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ՏԿԳ ազգային համակարգող 

Արամ Գաբրիելյան, ՄԱԿ ԿՓՇԿ ազգային համակարգող 

 

Փորձագիտական թիմի ղեկավար 

Տիգրան Սեկոյան 

 

Փորձագետներ 

Մկրտիչ Ջալալյան, էներգետիկա սեկտոր, արդյունաբերություն սեկտոր 

Անաստաս Աղազարյան, հողերի օգտագործում սեկտոր 

Արևիկ Հովսեփյան, թափոնների կառավարում սեկտոր 

 

 

 

 

 

 

Սույն փաստաթուղթը հանդիսանում է Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի (ԳԷՀ) կողմից 
ֆինանսավորված և տարածաշրջանային կենտրոն հանդիսացող Ասիական տեխնոլոգիական 
ինստիտուտի (Բանգկոկ) հետ համագործակցելով ՄԱԿ-ի շրջակա միջավայրի ծրագրի (ՄԱՇՄԾ) 
և ՄԱՇՄԾ ԴՏՀ գործընկերության կողմից իրականացված Տեխնոլոգիական կարիքների 
գնահատման ծրագրի արդյունք: Սույն հաշվետվությունը հանդիսանում է բացառապես երկրի 
կողմից առաջնորդված գործընթացի արդյունք և դրանում ներառված տեսակետները և 
տեղեկությունները հանդիսանում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
բնապահպանության նախարարության կողմից առաջնորդվող ՏԿԳ ազգային թիմի պրոդուկտ: 
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Առաջնորդող ուղերձ 

Հայաստանի ներգործությունը գլոբալ կլիմայական համակարգի վրա մեծ չէ, համամոլորակային 

արտանետումներում մեր մասնաբաժինը ընդամենը 0.014% է: Կարևորելով կլիմայի 

փոփոխության դեմ պայքարում բոլոր երկրների ջանքերը համատեղելու անհրաժեշտությունը, 

Հայաստանը, հանդիսանալով զարգացող երկիր, ստանձնել է պարտավորություն` ներդնելու իր 

բաժնեմասը ջերմոցային գազերի արտանետումների սահմանափակման համամոլորակային 

ջանքերում: Այդ ներդրման քանակական ցուցանիշերը ամփոփված են Հայաստանի «Ազգային 

մակարդակով նախատեսված սահմանված ներդրումներով» (INDC), ինչը բազմակողմանի 

քննարկումների արդյունքում հավանության է արժանացել և Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության և Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության կողմից ու ներկայացվել 

ՄԱԿ-ի Կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիայի կողմ երկրների 

ուշադրությանը: 

Այդ փաստաթուղթը փաստորեն իրենից ներկայացնում է երկարաժամկետ կտրվածքով ՄԱԿ-ի 

Կլիմայի փոփոխության կոնվենցիայի դրույթների կատարմանը նպատակաուղղված  մեր երկրի 

պաշտոնական  հայեցակարգը: Դրանում բացի մեղմման միջոցառումներից ներառված են նաև 

Կլիմաի փոփոխությանը հարմարվելու միջոցառումներն ու այդ երկու բաղադրիչի 

կենսագործմանը նպատակաուղղված տեխնոլոգիաների փոխանցմանն ու զարգացմանը:  

Ընթացող UNEP/DTU-TNA ծրագիրը մենք համարում ենք, նշված տեխնոլոգիական մեխանիզմի 

մեկնարկման առաջնային նախագիծ, ինչը կոնկրետ մեղմման ու հարմարվողականության մի 

քանի ընտրված նախագծերի օրինակների վրա կնախանշի այն ուղին, որը կնպաստի 

Հայաստանում ժամանակակից ու մատչելի տեխնոլոգիաների ընտրությանն ու ներդրման 

շարունակականությանը: Այդ իմաստով TNA ծրագիրը ունի նաև տեխնոլոգիաների զարգացման 

ու փոխանցման կարողությունների ամրապնդման իմաստ, ուստի նրա ընթացքի այս առաջին 

փուլի արդյունքները դրական են ու  հուսադրող: 

 

ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ         

ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ        ՍԻՄՈՆ ՊԱՊՅԱՆ 
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Նախաբան 

Հայաստանի Հանրապետությունը (ՀՀ) Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային 

կոնվենցիան (ԿՓՇԿ) վավերացրել է 1993թ. մայիսին, իսկ Կիոտոյի արձանագրությունը` 2002թ. 

դեկտեմբերին ու իր կարգավիճակին համապատասխան  կանոնավոր կատարում է Կոնվենցիայի 

Հավելված I-ում չընդգրկված երկրների համար սահմանված պարտավորությունները:  

Կլիմայի փոփոխության մասին ՀՀ Երրորդ ազգային հաղորդագրությունը (TNC) մշակվել է 2015թ. 

ըստ ԿՓՇԿ և Կոնվենցիայի Հավելված I-ի մեջ չընդգրկված երկիր համար ազգային 

հաղորդագրությունների կազմման մասին ուղեցույցի: Հաղորդագրությունն ընդգրկելով 2007-

2012թթ. ժամանակահատվածը պարունակում է տեղեկատվություն երկրում կատարվող ՋԳ 

արտանետումների ու մթնոլորտից դրանց կլանման վերաբերյալ: Հաղորդագրությունը 

նկարագրվում է կլիմայի փոփոխության հարցերի վերաբերյալ ՀՀ դիրքորոշումը և իրականացվող 

ու նախատեսվող միջոցառումները, ինչպես նաև երկրի կարիքները հետագա քայլերի և 

գործունեությունների առումներով: 

Կողմերի կոնֆերանսի (ԿԿ) կողմից ընդունված որոշման համաձայն, Կոնվենցիայի Հավելված I-ի 

մեջ չընդգրկված երկրները համահունչ իրենց կարողություններին պետք է ներկայացնեն 

Երկամյա առաջընթացի զեկույցներ (BUR) Կոնվենցիայով ֆինանսական մեխանիզմի 

նախատեսված ֆինանսական աջակցության շրջանակներում: 

Հավելված I-ի մեջ չընդգրկված երկիր կողմից ներկայացված Առաջին զեկույցը, առնվազն պետք է 

ներառի, ներկայացման օրվանից ոչ ավելի, քան չորս տարի առաջվա օրացուցային տարվա ՋԳ 

ազգային կադաստրի հաշվետվությունը: ՀՀ Ազգային կադաստրի հաշվետվությունը և Երկամյա 

առաջընթացի զեկույցը կազմված են 2012 թ. դրությամբ: Կլիմայի փոփոխության փորձագետների 

միջկառավարական խումբի (ԿՓՓՄԽ) 2006թ. ուղեցույցի համաձայն ՀՀ Երկամյա առաջընթացի 

զեկույցը և ՀՀ Ազգային կադաստրի հաշվետվությունը պարունակում են հետևյալ բաժինները՝ 

Էներգետիկա, Արդյունաբերական պրոցեսներ և արտադրանքի օգտագործում (ԱՊԱՕ), 

Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն ու այլ հողօգտագործում (ԳԱՏԱՀ) և 

Թափոններ: 

Վերջերս ՀՀ կառավարության կողմից ընդունվել է ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ ներքո Ազգային մակարդակով 

սահմանված նախատեսվող գործողությունների փաստաթղթը (INDC):  

Այս փաստաթղթի ընդհանուր ժամանակաշրջանն է 2015-2030թթ: Ազգային մակարդակով 

սահմանված նախատեսվող գործողությունների ներդրման հիմքում դրված սկզբունքները՝ 

o ջերմոցային գազերի (ՋԳ) գլոբալ արտանետումների սահմանափակումը այնպիսի 

մակարդակում, որ մթնոլորտի գլոբալ ջերմաստիճանի բարձրացումը չգերազանցի 2 

աստիճանը 

o հիմնվելով արդարության սկզբունքի վրա երկրների միջև ՋԳ արտանետումների 

սահմանափակման բեռի բաշխման իրականացումը` հաշվի առնելով կլիմայական 
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ռեսուրսներից օգտվելու ներկա ու ապագա սերունդների իրավունքը և կլիմայական 

համակարգի վրա մարդկանց ներգործության իրավահավասարությունը  

o մեղմման և հարմարվողակության գործողություններում էկոհամակարգային մոտեցման 

կիրառումը՝ նախապատվությունը տալով դրանց միջև հավասարակշռված և միատեղված 

գործողություններին 

o ՀՀ մնում է կլիմայի փոփոխության կոնվենցիայի Հավելված I-ում չընդգրկված ու զարգացող 

երկրի կարգավիճակում, և պատրաստ է ստանձնել ՋԳ արտանետումների աճի 

սահմանափակման որոշակի քանակական ներդրում՝ հիմնվելով վերը նշված 

արդարության սկզբունքի վրա, համարժեք ֆինանսական, տեխնոլոգիական ու 

տեխնիկական աջակցության դեպքում:  

Ազգային մակարդակով սահմանված նախատեսվող գործողությունները պետք է հիմնված լինեն 

«Կանաչ էկոնոմիկայի» սկզբունքների վրա ու համատեղելի լինեն ՀՀ սոցիալական ու տնտեսական 

զարգացման նպատակների հետ: 

Կլիմայի փոփոխության մեղմման գործողություններում ընդգրկված հիմնական ոլորտներն են՝ 

o Էներգետիկա [ներառյալ վերականգնվող էներգետիկայի (ՎԷ) զարգացում և 

էներգաարդյունավետության (ԷԱ) բարձրացում] 

o տրանսպորտ  (ներառյալ էլեկտրատրանսպորտի զարգացում)  

o քաղաքաշինություն  (ներառյալ շենքեր ու շինություններ) 

o արդյունաբերական պրոցեսներ (շինանյութերի ու քիմիական արտադրություն) 

o թափոնների կառավարում (կոշտ կենցաղային թափոններ, կեղտաջրեր, 

գյուղատնտեսության թափոններ) 

o հողօգտագործում  ու անտառային տնտեսություն (անտառապատում, անտառվերա-

կանգնում, հողում օրգանական ածխածնի կուտակում): 

Սահմանվել է, որ հաշվառվող ջերմոցային գազերն են ածխածնի երկօքսիդը (CO2), մեթանը (CH4), 

ազոտի ենթօքսիդը (N2O), հեքսաֆտորածխածիններ (HFCs). Նշված գազերի արտանետումներն ու 

կլանումները հաշվառվում են CO2-ի համարժեքով` ըստ ԿՓՓՄԽ, 2-րդ գնահատման զեկույցի 

«մթնոլորտի ջերմացման» գործակցի: 

Հայաստանն ակտիվորեն ներգրավված է Տեխնոլոգիական կարիքների գնահատում (ՏԿԳ) 

ծրագրում: ՀՀ-ում կլիմայի փոփոխության մեղմման քաղաքականությունն է՝ 

էներգախնայողության և ՎԷ աղբյուրների օգտագործման խթանում ազգային տնտեսության բոլոր 

ոլորտներում, համակարգված անտառապատման աշխատանքներ, հողերի ռացիոնալ 

կառավարում, նորարար մոտեցումներ, էկոլոգիապես մաքուր տեխնոլոգիաներ և ածխածնի 

կրճատման ֆինանսավորման մեխանիզմներ ուսումնասիրություն և ներդրում:  

«Ազգային մակարդակով սահմանված նախատեսվող գործողություններ/ներդրում» և ՏԿԳ 

ծրագրերը պետք է ապահովեն համարժեք տեխնոլոգիական աջակցություն և ստեղծեն 

բարենպաստ միջավայր տեխնոլոգիաների զարգացման և փոխանցման համար: Հիմնելով 
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ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներ՝ կլիմայի փոփոխության մեղմման և հարմարվողականության 

նորարարական տեխնոլոգիաների ներդրման խոչընդոտները հաղթահարելու, այդ թվում 

մտավոր սեփականության իրավունքի իրավական պաշտպանության համակարգը 

ամրապնդուելու համար: 

Միջազգային «Կլիմայական տեխնոլոգիական կենտրոն ու ցանց»-ի (CTCN) հետ 

համագործակցության ու փորձի փոխանակման նպատակով  նաև երկրի մակարդակով 

(ArmCTCN) նման տեխնոլոգիական մեխանիզմի ստեղծում և որպես «Ազգային մակարդակով 

սահմանված նախատեսվող գործողություններում» ՀՀ ներդրում՝ տեխնոլոգիաների 

ներկայացման ու փոխանցման բաց ու թափանցիկ համակարգի ապահովում: 
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Հապավումներ 
INDC Ազգային մակարդակով սահմանված նախատեսվող գործողությունների 

փաստաթուղթ 

ԱՀՀՄԳ Ազգային համատեքստին համապատասխան մեղմման գործողություններ 

ԱԶԲ Ասիական զարգացման բանկ 

ԱՄՆ ՄԶԳ ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալություն 

ԱՄՆ դոլար Ամեիյկայի միացյալ նահանգների դոլար 

ԱՊՀ Անկախ պետությունների համագործակցություն 

ԱՀԿ Առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն 

ԱԷԸՄ Առաջնային էներգիայի ընդհանուր մատակարարում 

ԱԷԿ Ատոմային էլեկտրական կայան 

ԱՏԷՄԻԳ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալություն 

ԱՊԱՕ Արդյունաբերական պրոցեսներ և արտադրանքի օգտագործում 

E5P Արևելյան Եվրոպայի էներգախնայողության և բնապահպանական 

գործընկերություն 

ԲՀՊՏ Բնության հատուկ պահպանվող տարածք 

ԳՍՊԿ Գազի ստորգետնյա պահեստ կայան 

KfW Գերմանական վերակառուցման և զարգացման բանկ 

ԳԷՖ Գլոբալ էկոլոգիական ֆոնդ 

ԳԱՏԱՀ Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և այլ հողօգտագործում 

PPP Գնողունակության համարժեքությամբ 

GGF Գրին ֆօռ գրոուս հիմնադրամ 

BUR Երկամյա առաջընթացի զեկույց 

ԵՄ Եվրամիություն 

ԶԲԲ Զարգացման բազմակողմ բանկեր 

ԷՋԷՀԱ Էլեկտրական և ջերմային էներգիայի համակցված արտադրություն 

ԷԱՏ Էկոլոգիապես անվտանգ տեխնոլոգիաներ 

ԷԱ Էներաետիկ արդյունավետություն 

ԽՍՀՄ Խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունների միություն 

SDP ԿԶԾ Կայուն զարգացման ծրագիր Sustainable Development Program  

ԿՆՀ Կլիմայի ներդրման հիմնադրամ 

CTCN Կլիմայական տեխնոլոգիական կենտրոն ու ցանց 

ԿՄԳՀ Կլիմայի մոնիտորինգի գլոբալ համակարգ 

ԿՓՓՄԽ Կլիմայի փոփոխության փորձագետների միջկառավարական խմբի 

TNC  Կլիմայի փոփոխության մասին ՀՀ Երրորդ ազգային հաղորդագրություն 

ԿԿ Կողմերի կոնֆերանս 

ԿԿԹ Կոշտ կենցաղային թափոններ 

ԿԹ Կոշտ թափոններ 
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ԿԷԱԾ Կովկասի էներետիկ արդյունավետության ծրագիր 

ՀԶՌԾ ՀՀ 2014-2025 թթ. Հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագիր 

ՀՑՇԳՏ Համակցված ցիկլով շոգեգազատուրբին 

ՀՆԱ Համախառն ներքին արդյունք 

NEEAP Հայաստանի էներգաարդյունավետության գործողությունների ազգային պլան 

ՀՎԷԷՀ Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության 

հիմնադրամ 

ՀՀ Հայաստանի Հանրապետություն 

ՀԲ Համաշխարհային բանկ 

ՀԾԿՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով 

ՀՆԳ Հեղուկացված նավթային գազ 

ՀԶՌԾ ՀՀ 2014-2025 թթ. Հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագիր 

ՀԷԿ Հիդրոէլեկտրակայան 

ԷԲՊՆ ՀՀ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն 

ՀՀԴ ՀՀ դրամ 

ՀՀՓԱՏ Հողօգտագործում, հողօգտագործման փոփոխություն և անտառային 

տնտեսություն 

ԿՓՇԿ ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիա 

ՄԱԷԿ Մեծամորի Ատոմային էլեկտրակայան 

ՄԱԶԾ Միավորված ազգերի զարգացման ծրագիր 

ՄԷԳ Միջազգային էներգետիկ գործակալություն 

ՄՖԿ Միջազգային ֆինանսական կորպորացիա 

UNEP Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի ծրագիր 

Չ/Հ Չի հանդիպում 

Չ/Գ  Չի գնահատվել 

ՊՈԱԿ Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն 

ՋԷԿ Ջերմային էլեկտրակայան 

ՋԳ Ջերմոցային գազ 

ՋԳԱԿ  Ջերմոցային գազերի ազգային կադաստր  

ՋՋէՌ Ջրա-ջրային էներգետիկ ռեակտոր 

ՌԿՀ Ռազմավարական կլիմայական հիմնադրամ 

ՍԲԳ Սեղմված բնական գազ 

SB  Ստանդարտացված բազային գիծ 

ՍԾՏՀ Սևծովյա տնտեսական համագործակցության 

ՎԶԵԲ Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկ 

ՎԷ Վերականգնվող էներգետիկա 

ՎԷԸԾ Վերականգնվող էներգիայի  ընդլայնման ծրագիր 

ՏԿԳ Տեխնոլոգիական կարիքների գնահատում 

ՓԲԸ Փակ բաժնետիրական ընկերություն 
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Չափման միավորներ 
մ մետր 

մ3 խորանարդ մետր 

կմ կիլոմետր 

կմ2 քառակուսի կիլոմետր  

հա հեկտար 

Գգ գիգագրամ (109 գ) 

տ տոննա 

տնհ տոննա նավթի համարժեք 

ՏՋ տերաջոուլ (1012 Ջ) 

ՊՋ պետաջոուլ (1015 Ջ)  

ՄՎտ մեգավատ (106 Վտ) 

ԳՎտԺ գիգավատ Ժամ (106 կՎտժ) 

մ/վ մետր/վայրկյան 
0C Ցելսիուսի աստիճան 

Քիմիական միացություններ  
CO ածխածնի օքսիդ 

CO2 ածխածնի երկօքսիդ 

CO 2 համ. ածխածնի երկօքսիդի համարժեք 

CH4 մեթան 

HFCs հիդրոֆտորածխածիններ 

N2O ազոտի ենթօքսիդ 

NOx ազոտի օքսիդներ 

ՈՄՑՕՄ  ոչ մեթանային ցնդող օրգանական միացություններ 

SO2 ծծմբի երկօքսիդ 

Աղյուսակների ցանկ 
Աղյուսակ 1 ՀՀ ՋԳ արտանետումների բաշխումը 2012թ. 

Աղյուսակ 2 Շահագործման մեջ գտնվող և նախատեսվող միջուկային ռեակտորները 

Հայաստանում 

Աղյուսակ 3 ՎԷ գնահատված տեխնիկական ներուժը Հայաստանում 

Աղյուսակ 4 ՎԷ ռեսուրսների ներուժը Հայաստանում ըստ տեխնոլոգիայի 

Աղյուսակ 5 Տեխնոլոգիաների ընտրված տարբերակները Էներգետիկա սեկտորում 

Աղյուսակ 6 Էներգետիկա սեկտորում տեխնոլոգիաների գնահատման չափորոշիչների 

ընտրություն 

Աղյուսակ 7 Տարբերակների գնահատում էներգետիկա սեկտորում 

Աղյուսակ 8 Չափորոշիչների կշիռները էներգետիկա սեկտորում 

Աղյուսակ 9 Միավորների հաշվարկը էներգետիկա սեկտորում 
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Աղյուսակ 10 Արդյունքների ամփոփում էներգետիկա սեկտորում 

Աղյուսակ 11  Տեխնոլոգիաների ընտրված տարբերակները Արդյունաբերություն սեկտորում 

Աղյուսակ 12  Արդյունաբերություն սեկտորում տեխնոլոգիաների գնահատման 

չափորոշիչների ընտրություն 

Աղյուսակ 13  Տարբերակների գնահատում Արդյունաբերություն սեկտորում 

Աղյուսակ 14 Չափորոշիչների կշիռները Արդյունաբերություն սեկտորում 

Աղյուսակ 15 Միավորների հաշվարկը Արդյունաբերություն սեկտորում 

Աղյուսակ 16 Արդյունքների ամփոփում Արդյունաբերություն սեկտորում 

Աղյուսակ 17  Տեխնոլոգիաների ընտրված տարբերակները Հողերի օգտագործում և 

անտառային տնտեսություն սեկտորում 

Աղյուսակ 18  Հողերի օգտագործում և անտառային տնտեսություն սեկտորում 

տեխնոլոգիաների գնահատման չափորոշիչների ընտրություն 

Աղյուսակ 19  Տարբերակների գնահատում Հողերի օգտագործում և անտառային 

տնտեսություն սեկտորում 

Աղյուսակ 20 Չափորոշիչների կշիռները Հողերի օգտագործում և անտառային 

տնտեսություն սեկտորում 

Աղյուսակ 21 Միավորների հաշվարկը Հողերի օգտագործում և անտառային տնտեսություն 

սեկտորում 

Աղյուսակ 22 Արդյունքների ամփոփում Հողերի օգտագործում և անտառային տնտեսություն 

սեկտորում 

Աղյուսակ 23  Տեխնոլոգիաների ընտրված տարբերակները Թափոնների կառավարում 

սեկտորում 

Աղյուսակ 24  Թափոնների կառավարում սեկտորում տեխնոլոգիաների գնահատման 

չափորոշիչների ընտրություն 

Աղյուսակ 25 Տարբերակների գնահատում Թափոնների կառավարում սեկտորում 

Աղյուսակ 26 Չափորոշիչների կշիռները Թափոնների կառավարում սեկտորում 

Աղյուսակ 27 Միավորների հաշվարկը Թափոնների կառավարում սեկտորում 

Աղյուսակ 28 Արդյունքների ամփոփում Թափոնների կառավարում սեկտորում 

Աղյուսակ 29  Հայաստանում կլիմայի փոփոխության մեղմման առաջնահերթ 

տեխնոլոգիաների ցանկ 

Նկարների ցանկ  
Նկար 1 Առաջնային էներգիայի ընդհանուր մատակարարում 1990-2012թթ․ 

Նկար 2 Հայաստանում վառելիքի սպառման կառուցվածքը 2011 և 2012թթ․ 

Նկար 3 2000-2012թթ. գումարային ՋԳ արտանետումների շարքերը և դրանց կառուցվածքն 

ըստ ենթակատեգորիաների: Էներգետիկա սեկտորի CO2 արտանետումների 

ժամանակային շարքերը (Գգ) 2000-2012թթ. Համար 

Նկար 4 ՋԳ արտանետումները և կլանումները ըստ սեկտորների (CO2 համ. 2012թ․) 

Նկար 5 ՋԳ արտանետումները ըստ սեկտորների և գազերի, 2012թ․ 
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Նկար 6 ՋԳ արտանետումների միտումները ըստ սեկտորների (Գգ CO2համ) 

Նկար 7 ՋԳ արտանետումների միտումները ըստ գազերի (Գգ CO2համ) 

Նկար 8 CO2  արտանետումների հարաբերական կառուցվածքը ըստ հանածո վառելիքի 

տեսակների (2011 և 2012թթ․) 

Նկար 9 ՎԷ սակագները Հայաստանում (ՀՀ դրամ, 2011-2016թթ․) 

Նկար 10 ՏԿԳ ազգային համակարգումը և մասնակիցները, Ծրագրի ինստիտուցիոնալ 

կառուցվածքը 

Նկար 11 ՏԿԳ համագործակցությունը և  տվյալների շտեմարանի ստեղծման սխեման 

Նկար 12 Հանածո վառելիքի սպառման կառուցվածքը ըստ տեսակների, 2012թ․ 

Նկար 13 Էլեկտրաէներգիայի արտադրության կառուցվածքը ըստ աղբյուրների 1990-2012թթ. 

(ԳՎտժ) և ըստ կայնների տիպերի 2010, 2011, 2012թթ․ (%) 

Նկար 14 էներգետիկա սեկտորում CO2 արտանետումների կառուցվածքը, ըստ 

ենթակատեգորիաների 2011 և 2012թթ․ 

Նկար 15 Էներգետիկա սեկտորում ՋԳ արտանետումների գրաֆիկը, Գգ CO2համ 2000-2012թթ․ 

Նկար 16 Արտադրանքն, ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների 

Նկար 17 Մշակող արդյունաբերության կառուցվածքը 

Նկար 18 Արդյունաբերություն սեկտորում ՋԳ արտանետումների գրաֆիկը, Գգ CO2համ 2000-

2012թթ․ 

Նկար 19 ԳԱՏԱՀ սեկտորում ՋԳ արտանետումների գրաֆիկը, Գգ CO2համ 2000-2012թթ․ 

Նկար 20 Թափոնների կառավարում սեկտորում ՋԳ արտանետումների գրաֆիկը, Գգ CO2համ 

2000-2012թթ․ 
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Համառոտ ամփոփում  

ՏԿԳ ներկայիս գործընթացը ՀՀ-ում կլիմայի փոփոխության համակարգված հետազոտության 

շարունակական մասն է: ՏԿԳ ծրագիրը հիանալի հնարավորություն է տալիս ՀՀ կատարել երկրի 

կարիքների վրա հիմնված տեխնոլոգիաների գնահատում և բացահայտել էկոլոգիապես 

անվտանգ տեխնոլոգիաները (ԷԱՏ), որոնք կարող են իրականացվել, միաժամանակ զգայի 

ներդրում կատարելով երկրում, կլիմայի փոփոխության մեղմման առկա խնդիրների լուծման 

առումով: 

Նախագծի նպատակն է աջակցել ԿՓՇԿ մասնակից զարգացող երկրներին բացահայտել և 

վերլուծել. 

o Առաջնահերթ տեխնոլոգիական կարիքները, որոնք կարող են տեղ գտնել ԷԱՏ-ների 

փաթեթում 

o Մատչելի դարձնել ԷԱՏ-ների հասանելիությունը և փոխանցումը  

o Բացահայտել փոխանցման ենթակա ծրագրերը և նախագծերը 

o ԿՓՇԿ 4.5 կետի իրագործման նպատակով դյուրինացնել մուտքը ԷԱՏ և նոու-հաու  

o Սահմանել և առաջնահերթություն տալ երկրի առանձնահատկություններով 

պայմանավորված այնպիսի մասնակցային գործընթացներին և տեխնոլոգիաներին, 

որոնք համահունչ են կլիմայի փոփոխության մեղմացման և հարմարվողականության 

բնագավառում մասնակից երկրների նպատակներին և չեն հակասում ազգային 

հետևողական զարգացման նպատակներին ու գերակայություններին 

o Բացահայտել արգելքները, որոնք խոչընդոտում են առաջնային/նախընտրելի 

տեխնոլոգիաների ձեռքբերմանը, ներդրմանը և տարածմանը 

o Խոչընդոտները հաղթահարելու նպատակով մշակել Տեխնոլոգիական գործողությունների 

պլան (ՏԳՊ), որը կսահմանի այն գործողությունները և բարենպաստ միջավայրի 

շրջանակը, որը կհեշտացնի ընտրված տեխնոլոգիաների փոխանցումը, ընդունումը և 

տարածումը մասնակից երկրներում: 

Տեխնոլոգիաների առաջնահերթության գնահատումը առաջին քայլն է տեխնոլոգիաների 

փոխանցման գործընթացում, որը ներառում է նաև տեխնոլոգիական տեղեկատվության 

կուտակում, բարենպաստ միջավայրի ստեղծում, կարողությունների զարգացում և 

տեխնոլոգիաների փոխանցման մեխանիզմները գիտակցում: 

Տեխնոլոգիաների առաջնահերթության գնահատումը իրականացված է ԿՓՇԿ և ՏԿԳ 

մեթոդոլոգիաների հիման վրա: 

Կիրառվող մեթոդաբանությունը համապատասխանեցվել է երկրին յուրահատուկ պայմաններին: 

Տեխնոլոգիաների առաջնահերթության գնահատումը իրականացվել է հետևյալ 

գործունեությանների միջոցով՝ տարբերակների և ռեսուրսների նախնական ուսումնասիրություն, 

ինստիտուցիոնալ միջոցառումներ և շահագրգիռ կողմերի ներգրավվածություն, որոշումներ 

կայացնելու համատեքստի սահմանում, առաջնհերթ ոլորտների տեսակավորում, մեղմացման 
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միջոցառումների առաջնահերթությունների սահմանման համար չափորոշիչների ցանկի 

կազմում, առաջնահերթ միջոցառումների ընտրություն, մանրակրկիտ վերլուծություն, 

գնահատում և խորհրդատվություն շահառումների հետ, բարձր առաջնահերթության 

գործողությունների ընտրություն հետագա զարգացման և իրականացման համար: 

 

Սույն զեկույցը ներկայացնում է Կլիմայի փոփոխության մեղմման առկա ազգային 

քաղաքականությունը և երկրի զարգացման առաջնահերթությունները, ՋԳ արտանետումների 

կադաստրը, շահառուների ներգրավվածությունը և ՏԿԳ ինստիտուցիոնալ միջոցառումները, 

գերակա ոլորտների որոշման գործընթացը, չափանիշների նույնականացումը, ընտրված 

ոլորտներում տեխնոլոգիաների գնահտումը Բազմաչափանիշային վերլուծության մեթոդի (ԲՎՄ) 

կիրառմամբ և տեխնոլոգիաների առաջնահերթությունը:  

 

Այս զեկույցում առաջնահերթ տեխնոլոգիաները մանրամասն նկարագրված են, տրամադրված են 

նաև ամփոփումներ, հատում նկարագրություններ և հիմնական եզրակացություններ: 

Տեխնոլոգիական տեղեկատվական թերթիկները տրված են հավելված I-ում: 

ՀՀ-ում CO2 արտանետումների հիմնական աղբյուրները էներգետիկա ոլորտում են, իսկ ածխածնի 

երկօքսիդի կլանումները ներկայացված են «Անտառային տնտեսություն և այլ հողօգտագործում» 

ենթասեկտորում: 

ՋԳ արտանետումների գույքագրման արդյունքները 2012թ. համար ներկայացած են ստորև՝ 

Ջերմոցային գազերի արտանետումների բաշխումը 2012թ. Գգ  

Սեկտոր Արտանետումներ 

2012 (Գգ CO2համ.) 

