
Էներգաարդյունավետ գործընթացներ
համայնքային զարգացման համար
4 հուլիսի 2017թ.

Հրանտ Տեր-Գաբրիելյան
Ինժեներատեխնիկական խմբի ղեկավար



ՀՎԷԷ հիմնադրամը վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության
ոլորտների զարգացման միջավայր ձևավորող կառույց է

Հիմնադրամի ռազմավարական նպատակներն են՝
• Զարգացնել Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտը՝

նպատակային ծրագրերի իրականացման միջոցով
• Նպաստել էներգախնայողության գաղափարների տարածմանը
• Նպաստել ներդրումների իրականացմանը վերականգնվող էներգետիկայի և

էներգախնայողության ոլորտներում
• Նպաստել ՀՀ էներգետիկ անվտանգությանը՝ խթանելով վերականգնվող

էներգետիկայի ոլորտի զարգացումը և բարձրացնելով էներգախնայողության
մակարդակը Հայաստանում

• Շահառուներին, սպառողներին և այլ շահագրգիռ կողմերին փոխանցել
Հիմնադրամի կողմից կուտակված գիտելիքները

• Դառնալ ամբողջությամբ ինքնաբավ և ինքնածախսածածկվող
կազմակերպություն



Էներգախնայողության ծրագիր
Էներգախնայողության ծրագրի չափորոշիչները 2012-2017

Էներգախնայողությունը ծրագրում ընդգրկված
հանրային օբյեկտներում (կՎտժ)

543,646,137

Ծրագրում ընդգրկված հանրային օբյեկտներում
էներգախնայողություն հետևանքով CO2 
արտանետումների կրճատում ( տոննա CO2)

145,739

Հանրային օբյեկտներում ծրագրի կողմից ներդումը
(ԱՄՆ դոլլար)

10,197,863

Ծրագրում ընդգրված հանրային օբյեկտներ քանակը 64 ծրագիր
(3 ընթացքում են)

176 օբյեկտ



Ծրագրում ընդգրկված համայնքային սեփականության հանրային
օբյեկտներ
Հրազդանի քաղաքապետարան և թիվ 12 և 13 ՆՈՒՀ
Սպիտակի քաղաքապետարան և թիվ 2 ՆՈՒՀ
Արտաշատի քաղաքապետարան
Վայքի թիվ 3 ՆՈՒՀ
Հրազդանի փողոցային լուսավորություն
Դիլիջանիփողոցային լուսավորություն
Վայքի փողոցային լուսավորություն
Ջերմուկի փողոցային լուսավորություն
Արթիկի փողոցային լուսավորություն
Սիսիանփողոցային լուսավորություն
Կապանի փողոցային լուսավորություն
Իջևանի փողոցային լուսավորություն
Ախուրյանի փողոցային լուսավորություն
Երևանի թիվ 63 ՆՈՒՀ (BSBEEP)



Հրազդանի քաղաքապետարան և թիվ 12 և 13 ՆՈՒՀ







Արտաքին դռների ևպատուհանների
փոխարինում

Մինչ ԷԽՄ ԷԽՄ-ից հետո
Ջերմափոխանցման դիմադրությունը, 
մ2*0C / Վտ

0.15 0.45

U-value, Վտ / մ2*Կ 6.67 2.22

+ Ինֆիլտրացիայից կորուստների նվազում



Կաթսայատանարդիականացում

Մինչ ԷԽՄ ԷԽՄ-ից հետո

էներգաարդյունավետությունը, % 60-80 100



Արտաքինպատերի ջերմամեկուսացում

Մինչ ԷԽՄ ԷԽՄ-ից հետո

Ջերմափոխանցման դիմադրությունը, 
մ2*0C / Վտ

0.6 2.5

U-value, Վտ / մ2*Կ 1.67 0.4



Ծածկի ջերմամեկուսացում

Մինչ ԷԽՄ ԷԽՄ-ից հետո

Ջերմափոխանցման դիմադրությունը, 
մ2*0C / Վտ

0.9 3.2

U-value, Վտ / մ2*Կ 1.11 0.31



Արհեստական լուսավորության
արդիականացում

Շիկացման ԿՖԼ ԼԵԴ
Էներգաարդյունավետությունը, լմ / Վտ 10-12 40-50 90-100



Արևային ջրատաքացուցիչների և
ֆոտովոլտային համակարգերի տեղակայում



Էներգաարդյունավետգործընթացների
խոչընդոտները համայնքային զարգացման
ոլորտում
oՀամայնքային սուղ բյուջեն
oՀամայնքային օբյեկտներում հարմարավետության ցածր
մակարդակը.

• Ոչ լիարժեք ջեռուցում՝
սենքերում նորմայից ցածր ջերմաստիճան
ջեռուցման ժամանակահատվածի կրճատում
ջեռուցվող մակերեսի կրճատում

• Արհեստական լուսավորության բացակայություն կամ
ժամանակահատվածի կրճատում

oԲնակչության սոցիալական ցածր մակարդակը



Շնորհակալությու
նՀրանտ Տեր-գաբրիելյան

Ինժեներատեխնիկականխմբի ղեկավար

Երևան 0019, Պռոշյան 1-ին նրբ 32
Հեռ՝ (+374) 10 541732, (+374) 10 545121
Բջջ՝ (+374) 55 588042
e-mail՝ hrantt@rambler.ru, terhrant@yahoo.com, terhrant@gmail.com
Կայք՝ www.r2e2.am
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