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«ԳՀՀ-ՎԷ IV»  ֆինանսավորման ծրագրի. մինչև 5 ՄՎտ հզորությամբ ՖՎ էլեկտրակայաններ 

GAF-RE IV Financing Programme: PV Power Plants with a capacity of up to 5 MW 
 

Տեխնիկական գնահատման համար պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ 
Checklist of required documents for Technical Assessment 

 
Կայանի անունը / Name of PV plant: ____________________________________________ 

 

1. Նոր կամ կառուցման փուլում գտնվող ՖՎ կայան  
(եթե կայանը շահագործվում է, ապա օգտագործեք 2-րդ բաժնում բերված աղյուսակը) 
New construction or under construction PV plant 
(if plant is under operation, please use the table in section 2 below)   
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1   Հողակտորի կոորդինատներ  ☐  ☐  Land coordinates 

2   
Հողակտորի սեփականության 
(կամ կառուցապատման) 
իրավունքի վկայական 

☐  ☐  
Land ownership (or 
construction right) 
certificate 

                                                   
1 FSSD = Ուղեկցող փաստաթղթերի առաջին փաթեթ  / First Set of Supporting Documents | SSSD = Ուղեկցող փաստաթղթերի երկրորդ փաթեթ / Second Set of 
Supporting Documents | TSSD = Ուղեկցող փաստաթղթերի երկրորդ փաթեթ / Third Set of Supporting Documents 
Երկու սյունյակներում միևնույն թիվը նշանակում է, որ երկրորդ ներկայացմամբ անհրաժեշտ է տրամադրել առաջին փուլում ներկայացված տվյալ 
փաստաթղթի արդիականացված տարբերակը / Number in both columns means, update required with second submission 
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   Տեղեկություն ՖՎ կայանի ընկերության / սեփականատիրոջ մասին / Information about the PV plant Company / Owner 

3.1   
Իրավաբանական անձի 
պետական գրանցման 
վկայական  

☐  ☐  
Certificate of state 
registration of legal entity 

3.2   
Իրավաբանական անձի 
կանոնադրություն  ☐  ☐  Charter of the legal entity 

3.3   
Ընկերության գործող տնօրենի 
նշանակման մասին 
արձանագրություն  

☐  ☐  
Director's registration 
protocol 

3.4   
Հարկ վճարողի 
նույնականացման համարը  ☐  ☐  

Taxpayer identification 
number 

   Միացում բաշխիչ ցանցին / Grid Connection 

4.1   
Էլեկտրահաղորդման գծի 
հատակագիծը ☐  ☐  

Layout plan of evacuation 
line 

4.2   

Բաշխիչ կամ հաղորդման ցանցի 
օպերատորի կողմից տրված 
միացման հնարավորության 
վերաբերյալ տեղեկանք 

☐  ☐  

Reference on the possibility 
of connection to the 
distribution or transmission 
grid, issued by the network 
operator 

 4.3  

Բաշխիչ կամ հաղորդման ցանցի 
օպերատորի կողմից տրված 
ցանցին միանալու վերջնական 
տեխնիկական պայմաններ` 
ներառյալ կայանի կողմից 
արտադրվող էլեկտրաէներգիայի 
ծավալների 
սահմանափակումներ 
(առկայության դեպքում) 

☐ 

 

 
☐ 

 

 

Final Technical Conditions 
for connection to the 
distribution or transmission 
grid, incl. curtailment if any, 
issued by the network 
operator 
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  Տեղանքի ուսումնասիրություններ / Site Studies 

5   
Կայանի կառուցման համար 
ՀԾԿՀ-ի կողմից տրված լիցենզիա ☐  ☐  

PV plant construction 
license, issued by PSRC 

 6  
Տեղագրական հետազոտության 
հաշվետվություն ☐  ☐  Topographic survey report 

 7  
Երկրաբանական հետա-
զոտության հաշվետվություն ☐  ☐  Geotechnical study 

 8  

Մոնտաժային (կրող) 
կոնստրուկցիաների և հիմքի 
կառուցվածքային 
վերլուծություն  

☐  ☐  
Structural analysis of 
mounting structure and 
foundation 

9   Արևային ռեսուրսի գնահատում2 ☐  ☐  Solar resource assessment 

10   
Էներգիայի արտադրության 
գնահատում (էներգիայի  
արտադրության հաշվարկ) 