Արտանետումների բաշխումն 

ըստ սեկտորների (%) 

Էներգետիկա 6,913 70.3 

ԱՊԱՕ  663 6.7 

ԳԱՏԱՀ 1,622 16.5 

Թափոններ 632 6.4 

Ընդամենը արտանետումներ 9,829 100 

Անտառային տնտեսություն և այլ 

հողօգտագործում 

-522  

Զուտ արտանետումներ 9,307  

Աղբյուրը՝ Երկամյա առաջընթացի զեկույց, 2015թ. [Ref-2] 

Առաջնորդվելով՝ ըստ սեկտորների ՋԳ արտանետումների գույքագրման արդյունքներով, մինչև 

2030թ. ՋԳ արտանետումների հաշվարկված կանխատեսումներով (մեղմման սցենարներ), 2000-

2012թթ. համադրելի ժամանակային շարքերով, միաժամանակ, երկրում առկա տնտեսական, 

սոցիալական և բնապահպանական առաջնահերթություններով, հիմնվելով նաև դրանց ՋԳ 

արտանետումների մեղմացման ներուժի և երկրի զարգացման առաջնահերթություններին 

համապատասխանության, ինչպես նաև, կլիմայի փոփոխության մեղմացման համար ոլորտի 

ազդեցության ներուժի վրա ընտրվել են հետևայլ ոլորտները (տեխնոլոգիների խմբերը). 

o Էներգետիկա (ներառյալ տրանսպորտը) 

o Արդյունաբերություն (ներառյալ քիմիական արդյունաբերությունը) 
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o Հողերի օգտագործում (ներառյալ անտառները)   

o Թափոնների կառավարում (ներառյալ գյուղատնտեսական) 

Առաջարկված ՏԿԳ մեթոդաբանության հիման վրա ազգային փորձագետները պատրաստել են 

հնարավոր տեխնոլոգիաների երկար ցուցակեր և կազմել Տեխնոլոգիաների տեղեկատվական 

թերթիկներ (ՏՏԹ) ցանկում ընդգրլված յուրաքանչյուր տեխնոլոգիայի համար:  

Տեխնոլոգիաների առաջնահերթությունների գնահատման չափորոշիչները գասակարգված են 

ըստ հետրյալ խմբերի՝ սոցիալական, սոցիալտնտեսական, տնտեսական, շրջակա միջավայրի 

պահպանության և բնապահպանության, տեխնոլոգիական: 

Առկա ազգային ռազմավարական փաստաթղթերի ու փորձագիտական վերլուծությունների, 

հիման վրա, մեղմացման տեխնոլոգիաների առաջնահերթությունների գնահատման համար 

ընտրվել են հետևյալ չափորոշիչները.  

 

Էներգետիկա (6 չափորոշիչ) 

 Գնային մատչելիություն (սանդղակը 1-5)  

 Ներդրումային արժեք (հազար ԱՄՆ 

դոլար/Գգ կյանի տևողություն) 

 Սոցիալական օգուտ (սանդղակը 1-5)  

 Իրագործելիություն, իրացվելիություն 

(սանդղակը 1-5) 

 ՋԳ մեղմում (Գգ CO2համ/տարի) 

 Առևտրային հասունություն (սանդղակը 1-5) 

Արդյունաբերություն (6 չափորոշիչ) 

 Գնային մատչելիություն (սանդղակը 1-5) 

 Ներդրումային արժեք (հազար ԱՄՆ դոլար 

/Գգ կյանի տևողություն) 

 Տնտեսության զարգացման խթանում 

(սանդղակը 1-5) 

 Աշխատատեղերի ստեղծում 

(սանդղակը 1-5) 

 ՋԳ մեղմում (Գգ CO2համ/տարի) 

 Առևտրային հասունություն (սանդղակը 1-5), 

Հողերի օգտագործում (7 չափորոշիչ) 

 Գնային մատչելիություն (սանդղակը 1-5) 

 Ներդրումային արժեք (ԱՄՆ դոլար /հա) 

 Գործառնական (ընթացիկ) արժեքը (ԱՄՆ 

դոլար /հա) 

 Տնտեսական օգուտ (սանդղակը 1-5) 

 ՋԳ մեղմում (Գգ CO2համ/տարի, հա) 

 Բնապահպանական օգուտ (սանդղակը 1-5) 

 Սոցիալական օգուտ (սանդղակը 1-5) 

Թափոնների կառավարում (6 չափորոշիչ) 

 Գնային մատչելիություն (սանդղակը 1-5) 

 Ներդրումային արժեք (ԱՄՆ դոլար) 

 Տնտեսական օգուտ (սանդղակը 1-5) 

 ՋԳ մեղմում (Գգ CO2համ/տարի, հա) 

 Բնապահպանական օգուտ (սանդղակը 1-5) 

 Սոցիալական օգուտ (սանդղակը 1-5) 

ՏԿԳ մեթոդաբանության և ԲՎՄ մոտեցման հիման վրա [Ref 15], ըստ ցանկի գնահատվել են 

(արտահայտվել են միավորներով) բոլոր առաջադրված տեխնոլոգիաները (յոթական 

տեխնոլոգիա յուրաքանչյուր ընտրված սեկտորի համար): ՏՏԹ-ներում ներկայացված 

տեղեկատվության հիման վրա բոլոր չափորոշիչները վերլուծվել են ըստ դրանց որակական և 

քանակական նշանակություն: Բերված համապատասխան արժեքները ստացվել են 

տեխնոլոգիաների բացարձակ արժեքները ըստ, դրանց կշռույթային մասնաբաժնի 

վերահաշվարկման արդյունքում: Արդյունքում, հետևյալ տեխնոլոգիաները ստացել են 



17 
 

ամենաբարձր միավորները և նշված համապատասխան ոլորտներում գնահատվել են որպես 

առաջնահերթ տեխնոլոգիաներ. 

Էներգետիկա սեկտոր  

o Էլեկտրական և ջերմային էներգիայի համակցված արտադրություն  

o ՀՀ բազմաբնակարան շենքերում էներգաարդյունավետության բարձրացում. Ռեեստրի 

ստեղծում 

o Պարտադիր արդյունաբերական էներգետիկ աուդիտի/փորձաքննության իրականացումը 

որպես մեղմման բաղադրիչ 

o Ռեակտիվ հզորության (էներգիայի) կոմպենսացումը ՀՀ էլեկտրաէներգետիկական 

համակարգում 

o Բնական գազի սակագնի կառուցվածքի համապատասխանեցում ՀԾԿՀ որոշմամբ 

հաստատված մեթոդաբանությանը.  

Արդյունաբերություն սեկտոր  

o Սինթետիկ կաուչուկի արտադրությունը բութադիենից բնական գազի օգտագործման 

փոխարեն (քիմիական արդյունաբերություն) 

o Երկարատև վերջնալույսով ֆոտոլյումիսցենտային նյութերի արտադրություն և կիրառում 

o Նոր տիպի արևային ջրատաքացուցիչների արտադրություն 

Հողերի օգտագործում սեկտոր 

o Դեգրադացված մարգագետինների (արոտներ և խոտհարքներ) արմատական 

բարելավում 

o Անտառների կայուն կառավարում 

o Բազմամյա տնկարկների մշակության նոր տեխնոլոգիա 

Թափոնների կառավարում սեկտոր 

o Երևան քաղաքի աղբավայրից մեթանի կորզում, էլեկտրական և ջերմային էներգիայի 

արտադրության նպատոկով 

o Լուսակերտի գոյություն ունեցող կենսագազի գործարանի վերաթողարկման 

կազմակերպչական տեխնոլոգիա 

o Արթիկի տուֆահանքերի թափոնների համալիր վերամշակումով գյուղատնտեսական 

նշանակության հողատարածքների մաքրում և դրանց հետագա դեգրադացման 

կանխարգելում 

Տեխնոլոգիաների առաջնահերթության գնահատման արդյունքները ներկայացվել են ՏԿԳ 

հանձնաժողովին մեղմացման գծով փորձագետի կողմից 2015 թ. դեկտեմբերի 24-ին տեղի ունեցած 

հանդիպման ժամանակ (հանդիպման օրակարգը ներկայացված է Հավելված II-ում): ՏԿԳ 

հանձնաժողովի կողմից դրական եզրակացություն տրվեց առաջնահերթ ոլորտներին և 

տեխնոլոգիաներին: Կայացած բաց քննարկման ժամանակ փորձագետները ընդհանուր կարծիք 

հայտնեցին, որ ընտրված և առաջնահերթություն ստացած տեխնոլոգիաները կարող են համարվել 

առաջխաղացման և խթանման ենթակա տեխնոլոգիաներ: Միաժամանակ առաջարկվեց, 

կատարել լրացուցիչ ուսումնասիրություններ հաշվի առնելով դրանց երկարաժամկետ 

համատեքստում իրականացման կոնկրետ միջավայրը: 
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Շահառուները համոզմունք հայտնեցին, որ տեխնոլոգիաների նույնականացման և 

առաջնահերթության գնահատման գործընթացը պետք է լինի շարունակական, որը ցույց տվեց 

նաև ՏԿԳ ծրագրի ընթացիկ փուլը: Ամեն դեպքում, ՏԿԳ ծրագիրը և տեխնոլոգիաների 

առաջնահերթության գնահատումը պետք է դիտարկել որպես անընդհատ գործընթաց: 

Հանդիպման ժամանակ ցանկություն հայտնվեց և նախատեսվեց կազմակերպել և ստեղծել, 

կլիմայի փոփոխության մեղմման բոլոր ոլորտներում, տեխնոլոգիաների ազգային գույքագրման 

համակարգ: Դա պետք է կլինի տեխնոլոգիաների ներկայացման ու փոխանցման բաց ու 

թափանցիկ համակարգ կամ «Ազգային կլիմայական տեխնոլոգիական կենտրոն ու ցանց» 

(ArmCTCN), կամ այլ կերպ ասած ազգային տեղեկատու, տեխնոլոգիաների շտեմարան, որը 

հնարավորության դեպքում պետք է կապված լինի միջազգային «Կլիմայական տեխնոլոգիական 

կենտրոն ու ցանց»-ի (CTCN) հետ:  

Վերը նշված առաջնահերթ տեխնոլոգիաները նկարագրված են  սույն զեկույցում և հասանելի են 

հնարավոր ֆինանսավորման համար: 

ՏԿԳ ծրագրի գործընթացում հաջորդ քայլերը լինելու են առաջնահերթություն ստացած  

տեխնոլոգիաների իրականացման խոչընդոտների գնահատումը և ՏԳՊ պատրաստումը: 
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Գլուխ 1 Ներածություն 

1.1 ՏԿԳ ծրագրի մասին 

ՋԳ արտանետումների կրճատման տեխնոլոգիաների խթանումը շարունակական 

առաջնահերթություն է ՀՀ բնապահպանության նախարարության համար: ՋԳ արտանետումների 

սահմանափակման վերաբերյալ ՀՀ իր դիրքորոշումն արտահայտել է  իր ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ ազգային 

հաղորդագրություններում և Կոպենհագենյան համաձայնագրին ասոցացվելու ՀՀ 

հայտարարագրում: Կլիմայի փոփոխության մեղմման գործողությունները չպետք է հանգեցնեն 

սոցիալական ու տնտեսական հետընթացի, այլ պետք է նպաստեն ՀՀ սոցիալտնտեսական 

զարգացմանը, և որ դրանց հիմքում պետք է ընկած լինի էկոհամակարգային մոտեցումը, որը 

համահունչ է երկրի բնապահպանական ռազմավարությանը, կապահովի սիներգիզմը այլ 

միջազգային բնապահպանական համաձայնագրերի ու պայմանագրերի հետ, հիմքեր կստեղծի 

գործողությունների  միջսեկտորյալ համակարգման, ինչպես նաև միջսահմանային ու 

անդրսահմանային համագործակցության ու համերաշխության միջավայրի ձևավորման 

համար[Ref-10]: Դեռ 12 տարի առաջ, 2003թ-ին ՀՀ-ն ստանձնել էր առաջին տեխնոլոգիական 

կարիքների գնահատումը: Զեկույցը «Կարողությունների ստեղծում ՀՀ տեխնոլոգիաների 

կարիքների գնահատման և կլիմայի փոփոխությանը առնչվող տեխնոլոգիաների փոխանցման 

համար» մշակվել էր ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից իրականացվող՝ 

«Հայաստան. Երկիր կլիմայի փոփոխության ուսումնասիրություն» ծրագրի շրջանակներում. Փուլ 

II» Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի (ԳԷՖ) ֆինանսական աջակցությամբ և Հայաստանում 

ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի (ՄԱԶԾ) հետ համագործակցությամբ: Նախագծի նպատակն էր 

Հայաստանում կլիմայի փոփոխության խնդիրների լուծման համար կարողությունների 

զարգացումը` ՋԳ արտանետումների կրճատմանն ուղղղված, Հայաստանի տնտեսական 

ոլորտների համար տեխնոլոգիական կարիքների առաջնահերթությունը որոշելու, առանցքային 

տեխնոլոգիաների առաջարկությունների ներկայացման, դրանց գործնական կիրառման 

հնարավորությունների գնահատման  և հատուկ տեխնոլոգիական նախագծերի զարգացման և 

գնահատման համար: Այդ փաստաթուղթը նաև տեղեկատվություն տրամադրեց ՋԳ ամենաբարձր 

արտանետումներ ունեցող ազգային սեկտորների կարգավիճակների մասին և փորձեց սահմանել 

տեխնոլոգիական կարիքները՝ մոնիտորինգի համակարգի ստեղծման և զարգացման, 

մոնիտորինգի ազգային ցանցի ամրապնդման և Կլիմայի մոնիտորինգի գլոբալ համակարգին 

(ԿՄԳՀ) մասնակցության նպատակով:  

Երկիրի կարիքներով պայմանավորված, ՀՀ տեխնոլոգիական կարիքների երկրորդ գնահատումը 

մեկնարկել է 2014թ., ՀՀ ՏԿԳ «Տեխնոլոգիական կարիքների գնահատում և Կլիմայի փոփոխության 

տեխնոլոգիական գործողությունների ծրագրի» շրջանակներում ունենալով ֆինանսական և 

մեթոդաբանական աջակցություն ՄԱԿ-ի Շրջակա միջավայրի ծրագրի (UNEP) կողմից: 

ՏԿԳ ծրագիրը ձեռնարկված է՝ տեխնոլոգիական կարիքների բացահայտման միջոցով, երկրի 

կայուն զարգացման համար անհրաժեշտ առաջնահերթությունների իրականացման նպատակով։ 
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Ծրագրի հիմնական նպատակն է բացահայտել և գնահատել ԷԱՏ-ները, որոնք կարող են 

ապահովել զարգացման համար պահանջվող ծառայությունները ՋԳ ցածր արտանետումներով: 

Սույն զեկույցում ներկայացվող, իրականացված գնահատման նպատակներն են՝ 

 ՋԳ արտանետումները մեղմելու, կլիմայի փոփոխության բացասական ազդեցությունը 

նվազեցնելու և ԷԱՏ նախագծերի և ծրագրերի փաթեթների համար հիմք ստեղծելու 

նպատակով՝ բացահայտել տեխնոլոգիական կարիքները,  վերլուծել, գնահատել և 

սահմանել առաջնահերթություն  

• որոշել տեխնոլոգիաների այն փաթեթները, որոնք ներուժ ունեն դիկամայել կլիմայի 

փոփոխությանը, նվազեցնել շրջակա միջավայրի աղտոտումը և նպաստել Հայաստանի 

կայուն զարգացմանը  

• համաշխարհային հանրության հետ հաղորդակցվել կլիմայի փոփոխության 

հայաստանյան տեխնոլոգիական պահանջների վերաբելյալ 

• հեշտացնել մուտքը միջազգային աղբյուրներից ֆինանսավորման համար, մեղման 

գործունեության իրականացման պարագայում  

• աջակցել Հայաստանի դիրքերի ամրապնդմանը կլիմայի փոփոխության 

բանակցություններում, տարածաշրջանում տեխնոլոգիաների փոխանցման 

բնագավառում 

 

Պատշաճ մակարդակով նախապատրաստման և իրականացման դեպքում, ՏԿԳ կարող է հասնել 

մի շարք լրացուցիչ ցանկալի արդյունքների, մասնավորապես ընդլայնել կարողությունները ԷԱՏ 

ձեռք բերելու առումով, զարգացնել կարևոր հարաբերություններ շահառուների միջև՝ աջակցելով 

ապագա ներդրումներին և խոչնդոտների վերացմանը և տարածելով բարձր առաջնահերթություն 

տեխնոլոգիաները ազգային տնտեսության բոլոր ոլորտներում։ 

Այնուհետև, ՏԿԳ նպատակն է՝ հեշտացնել մուտքը դեպի, Հայաստանի տնտեսական զարգացման 

ծրագրերի իրականացման համար անհրաժեշտ, ԷԱՏ և նոու-հաու, ստեղծել փաթեթային 

ծրագրերի և նախագծերի բազային գիծ և կատարել տեխնոլոգիաների փոխանցումը։ 

Տեխնոլոգիական կարիքների գնահատումը առաջին քայլն է տեխնոլոգիաների փոխանցման 

գործընթացում, որը ներառում է նաև տեխնոլոգիական տեղեկատվության, բարենպաստ 

միջավայրի, կարողությունների ավելացման և տեխնոլոգիաների փոխանցման մեխանիզմների 

հետ կապված խնդիրներ։ 

Մեղմացման միջոցառումների ընտրության հիմնական չափորոշիչները որոշվել են ըստ, երկրի 

զարգացման առաջնահերթությունների տեսանկյունից իրենց կարևորության և ՋԳ նվազեցման 

ներուժի առումով։  

Կլիմայի փոփոխության մեղմման տեխնոլոգիաները որոշվել են երկրի զարգացման 

առաջնահերթություններին համապատասխան, ըստ երկրի ներկայիս զարգացման ազգային 

առաջնահերթություններին դրանց կանխատեսվող ներդրման։ 
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ՋԳ արտանետումների կրճատուման ներուժից կախված որոշվել են այն տեխնոլոգիաները, որոնք 

կարողեն ունենալ ամենամեծ ներդրում ՋԳ արտանետումների մեղմացման համար երկրում 

իրականացվող միջոցառումներին։ 

Հայաստանի տնտեսական զարգացումը պահանջում է տեխնոլոգիական առաջընթաց 

տնտեսության բոլոր ոլորտներում ։ 

Կլիմայի փոփոխության տեխնոլոգիաների ներկայացումը և տարածումը կարող են զգալի գործոն 

հանդիսանալ միջազգային նպատակներին համահունչ, երկրի կայուն տնտեսական 

զարգացմանհամար։  

ՏԿԳ սույն գործընթացը կարևոր գործիք է բնագավառում տեխնոլոգիական 

առաջնահերթությունների և նախասիրությունների գիտակցման և դրանց իրականացման համար 

համապատասխան հիմքերի նախապատրաստման համար։  

1.2 Կլիմայի փոփոխության մեղմման ազգային առկա քաղաքականությունը և 

զարգացման առաջնահերթությունները  

Պետական կառուցվածքը 

ՀՀ կազմավորվել է 1991թ. սեպտեմբերի 21-ին: ՀՀ մայրաքաղաքը Երևանն է: Համաձայն 

Սահմանադրության՝ ՀՀ ինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիալական, իրավական 

պետություն է:  ՀՀ պետական իշխանությունն իրականացվում է օրենսդիր, գործադիր և դատական 

իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռման հիման վրա: ՀՀ անդամ է ՄԱԿ-ի 1992թ. 

մարտի 2-ից։ ԱՊՀ անդամ է՝ 1991թ. դեկտեմբերի 21-ից, Սևծովյան տնտեսական 

համագործակցության կազմակերպության  անդամ է՝ 1999թ. մայիսի 1-ից, ԵԽ անդամ է՝ 2001թ. 

հունվարի 25-ից, 2003թ. փետրվարի 5-ից` ԱՀԿ անդամ, Եվրասիական միության անդամ՝ 2015 թ. 

հունվարի 1-ից: 1993թ. ՀՀ Կողմ երկիր է ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության շրջանակային 

կոնվենցիայի (ԿՓՇԿ), իսկ 2002թ. վավերացրել է Կիոտոյի արձանագրությունը:  2013թ. դրությամբ 

ՀՀ հաստատել և պահպանում է դիվանագիտական հարաբերություններ աշխարհի 160 

պետությունների հետ: [Ref-25] 

 

Աշխարհագրական դիրքը  

ՀՀ տարածքը գտնվում է Հայկական լեռնաշխարհի հյուսիս-արևելյան հատվածում, Կովկասի և 

Առաջավոր Ասիայի սահմանագծում: Հայաստանը հյուսիսից սահմանակից է Վրաստանին, 

արևելքից` Ադրբեջանին, արևմուտքից և հարավ-արևմուտքից` Թուրքիային, hարավից` Իրանին: 

ՀՀ տարածքը 29,743 կմ2 է:  Հայաստանը լեռնային երկիր է. տարածքի 76.5 % գտնվում է ծ. մ. 1000-

2,500 մ բարձրության վրա: [Ref-25] 

Կլիման 

Հայաստանը կլիմայական հակադրությունների երկիր է. ամենափոքր տարածությունների վրա 

անգամ նկատվում են բարդ ռելիեֆով պայմանավորված կլիմայի զգալի տարբերություններ: 

Հանրապետության տարածքում առկա են կլիմայի գրեթե բոլոր տարատեսակները` չոր 
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մերձարևադարձայինից մինչև ցուրտ բարձրլեռնային: Օդի միջին տարեկան ջերմաստիճանը 5.50C 

է: Միջին տարեկան ամենաբարձր ջերմաստիճանը 12-140 C է: 2,500 մ և ավելի բարձրությունների 

վրա դիտվում են միջին տարեկան բացասական ջերմաստիճաններ: Ամառը բարեխառն է, հուլիս 

ամսվա միջին ջերմաստիճանը 16.70C է, իսկ Արարատյան դաշտում այն տատանվում է 24-260C-ի 

սահմաններում: Գրանցված բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանը 43.70C է:  Ձմեռը ցուրտ է: 

Հունվարը ձմռան ամենացուրտ ամիսն է, որի միջին ջերմաստիճանը կազմում է -6.70C: Բացարձակ 

նվազագույն ջերմաստիճանը դիտվել է -420C: Հանրապետության հյուսիս-արևելյան և հարավ-

արևելյան շրջաններում ձմեռը բարեխառն է:  [Ref-25].  

Բնակչությունը 

2012թ. վերջի դրությամբ ՀՀ բնակչությունը 3,027 հազ. մարդ է, բնակչության միջին խտությունը` 

102 մարդ/կմ2: Տարաբնակեցումն աչքի է ընկնում խիստ անհամաչափությամբ, ինչը 

պայմանավորված է երկրի լեռնային ռելիեֆով և տարածքների տնտեսական յուրացման 

մակարդակով: Բնակչության առավելագույն խտությունը 686 մարդ/կմ2 է, որը բաժին է ընկնում 

մինչև 1,000 մ բարձրադիր գոտուն, նվազագույնը` 22 մարդ/կմ2, որը բաժին է ընկնում 2,000-2,500 մ 

բարձրադիր գոտուն: Քաղաքային բնակչությունը կազմում է 63.3%, գյուղականը` 36.7% (2012 թ.): 

Առավել խոշոր քաղաքներն են՝ Երևանը (1,066.3 հազ. մարդ), Գյումրին (121.3 հազ. մարդ) և 

Վանաձորը (85.7 հազ. մարդ), որտեղ բնակվում է Հայաստանի քաղաքային բնակչության 66.4%-ը 

և ամբողջ բնակչության` 42%-ը:  Բնակչության ընդհանուր թվի մեջ տղամարդիկ կազմում են 48%, 

կանայք` 52% (2012թ.): Կյանքի միջին տևողությունը կազմում է 74.3 տարի, այդ թվում 

տղամարդկանց` 70.9 և կանանց` 77.5 տարի:  Տնտեսապես ակտիվ բնակչության թիվը 1,173 

հազ.մարդ է (2012 թ.): [Ref-25].  

ՀՀ 2014-2025 թթ. հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագիր (ՀԶԾ) 

(Հավելված, ՀՀ կառավարության 27 մարտի 2014թ․ թիվ 442 ‐ Ն որոշման). 

Ներկայացված է երկրում սոցիալական և տնտեսական զարգացման առաջնահերթություների 

հիմնական փաթեթը, նպատակները, հիմնական խոչընդոտներն ու զարգացման 

սահմանափակումները, հիմնական բարեփոխումների և առաջնահերթ նպատակների 

իրականացման քաղաքական մեխանիզմները։ ՀԶԾ ընդգրկում է 2014-2025թթ․ ժամանակահատ-

վածը և հանդիսանում է երկրի գլխավոր սոցիալ տնտեսական զարգացման ռազմավարությունը և 

հիմքն է միջնաժամկետ, ոլորտային և այլ ծրագրային փաստաթղթերի: 

Հանդիսանալով ՀՀ Կառավարության գործունեության առաջնային ուղեցույցը՝ ՀԶԾ-ն հիմնված է 

հետևյալ չորս գերակայությունների վրա՝ 

Գերակայություն 1. Զբաղվածության ընդլայնումը 

Գերակայություն 2. Մարդկային կապիտալի զարգացումը 

Գերակայություն 3. Սոցիալական պաշտպանության համակարգի բարելավումը 

Գերակայություն 4. Կառավարման համակարգի ինստիտուցիոնալ արդիականացումը։ 

«Կայուն զարգացման ծրագրում» (ԿԶԾ) առանձնացվել էին երեք խումբ նպատակներ [Ref-1]. 

 2008-2021 թթ. ընթացքում նյութական աղքատության կրճատումը մինչև այն աստիճանը, 

որ աղքատությունը դադարի երկրի տնտեսական զարգացման հիմնահարց լինելուց, իսկ 
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ծայրահեղ աղքատությունը ընդհանրապես վերացվի որպես սոցիալապես նշանակալի 

երևույթ 

 Մարդկային աղքատության հաղթահարումը և մարդկային առաջանցիկ զարգացման 

ապահովումը, որի արդյունքում երկիրը մի քանի տարվա ընթացքում միջին մարդկային 

զարգացում ունեցող երկրների խմբից պետք է տեղափոխվեր բարձր մարդկային 

զարգացում ունեցող երկրների խումբ 

 Տնտեսական զարգացման անհամաչափությունների զսպումը և հետ ընկնող 

տարածքների առաջանցիկ աճի ապահովումը՝ համապատասխան տարածքային 

քաղաքականության մշակման և իրականացման միջոցով: 

Նշված նպատակներին հասնելու համար ԿԶԾ-ում նախատեսված էին երեք խումբ գերակա 

ռազմավարություններ՝ 

 կայուն և արագ տեմպերով տնտեսական աճի ապահովմանն ուղղված տնտեսական 

քաղաքականություն 

 բնակչության խոցելի խմբերին (ներառյալ՝ աղքատները) ուղղված ակտիվ սոցիալական և 

եկամտային քաղաքականություն 

 երկրի կառավարման համակարգի արդիականացում, ներառյալ` պետական 

կառավարման արդյունավետության բարձրացումը և պետության տրամադրության տակ 

գտնվող ռեսուրսային փաթեթի առաջանցիկ աճի ապահովումը։  

Էներգետիկ իրավիճակը Հայաստանում 

Հայաստանի առաջնային էներգիայի ընդհանուր մատակարարումը (ԱԷԸՄ) կտրուկ նվազեց 

Խորհրդային Միության փլուզումից հետո, այդ ժամանակ նավթամթերքի մատակարարումը 

նվազեց 90 տոկոսով, իսկ բնական գազի մատակարարումը կրճատվեց կիսով չափ: 2012 թ. ԱԷԸՄ 

դեռ 62 տոկոսով ցածր էր 1990 թ.մակարդակից։ (Նկար 1.).  Վերջին 20 տարիների ընթացքում, 

ջանքեր են ներդրվել Հայաստանի էներգետիկ ոլորտը վերականգնելու նպատակով: 

Այնուամենայնիվ, Հայաստանի ԱԷԸՄ-ը 2002 թ-ից աճել է 58 տոկոսով, պայմանավորված 

հիմնականում 120 տոկոս բնական գազի մատակարարման աճով և 40 տոկոս 

հիդրոէներգետիկայի արտադրության ավելացմամբ [Ref-11].   

Նկար 1.  Առաջնային էներգիայի ընդհանուր մատակարարում 1990-2012թթ․ 

 
Աղբյուրը՝ Միջազգային էներգետիկ գորշակալություն (IEA), Երկիր զեկույց Հայաստան, 2015թ․[Ref-11] 
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Հանդիսանալով Կոնվենցիայի Հավելված I-ի մեջ չընդգրկված զարգացող երկիր, Հայաստանը 

առայժմ չունի ջերմոցային գազերի  արտանետումների կրճատման քանակական 

պարտավորություններ, սակայն արձագանքելով  այդպիսի արտանետումների կրճատման գլոբալ 

ջանքերին, ՀՀ կամավոր սկզբունքով իրականացնում է արտանետումների կրճատման և, 

ընդհանրապես, կլիմայի փոփոխության մեղմմանն ուղղված միջոցառումներ և այդ նպատակով  

կլիմայի փոփոխության խնդիրները հետևողականորեն ներառում է ազգային զարգացման 

ծրագրերում: 

Նկար 2–ում պատկերված են ՀՀ-ում 2011թ. և 2012թ.՝ համապատասխանաբար, վառելիքի 

սպառման կառուցվածքը ըստ ենթակատեգորիաների: Ինչպես երևում է, 2011թ. էներգասպառման 

մեծ մասը տեղի է ունենում բնակչության (32%), տրանսպորտի (22%) և էներգիայի արտադրության 

(21%) կատեգորիաներում, որոնց գումարային մասնաբաժինը կազմում է 75%: Նույն այս երեք 

ենթակատեգորիաները մնացել են վառելիքի սպառման խոշոր սպառողներ նաև 2012թ.՝ կազմելով 

ընդհանուրի 78%: 

Նկար 2. Հայաստանում վառելիքի սպառման կառուցվածքը 2011 և 2012թթ․ 

2011թ․ կառուցվածքը ըստ ենթակատեգորիաների 2012թ․ կառուցվածքը ըստ ենթակատեգորիաների

Աղբյուրը՝ ՀՀ ՋԳ ազգային կադաստրի հաշվետվություն 2015թ. [Ref-16] 

 

Ինչպես երևում է ներկայացված հաշվարկային արդյունքներից, արտանետումների զգալի աճ է 

արձանագրվում 2007 և 2008թթ.՝ պայմանավորված այդ տարիներին հանրապետության 

աննախադեպ ծավալների գազաֆիկացմամբ, ինչի հետևանքով կտրուկ աճել է բնական գազի 

սպառումը՝ հատկապես բնակչության կողմից: Ոչ պակաս աճ է արձանագրվել տրանսպորտի 

ոլորտում, ինչը հանգեցրել է բնական գազի և այլ նավթամթերքի օգտագործման ավելացմանը: 

Արտանետումների զգալի աճը 2011 և 2012թթ.՝ 2010թ. համեմատությամբ, պայմանավորված է 

ջերմային էլեկտրակայանների (ՋԷԿ) արտադրության կտրուկ աճով: 2012թ. այն կազմել է 3,398 մլն. 

