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Ծրագիր 

Կառուցվածք 

Ծրագրի ընթացքը / Դիմումի ձևը 

Պահանջվող փաստաթղթերը 

Նախագծման փուլերի համեմատությունը 



 
 

Կառուցվածք 

ՀԿԲ 
ԳՀՀ-ՎԷ 
(ՓՀԷԿ) 

ԳՀՀ-ՎԷ 
(ՓՀԷԿ) 
Թիմ 

Գործընկեր 
Ֆինանսական 

հաստատություն 

Մասնավոր 
նախաձերնող  

Վերլուծություն Վարկունակության 
ստուգում 

Արձագանքում  

Խորհրդատվություն 

Տեղեկացվացության բարձրացում  

Վարկային պայմանագիր 

€ 

Տեղեկատվություն 
Տեղեկատվություն 

Պայմանագիր 

Տեղեկատվություն Գրանցում 
      Նախագծի փաստաթղթեր 
           Աշխատանքային նախագիծ 
                Զարգացման հաշվետվություններ 

€ 

Շինարարության մոնիթորինգ 



Ծրագրի ընթացքը 

Գրանցում/  
Ընտրության 
չափանիշներ
ի ստուգում 

Մոնիթորինգ 

Աշխատանքյին 
նախգծի 

նախնական 
ստուգում 

Աշխատանքային 
նախգծի  
ստուգում 

Նախագծի 
գնահատում 

Հիմնադիրներից պահանջվող փաստաթղթեր 

• Հայտի ձևաթերթ 
• Նախնական ՏՏՀ, 
• Բիզնես ծրագիր 
• Հողի 
սեփականու-թյան 
վկայական, 

• Ջրօգտագործման 
թույլտվություն 

• ՓՀԷԿ-ի 
կառուցման 
լիցենզիա, 

• և այլն 

• Աշխատանքային նախագիծ,  
• Հողի օգտագործման, 
պայմանավորվածություններ 

• Նախահաշիվ,  
• Սարքավորումների ընտրություն 

/ տվյալներ,  
• Իրականացման սկզբունքը 
• Շինարարություն / 
պայմանագրեր 

• Գործուենության և 
սպասարկման 
պայմանավորվածություններ, 

• և այլն 
 

• Ճշգրտված 
օրացույցային գրաֆիկ 

 (ամսական), 
• Տվյալներ 
սորքավորչումների 
վերաբերյալ, 

• Առաջընթացի 
փաստաթղթեր 
(ամսական) 
 

 

• Աշխատանքային 
նախագիծը անցել է 
նախնական 
ստուգումը 

 

Ամփոփ պայմանագիր, դիտողություններ և ցուցումներ  ներկայացված պահանջվող 
փաստաթղթերի վերաբերյալ Տեխնիկական Խորհրդատուի կողմից 

Հաստատում  

4 շաբաթ 

• Աշխատանքային 
նախագծի 
փաստաթղթերը 
ստուգված են 

 

4 շաբաթ 4 շաբաթ 4 շաբաթ Նախագծի 
իրագործում 



Ծրագրի ընթացքը 
Ընդունելության չափանիշները 
Նախագիծը ծրագրում ընգրկրվելու չափանիշները հետևյալ են. 
 
• Դրվածքային հզորությունը ոչ ավելի քան10 ՄՎտ,  

 
• Կայանները պետք է լինեն մասնավոր սեփականություն,  

 
• Ջրային թույլատվության օգտագործման իրավունքը, 

 
• Դիմում հայտի առկայությունը, 

 
• Էլեկտրական ցանցերին միանալու տեխնիկական պայմանների առկայությունը, 

 
• Սխեմա, ներառյալ տոպոգրաֆիական և հիդրոլոգիական ուսումնասիրություննեը, 

 
• Նախագիծը չպետք է ունենա սոցիալական և բնապահպանական բացասական ազդեցություններ, 

 
• Նոր նախագծերի համար. 