☐  ☐  
Energy yield assessment  
(energy production 
calculation) 

                                                   
2 Արևային ռեսուրսի գնահատում տեղեկանքը կամ հաշվետվությունը պետք է ներառի առնվազն հետևյալ տվյալները. Արևային ռեսուրս 
(օրինակ՝ Solargis), տեղում կատարված չափումների արդյունքներ, մեթոդաբանություն, գլոբալ հորիզոնական ճառագայթման (GHI) որոշում, 
տարեկան փոփոխականություն, արևային ռեսուրսների անորոշություն, եզրակացություններ:  
Solar resource assessment report shall cover at least the following topics: solar resource (e.g. Solargis), on-site measurements, methodology, determination of global 
horizontal irradiation, inter annual variability, uncertainty of solar resource, conclusions. 
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  Բնապահպանական, սոցիալական, առողջության և անվտանգության (ԲՍԱԱ) գործոններ / Environmental, Social, Health and Safety (ESHS)3 

11   

Շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության գնահատման 
հաշվետվություն (առկայության 
դեպքում)՝«Շրջակա միջավայրի 
վրա ազդեցության փորձաքն-
նական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 
կողմից տրամադրված 
համապատասխան դրական 
եզրակացությամբ  

ՇՄԱԳ-ի պահանջները 
ներկայացված են փաստաթղթի 
վերջին էջում 

☐  ☐  

Environmental Impact 
Assessment report (if 
applicable) with respective 
positive conclusion 
provided by Environmental 
Impact Expertise Center 
(SNCO) 
 

EIA requirement is further 
explained on the last page of 
this document  

  12 

Շինարարության և 
շահագործման փուլի 
բնապահպանական և 
սոցիալական կառավարման 
պլան՝ հայտի ներկայացման 
պահին առկայության դեպքում4 

☐  ☐  

Environmental and Social 
Management Plan for 
Construction & Operation 
Phase, if available at the 
time of application or to be 
developed upon granting of 
funds  

                                                   
3 ԲՍԱԱ գործոնների առնչվող փաստաթղթերը, որոնք պահանջվում են միջազգային ստանդարտներով, սակայն չեն պահանջվում ՀՀ 
օրենսդրությամբ, չեն հանդիսանա դիմումը մերժելու պատճառ: Սակայն այդ փաստաթղթերի առկայությունը կդիտվի որպես առավելություն: 
Missing ESHS related documents that are required by international standards but not required by the RA legislation will not be a cause of rejection of an application; 
however, availability of those documents will be considered as an advantage. 
 
4 ՇՄԱԳ-ի փաթեթի և համապատասխան դրական եզրակացության ներկայացման դեպքում ԲՍԿՊ պետք է ներառված լինի այս հաշվետվության մեջ:   
In case of submission of EIA with respective positive conclusion, EMSP has to be included in this report.   
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  13 

Կենսաբազմազանության 
գնահատման հաշվետվություն ՝ 
բնության հատուկ պահպանվող 
ցանկացած տարածքի և հատուկ 
հետաքրքրություն ներկայացնող 
այլ տարածքների (Էմերալդ, 
Ռամսար և այլն), ինչպես նաև 
վտանգված կենսամիջավայրի և 
ծրագրի ազդեցության գոտում 
որևէ կարևոր թռչունների 
տարածքների առկայության 
դեպքում: Փաստաթուղթը պետք 
է տրամադրվի FSSD (հայտի 
ներկայացման) փուլում՝ եթե այն 
հանդիսանում է ՀՀ օրենսդրության 
պահանջ կամ TSSD փուլում՝ եթե 
նման պահանջ կա է Տեխնիկական 
գնահատման հաշվետվությունում: 

☐  ☐  

Biodiversity Assessment 
Report, in case of any 
special protected natural 
areas and other areas of 
special conservation interest 
(Emerald, Ramsar sites and 
others), as well as 
endangered habitat and 
presence of any Important 
Bird Areas within project 
area of influence. To be 
submitted within FSSD if 
required by RA legislation 
or within TSSD if required 
by GAF-RE Team. 