կՎտժ, իսկ 2010թ.-ին՝ 1,443 մլն. կՎտժ: Ջերմային կայաններում 2012թ.՝ 2010թ. համեմատությամբ, 

էլեկտրաէներգիայի արտադրության աճը  կազմել է 135%: Նման կտրուկ ավելացումը 

պայմանավորված է Իրան-Հայաստան «էլեկտրաէներգիա գազի դիմաց» միջպետական 

համաձայնագրի իրականացման համար անհրաժեշտ քանակի էլեկտրաէներգիայի 
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արտադրությամբ. 2012թ. 1.58 մլրդ կՎտժ էլեկտրաէներգիա արտահանվել է Իրան: [Ref-13]. Նկար 

3-ում պատկերված են գումարային ՋԳ արտանետումների ծավալների շարքը և դրանց 

կառուցվածքն ըստ ենթակատեգորիաների։ 

 

Նկար 3. 2000-2012թթ. գումարային ՋԳ արտանետումների շարքերը և դրանց կառուցվածքն ըստ 

ենթակատեգորիաների: Էներգետիկա սեկտորի CO2 արտանետումների ժամանակային 

շարքերը (Գգ) 2000-2012թթ. համար 

Աղբյուրը՝ ՀՀ ՋԳ ազգային կադաստրի հաշվետվություն 2015թ․ [Ref-16] 

 

Օրենսդրություն  

Հայաստանում վերջին տարիներին ընդունվել են մի շարք օրենքներ և ենթաօրենսդրական ակտեր, 

մշակվել և իրականացվում են զարգացման ազգային և ճյուղային ծրագրեր, որոնք հիմնված են 

կայուն զարգացման և ցածր ածխածնային զարգացման սկզբունքների վրա: Չնայած այն 

հանգամանքին, որ ոչ միշտ են ստույգ նշվում կլիմայի փոփոխության մեղմմանն ուղղված 

միջոցառումները, այնուամենայնիվ այդ օրենքների և ծրագրերի իրականացումը նպաստում է ՋԳ 

արտանետումների նվազեցմանը: Այդ միջոցառումները հաշվի կառնվեն նաև Ազգային 

համատեքստին համապատասխան մեղմման գործողությունների  (ԱՀՀՄԳ) մշակման ժամանակ: 

 

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքը. Օրենքի հիմնական խնդիրներն են՝ 

մթնոլորտային օդի մաքրության ապահովումը, մթնոլորտային օդի վրա քիմիական, ֆիզիկական, 

կենսաբանական և այլ վնասակար ազդեցությունների նվազեցումն ու կանխումը: Օրենքը 

սահմանում է վնասակար նյութերի արտանետումների անվտանգ մակարդակները, ինչն իր 

հերթին նպաստում է ՋԳ և անուղղակի ջերմոցային էֆեկտով գազերի (NOx, CO) և SO2 

արտանետումների նվազեցմանը: 2008թ. օրենքում կատարվել է լրացում, ըստ որի արգելվում է 

այրել խոզանները, բուսական մնացորդներով ու չորացած բուսականությամբ տարածքները, 
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արոտավայրերի ու խոտհարքների բուսականությունը գյուղատնտեսական, անտառամերձ, 

անտառային ու բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հողերում: Այս դրույթը 

նպատակաուղղված է հողի և վերգետնյա բուսականության մեջ օրգանական ածխածնի 

պահպանմանը, կուտակմանը ու հողաշերտը հողատարումից, էրոզիայից ու անապատացումից 

պաշտպանելուն: 

«Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքը և «Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի 

մասին» ՀՀ օրենքը (ընդունվել է որպես ՀՕ-122-Ն 9 նոյեմբերի 2004 թ., և լրացվել է՝ ՀՕ-130-Ն 14 

ապրիլի 2011թ. ներկայումս, լրացումների վերաբերյալ օրենքների նախագիծերը ընդգրկված են 

Ազգային ժողովի օրակարգում):  Օրենքները սահմանում են էներգետիկ բնագավառում պետական 

քաղաքականության հիմնական սկզբունքները. 

 տեղական էներգետիկ պաշարների, էներգիայի այլընտրանքային աղբյուրների 

արդյունավետ օգտագործումն ու դրան ուղղված տնտեսական ու իրավական 

մեխանիզմների կիրառումը 

 Հայաստանի էներգետիկ անկախության և անվտանգության ապահովումը 

 ՎԷ և էներգախնայողության զարգացումը խթանող նոր արտադրությունների ստեղծումը և 

ծառայությունների կազմակերպումը, ազգային նպատակային ծրագրերի իրագործումը, 

նոր տեխնոլոգիաների կիրառումը 

 էներգաարդյունավետ և էներգախնայող տեխնոլոգիաների ներդրման խրախուսումը, 

շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նվազեցումը: 

«Լրացումներ ՀՀ Էներգետիկայի մասին օրենքում (ընդունվել է, 2014թ.). Էներգետիկայի մասին 

օրենքով սահմանվում էր, որ առաջին 15 տարիների շահագործման  ընթացքում, վերականգնվող 

էներգիայի աղբյուրներ օգտագործող նոր համակարգերի կողմից արտադրվող 

էլեկտրաէներգիայի 100%-ը պետք է պարտադիր ձեռք բերվի ՀԾԿՀ կողմից սահմանված 

սակագներով: Այս փոփոխությունը երկարաձգում է էլեկտրաէներգիայի գնման համաձայնագրի 

ժամկետները՝ վերականգնվող աղբյուրներից [բացառությամբ փոքր հիդրոէլեկտրակայանների 

(ՀԷԿ)] 15-ից մինչև 20 տարի, որի նպատակն է խթանել վերականգնվող էներգիայի 

արտադրությունը: Ստեղծվում է կարգավորող խթաններ հողմային, արևային, երկրաջերմային և 

կենսազանգվածի տեխնոլոգիաների զարգացման հանար, որոնք ՀԲ, ՎԶԵԲ և KfW ծրագրերի 

կողմից օժանդակվող տեղական առևտրային բանկերի կողմից նախատեսվող վարկավորման հետ 

մեկտեղ կնպաստի ՎԷ խթանմանը Հայաստանում:  

«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքը.  Օրենքը կարգավորում է թափոնների հավաքման, փոխադրման, 

պահման, մշակման, օգտահանման, հեռացման, ծավալների կրճատման և դրանց հետ կապված 

այլ հարաբերությունների, ինչպես նաև մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա 

բացասական ազդեցության կանխարգելման իրավական և տնտեսական հիմքերը: 

ՀՀ անտառային օրենսգիրքը. Օրենսգիրքը կարգավորում է ՀՀ անտառների և անտառային հողերի 

կայուն կառավարման` պահպանության, պաշտպանության, վերականգնման, 

անտառապատման և արդյունավետ օգտագործման, ինչպես նաև անտառների հաշվառման, 
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մոնիտորինգի, վերահսկողության և անտառային հողերի հետ կապված հարաբերությունները: 

Օրենսգրքի դրույթների իրականացումը կնպաստի անտառի` որպես ածխածնի երկօքսիդի 

կլանման ունակության բարձրացմանը: 

«Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքը. Այս 

օրենքը կարգավորում է ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառի պետական 

կարգավորման, միջուկային տեղակայանքների, իոնացնող ճառագայթման աղբյուրների 

անվտանգության, իոնացնող ճառագայթումից պաշտպանության, ռադիոակտիվ թափոնների 

կառավարման, ատոմային էներգիայի օգտագործման օբյեկտների ֆիզիկական պաշտպանության, 

միջուկային վնասի, դրա փոխհատուցման և ատոմային էներգիայի օգտագործման հետ կապված 

այլ հարաբերություններ` անձնակազմի, բնակչության, շրջակա միջավայրի և ՀՀ անվտանգության 

շահերի պաշտպանության նպատակով 

Կառավարության որոշումներ 

 Բնակավայրերում օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի խտությունների 

(կոնցենտրացիաների ՍԹԿ) և ՀՀ տարածքում շահագործվող ավտոտրանսպորտային 

միջոցների բանած գազերում վնասակար նյութերի պարունակության սահմանային 

թույլատրելի նորմատիվները հաստատելու մասին (2006թ. փետրվարի 2-ի թիվ 160-Ն 

որոշումը): 

 ԿՓՇԿ կից Կիոտոյի արձանագրության Մաքուր զարգացման մեխանիզմի շրջանակներում 

նախագծերի իրականացման մասին (2006թ. հուլիսի 13-ի թիվ 974-Ն որոշումը): 

 Մթնոլորտային օդի աղտոտման անշարժ աղբյուրներ ունեցող կազմակերպությունների 

սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվների նախագծերի քննության և 

արտանետումներ կատարելու թույլտվություն տալու կարգը հաստատելու մասին (2008թ. 

օգոստոսի 21-ի թիվ 953-Ն որոշումը): 

 Մթնոլորտի գերնորմատիվային աղտոտվածության, կլիմայի փոփոխության և օզոնային 

շերտի վիճակի հետ կապված վտանգավոր հիդրոօդերևութաբանական երևույթների 

կանխատեսման, ազդարարման և արձագանքման կարգը հաստատելու մասին (2008թ. 

հոկտեմբերի 16-ի թիվ 1186-Ն որոշումը): 

 ՀՀ բնապահպանական կոնվենցիաներից բխող ՀՀ պարտավորությունների կատարման 

միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին (2011թ. հոկտեմբերի 11-ի թիվ 1594-Ն 

որոշումը): 

 Էներգախնայողության և ԷԱ բարձրացման միջոցառումների իրականացում, պետական 

ֆինանսավորմամբ կառուցվող (վերակառուցվող, վերանորոգվող) շենքերում (ընդունված, 

2014թ.): 2002թ.-ին Քաղաքաշինության մասին ՀՀ օրենքը (ընդունված 5 մայիսի 1998թ.) 

փոփոխվել է այնպես, որ նշված պահանջների կատարումը, ըստ քաղաքաշինության 

նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր է քաղաքաշինական 

գործունեության մեջ ներգրաված բոլոր սուբյեկտների համար: Սակայն, շենքերի ԷԱ 
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նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի ստեղծման համար հիմքը բացակայում էր: Այդ 

նպատակով շենքերի էներգետիկ արդյունավետության վերաբերյալ 21 (հիմնականում 

միջազգային (ԻՍՕ) և եվրոպական (ԵՆ)) ստանդարտներ ներդաշնակեցվեցին վերջին 

տասնամյակում: Այս գործունեության արդյունքում ընդունվեց ՀՀ կառավարության 

որոշում՝ Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) 

օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն 

ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին (ընդունվել է 2014թ. դեկտեմբերի 25-ի թիվ 

1504-Ն արձանագրային որոշմամբ): 

1.3 Սեկտորների ընտրություն 

Առաջնորդվելով ՏԿԳ ուղեցույցով նախատեսված առաջին քայլը ոլորտների առաջնահերթության 

գնահատումն է: Այդ նպատակով առաջին հերթին դիտարկվել է   սեկտորների և ենթասեկտորների 

ՋԳ արտանետումների կարևորագույն խնդիրը: Անհրաժեշտ տվյալները ձեռք բերել TNC, ՋԳԱԿ, 

BUR և գործին վերաբերող այլ փաստաթղթերից: 

Ջերմոցային գազերի ազգային կադաստր 

Հայաստանի ՋԳ կադաստրի (2012թ. համար) կազմման ժամանակ առավելագույն գերակայություն 

են ստացել ուղղակի ջերմոցային ազդեցությամբ գազերի՝ CՕ2, CH4 և N2O արտանետումների 

գնահատումները արտանետման հիմնական աղբյուրներից: Կատարվել է նաև անուղղակի 

ջերմոցային ազդեցությամբ գազերի՝ CO, NOx, ՈՄՑՕՄ և SO2 ինչպես նաև ֆտորօրգանական 

միացությունների արտանետումների գնահատում: 

Ստորև տրված նկարներում ցուցադրվում են ՋԳ արտանետումները և կլանումները ըստ 

ոլորտների և գազերի (CO2համ): 

Նկար 4 ՋԳ արտանետումները և կլանումները ըստ սեկտորների (CO2 համ. 2012թ․) 

ՋԳ արտանետումների բաշխումը (առանց կլանումների) ՋԳ արտանետումների և կլանումների բաշխումը 

Աղբյուրը՝ ՀՀ ՋԳ ազգային կադաստրի հաշվետվություն 2015թ․ [Ref-16] 
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Ընդհանուր ազգային արտանետումները 2012թ.-ին ի համեմատ 2010թ. ավելացել են: Դա 

հիմնականում պայմանավորված է «Էներգետիկա» և «Գյուղատնտեսություն, անտառային 

տնտեսություն ու այլ հողօգտագործում» սեկտորներում արտանետումների ավելացմամբ:  

Արտանետումների գերակշիռ մասը «Էներգետիկա» սեկտորում է՝ շուրջ 74 տոկոս (կլանումները 

ներառյալ) և մոտ 70 տոկոս (առանց կլանումների), հաջորդը ԳԱՏԱՀ սեկտորն է՝ շուրջ 12 տոկոս 

(կլանումները ներառյալ) և մոտ 17 տոկոս (առանց կլանումների): Ինչպես երևում է նկարներից, 

CO2 արտանետումները հիմնականում կապված են «էներգետիկա» ոլորտի հետ և 

պայմանավորված են հետևյալ ենթասեկտորներում արտանետումներով՝ էներգիայի 

արտադրություն (գազային վառելիք, արտանետումներ ջերմաէլեկտրակայաններից), այլ 

ենթասեկտորներ (գազային վառելիք, բնակչության) և ճանապարհային տրանսպորտ: 

Նկար 5 ՋԳ արտանետումները ըստ սեկտորների և գազերի, 2012թ․ 

Աղբյուրը՝ ՀՀ ՋԳ ազգային կադաստրի հաշվետվություն 2015թ․  [Ref-16] 

 

Մեթանի արտանետումները նույնպես հիմնականում «Էներգետիկա» սեկտորում են, ի հաշիվ 

բնական գազի փախուստային արտանետումների: Երկրորդը ԳԱՏԱՀ սեկտորն է, 

պայմանավորված աղիքային խմորումից արտանետումներով և երրորդը «Թափոններ» սեկտորը: 

Ազոտային օքսիդի արտանետումների մեծ մասը ԳԱՏԱՀ ոլորտում է: Մասնավորապես դա 

պայմանավորված է կառավարվող հողերից N2O ուղղակի և անուղղակի արտանետումներով: 

Նկար 6. ՋԳ արտանետումների միտումները ըստ սեկտորների (Գգ CO2համ) 

 
          Աղբյուրը՝ ՀՀ ՋԳ ազգային կադաստրի հաշվետվություն 2015թ․  [Ref-16] 
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Նկար 7. ՋԳ արտանետումների միտումները ըստ գազերի (Գգ CO2համ) 

 
          Աղբյուրը՝ ՀՀ ՋԳ ազգային կադաստրի հաշվետվություն 2015թ․ [Ref-16] 

 

Ինչպես ներկայացված է ստորև նկար 8-ում, հանածո վառելիքների ՋԳ արտանետումներում 

հիմնական բաղադրիչը բնական գազն է, այս վառելիքի մասնաբաժինը  2011 և 2012թթ. համար 

համապատասխանաբար կազմում է 81.2 և 83.9 տոկոս: Դա պայմանավորված է նրանով, որ ՀՀ 

գազաֆիկացման մակարդակը բավականին բարձր է՝ մոտ 95 տոկոս: Պետք է նշել, որ բնական 

գազը լայն օգտագործում ունի նաև որպես վառելիք ճանապարհային տրանսպորտում, քանի որ 

այն 2.5 անգամ ավելի էժան է քան բենզինը, միաժամանակ երկրում առկա է սեղմված բնական 

գազի (ՍԲԳ) լցավորման կայանների զարգացած ցանց: CO2  արտանետումների հարաբերական 

կառուցվածքը ըստ հանածո վառելիքի տեսակների տրված է նկար 8-ում ստորև: 

 

Նկար 8  CO2  արտանետումների հարաբերական կառուցվածքը ըստ հանածո վառելիքի 

տեսակների (2011 և 2012թթ․)

Աղբյուրը՝ ՀՀ ՋԳ ազգային կադաստրի հաշվետվություն 2015թ․ [Ref-16] 

 

 

 

 



31 
 

1.3.1 Սեկտորների ակնարկ, կլիմայի փոփոխության և ջերմոցային գազերի 

արտանետումների կարգավիճակը և միտումները տարբեր ոլորտներում 

1.3.1.1 Էներգետիկա սեկտորը  

Կլիմայի փոփոխության մեղմմանը նպաստող, էներգետիկա սեկտորում իրականացվող 

առանցքային ծրագրերի ոլորտային միջոցառումներ՝ 

Էներգետիկա ոլորտի զարգացման ռազմավարություն Հայաստանի տնտեսական զարգացման 

համատեքստում. Ռազմավարությունը նախատեսված է մինչև 2025թ. ժամանակահատվածի 

համար և ուղղված է հետևյալ հիմնախնդիրների լուծմանը. ՀՀ կայուն տնտեսական զարգացմանը 

նպաստելը և էներգետիկ անկախության ապահովումը` ներառյալ ներկրվող և սեփական 

էներգետիկ պաշարների տարատեսակականացումը, վերականգնվող և այլընտրանքային 

էներգիայի աղբյուրների ներուժի առավելագույնս յուրացումը, էներգախնայողության խթանումը, 

ՀՀ միջազգային պարտավորություններին համահունչ բնապահպանորեն կենսունակ 

էներգամատակարարման ապահովումը: Ըստ իրականացման ժամանակահատվածների 

Ծրագրում բերվում են էներգասպառման կանխատեսումային ցուցանիշները տնտեսության 

սեկտորներում և էլեկտրաէներգետիկայի, գազամատակարարման ու ջերմամատակարարման 

զարգացման նախագծերի ցանկը  [Ref-1]: 

ՀՀ ազգային անվտանգության ռազմավարության դրույթներով նախատեսված ՀՀ էներգետիկայի 

նախարարության գործունեության ծրագիրը: Ծրագիրը հիմնված է էներգետիկ ռազմավարության 

դրույթների վրա և մինչև 2025թ. նախատեսում է էներգետիկ հետևյալ հզորությունների թողարկում 

և մի շարք միջոցառումների իրականացում. 540 ՄՎտ հզորությամբ (այդ թվում փոքր ՀԷԿ-երի 260 

ՄՎտ) նոր ՀԷԿ-երի կառուցում, 200 ՄՎտ հզորությամբ հողմակայանների կառուցում, 648 ՄՎտ 

գումարային հզորությամբ գործող երկու ՋԷԿ-երի արդիականացում գազատուրբինային 

տեղակայանքների օգտագործմամբ, 1000 ՄՎտ հզորությամբ ՀԱԷԿ-ի նոր էներգաբլոկի կառուցում, 

էլեկտրաէներգիայի հաղորդող և բաշխիչ ցանցերի արդիականացում` էներգիայի կորուստների 

նվազեցման նպատակով, Իրան-Հայաստան գազամուղի կառուցում, բնական գազի ստորգետնյա 

պահեստարանի 150 մլն մ3 հասանելի ծավալի վերականգնում, ջերմամատակարարման 

վերականգնում` երկրաջերմային, կենսագազի, արևային և վերականգնվող էներգիայի այլ 

հնարավոր ձևերի առավելագույնս օգտագործմամբ, էներգախնայողություն ապահովող 

շարունակական բնույթ կրող միջոցառումների լայնածավալ ներդրման կազմակերպում: 

Ծրագրում բերվում են միջոցառումների իրականացման ժամկետները և ֆինանսավորման 

աղբյուրները: 2012թ. դրությամբ իրականացվել են ծրագրով նախատեսված հետևյալ 

միջոցառումները. շահագործման են հանձնվել Իրան-Հայաստան գազամուղը, Երևանի և 

Հրազդանի ՋԷԿ-երի արդիականացված բարձր արդյունավետությամբ էներգաբլոկները (648 ՄՎտ 

ընդհանուր հզորությամբ), 130 փոքր ՀԷԿ-եր (204 ՄՎտ ընդհանուր հզորությամբ), կենտրոնացված 

ջերմամատակարարման 2 կոգեներացիոն համակարգ, հանրային շենքերի արդյունավետ 

ինքնավար ջեռուցման 458 համակարգ, ինչպես նաև ՎԷ օգտագործող մի շարք փոքր կայանքներ 

(1.3 ՄՎտ ընդհանուր հզորությամբ) [Ref-25]: 

ՀՀ էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ազգային ծրագիրը: Ծրագրում 

բերվում է էներգախնայողության ներուժի գնահատականը էլեկտրաէներգետիկայում, 
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ջերմամատակարարման և գազամատակարարման համակարգերում, արդյունաբերությունում, 

տրանսպորտում և բնակելի ու հասարակական սեկտորներում, նաև ՎԷ ներուժի գնահատականը 

և էներգախնայողության ներուժի ծախսարդյունավետ յուրացման միջոցառումները [Ref-25]: 

ՀՀ էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ազգային ծրագրի կատարմանն 

ուղղված  ՀՀ Կառավարության գործողությունների ծրագիրը: Ծրագրի հիմնական նպատակն է 

օժանդակել Հայաստանի էներգախնայողության քաղաքականության հետագա ձևավորմանը և 

դրա իրականացման կոնկրետ քայլերի որոշակիացմանը: Ծրագիրը նախատեսում է կոնկրետ 

միջոցառումներ ըստ ոլորտների (բնակելի շենքեր, ծառայությունների ոլորտ, 

արդյունաբերություն, տրանսպորտ, ջրային տնտեսություն), ինչպես նաև հորիզոնական և 

միջոլորտային միջոցառումներ, ծրագիրը նաև նախատեսել է քանակական թիրախներ (%-երով 

բազային գծի համեմատ) հետ միասին, որոնք կարող են փուլ առ փուլ նվաճվել մինչև 2020թ. [Ref-

25]: 

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի զարգացման ուղեցույց․ Ծրագիրը ներկայացնում է 

Հայաստանում տեխնիկապես հասանելի, տնտեսապես և ֆինանսապես շահավետ ՎԷ ներուժը, 

ինչպես նաև գնահատում է ՎԷ ներուժը էլեկտրական ու ջերմային էներգիայի արտադրության մեջ 

և տրանսպորտում՝ կարճաժամկետ (մինչև 2013թ.), միջնաժամկետ (մինչև 2015թ.) և 

երկարաժամկետ (2020թ. և հետո) հեռանկարում: Բերվում են անհրաժեշտ ներդրումների 

ծավալները և ՎԷ ինքնարժեքն ըստ ՎԷ տեսակների և կիրառման ոլորտների: ՎԷ ընդհանուր 

արտադրության մասնաբաժինը երկարաժամկետ հեռանկարով գնահատվում է 16.3%: [Ref-19]. 

Փոքր ՀԷԿ-երի զարգացման սխեման. նախատեսված է խթանել փոքր ՀԷԿ-երի շինարարությունը 

և ներառում է ավելի քան 100 փոքր ՀԷԿ-երի հիդրո էներգետիկ ցուցանիշներ [Ref-25]:  

Փոքր հիդրոէներգետիկ բնագավառի հիմնախնդիրները, կարգավիճակը, զարգացման 

խոչընդոտները և ապագա զարգացումները: Ուսումնասիրության նպատակն է աջակցել 

Հայաստանի էներգետիկ բնագավառին` բարելավելու մատակարարման ոլորտի անկախության և 

անվտանգության հեռանկարները: Ներկայացված են 115 հնարավոր ռեսուրսային վայրեր, որտեղ 

կարելի է զարգացնել մինչև 147 ՄՎտ հզորություն, տարեկան 540 ԳՎտժ արտադրանքով: 

Ներկայացված են լիցենզավորված, սակայն չկառուցված, 158 ՄՎտ գումարային հզորությամբ և 

500 ԳՎտժ էլեկտրաէներգիայի տարեկան արտադրանքով 65 փոքր ՀԷԿ-երի մանրամասն 

ցուցանիշները: Հետազոտությունում բերված են նաև տարբեր ֆինանսական ցուցանիշներ և 

տվյալներ հնարավոր ֆինանսավորման սխեմաների վերաբերյալ [Ref-25]: 

Էլեկտրաէներգիայի տեղափոխման ցանցի վերականգնման նախագիծը (2012 թ.): Ասիական 

զարգացման բանկի կողմից ֆինանսավորվող նախագիծն ուղղված է Հայաստանի 

էլեկտրաէներգետիկ համակարգի արդյունավետության և էլեկտրամատակարարման 

հուսալիության բարձրացմանը: Նախագիծը ներառում է երկու հիմնական բաղադրիչ. 

կարգավարական հսկողության և տվյալների հավաքագրման համակարգի (SCADA) ընդլայնում, 

և երկրորդը, գոյություն ունեցող 220 կՎ ութ ենթակայանների վերականգնում` համապատասխան 

տրասնֆորմատորների, անջատիչների և այլ սարքավորումների փոխարինմամբ [Ref-25]: 
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ՀՀ էներգետիկ անվտանգության ապահովման Հայեցակարգը և մի շարք այլ ծրագրային 

փաստաթղթեր սահմանում են էներգետիկայի ոլորտի զարգացման ռազմավարությունը և 

անվտանգ, արդյունավետ և կայուն շահագործման պայմաններ ապահովող միջոցառումների 

ցանկը։ Ռազմավարությամբ նախատեսվում է զարգացնել վերականգնվող, այլընտրանքային և 

ատոմաային էներգետիկան ու ապահովել էներգիայի խնայողություն: 

Ազգային էներգետիկ անվտանգության հայեցակարգը բացահայտում է վերականգնվող 

էներգետիկ տեխնոլոգիաների խթանումը, զարգացումը և ներդրումները որպես Հայաստանի 

համար հույժ կարևոր՝ էներգետիկ առաջարկի և էներգետիկ անկախության հասնելու համար: 

Գրին ֆօռ գրոուս հիմնադրամը (GGF), Հարավարևելյան Եվրոպայի, ՎԶԵԲ-ի, ընթացիկ Կովկասի 

Էներգախնայողության ծրագիրը (ԿԷԽԾ CEEP), ՄՖԿ-ի Հայաստանի կայուն էներգետիկայի 

ֆինանսավորման ծրագիրը, KfW-ն ֆինանսավորում են ՎԷ և էներգախնայողության նախագծերը 

տեղական առևտրային բանկերի կողմից վարկավորման միջոցով: Արևելյան Եվրոպայի 

էներգախնայողության և բնապահպանական գործընկերությունը (E5P) տրամադրում է 

դրամաշնորհներ, որոնք հնարավորություն կտան իրականացնել կարևորագույն ԷԱ 

միջոցառումներ [Ref-20]: 

ՀՀ էներգետիկ անվտանգության ապահովման հայեցակարգ խնդիրներն են. 