• Շահագործման տևողությունը 30 տարի, 
 

• Վերականգնվող նախագծերի համար:  
• Հաշվետվություն բոլոր հանգույցների վիճակի վերաբերյալ, 
• Շահագործման տևողության երկարացում 15 տարով 
• Տարեկան արտադրանքի ավելացում 



Ծրագրի ընթացքը 

Դիմումի ձևը 
Դիմումի ձևը կարելի է ստանալ Երևանում ԳՀՀ-ՎԷ ծրագրի խորհրդատուի 
գրասենյակից կամ նախագծի կայքից: 
  
  

 
 

Կապի տվյալ Ընկերության 
անձնագիրը 

Նախատեսվող 
նախագծի 
նկարագիրը 
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Ծրագրի ընթացքը 

Դիմումի ձևը 
Դիմումի ձևը կարելի է ստանալ Երևանում ԳՀՀ-ՎԷ ծրագրի խորհրդատուի 
գրասենյակից կամ նախագծի կայքից: 
 

 
  
  

 
 

Նախագծի 
արժեքը և 

ֆինանսավորումը 

Տեղեկատվություն 
շրջակա միջավայրի 
վրա ազդեցության 

մասի 



Ծրագրի ընթացքը 
Սխեմա 
 Սխեման պետք է ցույց տա նախագծի տեխնիկական, բնապահպանական և 
ֆինանսական սահմանային պայմանները: 
Սխեմայում պետք է կատարվեն հետևյալ աշխատանքները. 
   
   

Ելակետային տվյալների հավաքագրում 
Գոյություն ունեցող հաշվետվությունների հավաքագրում և վերլուծություն 
Տեղանքի նախնական այցելություն 
Հետագա հետազոտությունների համար պայմանագրերի պատրաստում 
Տեղանքին մոտեցում 

Ջրամբարի աշխատանք և արտադրանքի մոդելավորում 

Տարբերակների առաջադրում և համեմատում 
Հիմնական տարբերակի վերջնական վերլուծություն 
Պատվարի և հէկ-ի շենքի նախնական ընտրություն 

Էլեկտրահաղորդման գծեր 
Նախնական գծագրեր 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության նախնական գնահատական 
Նախնական նախահաշիվ 
Նախագծի նախնական առաջադրանք և խորհուրդներ 

Աշխատանքների անվանումը 
ամիս 



Պահանջվող փաստաթղթերը 

Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը 
Դիմումի ձևը կարելի է ստանալ Երևանում ԳՀՀ-ՎԷ ծրագրի խորհրդատուի 
գրասենյակից կամ նախագծի կայքից: Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը հետևյալն է. 

 
  
  

 
 



Նախագծման փուլերը 

Համեմատություն. Հայակական - Միջազգային Ստանդարտներ 
Հայկական և միջազգային ստանդարտներով նախագծման փուլերի միջև կան 
տարբերություններ: ԳՀՀ-ՎԷ ՓՀԷԿ-երի ծրագրի գործընթացը հիմնված է միջազգային 
ստանդարտների վրա: 
  
  

 
 

Հայկական ստանդարտ 

1. ՏՏՀ 

2. Նախագիծ 

3. Աշխատանքային 
Նախագիծ 

 

2. Ամբողջական ՏՏՀ 
− մանրամասն հիդրոլոգիական վերլուծություն 
− հզորության օտիմալացում 

 
−Տարբերակների պլանավորում և նախագծում 
−Աշխատանքների ծավալներ և նախահաշիվ 
 
 

    -  դաշտային գեոտեխնիկական հետախուզում 

Միջազգային ստանդարտ 

3. Մրցույթային նախագիծ 
− Կառուցվածքների նախնական վերլուծություն 
− մրցույթային նախագծեր և գծագրերի  ալբոմ 
− աշխատանքների մանրամասն ծավալներ 
− շինարարական աշխատանքների, էլեկտրական և 
   մեխանիկական սարքավորումների մասնագրեր 

4. Շինարարական գծագրեր 
− կառուցվածքների մանրամասն վերլուծություն 
−  շինարարական գծագրեր 
− գծագրերի  մանրամասն ալբոմ  
 

1. Նախնական ՏՏՀ 
    -նախնական հիդրոլոգիական վերլուծություն 
    -հիդրոէներգետիկ ներուժի որոշում 
    -նախնական տարբերակներ և աշխատանքների  
      ծավալ 

Սխեմա 1: Հիդրոկայանի նախագծման փուլերը 

ԳՀՀ-ՎԷ ՓՀԷԿ-րի ծրագրում վերլուծության համար պահանջվող մակարդակ 
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