  14 

Շահառուների ներգրավման  
պլան՝ հայտի ներկայացման 
պահին առկայության դեպքում և 
եթե նման պահանջ կա 
Տեխնիկական գնահատման 
հաշվետվությունում5  

☐  ☐  

Stakeholder Engagement 
Plan, if available at the time 
of application or to be 
developed upon granting of 
funds if required by GAF-
RE Team 

15   

Հողի ձեռքբերման պլան կամ այլ 
փաստաթուղթ (շահառուներին 
փոխհատուցումների վճարման 
մանրամասներով)՝ հայտի 
ներկայացման պահին 
առկայության դեպքում4 

☐  ☐  

Land Acquisition Plan (or 
documents providing details 
of compensation paid to 
beneficiaries), if available 
on the time of application  

                                                   
5 Գնահատման ցանկում ընդգրծված հայտատուներին կտրամադրվեն համապատասխան փաստաթղթի ձևանմուշներ: / Corresponding guidance 
and templates will be provided to selected (evaluation-listed) applicants if needed.  

MALTEs iPad128

MALTEs iPad128

MALTEs iPad128

MALTEs iPad128
TA Report.

MALTEs iPad128
TA

MALTEs iPad128
Report. 
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  Համակարգի նախագիծ / System Design 

16    

Նախագծման հիմքերի 
վերաբերյալ համառոտ 
հաշվետվություն. 
• Ծրագրի մանրամասն 
նկարագրություն. 
պլանավորում (հատակագիծ) 
և շինարարական կառույցներ 

☐  ☐  

Design Basis short-form 
report 
• detailed project 

description, layout and 
civil construction 

 17  

Նախագծման հիմքերի 
վերաբերյալ համառոտ 
հաշվետվություն 
• Ծրագրի մանրամասն 
նկարագրություն. 
էլեկտրական և 
մեխանիկական 
սարքավորումներ 

☐  ☐  

Design Basis short-form 
report  
• detailed project 

description, electrical 
and mechanical 

18 18  

Էլեկտրական միագիծ դիագրամ, 
ներառյալ ցածր լարման և միջին 
լարման մակարդակները, 
պաշտպանությունները, 
անջատիչները, փոխարկիչները, 
մալուխի բնութագրերը 

☐  ☐  

Electrical single line 
diagram including low 
voltage and medium voltage 
levels, protections, switches, 
circuit breakers, cable 
specification 

 19  
Աշխատանքային նախագիծ և 
գծագրեր (PDF ֆորմատով) ☐  ☐  

Detailed design of the 
project and drawings (in 
PDF format) 

20   
Տեղանքին և կառույցներին  
վերաբերող լուսանկարներ  ☐  ☐  

Photos of site and other 
structures 

21   
Ծրագրի իրականացման 
ժամանակացույց ☐  ☐  Implementation schedule 
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F 
SSD1 

S 
SSD 

T 
SSD 

Փաստաթղթի 
անանունը 

Ստաց-
ված է 

Received 

Մեկնա-բանու-
թյուններ 
Comments 

Ստուգ
-ված է 

Checked 

Մեկնա-
բանություներ/ 
դիտողություն

ներ 
Comments/remarks 

Name of document 

22 22  Ծախսերի նախահաշիվ ☐  ☐  Cost estimation 

23   

Գործարար ծրագիր, ներառյալ 
տնտեսական ինդիկատորները՝ 
ըստ ՀԾԿՀ-ի 01.11.2013թ. թիվ 374-
Ն որոշման Հավելված 4-ի 

☐  ☐  

Business plan including the 
economic indicators as per 
7. Effectiveness of 
investments of Annex 4 of 
PSRC document N 374-N 
(dated 01.11.2013) 

24   
Էլեկտրակայանի սարքավորման 
տեխնիկական բնութագրերը և 
սերտիֆիկատները 

☐  ☐  
Technical specifications and 
certificates of equipment of 
the power plant 

25   

Սարքավորումների գնման 
պայմանագրեր, ներառյալ 
նախագծի հատուկ 
տեխնիկական բնութագրերը, 
որոնք արտադրվել են 
նախագծողի / IPC (նախագծում, 
գնումներ և շինարարություն՝ 
ՆՇԳ) կապալառուի կողմից 