 ՀՀ կայուն տնտեսական զարգացման համար նախադրյալների ստեղծում 

 տարածաշրջանում ՀՀ էլեկտրաէներգետիկ համակարգի ինքնաբավության և արտահան- 

 ման ներուժի ապահովում 

 ներդրումների համար գրավիչ միջավայրի ստեղծում, այդ թվում` ինչպես վերականգնվող 

ու այլընտրանքային էներգետիկայի, այնպես էլ ատոմային էներգետիկայի ոլորտում; 

 էներգիայի սպառման արդյունավետության և էներգախնայողության ապահովում 

 ՋԳ արտանետումների կրճատում 

 Հայաստանի էներգետիկ անվտանգության սահմանված մակարդակի ապահովմանն 

 ուղղված հիմնադրույթների մշակում 

Հայեցակարգում սահմանված են էներգետիկ անվտանգության ներքին և արտաքին 

մարտահրավերները և սպառնալիքները, որոնք կարող են խափանել երկրի էներգետիկ 

կարիքների բավարարմանն ուղղված միջոցառումների իրականացո¬մը և էներգետիկ 

անվտանգության կառավարման համակարգի խնդիրները 

 էներգետիկ անվտանգության ապահովման համակարգի զարգացում, 

 վերականգնվող էներգառեսուրսների արդյունավետ օգտագործման և 

էներգախնայողության ապահովում, 

 ատոմային էներգետիկայի զարգացում, 

 էներգառեսուրսների մատակարարման տարատեսականացումն ու էլեկտրաէներգետիկ 

համակարգի տարածաշրջանային ինտեգրում, 

 էներգետիկայի բնագավառի ֆինանսական կայունության և տնտեսական 

արդյունավետության սահմանված մակարդակի ապահովում, 

 էներգետիկ անվտանգության ապահովում արտակարգ իրավիճակներում և 

պատերազմական պայմաններում: 
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Էներգետիկ անվտանգության ապահովման հայեցակարգով նախատեսված է: 

 2020թ. վերականգնվող առաջնային էներգիան հասցնել սպառվող ողջ էներգիայի 20 տո-

կոսին 

 ՄԱԷԿ-ում 1,000 ՄՎտ նոր էներգաբլոկի կառուցում՝ մինչև փակվելն ապահովելով գործող 

էներգաբլոկի միջուկային անվտանգությունը 

 խթանել էներգախնայողության պահանջարկը շենքերում, ջերմաէներգետիկ հզորություն-

ների սերնդափոխությունն իրականացնել` ներդնելով գազատուրբինային և համակցված 

ջերմային և էլեկտրական էներգիայի արտադրության (կոգեներացիոն) համակարգեր, 

ցանցերում էներգիայի կորստի կրճատում 

 նավթամթերքների ռազմավարական պաշարների ստեղծումը, Իրանի Իսլամական Հան-

րապետությունից դեպի Հայաստան մատակարարման խողովակաշարի կառուցումը և 

բիոէթանոլի (բիոբութանոլի) արտադրության հիմնումը 

 Հայաստան-Իրան և Հայաստան-Վրաստան էլեկտրահաղորդման օդային գծերի ուժեղա-

ցումը 400/500 կՎ լարման գծերի կառուցմամբ, դեպի Ղարս 220 կՎ լարման օդային գծի 

վերականգնումը, էլեկտրաէներգիայի և հզորության տարածաշրջանային շուկայի կազ-

մակերպումը, ինչպես նաև ԱՊՀ երկրների էներգետիկ շուկայի հետ ինտեգրումը 

 էկոլոգիական տեսակետից մաքուր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ տրանսպորտային մի-

ջոցների, այդ թվում` էլեկտրատրանսպորտի ենթակառուցվածքների կիրառումն ու զար-

գացումը 

 

Սևան Հրազդան կասկադի հիդրոէներգետիկ համակարգի վերականգնման նախագիծը: 

Ասիական զարգացման բանկի կողմից ֆինանսավորվող տվյալ նախագծի շրջանակներում 

նախատեսվում է Սևան-Հրազդան հիդրոհամակարգի յոթ ՀԷԿ-երից չորսի վերականգնում և 

արդիականացում, երեք կայանների ջրթափ ուղիների վերականգնում և համապատասխան 

ենթակայաններում էլեկտրական սարքավորումների փոխարինում նորերով [Ref-19]: 

Հայաստանի գազամատակարար մանհամակարգի վերականգնում, արդիականացում և 

ընդլայնում: «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից պարբերաբար իրականացվող միջոցառումները 

թույլ են տալիս ներկայումս և ապագայում զգալիորեն նվազեցնել բնական գազի (մեթանի) 

հոսքակորուստները: 

Հայաստանի Ներդրումային պլան, Վերականգնվող էներգետիկայի ընդլայնման ծրագիր (ՎԷԸԾ, 

2014) [Ref-20]: Ներդրումային պլանը բացահայտում է այն, ՎԷ տեխնոլոգիաները և ծրագրերը, 

որոնք կարող են լավագույնս նպաստել Հայաստանի էներգետիկ, տնտեսական և 

բնապահպանական զարգացման նպատակներին և ուրվագծում է այն գործողությունները, որոնք 

պետք է ապահովել ծրագրերի իրականացման համար: Առավել կարևոր է, որ ներդրումային 

պլանը մատնանշում է ֆինանսավորման ձևերն ու մեթոդները, որոնց շնորհիվ ՎԷ ծրագրերը 

կարող են իրականացվել, միաժամանակ տրվում են ու ուղիները, որտեղ ՎԷԸԾ-ը կարող է օգակար 

լինել, հավատարմագրային և մասնավոր հատվածի ֆինանսավորման ներգրավման համար:  
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Էներգետիկ անվտանգության գործողությունների ծրագիր (ընդունված, 2014թ.) [Ref-13]  

Ներկայացնում է, Ազգային էներգետիկ անվտանգության հայեցակարգի և ՎԷԸԾ նպատակներին 

հասնելու կոնկրետ քայլերը: Հիմք է ծառայում «ՀՀ Էներգետիկ համակարգի նվազագույն 

ծախսերով զարգացման ծրագրի» մշակման համար: Ռազմավարական կլիմայի հիմնադրամը 
(ՌԿՀ), Կլիմայի ներդրումային հիմնադրամի (ԿՆՀ) շրջանակներում ՎԷԸԾ-ին տրամադրում է 40 
մլն ԱՄՆ դոլարի ֆինանսավորում: Ակնկալվում է, որ մոտ 40 միլիոն ԱՄՆ դոլար ՎԷԸԾ 

ֆինանսավորումը կներգրավի մոտ հինգ ու կես անգամ ավել ներդրումներ, մեծ մասը մասնավոր 
ոլորտից (որպես կապիտալ կամ փոխառու), և զարգացման բազմակողմ բանկերի (ԶԲԲ) 
առևտրային վարկավորման պատուհաններից ներառյալ ԱԶԲ, ՎԶԵԲ և ՀԲ: 

 

ՀՀ Էներգետիկ համակարգի նվազագույն ծախսերով զարգացման ծրագիր, (2015թ.). Ներկայումս, 

նոր էներգետիկ Ռազմավարությունը գտնվում է մշակման փուլում: ՀՀ կառավարությունը ԱՄՆ 

ՄԶԳ ծրագրի օժանդակությամբ իրականացնում է Էներգետիկ համակարգի նվազագույն 

ծախսերով զարգացման ծրագիր, որը կսահմանի էներգետիկ անվտանգության չափանիշների 

բավարարելու ամենացածր գնով զարգացման ռազմավարությունը: Էներգետիկ համակարգի 

նվազագույն ծախսերով զարգացման ծրագիրը մշակելիս հաշվի են առնվել համակարգի 

երկարաժամկետ ծախսերի, էներգետիկ անվտանգության մակարդակի և սեփական էներգետիկ 

պաշարների զարգացման վրա ազդող հիմնական գործոնները: Ընդհանուր առմամբ դիտարկվել 

են հարյուրից ավելի տարբերակներ, որոնք ամփոփվել են վերջնական հղումային և մի քանի 

այլընտրանքային սցենարներում: [Ref-3]. 

Հայաստանի ազգային էներգետիկ հաշվեկշիռը (հերթական ազգային «էներգետիկ 

վիճակագրության» իրականացում). USAID LEDS Ծրագիրի աջակցությամբ 2010-2012թթ. համար 

մշակվել են ազգային էներգետիկ հաշվեկշռներ ՄԷԳ և Եվրոստատի պահանջների համաձայն 

[Ref-4]. Այս գործունեությունը կաջակցի ազգային ՋԳ կադաստրի մշակմանը և կնպաստի դրա 

բարելավմանը՝ նպաստելով մեղմման ուղղված գործողությունների հաշվետվայնության 

բարելավմանը: 

Ստանդարտացված բազային գծի մշակում (ՍԲ) Գործարկված է 2015թ.-ից, ուճի մեջ է մինչև 2018թ.. 

Որի նպատակն է դյուրինացնել ԷԽ և ՎԷ ծրագրերի իրականացումը [Ref-21]: 

Հայաստանի երկրորդ էներգաարդյունավետության գործողությունների ազգային պլան (գնտվում 

է մշակման փուլում). Երկրորդ ՀԷԳԱՊ NEEAP-ը առանցքային փաստաթուղթ է, որը սահմանում է 

էներգախնայողության թիրախները և միջոցառումները, որոնք պետք է իրականացվեն 2015-

2017թթ. Ժամկահատվածում: 

1.3.1.2 Տրանսպորտի ոլորտը  

 

Կլիմայի փոփոխության մեղմմանը նպաստող, տրանսպորտի ոլորտում իրականացվող 

առանցքային ծրագրերի ոլորտային միջոցառումներ՝ 
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Ավտոտրանսպորտային միջոցներից վնասակար նյութերի արտանետումների նվազեցման 

միջոցառումների ծրագիրը (2005 թ.): Ծրագրում ամրագրված միջոցառումները, որոնք ուղղված են 

շրջակա միջավայրի մոնիտորինգին և վնասակար արտանետումների հաշվառմանը, 

օրենսդրական դաշտի, տրանսպորտի երթևեկության և տրանսպորտային հոսքերի բարելավմանը, 

հասարակական տրանսպորտի (այդ թվում էլեկտրատրանսպորտի) զարգացմանը, շարժիչային 

մաքուր վառելիքի տեսակների օգտագործման խթանմանը [Ref-25]: 

Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագիծը 2006 2020 թթ: Գլխավոր հատակագծում նախատեսվում 

է մինչև 2020թ. ավտոտրանսպորտից արտանետումները կրճատել 20 տոկոսով` 

էլեկտրաֆիկացված հանրային տրանսպորտի զարգացմամբ ուղևորափոխադրման մասնաբաժնի 

ավելացմամբ՝ մետրոպոլիտեն՝ 5.2 տոկոսից մինչև 11.9 տոկոս, տրոլեյբուս՝ 2.7 տոկոսից մինչև 

24.1տոկոս, միկրոավտոբուսների մասնաբաժնի նվազեցում 83.8 տոկոսից մինչև 19 տոկոս և մեծ 

ու փոքր ավտոբուսների մասնաբաժնի ավելացում 8.3 տոկոսից մինչև 45 տոկոս, ինչպես նաև 

քաղաքի նոր տրանսպորտային սխեմայի իրականացման և արտանետվող գազերի 

չեզոքացուցիչների կիրառման հաշվին:  Ավտոտրանսպորտից ՋԳ արտանետումների 

նվազեցմանը նպաստելու են նաև բնական գազի` որպես շարժիչային վառելիք, մասնաբաժնի 

ավելացումը և 2020թ. հետո կենսավառելիքի օգտագործումը, ինչպես նաև հանրապետության 

ավտոուղիների բարելավման ծրագրերը [Ref-25]: 

1.3.1.3 Հողերի օգտագործում և անտառային տնտեսություն սեկտորը 

 

Կլիմայի փոփոխության մեղմմանը նպաստող, հողերի օգտագործում և անտառային 

տնտեսություն ոլորտում իրականացվող առանցքային ծրագրերի ոլորտային միջոցառումներ՝ 

ՀՀ անտառի ազգային քաղաքականությունը և ռազմավարությունը և ՀՀ անտառի ազգային 

ծրագիրը: Ծրագրերի հիմնական նպատակն է դեգրադացված անտառային էկոհամակարգերի 

վերականգնման, կայուն օգտագործման և անտառների օգտակար հատկությունների զարգացման 

ապահովումը:  2009-2020թթ. նախատեսվում է 2-2.5 հազ. հա դեգրադացված անտառային 

էկոհամակարգերի վերականգնում, 5-5.5 հազ. հա անտառային հողերի անտառապատում, 0.6-0.65 

հազ. հա դաշտապաշտպան անտառաշերտերի հիմնադրում [Ref-25]: 

1.3.1.4 Թափոնների կառավարում սեկտորը 

 

Կլիմայի փոփոխության մեղմմանը նպաստող, թափոնների կառավարում ոլորտում 

իրականացվող առանցքային ծրագրերի ոլորտային միջոցառումներ՝ 

Միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցությամբ Հայաստանում 

իրականացվում են մի շարք ծրագրեր, որոնք ուղղված են ԿԿԹ կառավարման համակարգի 

բարելավմանը և նոր տարածաշրջանային սանիտարական աղբավայրերի կառուցմանը, որն էլ 

նախադրյալ է ստեղծում այդ խոշոր աղբավայրերում կենսագազի օգտահանմանը:   
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Թափոնների կառավարում  ԵՀԳԳ` Արևելք տարածաշրջանային ծրագիր: Ծրագրի հիմնական 

նպատակն է տարածաշրջանային համագործակցության միջոցով մասնակից երկրներին (այդ 

թվում նաև Հայաստանին) աջակցել նվազեցնելու թափոնների ոչ պատշաճ կառավարման 

հետևանքով ստեղծվող ռիսկերը, որոնք համայնքների և բնական պաշարների համարշրջակա 

միջավայրի աղտոտման վտանգ են ստեղծում: Ծրագրի պիլոտային շրջան է ընտրված Լոռու 

մարզը, որտեղ գույքագրվել են ԿԿԹ-ների բոլոր խոշոր և միջին աղբավայրերը, և մշակվել է 

թափոնների կառավարման ռազմավարությունը 15 տարվա համար [Ref-25]: 

Կոշտ կենցաղային թափոնների համակողմանի կառավարման համակարգ, Վանաձոր, 

Հայաստան: Ծրագրի հիմնական նպատակն է թափոնների համապարփակ կառավարման 

ռազմավարության մշակումը Վանաձորի և շրջակա համայնքների համար: Ռազմավարությունը 

կներառի Վանաձորում գործող ԿԿԹ-ների աղբավայրի փակմանն ուղղված միջոցառումներ և 

ԿԿԹ կառավարման նոր համակարգի ներդրման առաջարկվող միջոցառումների 

տեխնիկատնտեսական հիմնավորումը (Գերմանական զարգացման KfW բանկ) [Ref-25]: 

Կոշտ թափոնների կառավարման համակարգի բարելավում Հայաստանում: Ծրագրի հիմնական 

նպատակն է թափոնների կառավարման ազգային ռազմավարության մշակումը, որով 

սահմանվում են ռազմավարության իրականացման տեխնիկական, ինստիտուցիոնալ և 

ֆինանսական պայմանները՝ մասնավոր հատվածի ներգրավմամբ: Ծրագրով նախատեսվում է 

գոյություն ունեցող ԿԿԹ-ների 48 աղբավայրերի փակում և տարածաշրջանային 5 նոր 

աղբավայրերի կազմակերպում 10 փոխաբեռնման կետերով՝ թափոնների տեսակավորմամբ: 

Խոշոր փակված աղբավայրերում (Երևանում, Գյումրիում և Վանաձորում) նախատեսվում է 

աղբավայրային գազի որսում և այրում (ԱԶԲ հետ) [Ref-25]: 

1.3.2 Սեկտորների ընտրության գործընթացը և արդյունքները 
 

Թվարկված ազգային զարգացման ռազմավարությունների, սեկտորներում վարվող 

քաղաքականությունների, նաև աղքատության հաղթահարման ռազմավարության հիման վրա 

Հայաստանում բնականաբար առկա են նաև զարգացման առաջնահերթությունները։ 
Այնուամենայնիվ, ՏԿԳ ազգային թիմի կողմից դիտարկվել է հնարավոր զարգացման 

առաջնահերթությունների ցանկ, հիմնվելով այն օրենքների և կանոնակարգերի, մշակված 

ազգային և ոլորտային ծրագրերի վրա, որոնք գնահատվել են առանցքային երկրի կայուն 

զարգացման առոմով և տեխնոլոգիական կարիքների գնահատման գործընթացը ուղղորդելու 

նպատակով: 

Զարգացման գերակայություններ ցանկը (բերված է ստորև) քննարկվել է հիմնական 

շահառուների հետ (բերված է ստորև)՝ զարգացման տնտեսական, սոցիալական և 

բնապահպանական հիմնական առաջնահերթությունները բացահայտելու նպատակով։ 

Հանդիպումների ժամանակ, ակտիվ քննարկումներ տեղի ունեցան ոլորտների ընտրության 

հարցում: Ակնհայտ է, որ Էներգետիկա սեկտորը, երկրում, ՋԳ արտանետումների  խոշորագույն 

աղբյուրն է։ Ավելին, էներգետիկա ոլորտը, ըստ 2006թ. ԿՓՓՄԽ ուղեցույցների, իր մեջ ներառում է 
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էներգիայի արտադրության նպատակով հանածո վառելիքի այրման և բնական գազի 

փախուստային արտանետումները, ինչպես նաև հանածո վառելիքի այրումը արդյունաբերություն 

և տրանսպորտ ենթասեկտորներում  և բնակարանային ոլորտում։ Բնականաբար ՀՀ CO2համ. 

արտանետումների հիմնական աղբյուրը էներգետիկա սեկտորն է: ՋԳ կադաստրի 2012թ. 

արդյունքները ներկայացված են Աղյուսակ 1-ում: 

Աղյուսակ 1. ՀՀ ՋԳ արտանետումների բաշխումը 2012թ. 

ՋԳ արտանետման և կլանման 

սեկտորները 

Արտանետումներ 

2012 (Գգ CO2համ.) 

Արտանետումների բաշխումն 

ըստ սեկտորների (%) 

Էներգետիկա 6,913 70.3 

ԱՊԱՕ 663 6.7 

ԳԱՏԱՀ 1,622 16.5 

Թափոններ 632 6.4 

Ընդամենը արտանետումներ 9,829 100.0 

CO2 կլանում  -522  

Զուտ արտանետումներ 9,307  

Աղբյուրը՝ Երկամյա առաջընթացի զեկույց, 2015թ․ [Ref-2] 

 

TNC, ընթացիկ ՋԳԱԿ և BUR-ից վերցրած տեղեկատվության վերլուծություն փաստում է, որ 

Էներգետիկա սեկտորում արտանետումները շատ ավելի են քան այլ սեկտորներւոմ։ Թերևս, 
Արդյունաբերություն, Հողերի օգտագործում և անտառային տնտեսություն ու Թափոնների 

կառավարում սեկտորները նույնպես գնալով ավելի կարևորվում են, նաև ՀԶԾ կանխատեսվող 

աճով պայմանավորված։ Հետևաբար, մի շարք քննարկումների արդյունքում, բոլոր նշված 

ոլորտներն համարվել են շատ կարևոր մեղմացման առումով: 

Հիմնավելով՝ ոլորտներում ՋԳ արտանետումների գույքագրման արդյունքների և մինչև 2030թ․ 

հաշվարկված ՋԳ արտանետումների կանխատեսումների (մեղմման սցենարներ), 

արտանետումների 2000-2012թթ� համադրելի ժամանակային շարքերի տվյալների վրա, ինչպես 

նաև բացահայտված տնտեսական, սոցիալական և բնապահպանական զարգացման 

առաջնահերթությունների և ՋԳ արտանետումների մեղմացման ներուժի հիման վրա, հաշվի 

առնելով համապատասխանությունը երկրի զարգացման առաջնահերթություններին և 

ոլորտների մեղմացման ներուժի ազդեցությունը կլիմայի փոփոխության վրա՝ ընտրվել են 

տեխնոլոգիաների հետևյալ ենթասեկտորները/ խմբերը․ 

o Էներգետիկա (ներառյալ տրանսպորտը) 

o Արդյունաբերություն (ներառյալ քիմիական արդյունաբերությունը) 

o Հողերի օգտագործում (ներառյալ անտառները)   

o Թափոնների կառավարում (ներառյալ գյուղատնտեսական) 

ՏԿԳ ուղեցույցով առաջարկվող մեթոդաբանության համաձայն, վերոնշյալ գլոբալ և ճյուղային 

ռազմավարական փաստաթղթերին համահունչ և «էկոհամակարգային մոտեցման» հիման վրա 

մեղմացման աշխատանքային խումբը համաձայնել է գերակա ոլորտների և տեխնոլոգիաների 

գնահատման ժամանակ կարևորել հետևյալ երեք հիմնական առաջնահերթությունները. 1) 

Տնտեսական զարգացման առաջնահերթություններ (ներառյալ, բայց ոչ սահմանափակված)՝ 
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կայուն զարգացում, ներդրում կայուն տնտեսական զարգացմանը, ենթակառուցվածքների 

զարգացում, ներդրումների խթանում, էներգետիկ անվտանգություն, ցածր ածխածնային 

զարգացման խթանում: 2) Սոցիալական առաջնահերթություններ (ներառյալ, բայց ոչ 

սահմանափակված)՝ աղքատության նվազեցում, գործազրկության կրճատում, աշխատատեղերի 

ստեղծում, եկամուտների աճ, սննդի անվտանգություն, նպաստում կյանքի բարենպաստ 

պայմաններին, հանրային մասնակցության և իրազեկության բարձրացում: 3) Բնապահպանական 

առաջնահերթություններ (ներառյալ, բայց ոչ սահմանափակված)՝ բնական պաշարների 

պահպանություն և ռացիոնալ օգտագործում, բնական աղետների կրճատում, կլիմայի 

փոփոխության կանխարգելում, կենսաբազմազանության պահպանում, մթնոլորտային օդի 

պահպանություն, անտառների պաշտպանություն, հողերի դեգրադացիայի կանխարգելում, 

արդյունաբերական և կենցաղային կոշտ թափոնների կառավարման բարելավում, պայքար 

անապատացման դեմ, ջրի աղտոտման կանխարգելում: 

Անհրաժեշտ է նշել, որ Հայաստանում, կլիմայի փոփոխության մեղմման երկու խիստ կարևոր 

ասպեկտներն են ատոմային էներգետիկայի և ՎԷ զարգացումը: Նշված երկու ոլորտների 

գերակայությունը ամրագրված է ՀՀ ամենաբարձր մակարդակով: Այդ երկու ոլորտների 

վերաբերյալ դիտողություններն ու նկատառումները հակիրճ ներկայացվում են ստորև. 

Ատոմային էներգիա 

Ատոմային էներգետիկայի զարգացումը, ՀՀ օենքներով սահմանված է որպես գերակա ուղղություն 

[Ref-1], [Ref-11] և հետևաբար, դուրս է սույն ՏԿԳ զեկույցի շրջանակներում քննարկման ենթակա 

չէ: ԿԶԾ ժամանակահատվածում էներգետիկա ոլորտում իրականացվող քաղաքականության 

հիմնական ուղղությունները հետևյալն են. 

o Սեփական աղբյուրների, հատկապես վերականգնվող էներգառեսուրսների 

առավելագույն օգտագործումը 

o Ատոմային էներգետիկայի հետագա զարգացումը, մասնավորապես` նոր միջուկային 

էներգաբլոկի կառուցումը և ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի անվտանգության աստիճանի 

բարձրացումն ու շահագործման ժամկետի երկարացումը 

o Ֆիզիկապես և բարոյապես մաշված էներգատեղակայանքների փոխարինումը նորագույն 

տեխնոլոգիաներով հագեցված էներգատեղակայանքներով 

o Էներգառեսուրսների մատակարարման բազմազանեցումը և տարածաշրջանային 

ինտեգրումը 

o Էներգաարդյունավետության խթանումը և խրախուսումը` էներգետիկ ռեսուրսներ 

օգտագործող բոլոր բնագավառներում 

o Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի անվտանգության և հուսալիության աստիճանի 

բարձրացումը 

Հայաստանի կառավարությունը ի սկզբանե նախատեսում էր կառուցել նոր, 1000 ՄՎտ 

հզորության ատոմակայան, որպես գործող կայանի փոխարինում 2026թ ․ -ին, սակայն 
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մանրամասն հետազոտություների վրա հիմնվելով որոշվել է, որ 600 ՄՎտ հզորության 

էներգաբլոկը ավելի լավ ընտրություն է, քանի որ դա կլինի ավելի ճկուն շահագործման և 

սպասարկման տեսանկյունից: Սակայն, նոր ԱԷԿ-ի ֆինանսավորումը դեռևս խնդիր է, և որևէ 

կոնկրետ առաջընթաց մինչ օրս առկա չէ: Միջուկային էներգետիկան կենսական նշանակություն 

ունի Հայաստանի էներգետիկ անվտանգության առումով: 

Դեպի ծով ելք չունեցող և առանց էնդեմիկ բնական գազի կամ նավթի պաշարների, Հայաստանը 

ապավինում է Մեծամորի ատոմաին էլեկտրական կայանին (ՄԱԷԿ), Ռուսական արտադրության 

Ջրա-ջրային էներգետիկական ռեակտորին (ՋՋԷՌ-440), որն ապահովում է էլեկտրաէներգիայի 

արտադրության շուրջ մեկ երրորդը: 2026թ. նախատեսված, ՄԱԷԿ շահագործումից հանելը 

էական խնդիր է Հայաստանի էներգետիկ անկախության համար, որը պահանջում է լուրջ 

քննարկումներ ՀՀ երկարաժամկետ էներգետիկ անվտանգության առումով: Հայաստանի 

կառավարության համար նոր ԱԷԿ-ի կառուցումը էներգետիկ անվտանգության առաջնահերթ 

խնդիր է:  

Շատ երկրներ, ինչպիսիք են Ճապոնիան ապավինում են միջուկային էներգիային, չնայած սեյսմիկ 

գոտում գտնվելուն: 2011թ. Ֆուկուշիմա ատոմակայանի վթարը, Ճապոնիայի ափերին 9.0-

բալանոց երկրաշարժի հետևանքով, համարվում է ամենավատ միջուկային աղետը Չեռնոբիլից 

հետո, որը վերջին չորս տարիների ընթացքում միջուկային անվտանգության քննարկումների 

առարկա է դարձել: Հայաստանում սեյսմիկ ակտիվության ռիսկերի հետ կապված խնդիրները չի 

կարելի անտեսել: Նրանք պետք է հաշվի առնվեն ներդրողների և իրականացնողների կողմից: 
Հայաստանում նոր ԱԷԿ-ի շինարարությունը առաջնահերթություն է նաև Ռուսաստանի համար: 

Հայաստանի նոր միջուկային էներգաբլոկը կզբաղեցնի 74 հա հողատարածք, աշխատակիցների 

թիվը կհասնի շուրջ 900-ի: Բացի այդ, շինարարությունը կիրականացվի այնպես, որ նվազագույնի 

կհասցնի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը: Հայաստանում շահագործման մեջ գտնվող և 

նախատեսվող միջուկային ռեակտորները ներկայացված են Աղյուսակ 2-ում [Ref-7], [Ref-13].  

 

Աղյուսակ 2. Շահագործման մեջ գտնվող և նախատեսվող միջուկային 

ռեակտորները Հայաստանում 

Ռեակտորի տիպը Զուտ 

հզորությունը 

Կարգավիճակը Թողարկում Նախատեսվող 

փակում 

ՋՋԷՌ (VVER)-440 376 ՄՎտ Շահագործման 

մեջ գտնվող 

1980թ. 2026թ. 

ՋՋԷՌ (VVER)-1000 1,060 ՄՎտ Նախատեսվող Սպասվող 2026թ.   

 Ընդհանուր 

շահագործվող 

376 ՄՎտ       

Աղբյուրը՝ http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/armenia.aspx  

 

Ներկայումս, մայրաքաղաք Երևանից 30 կմ հեռավորության վրա Մեծամորում, շահագործվում է 

Ռուսական ՋՋԷՌ 440 ատոմային ռեակտորը, որի անձնագրային հզորությունն է 407.5 ՄՎտ և այն 

1995թ.-ից ունի, իր նոմինալ հզորության մոտ 92 տոկոսով՝ շուրջ 376 ՄՎտ հզորությամբ 

շահագործման լիցենզիա:   
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Երկու՝ V-230 մակնիշի ռեակտորներ, յուրաքանչյուրը 407.5 ՄՎտ (զուտ 376 ՄՎտ), կառուցվել են 

Մեծամորի ամուր բազալտի վրա և էլեկտրաէներգիա են մատակարարել համապատասխանորեն 

1976թ. և 1980թ.-ից: Շահագործման ժամկետը նախատեսնված էր 30 տարի: 

Հայաստանի հյուսիս-արևմուտքում 1988թ. դեկտեմբերին տեղի ունեցած հզոր երկրաշարժի 

հետևանքով զոհվեց առնվազն 25,000 մարդ: ՄԱԷԿ-ը գտնվելով էպիկենտրոնից 75 կմ 

հեռավորության վրա, շարունակեց նորմալ աշխատանքը առանց որևէ վնասի, սակայն 

հետագայում 1989թ., երկու էներգաբլոկները փակեցին սեյսմիկ խնդիրների հետ կապված 

անվտանգության մտահոգություններից ելնելով: 

Առաջին բլոկը, որը 13 տարի շահագործման ժամկետ ուներ, հանվել է շահագործումից: 

Տնտեսական ճգնաժամով պայմանավորված, 1993թ. որոշվել և 1995թ., իրագործվել է (6.5 տարի 

շահագործման դադարից հետո) երկրորդ բլոկի վերաթողարկումը: Այդ ժամանակից ի վեր, 

Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը (ՄԱԳԱՏԷ) մասնակցում է կայանի 

անվտանգության բարելավումներին, որը թերևս նախատեսվում էր փակել 2016 թ., սակայն այն 

կշահագործվի մինչև նոր էներգաբլոկի կառուցումը: 2013 թ. սեպտեմբերին Ռուսաստանը 

հայտարարել էր մի համաձայնագիր կնքման վերաբերյալ, ըստ որի իրականացվելու են 

համապատասխան աշխատանքներ կայանի կյանքը 10 տարի ժամանակահատվածով 

երկարաձգելու վերաբերյալ, իսկ 2014թ. մայիսին Ռուսաստանը համաձայնել է տրամադրել 300 

միլիոն ԱՄՆ դոլար ատոմակայանի արդիականացման համար, որը թույլ կտա շահագործել 

կայանը մինչև 2026թ:  

Միջկառավարական համաձայնագիրը ստորագրվել է 2014թ. դեկտեմբերին, իսկ  2015թ. մայիսին 

խորհրդարանը համաձայնել է ընդունել 30 միլիոն ԱՄՆ դոլար դրամաշնորհ Ռուսաստանից և 

հաստատել 270 միլիոն ԱՄՆ դոլարի վարկը 15 տարի ժամկետով և 3 % տոկոսադրույքով: 

Բարելավման հիմնական աշխատանքները իրականացնելու նպատակով, կայանը 2017թ. 

