 

Տեխնիկական(աշխատանքային) նախագիծ 1,400 750,000 

Պետական փորձագիտություն 100 53,000 

Վերահսկողություն (տեխնիկական և հեղինակային) 500 210,000 

Հավաքակցման աշխատանքներ (աշխատուժ) 300 160,000 

Հողի և լիցենզիայի ձեռքբերում 0 0 

Այլ (նշել) 500 265,000 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 3,600 1,863,000 

Տարեկան շահագործման և սպասարկման ծախսեր 150 80,000 

 

10. Ընդհանուր ծախսեր Կառույց N1 

Եվրո 25,880 

ՀՀ դրամ 13,692,000 

 

11. Ակնկալվող արդյունքներ Ֆոտովոլտային 

համակարգ 

Վերականգնվող էներգիայի տարեկան արտադրություն, ՄՎտժ7 39.924 

Տարեկան դրամական խնայումներ, եվրո/ՀՀ դրամ 3,388 1,795,780 

CO2-ի արտանետումների տարեկան կրճատում8, տ CO2/տարի 8.863 

 

12. Ծրագրի ժամանակացույց 

Քայլի նկարագրություն 

Անհրաժեշտ 

ժամանակ 

(ամիսներ) 

Աշխատուժի ներգրավում/ԾԻԳ-ի մոբիլիզացում 1 

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 2 

Աշխատանքներ/վերահսկողություն (տեխնիկական և հեղինակային) 1 
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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: 
8CO2գազի արտանետումների կրճատման հաշվարկների համար խնդրում ենք հղում կատարել ջերմոցային 

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

 



Վերջնական ընդունում (ներառյալ՝ թերությունների շտկում) 0.2 

Իրական խնայումների հաշվարկում (չափում և հավաստիացման աուդիտ) 6 

Ընդհանուր 13.5 

 

13. Այլ տեղեկատվություն 

Ծրագրի շրջանակներում առաջարկվում է Վանաձորի համայնքապետարանի տանիքի վրա 
տեղադրել բաշխիչ ցանցին ինտեգրված 31.24 կՎ դրվածքային հզորությամբ արևային ՖՎ 
էլեկտրակայան: Համակարգը բաղկացած կլինի 355 Վտ անհատական հզորությամբ 88 ՖՎ 
մոդուլներից, և տարեկան կտրվածքով կարտադրի մոտ 40 ՄՎտժ էլեկտրաէներգիա: Ծրագրի 
ամբողջ արժեքը կկազմի մոտ 40.000 եվրո: 

 
 

 

 

 