☐  ☐  

Purchase agreements for 
equipment including 
project-specific technical 
specifications produced by 
the plant Designer / EPC 
Contractor 

 26  ՆԳՇ պայմանագիր ☐  ☐  EPC contract 

 27  
Շահագործման և պահպանման 
հայեցակարգը, ներառյալ բյուջեն 

☐  ☐  
O&M concept including 
budget 

 
 

— բոլոր փաստաթղթերը պետք է ներկայացվեն անգլերեն լեզվով, բացառությամբ տեղական իշխանությունների և ազգային մարմինների 
կողմից  տրամադրված պաշտոնական փաստաթղթերի  — 

 
— all documents to be delivered in English except for official documents issued by local authorities and national institutions —   



 

Page 8  

2. Շահագործվող ՖՎ էլեկտրակայան (շինարարությունն ավարտված է)  
PV Plant under operation (construction completed)   

 

ID 
Փաստաթղթի 
անունը 

Ստաց-
ված է 

Received 

Մեկնա-
բանու-
թյուններ 
Comments 

Ստուգ-
ված է 

Checked 

Մեկնաբանություն
եր / 

դիտողություններ 
Comments/remarks 

Name of document 

1 Հողակտորի կոորդինատներ  ☐  ☐  Land coordinates 

2 
Հողակտորի սեփականության (կամ 
կառուցապատման) իրավունքի 
վկայական 

☐  ☐  
Land ownership (or construction right) 
certificate 

 Տեղեկություն ՖՎ կայանի ընկերության / սեփականատիրոջ մասին / Information about the PV plant Company / Owner 

3.1 
Իրավաբանական անձի պետական 
գրանցման վկայական  ☐  ☐  

Certificate of state registration of legal 
entity 

3.2 Կանոնադրություն  ☐  ☐  Charter 

3.3 
Ընկերության գործող տնօրենի 
նշանակման մասին 
արձանագրություն   

☐  ☐  Director's registration protocol 

3.4 
Հարկ վճարողի նույնականացման 
համարը   ☐  ☐  Taxpayer identification number 

 Տեղանքի ուսումնասիրություններ / Site Studies 

4 
Երկրաբանական հետազոտության 
հաշվետվություն ☐  ☐  Geotechnical study 

5 
Մոնտաժային (կրող) 
կոնստրուկցիաների և հիմքի 
կառուցվածքային վերլուծություն  

☐  ☐  
Structural analysis of mounting 
structure and foundation 

6 ՀԾԿՀ-ի կողմից տրված լիցենզիա ☐  ☐  
PV plant construction license, issued by 
PSRC 

7 Արևային ռեսուրսի գնահատում ☐  ☐  Solar resource assessment 

8 
Էներգիայի արտադրության 
գնահատում (էներգիայի  
արտադրության հաշվարկ) 

☐  ☐  
Energy yield assessment  
(energy production calculation) 
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ID 
Փաստաթղթի 
անունը 

Ստաց-
ված է 

Received 

Մեկնա-
բանու-
թյուններ 
Comments 

Ստուգ-
ված է 

Checked 

Մեկնաբանություն
եր / 

դիտողություններ 
Comments/remarks 

Name of document 

 Բնապահպանական, սոցիալական, առողջության և անվտանգության (ԲՍԱԱ) գործոններ / Environmental, Social, Health and Safety (ESHS) 

9 

Շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության գնահատման 
հաշվետվություն (առկայության 
դեպքում)`«Շրջակա միջավայրի 
վրա ազդեցության 
փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-
ի կողմից համապատասխան 
դրական եզրակացությամբ: 

ՇՄԱԳ-ի պահանջները ներկայացված 
են փաստաթղթի վերջին էջում: 

☐  ☐  

Environmental Impact Assessment 
report (if applicable) with respective 
positive conclusion provided by 
"Environmental Impact Expertise 
Center (SNCO).   
 

EIA requirement is further explained 
on the last page of this document. 