դադարեցնելու է աշխատանքը վեց ամիս ժամկետով: Միջոցառումները ներառելու են նաև 

տուրբինների արդիականացման աշխատանքներ, որը հնարավորություն կտա 15-18 տոկոսով 

ավելացնել է էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը (ապահովելով զուտ 435-440 ՄՎտ 

հզորություն): Վառելիքը ամբողջությամբ մատակարարվում է Ռուսաստանից:   

Ներկայիս Մեծամորի ԱԷԿ մտահոգիչ է Եվրոպական միության (ԵՄ) և 16 կմ հեռավորության վրա 

գտնվող հարևան Թուրքիայի համար: Տարբեր ջանքեր են գործադրվել մինչև 2016թ. կայանը 

փակելու համար, սակայն Հայաստանի որոշումը միանշանակ է՝ կայանը շահագործվելու է մինչև 

նոր, փոխարինող ատոմային էներգաբլոկի կառուցումը: 2012թ. հոկտեմբերին ՀՀ 

կառավարությունը հաստատել է կայանի կյանքը 10 տարի ժամկետով երկարացնելու որոշումը, և 

վերահաստատել այն 2014թ. մարտին և 2015թ. հուլիսին, ձգտելով ֆինանսավորում հայթհայթել 

նոր կայանի կառուցման համար: 

Դեռ 2007թ.-ին, Հայաստանի որդեգրած նոր էներգետիկ ռազմավարությունը կենտրոնացել էր 

դիվերսիֆիկացված էներգամատակարարման անվտանգության ապահովմանը ինչպես 

ատոմային էներգիայի օգտագործման միջոցով, այնպես էլ ՎԷ աղբյուրների կիրառմամբ: 
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Վերականգնվող էներգետիկա 

ՎԷ ոլորտը առաջնային է այս ոլորտում ընդունված ՀՀ օրենքների հիման վրա: էներգետիկայի 

ոլորտում իրականացված բարեփոխումների և վերակազմավորման միջոցով, Հայաստանում 

հասել է նշանակալի արդյունքների: Ոլորտն ունի ուժեղ վճարային կարգապահության, 

էլեկտրաէներգիայի դիմաց հավաքագրումներ կազմում են վաճառքի շուրջ 100 տոկոսը: 

Էներգետիկ ոլորտում չկան բացահայտ կամ թաքնված սուբսիդիաներ, իսկ ոլորտի 

կազմակերպությունները գտնվում են երկրի խոշոր հարկատուների ցանկում: Ոլորտում առկա է 

կարգավորող գործակալություն իրականացնող իրավասու և անկախ մարմին՝ ՀԾԿՀ-ն: 

Շրջակա միջավայրի վրա (տարբեր մասնակցությամբ) ազդեցություն ունեն բազմաթիվ երկրներ, 

այդ թվում նաև Հայաստանը: Համաշխարհային էներգետիկ ոլորտի, զարգացման մակարդակը, 

սեփական վերականգնվող, բնական ռեսուրսների օգտագործումն իր արտացոլումն է գտնում՝ 

շրջակա միջավայրի համար մաքուր լինելու տեսանկյունից: Երկրները սկսել են վերանայել իրենց 

էներգետիկ ռազմավարությունները, համապատասխանեցնելով դրանք, աշխարհի և Եվրոպայի 

չափանիշներին, մեկ պարզ նպատակով՝ խուսափել գլոբալ տաքացման աղետալի հետևանքներից 

մեր մոլորակի բնակչության համար: Հայաստանում ՎԷ մոտավոր տեխնիկական ներուժը 

ներկայացված է աղյուսակ 3-ում: Եվ այդ նպատակների համար, Հայաստանում սահմանվել է 

հիմնական անհրաժեշտ օրենսդրական բազան ՎԷ և Էներգաարդյունավետության 

միջոցառումների իրականացման համար: 

 

Աղյուսակ 3. ՎԷ գնահատված տեխնիկական ներուժը Հայաստանում 

Տեխնոլոգիայի տեսակ Հզորություն 

ՖՎ >1000 ՄՎտ 

Հողմային 300-500 ՄՎտ 

Երկրաջերմային 50 ՄՎտ 

ՓՀԷԿ  250-300 ՄՎտ 

Արևային (ջերմային) >1000 ՄՎտ 

Ջերմային պոմպեր >1000 ՄՎտ 

Կենսազանգված 100 հազար տոննա/տարի 

Աղբյուրը՝ ՀՀՎերականգնվող էներգետիկայի զարգացման ուղեցուցային ծրագիր, ՀՎԷԷՀ, [Ref-19] 

 

Հայաստանն ունի վերականգնվող էներգիայի զգալի տեղական ռեսուրսներ, ինչպես նաև կրթված 

աշխատուժ՝ գիտաինժեներական ընդարձակ փորձագիտությամբ։ Ավելին, ՀՀ կառավարությունը 

վերջին տարիներին ձեռնարկել է ակտիվ քայլեր՝ մշակելու կանոնակարգեր, որոնք նախատեսված 

են բարեփոխելու էներգետիկ ոլորտը՝ հնարավորություն ընձեռելու մասնավոր հատվածի 

ներգրավմանը ՎԷ տեխնոլոգիաների մշակման և զարգացման գործում։ Այդուհանդերձ, 

Հայաստանի ՎԷ ոլորտում առկա են վերականգնվող էներգիայի ներդրման մի շարք կարևոր 

խոչընդոտներ, որոնք հիմնականում կապված են ֆինանսավորման, վերականգնվող էներգիայի 

ոլորտի իրավական և կարգավորող շրջանակի, վերականգնվող էներգիայի տեխնոլոգիաների 

բարձր ծախսերի, հավանական օգուտների մասին հանրային իրազեկվածության հետ և այլն։ 



43 
 

Ոլորտում ընդունված օրենքների հանաձայն՝ ՀՀ-ում, ՎԷ ոլորտը առաջնային է: Օրենքների 

նպատակն է էներգետիկ ոլորտում հաստատել պետական քաղաքականության սկզբունքներ և 

դրանց իրականացման մեխանիզմներ, ներառյալ էներգաարդյունավետ միջոցառումների 

իրականացման և ՎԷ զարգացման սկզբունքները և մեխանիզմները: 

Ի հավելումն, ընդունվել են նաև ենթաօրենսդրական տարբեր ակտեր: Ամփոփելով իրավական 

ակտերը, կարելի է նշել, որ ՀՀ ստեղծված են բազմաթիվ մեխանիզմներ վերականգնվող էներգիայի 

աղբյուրների օգտագործման խթանման համար, օրինակ `«Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքը 

սահմանել էր, որ առաջին 15 տարիների շահագործման ընթացքում, էներգիայի վերականգնվող 

աղբյուրների կիրառմամբ արտադրվող էլեկտրաէներգիայի 100% -ը ենթակա է գնման ՀԾԿՀ 

կողմից սահմանված սակագներով: Վերականգնվող էներգիայի արտադրության խթանման 

նպատակով, Էներգետիկայի օրենքում կատարված փոփոխությունը (ընդունվել է 2014թ.) 

ընդլայնել է վերականգնվող աղբյուրների կիրառմամբ արտադրվող էլեկտրաէներգիայի գնման 

ժամկետը 15-ից միչև 20 տարի: 

 

ՎԷ աղբյուրներ օգտագործող արտադրողների, էլեկտրաէներգիայի սակագները սահմանվում են 

ՀԾԿՀ կողմից: Սակագներ են սահմանվում հիդրո, հողմային և կենսաբանական զանգվածից 

էլեկտրաէներգիա արտադրող կայանների համար: 2015 թ. դրությամբ դեռևս չկա սակագին 

արևային էլեկտրաէներգիայի համար: Մինչդեռ Հայաստանը բարձր արևային պոտենցիալ 

ունեցող երկրների շարքում է: Միջին տարեկան ճառագայթումը մեկ քառակուսի մետր հարթ 

մակերևույթի վրա կազմում է 1,720 կՎտժ/մ2 (Եվրոպական միջինն է՝ մոտ 1,000 կՎտժ/մ2): Ուղղակի 

ճառագայթման մասնաբաժինը զգալի է՝ 65-70 տոկոս, ինչը շատ կարևոր է ֆոկուսացնող 

կոնցենտրատորների իրականացման դեպքում: Արեգակնային ներուժի զարգացումը 

Հայաստանում հիմնականում իրականացվում է հետևյալ երկու ուղղություններով՝ ֆոտովոլտաիկ 

կերպափոխիչների արտադրություն և տեղադրում և տաք ջրամատակարարման հարթ արևային 

կոլեկտորների արտադրություն և տեղադրում: 

 

Որպես ստեղծված մեխանիզմների արդյունք՝ փոքր ՀԷԿ-երը ունեցան ակտիվ զարգացում: 2012թ. 

հունվարի 1-ի դրությամբ էլեկտրաէներգիան արտադրվոիմ է 115 փոքր ՀԷԿ-երում մոտ 158 ՄՎտ 

ընդհանուր դրվածքային հզորությամբ և էլեկտրաէներգիայի մոտ 520 միլիոն կՎտժ տարեկան 

արտադրությամբ (կազմելով, ընդհանուր արտադրված էլեկտրաէներգիայի մոտ 6.5% -ը):  

Շինարարության լիցենզիաներ են ստացել ևս 88 փոքր ՀԷԿ-եր, 177 ՄՎտ ընդհանուր դրվածքային 

հզորությամբ և շուրջ 637 միլիոն կՎտժ էլեկտրաէներգիայի տարեկան արտադրությամբ: 

 

Վերականգնվող էներգետիկայի ընդլայնման ծրագիրը (ՎԷԸԾ), որը առաջադրվել էր 2014թ. 

հունիսին իրականացվել է ՀՀ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության 

(ԷԲՊՆ) ղեկավարությամբ և զարգացման բազմակողմ բանկերի (ԶԲԲ) օժանդակությամբ: 

Ծրագիրը բացահայտել է ռազմավարական ներդրումների երեք ոլորտներ: Ոլորտները 

բացահայտվել են համապարփակ վերլուծությունների միջոցով: 
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Ընդլայնման ներուժը ըստ ՎԷԸԾ 

Հայաստանում ՎԷ յուրաքանչյուր տեխնոլոգիայի ընդլայնման ներուժը կախված է մատչելի 

ռեսուրսի քանակությունից, այդ ռեսուրսի առևտրայնորեն իրացվելի մասնաբաժնից և 

հաղորդման ցանցի հնարավորություններիցից։ Աղյուսակ 4 –ում ներկայացված է ռեսուրսների 

տեխնիկապես հասանելի գնահատված ներուժը Հայաստանում ըստ ՎԷ տեխնոլոգիաների: 

Աղյուսակ 4 ՎԷ ռեսուրսների ներուժը Հայաստանում ըստ տեխնոլոգիայի 

Տեխնոլոգիա Հզորություն 

(ՄՎտ) 

Արտադրություն 

(ԳՎտժ/տարի) 

Հողմային 300 650 

Արդյունաբերական արևային ՖՎ 830– 1,200* 1,700 – 2,100a 

Կոնցենտրացիոն արևային կայան (ԿԱԿ CSP) 1,200 2,400 

Ապակենտրոնացված արևային ՖՎ 1,300 1,800 

Երկրաջերմային կայան** առնվազն 150 առնվազն 1,100 

Աղբավայրի գազ 2  20 

ՓՀԷԿ 100  340 

Կենսագազ 5  30 

Կենսազանգված 30 230 

Ընդամենը (էլեկտրաէներգիա)*** 3,800 –4,300 7,400 – 8,700 

Արևային տաք ջրամատակարարում 200 260 

Երկրաջերմային պոմպեր 3,500 4,430 

Ընդամենը (ջերմային)   3,700 4,690 

Աղբյուրը՝ ՀՀ վերականգնվող էներգիայի ընդլայնման ծրագիր (ՎԷԸԾ, ընդունված, 2014թ.) [Ref-20] 

 * Ռեսուրսի ներուժը կախված է, թե որ արևային ՖՎ տեխնոլոգիան է լիրառվում. Ֆիքսված ՖՎ, միառանցք հետևող ՖՎ 

թե կոնցենտրացիոն ՖՎ 

** Ենթադրվում է Ֆլաշ տեխնոլոգիայի կիրառում: Փաստացի հզորությունը չի կարող որոշվել առանց հետախուզական 

հորատման: Երկրաջերմային հզորության գնահատումը հիմնված է երեք հեռանկարային տեղանքների 

գնահատումների վրա, որոնց համար առկա է երկրատեխնիկական տեղեկատվություն: Ներուժը կարող է 

նշանակալիորեն ավելի մեծ լինել նկատի ունենալով այլ հեռանկարային տեղանքներ, որոնք դեռևս չեն հետազոտվել: 

*** Արևային ՖՎ և ԿԱԿ/CSP գնահատվել են որպես նույն տեղանքի զարգացման տարբերակներ: Հետևաբար ռեսուրսի 

ներուժն ընդգրկում է միայն այդ տեխնոլոգիաների արտադրական ներուժը (արևային ՖՎ). Այդ պատճառով ընդամենը 

նույնը չէ, ինչ թվարկված տեխնոլոգիաների ռեսուրսի ներուժների գումարը: 

 

Փոքր հիդրոէներգետիկա 

Փոքր ՀԷԿ-երը Հայաստանում մինչ այժմ կիրառվող վերականգնվող էներգիայի 

ամենատարածված տեխնոլոգիան են՝ բացի խոշոր ՀԷԿ-երից։ Փոքր ՀԷԿ-երը տալիս են 

Հայաստանի էլեկտրաէներգիայի տարեկան արտադրության մոտավորապես 6 տոկոսը։ 2013 թ. 

ապրիլի դրությամբ Հայաստանն ուներ 136 փոքր ՀԷԿ-եր՝ 221 ՄՎտ ընդհանուր հզորությամբ և 

տարեկան 665 ԳՎտժ արտադրությամբ։ Այս հզորության մոտ 60 տոկոսը ավելացվել է 2008 թ.-ից 

սկսած։ Բացի դրանից, ՀԾԿՀ-ը արտոնագրել (լիցենզավորել) է 77 նոր նախագծերի 

շինարարությունը, որոնք, հավանաբար, կավելացնեին ՓՀԵԿ-երի մոտավորապես 168 ՄՎտ 

հզորություն և 592 ԳՎտժ տարեկան արտադրություն։ Ի լրումն գործող և արտոնագրված 
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նախագծերի, Հայաստանում ընտրվել են  90 ՄՎտ-ից ավելի ընդհանուր հզորությամբ չմշակված 

փոքր ՀԷԿ-երի նախագծեր, որոնք ունեն գրեթե 300 ԳՎտժ արտադրական ներուժ։ 

 

Հողմային էներգետիկա 

Հայաստանն ունի խոստումնալից հողմային ռեսուրսներով մի շարք տարածքներ։ Մինչ այժմ 

նույնականացված և բնութագրված ամենից խոստումնալից տարածքներն են Սոթքի լեռնանցքը, 

Քարախաչի լեռնանցքը, Պուշկինի լեռնանցքը, Սիսիանի լեռնանցքը և Ֆոնտանը։ Գնահատվել է, 

որ այս վայրերը միասին վերցրած ունեն 150 ՄՎտ մշակելի ռեսուրսների ներուժ, հզորության 

գնահատված գործակիցները կազմում են 21-31 տոկոս՝ կախված վայրից։ Հայաստանի միակ 

գործող հողմակայանը 2.64 ՄՎտ հզորությամբ  Լոռի-1» կայանն է։ «Լոռի-1»-ը կառուցվել է 2005թ. 

դեկտեմբերին՝ Իրանի տրամադրած դրամաշնորհով։ Կայանի հզորության գործակիցը 

մոտավորապես 11 տոկոս է, տարեկան արտադրում է շուրջ 2.5 ԳՎտժ։ 

 

Երկրաջերմային էներգետիկա 

Հայաստանը տեղակայված երկրաջերմային էլեկտրակայաններ չունի, սակայն համապարփակ 

երկրատեխնիկական ուսումնասիրությունները  հուշում են, որ մի շարք տեղանքներում կարող են 

գոյություն ունենալ էներգիայի արտադրման համար համապատասխան երկրաջերմային 

ռեսուրսներ, ներառյալ ամենախոստումնալից Քարքար, Ջերմաղբյուր, Գրիձոր տեղանքները, 

ինչպես նաև հայ-վրացական սահմանով ձգվող տեղանքում։ 

Արեգակնային ՖՎ 

Հայաստանն ունի արևային ՖՎ լավ ռեսուրսներ, իսկ տարեկան միջին գլոբալ հորիզոնական 

ճառագայթումը (ԳՀՃ) կազմում է 1,490 կՎտժ/մ2-ից մինչև ավելի քան 2,100 կՎտժ/մ2։ 

Համեմատության համար, Եվրոպայում տարեկան միջին ԳՀՃ-ը 1,000 կՎտժ/մ2 է։ Ռեսուրսների 

ընդհանուր ներուժը արդյունաբերական մասշտաբի արևային ՖՎ-ի համար գերազանցում է 6,500 

ՄՎտ-ը։ Ենթադրելով, որ արևի նկատմամբ ֆիքսված թեքությամբ բազմաբյուրեղ արևային ՖՎ 

մոդուլները կիրառվում են գետնին մոնտաժվող արդյունաբերական ծավալի կայաններում, 

Հայաստանում արևային ՖՎ համակարգերը կարող են հասնել 20-24 հզորության գործակիցների 

(կախված տեղանքից)։ Եթե կիրառվում է արևին հետևող միառանցք ՖՎ տեխնոլոգիա, ապա 

հզորության գործակիցները կարող են հասնել 30 տոկոսի։ Ի լրումն արդյունաբերական մասշտաբի 

արևային ՖՎ-ի, ողջ Հայաստանում կարող է կիրառվել նաև շենքերի տանիքներին տեղակայված 

ապակենտրոնացված արևային ՖՎ, թեև այդ կայանները հավանաբար կունենան ավելի բարձր 

արժեք և հզորության ավելի ցածր գործակիցներ, քան՝ խոշորածավալ, գետնին մոնտաժվող 

կայանները։ Արևային ՖՎ-ի օգտագործումը Հայաստանում մինչ օրս սահմանափակված է եղել 

համեմատաբար փոքրածավալ տանիքային տեղակայանքներով դպրոցներում, 

հիվանդանոցներում, գրասենյակային շենքերում և համայնքապատկան տարածքներում։ 

Գնահատվել է, որ ներկայումս գործում է 100 կՎտ-ից պակաս արևային ՖՎ։ Ներկայումս, 

«Էներգետիկայի մասին» և «Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին» ՀՀ 

օրենքներում լրացումների վերաբերյալ օրենքների նախագիծերը ընդգրկված են Ազգային ժողովի 

օրակարգում: Դրանք կարգավորելու են հարաբերությունները վերականգնվող էներգիայի 
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ինքնավար արտադրողների և էլեկտրական էներգիայի բաշխման լիցենզիա ոնեցող անձանց միջև, 

կապված էլեկտրաէներգիայի գնման և ռևերսի/փոխհոսքերի հետ: էլեկտրաէներգիայի ինքնավար 

արտադրողներ են հանդիսանում՝ բացառապես սեփական կարիքների համար և մինչև 150 կՎտ 

դրվածքային հզորություն ունեցող, վերականգնվող աղբյուրների կիրառմամբ էլեկտրաէներգիա 

արտադրողները և մինչև (բացառությամբ փոքր հիդրոէլեկտրակայանների):  

Վերոնշված օրենքների փոփոխությունները արևային էլեկտրաէներգիայի սակագներ են 

առաջարկում. Առաքվող էլեկտրաէներգիայի ձեռքբերում (տարեկան կտրվածքով, սեփական 

կարիքներից ավելի արտադրված և ցանցին առաքված էլեկտրաէներգիայի քանակության մասով) 

կատարվելու է ամսական հաշվարկի արդյունքով, էլեկտրական էներգիայի բաշխման լիցենզիա 

ոնեցող անձի կողմից՝ ՀԾԿՀ որոշումներով դասակարգված տարբեր սպառողական խմբերի 

սակագների 50 տոկոս մակարդակով: 

 

ՎԷԸԾ կողմից բացահայտված տեխնոլոգիաները 

Վերականգնվող էներգիայի հավանական ռեսուրսներից յուրաքանչյուրը գնահատվել է ըստ հինգ 

չափանիշների և դասակարգվել ըստ գերակայության։ Այդ հինգ չափանիշներն արտացոլում են ՀՀ 

կառավարության ռազմավարական նպատակները և այն հստակ ըմբռնումը, որ ՎԷԸԾ-ի 

ֆինանսավորումը պետք է օգտագործվի՝ հաղթահարելու արգելքները այն տեխնոլոգիաների 

համար, որոնք կունենան էներգետիկ ոլորտի վրա ձևափոխիչ ազդեցություն գործելու ներուժ։ 

Դիտարկված չափանիշներն էին՝ տեխնոլոգիայի ծախսարդյունավետությունը, տեխնոլոգիայի 

ընդլայնման ներուժը, շուկայի հագեցվածությունը, աշխատատեղերի ստեղծման ներուժը և 

յուրաքանչյուր տեխնոլոգիայի ազդեցությունը ցանցի կայունության վրա։ Դրանք գնահատվել են 

1-ից 4 միավոր ունեցող սանդղակով, որտեղ «1»-ը նշանակում է, որ ռեսուրսը բոլոր ռեսուրսներից 

ավելի լավ է բավարարել տվյալ չափանիշը, իսկ «4»-ը նշանակում է, որ բոլոր ռեսուրսներից ավելի 

վատ է բավարարել տվյալ չափանիշը։   [Ref-20]։ Վերլուծություններից և շահառուների հետ 

քննարկումներից բխել են ներդրումների երեք առաջնահերթություններ։ Դրանք հետևյալն են: 

o Երկրաջերմային էլելկտրաէներգիայի զարգացում. Պահանջվում է հետախուզական 

հորատում՝ հաստատելու ռեսուրսի առկայությունը և որակը էլեկտրաէներգիայի 

արտադրության համար։ Օգտագործելով ՎԷԸԾ-ի դրամաշնորհային ֆինանսավորումը, 

ՀՀ կառավարությունը կարող է օգնել նվազեցնելու տեղանքի զարգացման ռիսկը։ Եթե այդ 

տեղանքում առկա է երկրաջերմային ռեսուրս, ապա այս օժանդակությունը կարող է օգնել 

երկրաջերմային էներգիան մասնավոր ներդրողների համար դարձնելու ֆինանսապես 

գրավիչ ներդրում և էլեկտրականության մատչելի աղբյուր  

o Արդյունաբերական մասշտաբի արևային ՖՎ․ Վերջին տարիներին արևային ՖՎ արժեքի 

արագ նվազումը արդյունաբերական մասշտաբի արևային ՖՎ-ը դարձրել է ավելի 

մրցունակ՝ Հայաստանում առկա էլեկտրաէներգիայի արտադրության մյուս 

տարբերակների համեմատ։  Ուստիև Հայաստանի համար ռազմավարական տեսակետից 

շահեկան է զարգացնել այս տեխնոլոգիայի ընդլայնման համար պահանջվող 

կարողությունները: 

o Ապակենտրոնացված երկրաջերմային ջերմային պոմպերի և արևային 

ջրատաքացուցիչների ծրագրերի զարգացում։ Երկրաջերմային ջեռուցման և արևային 
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ջրատաքացուցիչների արժեքի ֆինանասական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ դրանք 

ներկայումս մրցունակ են էլեկտրական ջեռուցման հետ Հայաստանում, և կարող են 

մրցունակ լինել բնական գազով ջեռուցման հետ: 

ՀՀ ՎԷ սակագննային քաղաքականությունը 

Հայաստանը հետամուտ է այնպիսի սակագնային քաղաքականությանը, որը աջակցում է՝ ՎԷ 

զարգացման և ներդրումների ներգրավման համար բարենպաստ պայմանների ստեղծումանը: 

Առկա են գնման երաշխիքներ ու սահմանված են «արտոնյալ» սակագներ փոքր ՀԷԿ-երի, 

հողմային տուրբինների, կենսաբանական զանգվածից էլեկտրաէներգիա արտադրող կայանների 

համար: Հայաստանում ՎԷ աղբյուրների կիրառմամբ էլեկտրաէներգիայի սակագների վերջին 

տարիների դինամիկան ցույց է Նկար 9-ում: Հայաստանում ՎԷ սակագները 01.07.2015թ.-ից մինչև 

01.07.2016թ. ժամանակահատվածում սահմանված են ՀԾԿՀ 29.05.2015 N «157 Ն» որոշմամբ: 

Նկար 9 ՎԷ սակագները Հայաստանում (ՀՀ դրամ, 2011-2016թթ․) 

Աղբյուրը՝ ՀԾԿՀ http://www.psrc.am/ [Ref-18] 

Գլուխ 2 ՏԿԳ և շահառուների ներգրավման ինստիտուցիոնալ 

կառուցվածքը  
2.1 ՏԿԳ ազգային թիմը 

Հայաստանում տեխնոլոգիական կարիքների գնահատման իրականացման Համաձայնագիրը 

ստորագրվել է ՀՀ բնապահպանության նախարարության և Հայաստանի UNEP DTU 

գործընկերության (UDP) միջև: Դրանից հետո ՄԱԿ ԿՓՇԿ ազգային համակարգող Պրն. Արամ 

Գաբրիելյանը նշանակվել է ՏԿԳ ծրագրի ազգային համակարգող: 



48 
 

Ծրագիրն ընթանում  է ՀՀ վարչապետի 2012թ. հոկտեմբերի 2-ի թիվ 955-Ա որոշման  հիման վրա 

ստեղծված ՄԱԿ-ի «Կլիմայի փոփոխության մասին» շրջանակային կոնվենցիայի պահանջների ու 

դրույթների կատարման միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի ընդհանուր հսկողության 

ներքո: Աշխատանքային խումբը կազմված է  բոլոր շահագրգռված նախարարությունների և 

պետական կառավարման այլ մարմինների ներկայացուցիչներից: Աշխատանքային խմբի կազմն 

ու աշխատակարգը հաստատվում է ՀՀ վարչապետի վերը նշած որոշման համաձայն` ՀՀ 

բնապահպանության նախարարի հրամանով: Խորհրդատվական ու մասնագիտական 

վերլուծություններն ու դրանց ամփոփումը իրականացվում է նշված  աշխատանքային խմբում` 

ծրագրի փորձագետների ու շահագրգռված կողմերի մասնակցությամբ: ՏԿԳ ազգային 

համակարգումը և Ծրագրի ինստիտուցիոնալ կառուցվածքը բերված է Նկար 10-ում: 

Ազգային թիմը բաղկացած է երկու խմբերից՝ հարմարվողականություն և մեղմում: Նշանակվեցին 

հարմարվողականություն թմի ղեկավար Պրն. Վարդան Մելիքյանը և մեղմման թմի ղեկավար Պրն. 

Տիգրան Սեկոյանը: Մնացած փորձագետները, հարմարվողականության մասով՝ Պրն. Սամվել 

Ավետիսյանը և Տկն. Արևիկ Հովսեփյանը, իսկ մեղմման մասով՝ Պրն. Մկրտիչ Ջալալյանը, Պրն. 

Անաստաս Աղազարյանը, Տկն. Արևիկ Հովսեփյանը ներգրավվել են 2015թ. հոկտեմբեր ամսից:  

Ծրագիրն իրականացվում է ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական 

ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կողմից: 

Նկար 10 ՏԿԳ ազգային համակարգումը և մասնակիցները, Ծրագրի ինստիտուցիոնալ 

կառուցվածքը  

 
 

«Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը նախկինում 

գործած «Բնական պաշարների կառավարման և չքավորության նվազեցման» ԾԻԳ պետական 

հիմնարկի և դրա վերակազմակերպմամբ ստեղծված «Բնապահպանական ծրագրերի կենտրոն» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպության իրավահաջորդն ու գործունեության շարունակողն 

է: Հիմնարկի գործունեության հիմնական նպատակը ՀՀ բնապահպանության ոլորտի ծրագրերի 

արդյունավետ իրականացման ապահովումն է: Հիմնարկի գործունեության հիմնական ոլորտներն 

են ՀՀ կառավարության կողմից հավանության արժանացած` ՀՀ բնապահպանության 
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նախարարության և տարածքային կառավարման մարմինների բնապահպանության ոլորտի ՀՀ 

պետական բյուջեի, ինչպես նաև օտարերկրյա պետությունների ու միջազգային վարկատու և 

դրամաշնորհային կազմակերպությունների կողմից ՀՀ տրամադրվող միջոցների հաշվին 

մշակված ծրագրերը և աշխատանքները, այդ թվում՝ 1. ՀՀ շրջակա միջավայրի` ընդերքի, հողերի, 

ջրերի, մթնոլորտի, կենդանական ու բուսական աշխարհի, ինչպես նաև բնության հատուկ 

պահպանվող տարածքների պահպանության և բնական ռեսուրսների ողջամիտ օգտագործման ու 

վերարտադրության բնագավառի պետական ծրագրերի իրականացման ապահովումը, 2. բնական 

ռեսուրսների կառավարման և շրջակա բնական միջավայրի պահպանության բնագավառում 

պետական ծրագրերի և պետական պատվերի իրականացումը 3. բնապահպանության ոլորտում 

նախապատրաստական և ներդրումային միջազգային ծրագրերի: 

Ազգային թմի առաջատար խորհրդատուները և փորձագետներ սերտ համագործակցությամբ 

աշխատել հետ ՏԿԳ Ազգային հանձնաժողովի և տարբեր աշխատանքային խմբերի հետ: Նրանք 

աջակցել են ՏԿԳ ողջ գործընթացը, առաջնորդելով և ձեռնարկելով միջոցառումներ ինչպիսիք են 

հետազոտություններ, քննարկումներ և վերլուծություններ՝ աջակցելով ՏԿԳ նախագիծը.  

2.2 ՏԿԳ Շահառուների ներգրավման գործընթացը – Ընդհանուր գնահատում 

Մի քանի ֆորմալ և ոչ ֆորմալ հանդիպումների ընթացքում, Ծրագրի թիմը ներկայացրել է ՏԿԳ 

գործընթացը բոլոր շահագրգիռ կողմերին: Սա նպաստեց ավելի լայն ներգրավածություն 

ապահովմանը՝ ինչպես պլանավորման, այնպես էլ որոշումների կայացման գործընթացներում, 

իսկ հետագայում նաև պոտենցիալ օգնություն է ակնկալվում  ծրագրի արդյունքների խթանման և 

առաջնահերթ ծրագրային գաղափարների իրականացման խնդրում դոնորների 

ներգրավվածության առոմով: Տեխնոլոգիական գերակայությունների քննարկումների ընթացքում 

ՏԿԳ ազգային համակարգողը հիմնականում ներկայացրել է «էկոհամակարգային մոտեցումը», 

որպես հիմք առկա բոլոր սեկտորների և տեխնոլոգիաների առաջնահերթությունների 

գնահատման համար նաև լայնորեն ներկայացրել է՝ Քիմիական արդյունաբերության զարգացում 

ու էլեկտրական և ջերմային էներգիայի համակցված արտադրություն (ԷՋԷՀԱ) 

տեխնոլոգիաներում տնտեսական զարգացման մանրամասները: Հաշվի են առնելով նաև կայուն 

զարգացման, էներգետիկ անվտանգությունը, ցածր ածխածնային զարգացմանը էներգետիկ 

ոլորտում, ենթակառուցվածքների զարգացում, սննդամթերքի անվտանգությունը, կոշտ և 

արդյունաբերական թափոնների բարելավումը, անապատացման դեմ պայքարը, ջրի 

աղտոտվածություն կանխարգելումը և այլն: 

Փորձագետները ներկայացրել են՝ տնտեսական աճի ինչպես նաև սոցիալական և 

բնապահպանական գերակայությունները, կարևորելով աջակցությունը կայուն տնտեսական 

զարգացմանը, ներդրումների խթանմանը, ինչպես նաև աշխատատեղերի ստեղծման, 

եկամուտների ավելացման և բնական ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման խնդիրները: 

Երկար ցանկում ընդգրկված ոլորտների ընտրության վերաբերյալ ինտենսիվ քննարկումներից 

հետո, փորձագետները կարևորելով որոշակի առաջնահերթություններ սահմանեցին գերակա 

սեկտորները: Դրանք են՝ Էներգետիկա (ներառյալ տրանսպորտը), Արդյունաբերություն 
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(ներառյալ քիմիական արդյունաբերությունը), Հողերի օգտագործում (ներառյալ անտառային 

տնտեսությունը) և Թափոնների կառավարում (ներառյալ գյուղատնտեսական) սեկտորները: 

Ակտիվ քննարկումներ տեղի ունեցան, մասնավորապես էներգետիկա և թափոնների 

կառավարում ոլորտներում առաջնահերթ տեխնոլոգիաների փաթեթների ընտրության ժամանակ 

(մանրամասն տեղեկությունները տրամադրված են 3 և 6 գլուխներում): Շահառոըները  

արդյունավետ մասնակցել են ԲՎՄ մոտեցմամբ գնահատման գործընթացում: 

ՏԿԳ ազգային համակարգողը ներկայացրել է կլիմայի փոփոխության ընդհանուր վիճակը, 

սահմանել հիմնական թիրախները, բատրել որոշումների կայացման համատեքստը և 

նպատակները, անրադառձել ոլորտային տեխնոլոգիաների ավելի լայն շրջանակներին և ամեն  

տեխնոլոգիայի տարբերակված նպատակներին, խթաններին և արդյունքներին: 

Նկար 11 ՏԿԳ համագործակցությունը և  տվյալների շտեմարանի 

ստեղծման սխեման  

 
 

Մեղմացման խմբի ղեկավարը ներկայացրել է գնահատման մատրիցաների կազմման 

մանրամասները  յուրաքանչյուր ոլորտի առաջնահերթ տեխնոլոգիաների փաթեթի համար: Նա 

նկարագրել է, թե ինչպես պետք է անցկացնել գերակայությունների գնահատման գործընթացը և 

յուրաքանչյուր ոլորտի համար հաջորդաբար ներկայացրել է առաջադրված տեխնոլոգիաների 

ցանկը, չափորոշիչների ընտրության, տարբերակների գնահատման, չափորոշիչների կշռման, 

միավորների հաշվարկման և բերված արժեքների ամփոփման արդյունքները [Ref-8] 

(մանրամասները տրված են հաշվետվության համապատասխան բաժիններում): 

Ոլորտերի փորձագետների և շահառուների աշխատանքի արդյունքում, 4 ընտրված ոլորտներում 

առանձնացվել էին 28 տեխնոլոգիաներ, որոնք ներառվել են գնահատման գործընթացում: 

Վերջիններիս համար կազմվել են համապատասխան ձևաչափի ՏՏԹ-ներ, քննարկման ժամանակ 

շահառուներին ներկայացնելու համար: Այնուհետև, շահառուների հետ կազմակերպված 
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հանդիպմանը, ներկայացնել են այդ ՏՏԹ-ներ, քննարկել են գնահատման չափորոշիչները 

(նախապես ոլորտի փորձագետների կողմից ընտրված) փորձագիտական թիմի ղեկավարի և 

ծրագրի համակարգողի մասնակցությամբ (ընդհամենը 28 ՏՏԹ, կամ 7-ական ՏՏԹ յուրաքանչյուր 

ոլորտի համար):  

Ոլորտի փորձագետներին զուգահեռ, որոշ շահառուներ նույնպես կազմել են ՏՏԹ-ներ, որոնք 

մասնակցել են տեխնոլոգիական առաջնահերթության գնահատման գործընթացին: 

Միաժամանակ, որոշ շահառուներ կապվել են (էլ.փոստով, հեռախոսով) նախագծի թմի հետ և 

ներկայացնել իրենց գաղափարները պոտենցիալ տեխնոլոգիաների մասին, որոնք վերաճել են 

ՏՏԹ-ների կամ ինտեգրվել ուրիշ ՏՏԹ-ներում: 

Ավելի քան 50 շահառու մասնակցել են 2015թ. նոյեմբերի 17-ին Երևանում կայացած հանդիպմանը 

(հանդիպման օրակարգը ներկայացված է Հավելված II-ում), որի ընթացքում մեղմացման 

ոլորտների փորձագետները, շահառուներին ներկայացրել են (մեկ առ մեկ) տեխնոլոգիաները և 

պարզաբանել յուրաքանչյուր տեխնոլոգիայի տեխնիկական և մասնագիտական 

առանձնահատկությունները: Տեխնոլոգիաների առաջնահերթությունների գնահատման համար 

կիրառվել է ԲՎՄ մոտեցումը/գործիքը: Ներկայացվել են նախապես կազմված և շահառուների 

խմբերում վերլուծված ՏՏԹ-ները: Հանդիպման ժամանակ մեղմացման տեխնոլոգիաներ 

կարևորվել են և ստացել վերջնական գնահատականներ (մանրամասն տեղեկատվությունները 

տրամադրված են հաշվետվության 3, 4, 5 և 6 գլուխներում):  

Շահառուները հաստատել են գնահատման չափորոշիչները, տեխնոլոգիաների կարճ 

ցուցակները և տվել համապատասխան գնահատականներ, ըստ ոլորտների բոլոր ընտրված 

տեխնոլոգիաների կուտակային, կշռված և բերված միավորները տրվել են շահառուների կողմից, 

որոնք հետագայում հաստատվել են 2015թ. դեկտեմբերի 24-ին ծրագրի կոմիտեի հանդիպման  

ժամանակ (հանդիպումն օրակարգը ներկայացված է Հավելված II-ում): ՏԿԳ ազգային 

համակարգողը, մեղմացման թիմը ղեկավարը և մեղմացման փորձագետները իրենց ելույթները 

ուղեկցել են Power Point պրեզենտացիաներով: 

Տեղի են ունեցել նաև որոշ քննարկումներ տրանսպորտային ոլորտում ՋԳ արտանետումների 

կարգավիճակի վերաբերյալ: Տրանսպորտի ոլորտը նույնպես խոշոր և խնդրահարույց ոլորտներից 

է: Արվեց քննադատություն, որ Երևանի մետրոպոլիտենի ընդլայնումը պետք է նույնպես 

դիտարկել որպես առաջնահերթություն: Այնուամենայնիվ, շահառուները հույս հայտնեցին, որ 

ՏԿԳ-ն պետք է լինի շարունակական գործընթաց: Քանի որ նոր գաղափարներ ու նոր 

տեխնոլոգիաներ կարող է հայտնվել նաև ապագայում: Առաջարկությունները, որ ՏԿԳ ծրագիրը և 
տեխնոլոգիական առաջնահերթությունը պետք է դիտարկել որպես անկանգ/անդադար 
գործընթաց պետք է հանգեցնի կլիմայի փոփոխության մեղմման բոլոր ոլորտներում 

տեխնոլոգիաների ազգային գույքագրման համակարգի կազմակերպմանը և ստեղծմանը: Դա 

կարող է լինել «Ազգային մակարդակով կլիմայական տեխնոլոգիական կենտրոն ու ցանց» կամ այլ 

կերպ ասած ազգային շտեմարան, տեխնոլոգիաների գրացուցակ համակարգ և հնարավոր է, 

կապված լինի նաև CTCN-ի հետ: 

ՏԿԳ մեղմացման զեկույցը ներկայացնելուց և հաստատելուց հետո, ՏԿԳ մեղմացման թիմը 
կապահովի գերակա տեխնոլոգիաների կիրառման համար արգելքների վերլուծություններ և 

մկշակի ՏԳՊ:  
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Գլուխ 3 Էներգետիկա սեկտորում տեխնոլոգիաների 

առաջնահերթությունների գնահատում 

3.1 ՋԳ արտանետումները և առկա տեխնոլոգիաները Էներգետիկա սեկտորում. 

Որոշում կայացնելու համատեքստը 

Առաջնորդվելով ՏԿԳ ուղեցույցով[Ref-17], որպես ոլորտում առաջնահերթությունների 

գնահատման գործընթացի առաջին քայլ, համապատասխան հաշվետվություններից՝ TNC [Ref-25], 

ՋԳԱԿ [Ref-16], BUR [Ref-2], INDC [Ref-10] և այլ [Ref-3], [Ref-13], [Ref-14] վերցվել են սեկտորներում 

և ենթասեկտորներում  ՋԳ արտանետումների տվյալները: ՏԿԳ մեթոդաբանության համաձայն 

[Ref-22], [Ref-23], [Ref-24] ներկայացվել, ուսումնասիրվել և քննաարկվել են ինչպես հիմնական 

կատեգորիաները և սեկտորները, այնպես էլ ՋԳ արտանետումների աղբյուրները: Հայաստանը 

զուրկ է տեղական հանածո վառելիքային ռեսուրսներից և վաելիքի պահանջարկը բավարարվում 

է ներմուծման հաշվին: Երկրում առկա առաջնային էներգիայի ռեսուրսները (հիդրոէներգիա և 

ատոմային էներգիա) ապահովում են ընդհանուր պահանջարկի շուրջ 36 տոկոսը: Հիմնական 

վառելիքը բնական գազն է: 

 

Նկար 12 Հանածո վառելիքի սպառման կառուցվածքը ըստ տեսակների, 2012թ․ 

Աղբյուրը՝ ՀՀ ՋԳ ազգային կադաստրի հաշվետվություն 2015թ․ [Ref-16] 

2012թ. Հայաստանում ընդհանուր էներգասպառումը կազմել է 121.3 ՊՋ (1990թ. մակարդակի 36 

տոկոսը) Հայաստանի տնտեսությունը էական վերափոխման է ենթարկվել 1991 թ. ձեռք բերված 

անկախությունից ի վեր: Խորհրդային Միության փլուզումից հետո, երկրի ՀՆԱ-ն կրճատվել է 53 

տոկոսով, 1990թ-ից մինչև 1993թ.՝ ընդամենը երեք տարվա ընթացքում: Դա, հիպերինֆլյացիայի և 

գործազրկության մի ժամանակահատված էր, որն ուղեկցվում էր զգալի արտագաղթով և 

աղքատության կտրուկ աճով: 

Հայաստանում իրականացվեցին կտրուկ տնտեսական բարեփոխումներ, որոնք ներառում էին 

ուժեղ դրամավարկային և հարկաբյուջետային քաղաքականություններ, ինչպես նաև մի շարք 

կառուցվածքային և ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ: Բարեփոխումների արդյունքում, 

արտասահմանյան ներդրումների ներհոսքի, դրամական փոխանցումների և դոնորների 
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ֆինանսավորման շնորհիվ, տնտեսությունը սկսեց վերականգնվել ՀՆԱ-ի աճը 1994 թ.-ից մինչև 

1999թ. կազմեց միջինը 5.3 տոկոս, և աճեց մինչև 11.2 տոկոս 2000թ.-ից մինչև 2008 թ. ընկած 

ժամանակահատվածում: Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքով 2009 

թ.-ին Հայաստանի ՀՆԱ-ն կրճատվեց 14.2 տոկոսով, սակայն երկրի տնտեսական աճը 2010թ. ի վեր 

կազմեց միջինը 4,2 տոկոս տարեկան [Ref-7]. Էներգասպառման մեծ մասը տեղի է ունենում 

բնակչու¬թյան (31.3%), տրանսպորտի (26.3%) և էներգիայի արտադրության (20.1%) 

կատեգորիաներում: Վերևում՝ Նկար 12–ում պատկերված է հանածո վառելիքի սպառման 

կառուցվածքը ըստ տեսակների: էներգակիրների սպառման ընդհանուր ծավալի ավելի քան 80 

տոկոսը կազմել է բնական գազը, իսկ բենզինը, դիզելային վառելիքը և բնական գազը միասին՝ 97 

տոկոսից ավելի է  [Ref-16]:  
 

Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն  

Էլետրաէներգիան գեներացվում է ՋԷԿ-երում, ՄԱԷԿ-ում և ՀԷԿ-երում: Էլետրաէներգիայի 

ընդհանուր արտադրությունը 2012թ. Կազմել է 8,036 ԳՎտժ, ներառյալ՝ 42 տոկոս ՋԷԿ-երում, 29 

տոկոս ՄԱԷԿ-ում և 29 տոկոս ՀԷԿ-երում [Ref-2], [Ref-16], [Ref-18].  

1992-1994թթ. տնտեսական և էներգետիկ ճգնաժամի և սուբսիդավորման վերացման արդյունքում 

կենտրոնացված ջեռուցման համակարգը Հայաստանում գործնականում դադարել է գոյություն 

ունենալուց. 2010թ-ին, արտադրական և կենցազային կարիքների համար ընդհանուր ջերմային 

էներգիայի արտադրությունը կազմել 1990թ մակարդակի է ընդամենը 15 տոկոսը: Ներկայումս, 

Հայաստանում բնակարանների ջեռուցման առավել հարմարավետ և ժամանակակից տարբերակ 

է համարվում անհատական բնական գազի կաթսանները (նաև բնական գազի վառարանները և 

էլեկտրական սարքավորումները): Էլեկտրաէներգիայի արտադրության կառուցվածքը ըստ 

կայանների ներկայացված է Նկար 13-ում: 

Նկար 13 Էլեկտրաէներգիայի արտադրության կառուցվածքը ըստ աղբյուրների 1990-2012թթ․ 

(ԳՎտժ) և ըստ կայնների տիպերի 2010, 2011, 2012թթ․ (%) 

Էլեկտրաէներգիայի արտադրության կառուցվածքը ըստ 

աղբյուրների 1990-2012թթ․ (ԳՎտժ) 

Էլեկտրաէներգիայի արտադրության կառուցվածքը ըստ 

կայնների տիպերի 2010թ․ 

 

Էլեկտրաէներգիայի արտադրության կառուցվածքը ըստ 

կայնների տիպերի 2011թ․ 

Էլեկտրաէներգիայի արտադրության կառուցվածքը ըստ 

կայնների տիպերի 2012թ․ 

Վերակա

նգնվող
7% Հիդրո

33%

Բնական

գազ
22%

Ատոմայի

ն
38%

Վերականգնվող Հիդրո Բնական գազ Ատոմային
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Աղբյուրը՝ IEA, Երկիր զեկույց Հայաստան, 2015թ. և ՀՀ ՋԳ ազգային կադաստրի հաշվետվություն 2015թ. 

[Ref-11], [Ref-16] 

 

2012թ. Էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը դեռևս 22.5 տոկոսով ցածր է  1990 թ. մակարդակից 

սակայն 2002 թ. համեմատ աճել է 45.5 տոկոսով, որը հիմնականում պայմանավորված է բնական 

գազի մատակարարման աճով և բնական գազի հիման վրա արտադրության մեծացմամբ: 

Էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը 2012 թ. կազմել է 8,032 ԳՎտժ և բաշխված է (մոտ 1/3-ով)  

հիդրոէներգիայի, ատոմային էներգիայի և բնական գազի ջերմային կայաններում [Ref-11], [Ref-

16]:  

Ինչպես երևում է Նկար 13-ից 2012թ.` 2010թ. համեմատությամբ, կտրուկ աճել է ջերմային 

էլեկտրակայանների արտադրությունը և մասնաբաժինը: 2012թ. այն կազմել է 3,398 միլիոն կՎտժ, 

կամ 42 տոկոս, իսկ 2010թ.-ին՝ 1,443 միլիոն կՎտժ, կամ ընդամենը 22 տոկոս: Ջերմային կայաննե-

րում էլեկտրաէներգիայի արտադրության աճը 2012թ.՝ 2010թ. նկատմամբ, կազմել է 135 տոկոս: 

Ջերմային կայաններում էլեկտրաէներգիայի արտադրության նման կտրուկ ավելացումը պայմա-

նավորված է Իրան-Հայաստան «էլեկտրաէներգիա գազի դիմաց» միջպետական համաձայնագրի 

իրականացման համար անհրաժեշտ քանակի էլեկտրաէներգիայի արտադրությամբ. 2012թ. Իրան 

է արտահանվել 1.58 մլրդ կՎտժ էլեկտրաէներգիա  [Ref-2], [Ref-16]:    

 

Էլեկտրաէներգիայի տեղակայված արտադրական հզորությունները 2014թ. Հայաստանում կազմել 

են 4,147 ՄՎտ, որից 2,476 ՄՎտ ջերմային էլեկտրակայաններ, 1,252 ՄՎտ հիդրոկայններ և 407 

ՄՎտ ատոմային կայանը: Չնայած Հայաստանում գնահատված 4,300 ՄՎտ վերականգնվող 

էներգիայի հզորության ներուժի՝ քամու և կենսագազի տեղակայված հզորությունը կազմել է 

համեստ 12.6 ՄՎտ, իսկ արևային ֆոտովոլտաիկ կայանքների մասնաբաժինը աննշան է: 

Առաջիկա տարիներին, կառավարության ծրագրերի համաձայն, էներգետիկ համակարգի 

ակտիվները անհրաժեշտ է փոխարինել և արդիականանել, մասնավորապես հին ՋԷԿ-երը մինչև 

2017թ. [Ref-13]։   

Ներկայումս, էլեկտրաէներգետիկական համակարգում տեղակայված հզորությունները շուրջ 

երկու անգամ ավելի են էլեկտրաէներգիայի բեռի առավելագույն պահանջարկից: Բացի այդ, ըստ 

տարեկան էներգետիկ հաշվեկշիռների [Ref-4] ՀՀ ինքնաբավ է էլեկտրաէներգիայի առումով, իսկ 

ՋԷԿ-երում արտադրվում է ամբողջ էլեկտրաէներգիայի մոտ 30 տոկոսը, ներառյալ 

արտահանումը Իրան և Վրաստան (էլեկտրական էներգիայի տարեկան ընդհանուր արտահումը 
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միլիոն կՎտժ-երով համապատասխանաբար կազմում է. 2010թ.՝ 68, 2011թ.՝ 114, 2012թ.՝ 137) [Ref-

5]: 

Բոլոր ջերմային էլեկտրակայաններ աշխատում են կոնդենսացիոն ռեժիմում և մոտավորապես 

ունեն հետևյալ արդյունավետության գործակիցները՝ Yerevan [Համակցված ցիկլով 

շոգեգազատուրբին (ՀՑՇԳՏ) 242 ՄՎտ] (շոգեգազատուրբինային կայան) 47 տոկոս, Հրազդան 5 

էներգաբլոկ (ՀՑՇԳՏ 445 ՄՎտ) 45-44 տոկոս, Հրազդանի ՋԷԿ 33 տոկոս (4x200 ՄՎտ ագրեգատներ, 

որոնք շահագործվել են ավել քան  40 տարի). Ակնհայտ է, որ վերջին անարդյունավետ 

հզորությունները պետք է արդիականացվեն [Ref-13]:  

 

Բնական գազի մատակարարման (փոխադրման և բաշխման) համակարգի արագ զարգացումը 

կարևոր գործոն է կայուն էներգիամատակարարման առումով: 2010 թ. ՀՀ գազամատակարարման 

համակարգի ծածկույթը հասնում է 96 տոկոսի: Էներգետիակա սեկտորում արտանետումները 

2012թ. դրությամբ հաշվառվում են երկրի ընդհանուր ՋԳ արտանետումների 70.3 տոկոսը (առանց 

կլանումների) կամ 74.2 տոկոսը (կլանումները ներառյալ): Ըստ 2012թ. Ազգային կադաստրի, 

արտանետումները «Էներգետիկա» սեկտորի 6 ենթակատեգորիաներում կազմել են հիմնական 

աղբյուրների արտանետումների 72.8 տոկոսը [Ref-16]: 

 

Ածխածնի արտանետումների աճի այս զգալի ցուցանիշը էլեկտրաէներգիայի արտադրություն 

ենթակատեգորիայում 2012թ.-ին համեմատ, 2011թ.-ի պայմանավորված է ՋԷԿ-երում 

էլեկտրաէներգիայի արտադրության ավելացմամբ: էներգետիկա սեկտորում CO2 

արտանետումների կառուցվածքը, ըստ ենթակատեգորիաների 2011 և 2012թթ. Համար 

պատկերված է Նկար 14-ում: 

 

Նկար 14 էներգետիկա սեկտորում CO2 արտանետումների կառուցվածքը, ըստ 

ենթակատեգորիաների 2011 և 2012թթ․ 

Աղբյուրը՝ ՀՀ ՋԳ ազգային կադաստրի հաշվետվություն 2015թ․ [Ref-16].
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Վառլիքների փախուստային արտանետումները  

Հայաստանում մեթանի փախուստային արտանետումները առաջանում են բնական գազի 

մատակարարման համակարգերի շահագործան ժամանակ (վթարային արտանետումներ, 

կորուստներ պահպանման և շահագործման աշխատանքների ընթացքում, տեխնոլոգիական 

կորուստներ): Ըստ պաշտոնական տվյալների, գազի փախուստային արտանետումների 

փոխադրման և բաշխման համակարգերից 2011 և 2012թթ. համապատասխանաբար կազմել է 6.5 

և 5.7 տոկոս: Հայաստանը բնական գազ է ներկրում Ռուսաստանից Վրաստանի տարածքով, և 

Իրանից: Գազի փոխադրման համակարգը ներառում է բարձր ճնշման մայրուղային 

գազատարները և ստորգետնյա գազի պահեստ կայարանը (ՍԳՊԿ) [Ref-2]: 

Գազափոխադրման համակարգում սպասարկվող մայրուղային գազատարերի և գազատարեր-

ճյուղավորումների ընդհանուր երկարությունը 1,841.2 կմ է: Վերջին տարիներին աննախադեպ 

տեմպերով ընդարձակվել է գազաբաշխման համակարգը, այսօր Հայաստանի գազիֆիկացման 

մակարդակը շուրջ 95 տոկոս է: Գազաբաշխման համակարգում շահագործվում է 3,838 կմ բարձր 

և միջին ճնշման և 7,508 կմ` ցածր ճնշման գազատար: Գազաբաշխման համակարգի 

շահագործման նպատակով գործում են 2,555 միավոր գազակարգավորիչ կետեր և 6,650 միավոր 

անհատական գազակարգավորիչներ [Ref-16]:  

Վառելիքի սպառումը շարժական աղբյուրներում  

Հայաստանի տրանսպորտային սեկտորը ներառում է երկաթուղային, ավտոմոբիլային, օդային և 

խողովակաշարային մայրուղային տրանսպորտը: 1990թ. հետո, ԽՍՀՄ-ի միասնական 

տնտեսական տարածքի փլուզման, տնտեսության զգալի կառուցվածքային փոփոխությունների և 

տրանսպորտային շրջափակման հետևանքով Հայաստանի տրանսպորտային սեկտորում տեղի 

ունեցան զգալի փոփոխություններ: 1990թ. համեմատությամբ 2012թ. բեռների տեղափոխումը 

(առանց խողովակաշարային մայրուղայինի) նվազել է 27 անգամ, ընդհանուր 

բեռնաշրջանառությունը` 7.3 անգամ: Ընդհանուր ուղևորաշրջանառությունը նվազել է 2.7 անգամ 

[Ref-25]: 

2012թ. ընդհանուր բեռնաշրջանառության մեջ խողովակաշարային մայրուղային տրանսպորտի 

մասնաբաժինը կազմել է 69.1 տոկոս, երկաթուղային տրանսպորտինը`20.9 տոկոս, 

ավտոմոբիլային տրանսպորտինը`9.6 տոկոս և օդային տրանսպորտինը` 0.5 տոկոս: Ընդհանուր 

ուղևորաշրջանառության մեջ ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասնաբաժինը կազմել է 70.6 

տոկոս, օդային տրանսպորտինը` 20.9 տոկոս, երկաթուղային տրանսպորտինը` 1.5 տոկոս: 

Տրանսպորտին բաժին է ընկնում հանրապետության ընդհանուր էներգասպառման 26 տոկոսը 

[Ref-25]:  

Վառելիքի սպառումը ճանապարհային տրանսպորտում 

Հայաստանի ճանապարհային տրանսպորտում օգտագործվում են`ՍԲԳ, բենզին, դիզելային 

վառելիք և հեղուկացված նավթային գազ (ՀՆԳ) մինչդեռ, վառելիքի սպառման կառույցը 

բավականին յուրահատուկ է՝ ՍԲԳ մասնաբաժինը 70 տոկոս է (2012թ. համար), քանի որ այն 2.5 

անգամ էժան է, քան բենզինը և երկրում առկա է սեղմված բնական գազի լցավորման ճնշակային 

կայանների ընդլայնված ցանց: Հայաստանում բացակայում են ինչպես սեփական հանածո 
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վառելիքի էներգետիկ ռեսուրսներ, այնպես էլ դրանց վերամշակող արդյունաբերություն, և հեղուկ 

վառելիքի խոշոր պահեստարաններ [Ref-2]: 

Էներգետիկա սեկտորում ՋԳ արտանետումների 2000-2012թթ. համադրելի ժամանակային 

շարքերը պատկերված են Նկար 15-ում:  

 

Նկար 15 Էներգետիկա սեկտորում ՋԳ արտանետումների գրաֆիկը, Գգ CO2համ 2000-2012թթ․ 

Աղբյուրը՝ ՀՀ ՋԳ ազգային կադաստրի հաշվետվություն 2015թ․ [Ref-16].

 

Մեղմացման տեխնոլոգիաների կարիքները գնահատումը իրականացվել է UNEP ուղեցույցների 

հիման վրա, ՏԿԳ ծրագրի իրականացման համար մշակված ԲՎՄ մեթոդաբանությամբ: 

Ոլորտներում գերակա գնահատված տեխնոլոգիաների առաջնահերթության գնահատման 

համար ԲՎՄ տրամադրում է մոտեցում, որը ներկայացվել է մեղմման գծով խորհրդատի կողմից, 

իսկ գնահատումը իրականացվել է շահառուների խորհրդակցությունների միջոցավ [Ref 15]: 

3.2 Ակնարկ էներգետիկա սեկտորում մեղմացման հնարավոր 

տեխնոլոգիական տարբերակների դրանց մեղմացման ներուժի և այլ 

հարակից օգուտների մասին 

Առաջարկվող ՏԿԳ մեթոդաբանության հիման վրա, էներգետիկայի ազգային փորձագետը 

պատրաստել էր էներգետիկա ոլորտում հնարավոր տեխնոլոգիաների մեծ ցանկ: Նախապես, 

2015թ. սեպտեմբերի 3-ին մեղմացման ՏՏԹ նմուշը, Հայաստանում ՏԿԳ ծրագրի վերաբերյալ 

պարզաբանող, կից գրությամբ ուղարկվել էր ներգրաված մեծաթիվ շահառուների: 

Աշխատանքային խմբերում համապատասխան խորհրդակցություններից հետո էներգետիկայի 

ազգային փորձագետը պատրաստվեց ընդամենը 7 ՏՏԹ, որոնք ներկայացվեցին «Շահագրգիռ 

կողմերի հետ քննարկումների աշխատաժողովին», 2015-ին նոյեմբերի 17-ին Հայաստանի 

ամերիկյան համալսարանի Մանուկյան սրահում, (հանդիպման օրակարգը ներկայացված է 

Հավելված II-ում): 

Տեխնոլոգիաների առաջնահերթությունների գնահատման չափանիշները դասակարգվել են ըստ, 

սոցիալական, սոցիալ-տնտեսական, տնտեսական, բնապահպանական, տեխնոլոգիական 

խմբերի: Առկա ազգային ռազմավարական փաստաթղթերի ու փորձագետների 

վերլուծությունների հիման վրա, համապատասխան չափորորոշիչներ են ընտրվել էներգետիկա 
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սեկտորում առաջնահերթ տեխնոլոգիաների գնահատման համար: էներգետիկա ոլորտում 

ընտրված տեխնոլոգիաները ներկայացված են Աղյուսակ 5-ում: 

Աղյուսակ 5: Տեխնոլոգիաների ընտրված տարբերակները Էներգետիկա սեկտորում  

N Տարբերակներ  

Տարբերակ 1 Էլեկտրական և ջերմային էներգիայի համակցված արտադրություն  

Տարբերակ 2 Գազով աշխատող շարժիչներից արտանետվող գազերում CO2 –ի նվազեցման 

տեխնոլոգիա 

Տարբերակ 3 Ջրատաքացուցիչ  կաթսաներում բնական գազի այրման պրոցեսի 

կարգաբերման տեխնոլոգիա 

Տարբերակ 4 

 

Բնական գազի սակագնի կառուցվածքի համապատասխանեցում ՀԾԿՀ 

որոշմամբ հաստատված մեթոդաբանությանը 

Տարբերակ 5 Պարտադիր արդյունաբերական էներգետիկ աուդիտի/փորձաքննության 

իրականացումը որպես մեղմման բաղադրիչ 

Տարբերակ 6 Ռեակտիվ հզորության (էներգիայի) կոմպենսացումը ՀՀ 

էլեկտրաէներգետիկական համակարգում  

Տարբերակ 7 ՀՀ բազմաբնակարան շենքերում էներգաարդյունավետության բարձրացում. 

Ռեեստրի ստեղծում. 