10 

Շինարարության և շահագործման 
փուլի բնապահպանական և 
սոցիալական կառավարման պլան՝ 
հայտի ներկայացման պահին 
առկայության դեպքում, կամ 
մշակվում է ֆինանսավորում 
ստանալուց հետո 

☐  ☐  

Environmental and Social Management 
Plan for Construction & Operation 
Phase, if available at the time of 
application or to be developed upon 
granting of funds 

11 

Կենսաբազմազանության 
գնահատման հաշվետվություն՝ 
ցանկացած բնության հատուկ 
պահպանվող տարածքի և հատուկ 
հետաքրքրություն ներկայացնող 
այլ տարածքների (Էմերալդ, 
Ռամսար և այլն), ինչպես նաև 
վտանգված կենսամիջավայրի և 
ծրագրի ազդեցության գոտում որևէ 
կարևոր թռչունների տարածքների 
առկայության դեպքում: 
Փաստաթուղթը ներկայացվում է 
հայտի հետ միասին, եթե այն 
հանդիսանում է ՀՀ օրենսդրության 
պահանջ, կամ մշակվում է 
ֆինանսավորում ստանալուց հետո, 
և եթե նման պահանջ կա 

☐  ☐  

Biodiversity Assessment Report, in 
case of any special protected natural 
areas and other areas of special 
conservation interest (Emerald, Ramsar 
sites and others), as well as endangered 
habitat and presence of any Important 
Bird Areas within project area of 
influence, if required by RA legislation 
at the time of application or to be 
developed upon granting of funds and 
if required by GAF-RE Team 

MALTEs iPad128

MALTEs iPad128
TA Report.
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ID 
Փաստաթղթի 
անունը 

Ստաց-
ված է 

Received 

Մեկնա-
բանու-
թյուններ 
Comments 

Ստուգ-
ված է 

Checked 

Մեկնաբանություն
եր / 

դիտողություններ 
Comments/remarks 

Name of document 

Տեխնիկական գնահատման 
հաշվետվությունում: 

12 

Շահառուների ներգրավման  
պլան՝ հայտի ներկայացման 
պահին առկայության դեպքում, 
կամ մշակվում է ֆինանսավորում 
ստանալուց հետո, և եթե նման 
պահանջ կա Տեխնիկական 
գնահատման հաշվետվությունում 

☐  ☐  

Stakeholder Engagement Plan, if 
available at the time of application or to 
be developed upon granting of funds 
and if required by GAF-RE Team 

13 

Հողի ձեռքբերման պլան կամ այլ 
փաստաթուղթ (շահառուներին 
փոխհատուցումների վճարման 
մանրամասներով)՝ առկայության 
դեպքում 

☐  ☐  
Land Acquisition Plan (or documents 
providing details of compensation paid 
to beneficiaries), if available. 

14 

Աշխատանքի անվտանգության 
կառավարման պլան՝ հայտի 
ներկայացման պահին 
առկայության դեպքում, կամ 
մշակվում է ֆինանսավորում 
ստանալուց հետո 

☐  ☐  
HS Management Plan, if available at 
the time of application or to be 
developed upon granting of funds 

15 

Բնապահպանական,  սոցիալական 
և աշխատանքի անվտանգության  
մոնիթորինգի հաշվետվություններ՝ 
տրամադրվում է հայտի 
ներկայացման պահին 
առկայության դեպքում (ամսեկան, 
եռամսյակային, տարեկան) կամ 
մշակվում է ֆինանսավորում 
ստանալուց հետո6 

☐  ☐  

ES&HS Monitoring Reports, if 
available at the time of application 
(monthly, quarterly, annual) or to be 
provided upon granting of funds 

                                                   
6 Գնահատման ցանկում ընդգրծված հայտատուներին կտրամադրվեն համապատասխան փաստաթղթի ձևանմուշներ: / Corresponding templates 
will be provided to selected applicants (Evaluation-listed) 

MALTEs iPad128

MALTEs iPad128
TA Report
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ID 
Փաստաթղթի 
անունը 

Ստաց-
ված է 

Received 

Մեկնա-
բանու-
թյուններ 
Comments 

Ստուգ-
ված է 

Checked 

Մեկնաբանություն
եր / 

դիտողություններ 
Comments/remarks 

Name of document 

 Նախագծում, գնումներ և շինարարություն / Engineering, Procurement and Construction 

16 

Էլեկտրական միագիծ դիագրամ, 
ներառյալ ցածր լարման և միջին 
լարման մակարդակները, 
պաշտպանությունները, 
անջատիչները, փոխարկիչները, 
մալուխի բնութագրերը 

☐  ☐  

Electrical single line diagram including 
low voltage and medium voltage levels, 
protections, switches, circuit breakers, 
cable specification. 