 

Հայաստանի տնտեսությունը էական վերափոխման է ենթարկվել 1991թ. ձեռք բերված 

անկախությունից ի վեր: Հայաստանում իրականացվեցին կտրուկ տնտեսական բարեփոխումներ, 

որոնք ներառում էին ուժեղ դրամավարկային և հարկաբյուջետային քաղաքականություններ, 

ինչպես նաև մի շարք կառուցվածքային և ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ: էներգետիկ ոլորտը 

Հայաստանում հասել է նշանակալի արդյունքների բարեփոխումների և վերակազմավորման 

միջոցով: Ոլորտն ունի ուժեղ վճարային կարգապահություն հետ հավաքագրումները 

էլեկտրաէներգիայի և բնական գազի դիմաց կազմում են վաճառքի շուրջ 100 տոկոսը: Չկան 

բացահայտ կամ թաքնված սուբսիդիաներ, իսկ ոլորտի կազմակերպությունները գտնվում են 

երկրի խոշոր հարկատուների ցանկում: 

Խորհրդային ժամանակներում, Հայաստանն ուներ բավականին բարձր կենտրոնացված 

ջերմամատակարարման (ջեռուցում և տաք ջրամատակարարում) մակարդակ՝ իրականացվում 

էր, բնակելի սեկտորի 35 տոկոսի և բազմաբնակարան բնակելի և հասարակական շենքերի 90 

տոկոսի ջերմամատակարարումը: Հանրապետության բնակելի հատվածի 

ջերմամատակարարումը իրականացվում էր, ինչպես խոշոր կենտրոնացված ջերմային 

աղբյուրներից, ինչպիսիք են ՋԷԿ-երը (Երևանում, Հրազդանում և Վանաձորում) այնպես էլ, 

շրջանային ջերմային կայաններից (35%), նաև փոքր ու միջին հզորության թաղամասային 

կաթսայատնեից (65%): Տնտեսական և էներգետիկ ճգնաժամը, վառելիքի գների սրումն ու 

ահագնացումը բացասական հետևանքներ են ունեցել Հայաստանի ողջ էներգետիկ ոլորտի վրա: 

Բավականին վատ փոփոխություններ են տեղի ունեցել, ջերմամատակարարման ոլորտում՝ 

ջերմային էներգիայի կենտրոնացված արտադրությունը կտրուկ նվազել է և չի այլևս գրեթե չի 

իրականացվում: [Ref- http://www.nature-ic.am/municipal-heating/: Կենտրոնացված ջեռուցման 

համակարգը Հայաստանում գործնականում դադարել է գոյություն ունենալուց: Լոկալ ջեռուցման 

հայեցակարգը (ջերմային էնեերգիայի մատակարարում մեկ կամ մի քանի շենքերի՝ կառուցված 
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բնական գազի փոքր կաթսայատներից) կարծես թե նույնպես չի արմատավորվել։ Ներկայումս, 

Հայաստանում բնակարանների ջեռուցման առավել հարմարավետ և ժամանակակից տարբերակ 

է համարվում անհատական, պատի, բնական գազի կաթսանները։ 

Քաղաքակիրթ ջերմամատակարարման վերականգնմանը ՀՀ-ում կարելի է հասնել էլեկտրական 

և ջերմային էներգիայի համակցված արտադրության (ԷՋԷՀԱ) փոքր կայանների միջոցով 

(Տարբերակ 1): ԷՋԷՀԱ-ն էներգիայի փոխակերպման խիստ արդյունավետ տարբերակ է և այն 

կարող է ապահովել մոտ 40 տոկոս առաջնային էներգիայի խնայողություն, համեմատած՝ 

էլեկտրական էներգիայի ազգային էլեկտրական ցանցից առանձին ձեռք բերման և գազի կաթսայի 

միջոցով տեղում, առանձին ջերմային էներգիայի արտադրության տարբերակի հետ: ԷՋԷՀԱ 

կայանները, սովորաբար կառուցվում են վերջնական սպառողի մոտ և հետևաբար նպաստում են 

փոխադրման և բաշխման կորուստների նվազեցան, միաժամանակ բարելավելով էներգիայի 

հաղորդման և բաշխման ցանցի ընդհանուր էներգաարդյունավետությունը: Բնական գազի 

առկայության պարագայում, երբ սպառողների համար էլետրաէներգիայի մատակարարման 

անվտանգությունը կարևոր գործոն է իսկ էլետրաէներգիայի արտադրական սարքավորումները 

հասանելի են,  բնական գազի վրա հիմնված կոգեներացիոն համակարգերը լիովն հարմար են 

որպես լոկալ էլեկտրակայաններ (այսինքն, էլեկտրակայաններ որնք գտնվում են օգտագործման 

վայրում):  

ՀՀ-ում կան ավելի քան 18 հազար բազմաբնակարան շենքեր (27.0 մլն քառակուսի մետր 

ընդհանուր մակերեսով 435 հազար հատ բնակարան): Էներգետիկ ռեսուրսների արդյունավետ 

օգտագործման, շրջակա միջավայրի պահպանության և ջերմոցային գազերի արտանետումները 

նվազեցնելու անհրաժեշտության նպատակով՝ բազմաբնակարան շենքերում 

էներգախնայողությունը և էներգաարդյունավետությունը համարվում է ՀՀ կառավարության 

առաջնահերթ քաղաքականություններից: [Ref-5]: 

Էներգախնայողության խնդիրները շատ ավելի են կարևորվում էներգակիրների գների 

շարունակաբար աճի համատեքստում և կարևոր տարր են հանդիսանում երկրի էներգետիկ 

անվտանգության համար: 

Երկրում արտադրված էլեկտրական էներգիայի ավելի քան 35 տոկոսը և ՀՀ ներկրված բնական 

գազի մինչև 25 տոկոսը սպառվում են բնակարանային սեկտորում, հանդիսանալով ավելի քան 40 

տոկոս ՋԳ արտանետումների աղբյուր [Ref-16]: 

Շենքերում ՋԳ արտանետումների նվազեցման միջոցառումները զգալիորեն կապված են շենքերի 

տեխնիկական բնութագրերի վերաբերյալ բարդ, բազմազան և ճշգրիտ տվյալների գույքագրման 

և առկայության հետ, հետևաբար բնակարանային ռեգիստրի ստեղծման անհրաժեշտության հետ 

(այն կարող է լինել գործընթացի առաջին քայլը): 

Ռեեստրի ստեղծուման անհրաժեշտությունն ամրագրված է ՀՀ կառավարության 2011թ. 

սեպտեմբերի 29-ի N38 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած` ՀՀ 

բազմաբնակարան բնակարանային ֆոնդի կառավարման, պահպանման և շահագործման 

բարելավման հնգամյա ռազմավարական  ծրագրում (Տարբերակ 7): 

Ջերմամեկուսացման ճշգրիտ իրականացումը միշտ եղել է այն առավել արդյունավետ մեթոդը, 

որը ապահովում է շենքերում էներգախնայողությունը և նվազեցնում էներգիայի ծախսերը: Այսօր 
Հայաստանում լայն կիրառություն են գտել համեմատաբար «նոր» սերնդի շինարարական 
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ջերմամեկուսիչ նյութեր, որոնց կիրառման արդյունքում հնարավոր է զգալիորեն բարձրացնել 
շենքերի էներգետիկ արդյունավետությունը: 
Հայկական շուկայում հիմնականում ներկայացված են պեռլիտից, հանքային և բազալտե 

մանրաթելերից, ապակեմանրաթելերից, փրփրապոլիստիրոլից և փրփրապոլիուրեթանից 

պատրաստված ջերմամեկուսիչ նյութեր և արտադրանք: Շուկայում առկա են ճառագայթային 

ջերմափոխանցման պաշտպանության համար նախատեսված ջերմաանդրադարձիչներ: [Ref- 

http://www.nature-ic.am/res/pdfs/publications/EEB-database_insulation/database_arm.pdf ]: 

ՀՀ-ում, վերջին հինգ-վեց տարիների ընթացքում իրականացված են հարյուրավոր էներգետիկ 

աուդիտներ, հիմնականում՝ բնակելի և հանրային շենքերի, փողոցային լուսավորության ու 

արդյունաբերության բնագավառներում: Էներգետիկ աուդիտները, հիմնականում իրականացվում 

են միջազգային կազմակերպությունների կողմից ֆինանսավորվող համապատասխան 

էներգախնայողության ծրագրերի շրջանակներում: «Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության 

բարձրացում» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ/00059937 ծրագրի կողմից ավելի քան տասը բնակելի բազմաբնակարան 

շենքերի էներգետիկ աուդիտներ են իրականացվել: Շենքի էներգետիկ անձնագիր ազգային  

ստանդարտի հիման վրա, Ծրագրի կողմից կազմվել են շուրջ 15 բնակելի շենքի էներգետիկ 

անձնագրեր [Ref- http://www.nature-ic.am/improving-ee-in-buildings-reports-and-publications/; 

http://www.nature-ic.am/wp-content/uploads/2015/01/Avan-DSK_ARM_FINAL_-20.10.15.pdf]. ՀՎԷԷՀ 

մասնագետների կողմից իրականացվում են բազմաթիվ հանրային շենքերի էներգետիկ 

աուդիտներ՝ Համաշխարհային բանկի կողմից վարկավորման չափորոշիչներին 

համապատասխան օբյեկտների ընտրություններ կատարելու նպատակով:  [Ref- 

http://r2e2.am/en/2011/06/r2e2-projects-2/]:  

ՀՀ-ում էներգետիկ աուդիտն (էներգետիկ փորձաքննություն) իրականացվում է համաձայն 
«Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքի: էներգետիկ 
աուդիտի իրականացման ընդհանուր կարգը սահմանված է 31.08.2006 թ. N 1399-Ն 
Կառավարության որոշմամբ (խմբագրված 04.08.2011թ. N 1105-Ն և 10.09.2015թ. N 1026-Ն 
որոշումներով) հաստատված «Էներգետիկ փորձաքննության իրականացման կարգ»-ով:  
Էներգետիկ աուդիտի իրականացումը կամավոր է (թերևս, առկա է պետական միջոցների հաշվին 

կառուցվող օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության պարտադիր 

միջոցառումներիի ցանկ, հաստատված 25.12.2014թ.–ի N 1504-Ն որոշման հավելվածով): ՀՀ-ում 

էներգետիկ աուդիտ կարող են իրականացնել սերտիֆիկացված անձինք: Սերտիֆիկացումը (այդ 

թվում ֆիզիկական անձանց), ըստ սահմանված կարգի պետք է իրականացնեն 

հավատարմագրված համապատասխանության գնահատման գործունեություն իրականացնող 

սերտիֆիկացման մարմինները: ՀՀ-ում առկա են էներգետիկ մասնագետներ, որոնք ունեն  

սերտիֆիկատներ՝ արդյունաբերական, բանկային ֆինանսավորման համար ընդունելի, շենքերի 

և այլ էներգետիկ աուդիտների սեմինարների/դասընթացների:  

Արդյունաբերական աուդիտների մասով կարելի է նշել Գրին ֆօռ գրոուս հիմնադրամը (GGF), որը 

հայաստանյան երեք բանկերի (ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ, ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ, ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ 

ԲԱՆԿ)  և ԶՖԳ (Զարգացման ֆրանսիական գործակալության) և հայաստանյան «Առաջին 

հիփոթեքային ընկերություն» հետ համատեղ կնքել է փոխառության պայմանագրեր։ Վարկային 
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գործիքի նպատակն է ֆինանսավորել էներգախնայողության վարկատեսակներ, որոնք 

տրամադրվում են իրականացված էներգետիկ աուդիտների հիմնավորման պարագայում: 

Էներգետիկ աուդիտի պարտադիր իրականացումը (Տարբերակ 5) ըստ էներգատարության, 

ջերմային և էլեկտրական էներգիայի սպառման ցուցանիշների դասակարգված խոշոր 

ձեռնարկություններում, մեծապես կնպաստի էներգիայի արդյունավետության և ջերմոցային 

գազերի կրճատման քաղաքականությանը: Օգուտների շարքում կլինեն՝ էներգետիկ 

արդյունավետության և էներգախնայողության մշակույթի ձևավորումը, ծախսերի կտրուկ 

նվազումը, արտադրության մրցունակության խթանումը, ինչպես նաև առաջնային վառելիքի 

ծախսերի կրճատմը, հետևաբար նաև ՋԳ արտանետումների կրճատումը: 

Հայկական էներգահամակարգում ԽՍՀՄ փլուզումից հետո ռեակտիվ հղորության կոմպեսացման 

հարցը սպառաղների մոտ որևէ կերպ չի կարգավորվում, այն դեպքում երբ պարունակում է ԷԱ 

բարձրացման (ակտիվ էներգիայի կորուստների նվազեցման) էական ներուժ: Ռեակտիվ 

էներգիան սպառողների մոտ չի հաշվառվում և հետևաբար հզորության գործակիցների 

արժեքների մասին ճշգրիտ տեղեկությունները բացակայում են: 

Այս խնդիրի լուծումը (Տարբերակ 6) կարելի է իրականացնել համալիր միջոցառումներով՝ 

էներգահանակարգում ունակային բնույթի ռեակտիվ հզորության կոմպեսացում կարգավորվող 

ռեակտորների, իսկ սպառիչների մոտ ինդուկտիվ բնույթի ռեակտիվ հզորությունը՝ 

կոնդեսատորային ավտոմատ կարգավորվող մարտկոցներ տեղակայելու միջոցով: 

Երբ, ակտիվ էներգիան/հզորությունը այն էներգիան է. որը մատակարարվում է շարժիչը 

աշխատացնելու, տունը տաքացնելու, կամ էլեկտրական լամպով լուսավորելու համար, ռեակտիվ 

էներգիան/հզորության ապահովում է մի շատ կարևոր գործառույթ՝ կարգավորոոմ է լարումը: Եթե 

համակարգում լարման արժեքը բարձր չէ բավարար, ապա ակտիվ հզորությունը չի կարող 

մատակարարվել: Ռեակտիվ հզորությունը «կողմնարդյունք» է փոփոխական էլեկտրական 

հոսանքի համակարգերում։ 

Ռեակտիվ հզորության կոմպեսացման տեխնոլոգիաների կիրառումը արտադրողից մինչև 

սպառող շղթայում կհանգեցնի՝ 

o ակտիվ էներգիայի կորուստների նվազեցմանը  

o արդադրող գեներատորների և էլեկտրահաղորդման գծերի օգտագործման 

արդյունավետության բարձրացմանը 

o Էլեկտրահաղորդման գծերի և տրանսֆորմատորների թողունակության ավելացման և 

լարման անկումների նվազեցման: 

 

Վերջին տարիներին առկա է բնական գազի բաշխման համակարգի աննախադեպ ընդլայնում: 

Ներկայումս գազաֆիկացման մակարդակը 95 տոկոս է: ՀՀ ՋԷԿ-երում էլեկտրաէներգիայի ողջ 

արտադրությունը հիմնված է բնական գազի վրա: Ճանապարհային տրանսպորտում ՍԲԳ 

մասնաբաժինը 70 տոկոս է (2012թ. դրությամբ [Ref-16]): 

ՀԾԿՀ 1997թ. օգոստոսի 8-ի № 7 որոշմամբ սահմանվեցին բնական գազի սակագները հետևյալ 

տարանջատմամբ՝ ամսական մինջև 10 հազ.մ3 գազ սպառողներ և 10 հազ.մ3 ավելի սպառողներ: 

Չնայած այն հանգամանքի, որ նույն հանձնաժողովի  2004թ. դեկտեմբերի 12-ի № 168Ա    որոշմամբ  

սահմանվել էր, միջազգային լավագույն փորձի վրա հիմնված, բնական գազի սակագների 
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հաշվակի մեթոբանություն, որը սակայն մինչ օրս չի կիրաառվել՝ հավանաբար   օբյեկտիվ 

պատճառներով: (Տարբերակ 4). Վերջին անգամ գազի սակագինը վերանայվել է 2013թ. հուլիսին և 

սահմանվել՝ համապատասխանաբար 156 դրամ/մ3 և 115․5 դրամ/մ3 (հաշվարկը կատարվել է 

1ԱՄՆ դոլարը = 416․56 ՀՀ դրամ փոխարժեքով) [Ref-18]: Դժվար չէ կռահել որ, ամսական 7,400 մ3 

և 10,000 մ3   բնական գազ սպառողները վճարելու են նույն գումարը: Վերլուծությունները ցույց են 

տալիս որ ջեռուցման ժամանակաշրջանում մի շարքգործող փոքր և միջին հզորության 

կաթսայատներ (200-450 կՎտ տեղակայված ջերմային հզորությամբ) հայտնվում են երկընտրանքի 

առաջ, երբ ավելացնելով բնական գազի սպառումը 2,000-2,500 մ3 կարելի է վճարել նույն գումարը։ 

Ակնհայտ է, որ բնական գազի գործող սակագների կառուցվածքը չի նպաստում սուբեկտի կողմից 

էներգախնայողության միջոցառումների իրականացմանը: Հորդորել Հայաստանում պետական 

քաղաքականություն իրականացնող մարմիններին հրաժարվել ներկայիս սակագնային 

համակարգից և հիմնվել ՀԾԿՀ կողմից 2004թ-ին ընդունած մեթոդաբանության վրա (№ 168Ա    

որոշում), որը կստեզծի ավելի արդարացի հարաբերություններ և բնական գազի հիմնավորված 

սակագներ: Բոլոր վերոնշված տարբերակները մանրամասն ներկայացված են Հավելված I-ում:  

 

3.3 Էներգետիկա սեկտորում տեխնոլոգիաների առաջնահերթությունների 

գնահատման չափորոշիչները և գործընթացը  

Ընտրված տեխնոլոգիաների գնահատում կատարելու համար, մինչև ԲՎՄ մոտեցման կիրառումը 

անհրաժեշտ է որոշել տվյալ ոլորտի համար չափորոշիչների համապատասխան փաթեթը: 

Առաջարկված չափորոշիչները հիմնված են, սույն ծրագրի համար տեխնոլոգիաների ընտրության 

ժամանակ դրանց հնարավոր հետևանքների վերաբերյալ կատարված ուսումնասիրությունների 

վրա: Յուրաքանչյուր տեխնոլոգիայի ներդրում համար ՋԳ մեղմման գործոնը դիտարկվել է որպես 

գնահատման կենտրոնական չափանիշներից մեկը: 

Չափորոշիչների համապատասխան փաթեթների քննարկման արդյունքում [ծախսեր՝ կապիտալ 

ծախսեր, ներդրումային արժեք կյանքի ընթացում նվազեցված ՋԳ արտետումների նկատմամբ, 

շահագործման և պահպանման ծախսեր), օգուտներ՝ ՋԳ արտանետումների կրճատման 

ծավալները (մեկ տարվա ընթացքում, և երկարաժամկետ հեռանկարում), բնապահպանական՝ 

հողի, օդի ու ջրի աղտոտման նվազեցում, սոցիալական՝ աշխատավայրերի ստեղծում և 

եկամուտների աճ, նյութակենցաղային պայմանների բարելավում, տնտեսական՝ 

իրագործելիություն, իրացվելիություն, նպաստում կայուն տնտեսական զարգացմանը, 

էներգախնայողություն, ներդրումների խթանում և այլն] մեղմման թիմը և աշխատանքային 

խումբը եկան համաձայնության՝ էներգետիկա սեկտորում մեղմման տեխնոլոգիաների 

գնահատման չափորոշիչների որոշակի փաթեթի շուրջ, որը ներկայացվեց շահառուներին 

աշխատաժողովի ժամանակ:  

Մեղմացման փորձագետների թիմը կատարեց նաև ընթացիկ ազգային ռազմավարական 

ծրագրերում, ոլորտի քաղաքականության, գործողությունների պլաններում և այլ 

փաստաթղթերում առկա ազգային առաջնահերթությունների գնահատում, ներառյալ TNC և BUR:  

Շահառուների խմբի հետ ինտենսիվ քննարկումների արդյունքում, էներգետիկա ոլորտում 

տեխնոլոգիաների առաջնահերթության որոշման համար սահմանվեց հետևյալ չափորոշիչների 
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փաթեթը: Էներգետիկա սեկտորում տեխնոլոգիաների գնահատման համար ընտրված 

չափորոշիչները ներկայացված են Աղյուսակ 6-ում: 

 

Աղյուսակ 6 Էներգետիկա սեկտորում տեխնոլոգիաների գնահատման չափորոշիչների 

ընտրություն  

Չափորոշիչ 

Չափորոշիչ  

ոլորտը 

Ընտրված չափի 

միավորը 

Նախապատվելի 

Արժեքը 

Գնային մատչելիություն Սոցիալական, 

տնտեսական 

Ցածրից բարձր Բարձր 

Ներդրումային արժեք Տնտեսական ԱՄՆ դոլար/ Գգ 

CO2համ կենսափուլ 

Ցածր 

Սոցիալական օգուտ Սոցիալական Ցածրից բարձր Բարձր 

Իրագործելիություն, 

իրացվելիություն 

Տնտեսական Ցածրից բարձր Բարձր 

ՋԳ մեղմում  Շրջակա միջավայր Գգ CO2համ./տարի Բարձր 

Առևտրային 

հասունություն 

Տեխնոլոգիական Ցածրից բարձր Բարձր 

 

Բոլոր տեխնոլոգիաներին տրվեցին միավորներ ըստ յուրաքանչյուր չափորոշիչի, որոշվեցին նաև 

չափորոշիչների կշիռները (համամասնությունը) և արդյունքների հիման վրա (ըստ կշռույթային 

միավորների) բոլոր տեխնոլոգիաները դասակարգվեցին առաջնահերթության կարգով: 

Միավորների հաշվարկը նախապես քննարկվել և պատրաստվել էր մեղմացման աշխատանքային 

խմբի անդամների կողմից, որը համատեղ գնահատվեց և հաստատվեց 2015թ. նոյեմբերի 17-ին 

կայացած «Ծրագրի միջանկյալ արդյունքների ներկայացման/քննարկման աշխատաժողով 

շահագրգիռ կողմերի հետ» շահառուների հանդիպման ժամանակ  (հանդիպման օրակարգը 

ներկայացված է Հավելված II-ում), վերջինիս հաջորդել են նաև էլեկտրոնային 

խորհրդակցություններ:  

Առաջարկված տեխնոլոգիաների օգուտները գնահատելու համար օգտագործվել են 

գերակայությունների որոշման համապատասխան մատրիցաններ: Միավորների գնահատումն 

իրականացվել է համապատասխան սանդղակների և դրանց նախապատվելի արժեքների 

կիրառմամբ ու չափորոշիչների կշռային գործակցների (w) հիման վրա, որոնք ներկայացված են 

Աղյուսակ 7-ում և Աղյուսակ 8-ում: 

Աղյուսակ  7  Տարբերակների գնահատում էներգետիկա սեկտորում 
Տարբերակ / Չափորոշիչ կենսա

փուլ 

Գնային 

մատչելի 

ություն 

Ներդրումա 

յին արժեք 

Սոցիալա

կան 

օգուտ 

Իրագործելիու 

թյուն, իրացվե 

լիություն 

ՋԳ մեղմում Առևտրային 

հասունու 

թյուն 

Միավորներ  

տարի 

Ցածրից 

բարձր 

 (1-5) 

ԱՄՆ դոլար/ 

Գգ CO2համ 

կենսափուլ 

Ցածրից 

բարձր 

 (1-5) 

Ցածրից  

բարձր 

(1-5) 

Գգ CO2համ 

/տարի 

Ցածրից 

բարձր 

(1-5) 

Նախապատվելի արժեքը  Բարձր Ցածր Բարձր Բարձր Բարձր Բարձր 

Էլեկտրական և ջերմային 

էներգիայի համակցված 

արտադրություն 

25 4 119.6 5 5 11.7 4 

Գազով աշխատող շարժիչներից 

արտանետվող գազերում CO2 –ի 

նվազեցման տեխնոլոգիա 

5 3 5.5 3 3 4.0 1 
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Կատարված գնահատման հիմնավորումները հետևյալն են՝ Տարբերակներ 1-ը և  7-ը լավ և 

լավագույն միավորներ են ստացել՝ սոցիալական օգուտ, գնային մատչելիություն և ՋԳ մեղմում 

չափորոշիչներում, հիմնականում այն պատճառով, որ կապված են բնակելի հատվածում 

փաստացի բարձր արտանետումների և դժվարին սոցիալական խնդիրների հետ, միջին 

միավորներ՝ գնային մատչելիություն և առևտրային հասունություն չափորոշիչներում և ցածր 

միավորներ՝ ներդրումային արժեք չափորոշիչում: Համենայն դեպս, բարձր ներդրումային 

արժեքներ չեն խանգարել դրանց, ստանալ ամենաբարձր բերված միավորները: Ի նկատի 

ունենալով, որոշ տեխնոլոգիաների նշանակալի դերը և կենսական նշանակությունը էներգետիկա 

ոլորտում շահառուները որոշեցին հաշվի առնել նաև 4-րդ 5-րդ և 6-րդ տարբերակների 

առաջնահերթությունը: Փորձագետների կողմից տրամադրեցին, երկրի զարգացման 

առաջնահերթությունների և հավանական բարեփոխումների առումներով, տեխնոլոգիաների 

ներդրման գնահատականներ և հիմնավորումներ, ընտրված բոլոր տարբերակների համար: 

 

3.4 Էներգետիկա սեկտորում տեխնոլոգիաների առաջնահերթությունների 

գնահատման արդյուքները 

Գնահատման հիմնական գաղափարն է՝ չափորոշիչների համար որոշել սանդղակներ որոնք 

ճշգրիտ կարտահայտեն տարբերակների միջև նախապատվությունները, հետո կազմել 

չափորոշիչների միջև կարևորության կշութային համամասնությունը, ապա հաշվարկել բերված 

հարաբերական միավորները յուրաքանչյուր տեխնոլոգիայի համար:  

Չափորոշիչների միջև կշութային համամասնությունը արտացոլում է յուրաքանչյուր չափորոշիչի 

կարևորության մասը/տոկոսը որոշման կայացման հարցում: Գնահատման ժամանակ կարևոր է՝ 

միավորների տարբերությունները միմյանց, ինչպես նաև ընտրված սանդղակի առավելագույն և 

նվազագույն արժեքների հկատմամբ: Տեխնոլոգիաները ըստ բոլոր չափանիշների գնահատելուց 

ապա չափանիշները միմյանց նկատմամբ կշռելուց հետո կատարվում է բերված միավորների 

հաշվարկը: Որոշումների կայացման տեսության կարևորագույն պայմանը այն է, որ որոշում 

կայացնողները ցանկանում են և հետևողական ու օբյեկտիվ են որոշումներ կայացնելու 

Ջրատաքացուցիչ  կաթսաներում 

բնական գազի այրման պրոցեսի 

կարգաբերման տեխնոլոգիա 

10 4 0.09 2 3 11.5 3 

Բնական գազի սակագնի 

կառուցվածքի համապատասխա 

նեցում ՀԾԿՀ որոշմամբ հաստատ 

ված մեթոդաբանությանը 

5 4 0.29 2 4 3.5 5 

Պարտադիր արդյունաբերական 

էներգետիկ աուդիտի/ փորձաքն 

նության իրականացումը որպես 

մեղմման բաղադրիչ 

5 5 0.26 3 4 3.83 4 

Ռեակտիվ հզորության 

(էներգիայի) կոմպենսացումը ՀՀ 

էլեկտրաէներգետիկական 

համակարգում    

20 3 2.52 3 3 16.9 5 

ՀՀ բազմաբնակարան շենքերում 

էներգաարդյունավետության 

բարձրացում. Ռեեստրի 

ստեղծում 

20 2        81.76 5 4 25.5 4 
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ընթացքում: Անկախությունը և անաչառությունը անհրաժեշտ  պայմաններ են, ցանկացած 

միավոր տալու և համամասնություն սահմանելու համար: Չափորոշիչների համամասնությունը 

էներգետիկա սեկտորում ներկայացված է Աղյուսակ 8-ում: 

Աղյուսակ 8 Չափորոշիչների կշիռները էներգետիկա սեկտորում 

Չափորոշիչ Բյուջեի տեղաբաշխում. Կշիռը, % 

Գնային մատչելիություն 10% 

Ներդրումային արժեք 15% 

Սոցիալական օգուտ 15% 

Իրագործելիություն, 

իրացվելիություն 

25% 

ՋԳ մեղմում 20% 

Առևտրային հասունություն 15% 

Ընդամենը 100% 

 

Հաշվի առնելով որ, ընտրված և ներկայացված որոշ տեխնոլոգիաների համար, փաստացի  

ծախսերի, օգուտների և այլ ցուցանիշների վերաբերյալ ճշգրիտ և ստույգ տեղեկությունները որոշ 

դեպքերում բացակայում են, ապա միավորների շնորհումը (ըստ որոշ չափորոշիչների) և 

տեխնոլոգիաների արդյունավետության գնահատումները իրականացվել են այդ 

տեխնոլոգիաների ընտրության ժամանակ հայտնաբերված տեղեկատվության և փորձագետների 

գիտելիք ու տեսակետների հիման վրա:  

Միավորների հաշվարկը, սեկտորի յուրաքանչյուր տեխնոլոգիայի համար, յուրաքանչյուր 

չափորոշիչի ներքո տրված է Աղյուսակ 9-ում: 

Աղյուսակ 9 Միավորների հաշվարկը էներգետիկա սեկտորում 
                                                      

Չափորոշիչ 

Տարբերակ 

Գնային 

մատչելիութ

յուն 

Ներդրում

ային 

արժեք 

Սոցիալ

ական 

օգուտ 

Իրագործելիու

թյուն, իրացվ 

ելիություն 

ՋԳ մեղմում Առևտրային 

հասունու 

թյուն 

Կշռույթա 

յին միավոր 

Միավորներ Ցածրից 

բարձր 

Հազար 

ԱՄՆ 

դոլար/Գգ 

CO2համ. 