17 

Կառույցի (օբյեկտի) ընդունման 
փորձարկման շրջանակներում 
անցկացված ստուգումների և 
փորձարկումների 
արձանագրություններ (ՍՓԱ) 
(քաղաքացիական, 
մեխանիկական, էլեկտրական) 

☐  ☐  
Inspection and Testing Protocols (ITPs) 
(civil, mechanical, electrical) from Site 
Acceptance Tests 

18 
Վերջնական (փաստացի) 
աշխատանքային գծագրեր  
(PDF ֆորմատով) 

☐  ☐  
As-Built drawing package  
(in PDF format) 

19 

Էլեկտրակայանի աշխատանքային 
նախագծի 
համապատասխանությունը ՀՀ 
օրենսդրության պահանջներին 
հավաստող տեխնիկական 
փորձաքննության  եզրակացություն 

☐  ☐  

The technical expertise certifying that 
the power plant’s detailed design 
complies with RA legislation 
requirements  

20 
Տեղանքին և կառույցներին  
վերաբերող լուսանկարներ  ☐  ☐  Photos of site and other structures 

21 
Ծրագրի վերջնական (փաստացի) 
արժեքը (հետհաշվարկ՝ փաստացի 
և նախատեսված ծախսեր) 

☐  ☐  
Final project costing 
(post calculation, actual vs. budget) 

22 
Էլեկտրակայանի սարքավորման 
տեխնիկական բնութագրերը և 
սերտիֆիկատները 

☐  ☐  
Technical specifications and 
certificates of the power plant 
equipment 
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ID 
Փաստաթղթի 
անունը 

Ստաց-
ված է 

Received 

Մեկնա-
բանու-
թյուններ 
Comments 

Ստուգ-
ված է 

Checked 

Մեկնաբանություն
եր / 

դիտողություններ 
Comments/remarks 

Name of document 

23 
Սարքավորումների գնման 
պայմանագրեր ☐  ☐  Purchase agreements for equipment  

24 

Բաշխիչ ցանցի օպերատորի կողմից 
տրամադրված ցանցին միանալու 
ընդունման վկայական (ակտ), 
ներառյալ բեռնվածքով 
փորձարկման արձանագրություն 

☐  ☐  

Official grid connection acceptance 
certificate from distribution network 
operator or authority, including 
energization test protocol  

25 
Համապատասխան կառույցների 
հետ էլեկտրական էներգիայի 
առքուվաճառքի պայմանագիր: 

☐  ☐  
Power Purchase Agreement signed with 
corresponding organizations 

26 ՆԳՇ պայմանագիր  ☐  ☐  EPC contract 

27 
Շահագործման և պահպանման 
պայմանագիր, ՇևՊ ձեռնարկ, 
ներառյալ ՄԼ փոխարկման պլանը  

☐  ☐  
O&M contract, O&M Manual incl. MV 
switching plan 

28 
Առևտրային շահագործման 
ամսաթիվը  ☐  ☐  Commercial Operation Date (COD) 

29 

Մեխանիկական աշխատանքների 
ավարտի վկայական, 
հաշվետվություն և/կամ ընդունման 
նախնական փորձարկման 
վկայական 

☐  ☐  
Mechanical Completion certificate, 
report and/or PAC Test (provisional 
acceptance test) certificate 

 Շահագործում և պահպանում / Operation & Maintenance 

30 

Շահագործման և պահպանման 
ամսական հաշվետվություն, 
ներառյալ.   
1. Եղանակի տվյալները 

(ճառագայթում, շրջակա 
միջավայրի ջերմաստիճան, 
քամու արագություն և 
ուղղություն)  

2. Էներգիայի արտադրություն  
3. Պարապուրդի (նախատեսված / 
չնախատեսված) 

☐ 
 

 
☐ 
 

 

 
Monthly O&M Report including: 
1. Weather data (irradiation, ambient 

temperature, wind speed and 
direction) 

2. Energy production 
3. Downtime (scheduled/ 

unscheduled) with timestamp and 
root cause 

4. Preventive maintenance 
5. Corrective maintenance 
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ID 
Փաստաթղթի 
անունը 

Ստաց-
ված է 

Received 

Մեկնա-
բանու-
թյուններ 
Comments 

Ստուգ-
ված է 

Checked 

Մեկնաբանություն
եր / 

դիտողություններ 
Comments/remarks 

Name of document 

տևողությունը՝ ժամանակի և 
պատճառների նշմամբ   

4. Կանխարգելիչ սպասարկում  
5. Ուղղիչ սպասարկում  
6. Սպառվող նյութերի և 
պահեստամասերի 
օգտագործումը  

7. Փաստացի կատարողականի 
գործակից՝ նշելով 
անարդյունավետությունը / 
գերարդյունավետությունը  

6. Usage of consumable and spare 
parts 

7. Resulting performance ratio, specify 
under-/overperformance 

31 

Ցանցի կարգավիճակի 
հաշվետվությունը, ներառյալ.   
1. Ցանցի պլանային անջատումներ  
2. Չնախատեսված անջատումներ  
3. Ցանցային 
սահմանափակումներ (կայանի 
կողմից արտադրվող էներգիայի 
սահմանափակման առումով)  

☐ 
 

 
☐ 
 

 

Grid status report including:  
1. Scheduled downtime of Grid 
2. Unscheduled downtime  
3. Grid curtailment 

 
 

— բոլոր փաստաթղթերը պետք է ներկայացվեն անգլերեն լեզվով, բացառությամբ տեղական իշխանությունների և ազգային մարմինների 
կողմից  տրամադրված պաշտոնական փաստաթղթերի  — 

 
— all documents to be delivered in English except for official documents issued by local authorities and national institutions — 
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ՇՄԱԳ-ին ներկայացվող պահանջներ՝ 
ԳԱՖ-ՎԷ ծրագիր 

 
EIA Requirement - GAF-RE Program 

 
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումը (ՇՄԱԳ) 
պարտադիր չէ՝ ստորև ներկայացված պայմանների դեպքում. 
 
Environmental Impact Assessment (EIA) is not mandatory under the 
conditions explained in the following: 
 

 

1. ՖՎ կայաններ, որոնք բաշխիչ ցանցին միանում են մինչև 110 կՎ 
լարում ունեցող օդային գծերով՝ ՇՄԱԳ Չի Պահանջվում: 

2. ՖՎ կայաններ,որոնք բաշխիչ ցանցին միանում են 110 կՎ 
էլեկտրահաղորդման գծերով՝ Պետք է ներկայացնեն ՇՄԱԳ 
հաշվետվություն` «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 
փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից համապատասխան 
դրական եզրակացությամբ: 

3. ՖՎ կայաններ,որոնք բաշխիչ ցանցին միանում են 110 կՎ 
ներանցումով՝ Պետք է ներկայացնեն ՇՄԱԳ 
հաշվետվություն`«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 
փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից համապատասխան 
դրական եզրակացությամբ  կամ Գրություն ՀՀ Շրջակա միջավայրի 
նախարարությունից, որ տվյալ կայանի կառուցումը ենթակա չէ 
շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման :  

1. Connection of the plant to distribution grid – less than 110 kV – no need 
for EIA report or positive conclusion from Environmental Impact 
Expertise Center (SNCO). 

2. Connection of the plant to distribution grid – 110 kV overhead lines –
requires an EIA report and positive conclusion from Environmental 
Impact Expertise Center (SNCO). 

3. Connection of the plant to distribution grid – 110 kV insertion (one 
span) – requires an EIA report and positive conclusion from 
Environmental Impact Expertise Center (SNCO) –or– a letter from the 
Ministry of Environment confirming that the construction of the PV plant 
is not subject to an Environmental Impact Assessment. 
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