կենսափու

լ 

Ցածրից 

բարձր 

Ցածրից 

բարձր 

տ CO2համ  

/տարի 

Ցածրից 

բարձր 

  

Նախապատվելի արժեքը Բարձր Ցածր Բարձր Բարձր Բարձր Բարձր   

Կշիռը 10% 15% 15% 25% 20% 15%   

Էլեկտրական և ջերմային 

էներգիայի համակցված 

արտադրություն 

66.67 0.00 100.00 100.00 37.27 75.00 65.37 

Գազով աշխատող 

շարժիչներից արտանետ 

վող գազերում CO2 –ի 

նվազեցման տեխնոլոգիա 

33.33 95.47 33.33 0.00 2.27 0.00 23.11 

Ջրատաքացուցիչ  կաթսա 

ներում բնական գազի 

այրման պրոցեսի կարգա 

բերման տեխնոլոգիա 

66.67 100.00 0.00 0.00 36.36 50.00 36.44 

Բնական գազի սակագնի 

կառուցվածքի համապա 

տասխանեցում ՀԾԿՀ 

66.67 99.83 0.00 50.00 0.00 100.00 49.14 
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որոշմամբ հաստատված 

մեթոդաբանությանը 

Պարտադիր արդյունաբե 

րական էներգետիկ 

աուդիտի/փորձաքննության 

իրականացումը որպես 

մեղմման բաղադրիչ 

100.00 99.86 33.33 50.00 1.50 75.00 54.03 

Ռեակտիվ հզորության 

(էներգիայի) կոմպենսա 

ցումը ՀՀ էլեկտրաէներգետի 

կական համակարգում   

33.33 97.97 33.33 0.00 60.91 100.00 50.21 

ՀՀ բազմաբնակարան 

շենքերում էներգաարդյու 

նավետության բարձրա 

ցում. Ռեեստրի ստեղծում 

0.00 31.66 100.00 50.00 100.00 75.00 63.50 

Տեխնոլոգիական կարիքների գնահատման գործընթացի արդյունքում՝ երկու տեխնոլոգիաներ 

Տարբերակ 1-ը և Տարբերակ 7-ը ստացել են մոտավորապես հավասար ամենաբարձր բերված 

միավորները: Միաժամանակ երեք այլ տեխնոլոգիաներ՝ Տարբերակ 5-ը, Տարբերակ 6-ը և 

Տարբերակ 4-ը ունեն մի փոքր ցածր սակայն նույնպես մոտավորապես հավասար բերված 

միավորներ: Ընտրված տեխնոլոգիաները ներկայացվում են Աղյուսակ 10-ում: Բոլոր ՏՏԹ-ները 

հասանելի են Հավելված I-ում: 

Աղյուսակ 10 Արդյունքների ամփոփում էներգետիկա սեկտորում 

Տարբերակների դասակարգում  

Դաս Տարբերակ 

Բերված 

Միավոր

1 Էլեկտրական և ջերմային էներգիայի համակցված արտադրություն 65.4 

2 ՀՀ բազմաբնակարան շենքերում էներգաարդյունավետության 

բարձրացում. Ռեեստրի ստեղծում. 

63.5 

3 Պարտադիր արդյունաբերական էներգետիկ աուդիտի/փորձաքննության 

իրականացումը որպես մեղմման բաղադրիչ 

54.0 

4 Ռեակտիվ հզորության (էներգիայի) կոմպենսացումը ՀՀ 

էլեկտրաէներգետիկական համակարգում  

50.2 

5 Բնական գազի սակագնի կառուցվածքի համապատասխանեցում ՀԾԿՀ 

որոշմամբ հաստատված մեթոդաբանությանը 

49.1 

6 Ջրատաքացուցիչ  կաթսաներում բնական գազի այրման պրոցեսի 

կարգաբերման տեխնոլոգիա 

36.4 

7 Գազով աշխատող շարժիչներից արտանետվող գազերում CO2 –ի 

նվազեցման տեխնոլոգիա  

23.1 

 

Շահռուների կողմից, ոլորտի տեխնոլոգիաներին տրված բերված միավորները հետագայում 

հաստատվել են ծրագրի ղեկավար կոմիտեի նիստում 2015թ. դեկտեմբերի 24-ի «Տեխնոլոգիական 

կարիքների գնահատման արդյունքների ներկայացում և քննարկում շահագրգիռ կողմերի հետ» 

հանդիպման ժամանակ (հանդիպման օրակարգը ներկայացված է Հավելված II-ում):  
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Գլուխ 4 Արդյունաբերություն սեկտորում տեխնոլոգիաների 

առաջնահերթությունների գնահատում 

4.1 ՋԳ արտանետումները և առկա տեխնոլոգիաները Արդյունաբերություն 

սեկտորում. Որոշում կայացնելու համատեքստը  

ՀՀ արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը 2012թ. կազմել է 1990թ մակարդակի 102 տոկոսը: 

Տնտեսական զարգացման գերակա խնդիրներ կատարմանն ուղղված միջոցառումները 

ներկայացված են ՀՀ ՀԶԾ-ում: 

ՀՀ-ում արտադրանքն, ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների տրված է Նկար 16-ում: 

Մշակող արդյունաբերության կառուցվածքը ներկայացված է Նկար 17-ում. 

Նկար 16 Արտադրանքն, ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների 

            Աղբյուրը՝ Կլիմայի փոփոխության մասին ՀՀ Երրորդ ազգային հաղորդագրություն (2015) [Ref-25] 

Նկար 17 Մշակող արդյունաբերության կառուցվածքը 

 
Աղբյուրը՝ Կլիմայի փոփոխության մասին ՀՀ Երրորդ ազգային հաղորդագրություն(2015) [Ref-25] 

1991-1993թթ. կտրուկ տնտեսական անկումից հետո, հաղթահարելով անցումային շրջանի 

դժվարությունները, Հայաստանում հաջողվել է ապահովել տնտեսական կայունություն և 

Մշակող

արդյունաբերություն

62%

Հանքագործական

արդյունաբերություն
18%

էլեկտրաէներգիայի, 

գազի և գոլորշու

մատակարարում
18%

Ջրամատակարարում, 

կոյուղի և թափոնների

կառավարում
2%

Սնունդ
54%Մետալուրգիա

24%

Շինանյութերի

արտադրություն

7%

Քիմիական

արդյունաբերություն

4%

Մեքենաշինություն
4%

Ոսկերչություն
3%

Թեթև

արդյունաբերություն
1%

Այլ ոլորտներ
6%
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տնտեսական աճ: Տնտեսական աճը 1995-2000թթ. կազմել է տարեկան 5.4 տոկաս, 2001-2006թթ.` 

12.4 տոկաս: 2009թ. համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի արդյունքում տնտեսության 

անկումը կազմել է 14.1 տոկաս: 2007-2012թթ. տնտեսական աճը կազմել է տարեկան 3.3 տոկաս: 

[Ref-25]: 

2012թ. Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքը (ՀՆԱ) կազմել է 3,998 միլիարդ դրամ (9,950 մլն 

ԱՄՆ դոլար, գնողունակության համարժեքով` 19,700 մլն ԱՄՆ դոլար), մեկ շնչի հաշվով` 3,284 

ԱՄՆ դոլար, գնողունակության համարժեքով` 6,508 ԱՄՆ դոլար: Տնտեսության կառուցվածքային 

փոփոխությունները հանգեցրին ՀՆԱ-ի կառուցվածքի փոփոխության` արդյունաբերության 

մասնաբաժնի նվազեցման և ծառայությունների ոլորտի մասնաբաժնի ավելացման: 2012թ. ՀՆԱ 

ուներ հետևյալ կառուցվածքը՝ արդյունաբերություն` 17.2 տոկոս, գյուղատնտեսություն` 19.1 

տոկոս, շինարարություն 13.2 տոկոս, ծառայություններ` 42.7 տոկոս և զուտ հարկեր` 7.8 տոկոս: 

[Ref-25]:  

Հայաստանում ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի «Արդյունաբերական պրոցեսներ և 

արտադրանքի օգտագործում» սեկտորն ընդգրկում է արտանետումների աղբյուրների հետևյալ 

ենթակատեգորիաները. 

o Հանքարդյունաբերություն, որտեղ դիտարկվում է՝ Ցեմենտի արտադրությունը 

o Մետաղական արտադրություններ, որտեղ դիտարկվում են՝ Ֆեռոհամաձուլվածքների 

արտադրությունը, Պղնձի արտադրությունը 

o Վառելիքից ոչ էներգետիկ արտադրություններ և լուծիչների օգտագործում, որտեղ 

դիտարկվում են՝ Լուծիչների օգտագործումը, Բիտումի/ասֆալտի ստացումն ու 

օգտագործումը 

o Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի փոխարինողների օգտագործումը, Այլ նյութերի 

արտադրություն և օգտագործում, որտեղ դիտարկվում է՝ Սննդի և ոչ ալկոհոլային 

խմիչքների արտադրությունը: 

 

Արտանետումներն այս սեկտորից կազմում են հանքարդյունաբերությունից (ցեմենտի 

արտադրություն) ` 277.9 Գգ CO2, Արտադրանքի օգտագործումից (օզոնային շերտը քայքայող 

նյութերին փոխարինող նյութեր) ` 384.58 Գգ CO 2 համ. հիդրոֆտորածխածիններ: 

Այս սեկտորում կան նաև անուղղակի ազդեցության գազեր` ոչ մեթանային ցնդող օրգանական 

միացություններ և ծծմբային գազ [Ref-16]:  

Ցեմենտի արտադրությունը, սառնամատակարարումն ու օդորակումը Հայաստանում ջերմոցային 

գազերի (համապատասխանաբար ածխաթթու գազի և ՀՖԱ) արտանետումների հիմնական 

աղբյուրներից են: Ցեմենտի արտադրությունից ածխաթթու գազի արտանետումները կազմում են 

երկրում CO2 համարժեքով արտահայտված ՋԳ արտանետումների 2.98 տոկոս, իսկ 

սառնամատակարարումից և օդորակումից ՀՖԱ-ների արտանետումները` 4.13 տոկոս: [Ref-16].  

Հանքարդյունաբերությունը Հայաստանում ներկայացված է ցեմենտի արտադրութամբ: ՀՀ-ում 

ցեմենտ արտադրվում է երկու` «Միկա-Ցեմենտ» ՓԲԸ և «Արարատցեմենտ» ՓԲԸ 

գործարաններում: ՋԳ արտանետումների համադրելի ժամանակային շարքերը, 2000-2012թթ. 

համար ԱՊԱՕ սեկտորում ներկայացված է Նկար 18-ում: 
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Նկար 18 Արդյունաբերություն սեկտորում ՋԳ արտանետումների գրաֆիկը, Գգ CO2համ 2000-

2012թթ․ 

Աղբյուրը՝ Կլիմայի փոփոխության մասին ՀՀ Երրորդ ազգային հաղորդագրությունը 2015թ․ [Ref-16].

Խորհրդային ժամանակներում, Հայաստանը բարձր զարգացած քիմիական արդյունաբերության 

ունեցող հանրապետություն էր: Խոշորագույն գործարանները  (որոնց թվում առավել կարևորը, 

անշուշտ «Նաիրիտը»), քիմիական համալիրները Վանաձորում, Կապանում և այլն իրենց 

արտադրանքն էին մատակարարում ոչ միայն ողջ Խորհրդային Միությունը, այլ նաև աշխարհի 

այլ երկրներ: Շատ քիմիական գործարանների և տնտեսության այլ ոլորտների գործարաններ 

գործում էին «Նաիրիտ»-ի արտադրության հիման վրա: «Նաիրիտի» արտադրանքի և 

արտադրական մնացորդների հիման վրա, աշխատում էին տասնյոթ խոշոր ձեռնարկություններ: 

Զարգացած էր գիտահետազոտական ինստիտուտների գիտական ներուժը, որը, ի տարբերություն 

90-ականներին փակված գործարանների, հիմնականում մնացել էր անփոփոխ և մասամբ 

շարունակում էր աշխատել մինչև օրս: Դրանք են՝ Ոչ օրգանական քիմիայի ինստիտուտը, 

Օրգանական քիմիայի ինստիտուտը, Նուրբ օրգանական քիմիայի ինստիտուտը, Քիմիական 

ֆիզիկայի ինստիտուտը և այլն: Այդ ինստիտուտները ինչպես նաև դրանց անձնակազմները դեռևս 

գոյություն ունեն, աշխատունակ և պատրաստակամ են Հայաստանում քիմիական գիտության 

զարգացման համար [Ref-6]: 

«Նաիրիտի» քիմիական գործարանը գտնվում է Երևան քաղաքում և շահագործման է հանձնվել 

1936թ.-ին և տիրապետում է 20 տեսակի պոլիքլորոպրենային կաուչուկի և լատեքսի 

արտադրության տեխնոլոգիաների, որոնք հիմնված են ինչպես ացետիլենի (բնական գազի վրա 

հիմնված), այնպես էլ բուտադիենի վրա: Հիմնական արտադրատեսակը սինթետիկ կաուչուկն է: 

Խորհրդային միության տարիներին գործարանին բաժին էր ընկնում սինթետիկ կաուչուկի 

համաշխարհային արտադրության մեծ տեսակարար կշիռ: Մասնավորապես, 1987թ.-ին 

գործարանին բաժին էր ընկնում համաշխարհային արտադրության 15 տոկոսը: Գործարանը 

փակվեց 1989թ.-ին և վերաշահագործվեց ավելի փոքր ծավալներով 1993թ.-ին: Կատարվեցին 

գործարանը լրիվ արտադրական հզորությանը հասցնելու բազմաթիվ փորձեր, սակայն 

տնտեսական մրցունակության գործոններով պայմանավորված`դրանք ձախողվեցին: 

Գործարանը 2011թ.-ից ի վեր արտադրանք չի տալիս և գտնվում է ծանր ֆինանսական կացության 

մեջ [Ref-6]:  
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«Նաիրիտ»-ը պոլիքլորոպրենային կաուչուկ արտադրող միակ գործարանն էր ողջ Կենտրոնական 

և Արևելյան Եվրոպայի տարածաշրջանի համար: Ներկայումս գործարանը փակված է և լրացուցիչ 

ներդրումներ են պահանջվում արտադրությունը վերսկսելու համար: 

4.2 Ակնարկ Արդյունաբերություն սեկտորում մեղմացման հնարավոր 

տեխնոլոգիական տարբերակների դրանց մեղմացման ներուժի և այլ 

հարակից օգուտների մասին 

Առաջարկվող ՏԿԳ մեթոդաբանության հիման վրա, Արդյունաբերության ազգային փորձագետը 

պատրաստել էր Արդյունաբերություն ոլորտում հնարավոր տեխնոլոգիաների մեծ ցանկ: 

Նախապես, 2015թ. սեպտեմբերի 3-ին մեղմացման ՏՏԹ նմուշը, Հայաստանում ՏԿԳ ծրագրի 

վերաբերյալ պարզաբանող, կից գրությամբ ուղարկվել էր ներգրաված մեծաթիվ շահառուների: 

Աշխատանքային խմբերում համապատասխան խորհրդակցություններից հետո 

Արդյունաբերության ազգային փորձագետը պատրաստվեց ընդամենը 7 ՏՏԹ, որոնք 

ներկայացվեցին «Շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկումների աշխատաժողովին», 2015-ին 

նոյեմբերի 17-ին Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Մանուկյան սրահում, (հանդիպման 

օրակարգը ներկայացված է Հավելված II-ում): 

Տեխնոլոգիաների առաջնահերթությունների գնահատման չափանիշները դասակարգվել են ըստ, 

սոցիալական, սոցիալ-տնտեսական, տնտեսական, բնապահպանական, տեխնոլոգիական 

խմբերի: Առկա ազգային ռազմավարական փաստաթղթերի ու փորձագետների 

վերլուծությունների հիման վրա, համապատասխան չափորորոշիչներ են ընտրվել 

Արդյունաբերություն սեկտորում առաջնահերթ տեխնոլոգիաների գնահատման համար: 

Արդյունաբերություն ոլորտում ընտրված տեխնոլոգիաները ներկայացված են Աղյուսակ 11-ում: 

Աղյուսակ 11 Տեխնոլոգիաների ընտրված տարբերակները Արդյունաբերություն սեկտորում 

N Տարբերակներ 

Տարբերակ 1 Սինթետիկ կաուչուկի արտադրությունը բութադիենից բնական գազի 

օգտագործման փոխարեն 

Տարբերակ 2 Պղնձի սուլֆիդի խտանյութի վերամշակման նոր տեխնոլոգիա 

Տարբերակ 3 Մոլիբդենի սուլֆիդի խտանյութի վերամշակման նոր տեխնոլոգիա 

Տարբերակ 4 Երկարատև վերջնալույսով ֆոտոլյումիսցենտային նյութերի արտադրություն և 

կիրառում 

Տարբերակ 5 Ցեմենտի արտադրության օպտիմալացում և էներգախնայող տեխնոլոգիաների 

կիրառում Միկացեմենտ ՓԲԸ-ում 

Տարբերակ 6 Ջերմամեկուսիչ նյութերի արտադրություն 

Տարբերակ 7 Նոր տիպի արևային ջրատաքացուցիչների արտադրություն   

 

Մինչև անկախությունը, Հայաստանի տնտեսությունը հիմնված էր հիմնականում 

արդյունաբերության վրա՝ քիմիական նյութեր, էլեկտրոնային արտադրանք, մեքենաշինություն, 

վերամշակված սնունդ, սինթետիկ կաուչուկ և տեքստիլ, մեծապես կախված լինելով արտաքին 

ռեսուրսներից: 
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Հանքային արդյունաբերությունը Հայաստանի տնտեսության հիմնական ոլորտներից մեկն է և 

2011թ. դրությամբ կազմում է երկրի արտահանման ծավալների ավելի քան կեսը: Հայաստանը 

հանդիսանում է մոլիբդենի խոշոր արտադրող: Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ ունի 

մեծ մոլիբդենի պաշարներ, որոնք կենտրոնացած են Քաջարանի հանքավայրում: Բացի 

մոլիբդենից, Հայաստանն ունի պղնձի և ոսկու զգալի պաշարներ, կապարի արծաթի և ցինկի փոքր 

հանքավայրեր և արդյունաբերական օգտակար հանածոների հանքավայրեր, այդ թվում`բազալտի, 

դիատոմիտի, գրանիտի, գիպսի, կրաքարի և պեռլիտի: Չնայած, 2008թ. համաշխարհային 

տնտեսական ճգնաժամի, լեռնահանքային արտադրության 2009թ. եկամուտներն զգալիորեն աճել 

են՝ պղնձի, ոսկու և այլ գունավոր մետաղների, համաշխարհային գների աճի պատճառով  

[Ref- http://w3.cenn.org/wssl/uploads/documents/Mining_in_Armenia_A_Comprehensive_Overview_Eng.pdf ]: 

 

Անկախություն ձեռք բերելուց հետո, Հայաստանը խորհրդային համակարգի ժառանգել է ոչ 

կենսունակ տնտեսություն և հայտնվել շատ ծանր իրավիճակում Անդրկովկասում բոլոր երկրների 

նման: 

Ագրարային-արդյունաբերական, զարգացած մետաղաշինություն, մեքենաշինություն, քիմիական, 

թեթև և սննդի վերամշակման արդյունաբերություն ունեցող երկրից, Հայաստանը վերածվել է 

փոքր պետության, որը չի կարող պարծենալ ոչ հարուստ բնական ռեսուրսներով, ոչ բարենպաստ 

աշխարհագրական դիրքով կամ բերրի հողերով: Սեփականաշնորհման գործընթացը սկսվեց 

1991թ.-ին: Առաջինը սեփականաշնորհվեցին գյուղատնտեսական հողերը, ապա փոքր և միջին 

չափի արտադրական ձեռնարկությունները, իսկ 1995թ-ից սեփականաշնորհվեցին արդեն խոշոր 

ձեռնարկությունները: 

Ազգային տնտեսության աստիճանաբար սկսեց կայունանալ 1994 թ.-ին հետո, երբ զինադադար 

կնքվեց Ադրբեջանի հետ և միջոցներ ստացվեցին ԱՄՀ –ից և Համաշխարհային բանկից: Գնաճը 

նվազեց, իսկ ՀՆԱ-ն մի փոքր գնաց դեպի վեր: Մի շարք արդյունաբերական ձեռնարկություններ 

վերաշահագործվեցին: 

Առաջատար արդյունաբերական ճյուղեր են հանդիսանում՝ մեքենաշինությունը և 

մետամշակումը, քիմիական և նավթաքիմիական արդյունաբերությունը, գունավոր 

մետալուրգիան, շինանյութերի արտադրությունը (այդ թվում տուֆի, պեռլիտի, կրաքարի, 

գրանիտի և մարմարի հանքերի հիման վրա), սննդի և թեթև արդյունաբերության ոլորտները: 

Ամեն դեպքում, քիմիան ռազմավարական նշանակություն ունի երկրի համար, այդ է պատճառը, 

որ կարևորվում է քիմիական արդյունաբերության զարգացումը (Տարբերակ 1): Այդ ոլորտի 

վերակենդանացում առաջին հերթին վերաբերվում է «Նաիրիտին»: Շուկայի 

հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ համաշխարհային շուկայում առկա է պահանջարկ և 

բութադիենից կաուչուկի արտադրանքը ամբողջությամբ ենթակա է սպառման: 

Հայաստանում, կան լավ հեռանկարներ փոքրածավալ քիմիայի զարգացման համար, առկա են 

գիտական և հետազոտական ամուր հիմքեր, հմուտ մասնագետները որոնք հնարավորություններ 

ունեն է պատրաստել նոր երիտասարդ կադրեր: Թերևս, գիտական և տեխնիկական հենքը, արդեն 

հնացած է, իսկ բարելավումը կպահանջի մեծ ֆինանսական միջոցներ [Ref-6]: 

«Տնտեսության զարգացման խթանում» չափորոշիչը, ամենակարևորն է համարվել 

արդյունաբերություն ոլորտում, տեխնոլոգիաների գերակայության գանահատման համար և 
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բնականաբար կապված է քիմիական արդյունաբերության և ակնհայտորեն «Նաիրիտի» 

վերագործարկման հետ: Երկիր տնտեսական աճի խնդիրը առավելապես հետաքրքրել և 

կարևորվել է շահառուների կողմից: Արդյունաբերության փորձագետը փաստեց, որ տնտեսական 

աճի համար «առավել հիմնարար ցուցանիշը դա առողջ տնտեսությունն է»: Շահառուները 

սահմանեցին այն, որպես երկրի ազգային եկամուտի աճի ցուցանիշ, որը չափվում է երկրի 

համախառն ներքին արդյունքի ամենամյա տոկոսադրույքի փոփոխությամբ: 

Տնտեսական աճը մեկն է այն պատճառներից, թե ինչու են առաջավոր երկրները հարստանում և 

ունեն բարելավված կենսամակարդակ: Տնտեսական աճը ուշագրավ է նաև այն պատճառով, որ 

դրական ազդեցություն ունի հասարակության վրա, վերելով օգուտներ ինչպիսիք են 

հարստության ավելացում, կենսամակարդակի բարձրացում, աղքատության կրճատում և այլն: 

 

Պղնձի սուլֆիդի և Մոլիբդենի սուլֆիդի խտանյութներիի վերամշակման նոր տեխնոլոգիաները 

(Տարբերակներ 2 և 3) մշակվել են ՀՀԳԱԱ Քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտի Կապանի 

մետալուրգիայի և հարստացման լաբորատորիայում: Մշակվել է տեղական հանքավայրերի 

պղնձի սուլֆիդային խտանյութի հիդրոէլեկտրաքիմիական էկոլոգիապես մաքուր տեխնոլոգիա 

հատուկ ռեժիմով (նոու- հաու): Սկզբունքորեն նոր տեխնոլոգիան ապահովում է պղնձի, երկաթի, 

ծծմբի և թանկարժեք մետաղների կորզման բարձր աստիճան, տնտեսապես շահավետ է և 

ապահովում է էկոլոգիայի ժամանակակից պահանջները: Մոլիբդենի խտանյութի վերամշակման  

առաջարկվող նոր համալիրը՝ անթափոն տեխնոլոգիան, ի շնորհիվ իր տեխնիկա-տնտեսական 

բարձր ցուցանիշների և Էկոլոգիական նորմերի համապատասխանելիության, ի վիճակի է 

փոխարինել Հայաստանում և արտերկրում  կիրառվող մոլիբդենի խտանյութի վերամշակման 

տեխնոլոգիաներին: 

 

Երկարատև վերջնալույսով ֆոտոլյումիսցենտային նյութերի արտադրություն և կիրառումը 

(Տարբերակ 4) գրավիչ է թվում հաշվի առնելով կիրառման հնարավոր ծավալները, հատկապես 

քաղաքային տնտեսության համար, որը էականորեն կնվազեցնի էներգասպառումը և կապիտալ 

ծախսերը: Ֆոտոլյումինիսցենտային նյութերով ճանապարհների, մայթեզրերի, ստորգետնյա 

անցումների և շենքերի մուտքերի աստիճանների գծանշումներ իրականացնելը կնպաստի 

երթևեկության և հետիոտների անվտանգության մակարդակի բարձրացմանը։ 

Ցեմենտի և ջերմամեկուսիչ նյութերի արտադրության գործընթացի օպտիմալացման և 

էներգախնայող տեխնոլոգիաները նույնպես շատ կարևոր են, քանի որ հիմնված են տեղական 

հումքի վրա (Տարբերակներ 5 և 6): 

Նոր տիպի արևային ջրատաքացուցիչների արտադրության կազմակերպումը (Տարբերակ 7) թույլ 

կտա ցածր եկամուտ ունեցող մարդկանց գնել և օգտագործել այդ համակարգերը և ստանալ տաք 

ջուր ամենօրյա օգտագործման համար: Սա հատկապես կարևոր է, գազի և էլեկտրաէներգիայի 

սակագների թանկացման պարագայում: Բացի այդ, կստեղծվեն նոր աշխատատեղեր 

բնակչության համար: Արևային ջրատաքացուցիչների առևտրային գինը հայկական շուկայում 

բավականին բարձր է և, հետևաբար, վաճառքի քանակները փոքր են: Ամբողջությամբ պլաստիկ 

արևային ջրային կոլեկտորների գինը շատ ավելի էժան է և կլինի անհամեմատ մատչելի լայն 

բնակչության համար: Բացի այդ, շուկայի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ կա այնպիսի 
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համակարգերի մեծ պահանջարկ սննդի վերամշակման օբյեկտներում, ռեստորաններում, 

հյուրանոցներում, դպրոցներում, քիմիական ձեռնարկություններում և այլն: Բոլոր վերոնշված 

տեխնոլոգիաները մանրամասն ներկայացված են Հավելված I-ում: 

4.3 Արդյունաբերություն սեկտորում տեխնոլոգիաների 

առաջնահերթությունների գնահատման չափորոշիչները և գործընթացը  

Առաջարկված չափորոշիչները ընտրված են, սույն ծրագրի ընթացքում տեխնոլոգիաների 

ընտրության ժամանակ կատարված ուսումնասիրությունների հիման վրա: Չափորոշիչների 

համապատասխան փաթեթների քննարկման արդյունքում մեղմացման թիմը և աշխատանքային 

խումբը համաձայնեցին՝ արդյունաբերություն սեկտորում մեղմման տեխնոլոգիաների 

առաջնահերթությունների գնահատնամ չափորոշիչների որոշակի փաթեթի շուրջ, որը 

ներկայացրեց շահառուներին սեմինարի ժամանակ: Մեղմացման փորձագետների թիմը 

կատարեց նաև ընթացիկ ազգային ռազմավարական ծրագրերում, ոլորտի քաղաքականության, 

գործողությունների պլաններում և այլ փաստաթղթերում առկա ազգային 

առաջնահերթությունների գնահատում: 

Շահառուների խմբի հետ ինտենսիվ քննարկումների արդյունքում, հետևյալ (Աղյուսակ 12) 

չափորոշիչների փաթեթը սահմանվեց արդյունաբերություն ոլորտում տեխնոլոգիաների 

առաջնահերթության որոշման համար: 

 

 Աղյուսակ 12  Արդյունաբերություն սեկտորում տեխնոլոգիաների գնահատման չափորոշիչների 

ընտրություն 

Չափորոշիչ 

Չափորոշիչ 

ոլորտը 

Ընտրված չափի 

միավորը 

Նախապատ 

վելի Արժեքը 

Գնային մատչելիություն Սոցիալական, 

տնտեսական 

Ցածրից բարձր Բարձր 

Ներդրումային արժեք Տնտեսական Հազար ԱՄՆ 

դոլար/Գգ CO2համ. 

կենսափուլ 

Ցածր 

Տնտեսության զարգացման  

խթանում 

Սոցիալական 

Տնտեսական 

Ցածրից բարձր Բարձր 

Աշխատատեղերի ստեղծում Սոցիալական Ցածրից բարձր Բարձր 

ՋԳ մեղմում Շրջակա 

միջավայր 

Գգ CO2համ./տարի Բարձր 

Առևտրային հասունություն Տեխնոլոգիա Ցածրից բարձր Բարձր 

Վերոնշված չափորոշիչի հիման վրա բոլոր տեխնոլոգիաներին տրվեցին միավորներ, որոշվեցին 

նաև չափորոշիչների կշիռները (համամասնությունը) և արդյունքների հիման վրա (ըստ 

կշռույթային միավորների) բոլոր տեխնոլոգիաները դասակարգվեցին առաջնահերթության 

կարգով: Միավորների հաշվարկը նախապես քննարկվել և պատրաստվել էր մեղմացման 

աշխատանքային խմբի անդամների կողմից, որը համատեղ գնահատվեց և հաստատվեց 2015թ. 

նոյեմբերի 17-ին կայացած «Ծրագրի միջանկյալ արդյունքների ներկայացման/քննարկման 
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աշխատաժողով շահագրգիռ կողմերի հետ» շահառուների հանդիպման ժամանակ  (հանդիպման 

օրակարգը ներկայացված է Հավելված II-ում), վերջինիս հաջորդել են նաև էլեկտրոնային 

խորհրդակցություններ: 

Առաջարկված տեխնոլոգիաների օգուտները գնահատելու համար օգտագործվել են 

գերակայությունների որոշման համապատասխան մատրիցաններ: Միավորների գնահատումն 

իրականացվել է համապատասխան սանդղակների և դրանց նախապատվելի արժեքների 

կիրառմամբ ու չափորոշիչների կշռային գործակցների հիման վրա, որոնք ներկայացված են 

Աղյուսակ 13-ում և Աղյուսակ 14-ում: 

 

Աղյուսակ 13 Տարբերակների գնահատում Արդյունաբերություն սեկտորում 

Տարբերակ / Չափորոշիչ 

 

Գնային 

մատչելի 

ություն 

Ներդրու 

մային արժեք 

Տնտեսության 

զարգացման  

խթանում 

Աշխատատե 

ղերի ստեղծում 

ՋԳ մեղմում Առևտրային 

հասունու 

թյուն 

Միավորներ 

Ցածրից 

բարձր 

Հազար ԱՄՆ 

դոլար/Գգ 

CO2համ. 

կենսափուլ 

Ցածրից  

բարձր 

Ցածրից  

բարձր 

Գգ CO2համ 

/տարի 

Ցածրից 

բարձր 

Նախապատվելի արժեքը Բարձր Ցածր Բարձր Բարձր Բարձր Բարձր 

Սինթետիկ կաուչուկի 

արտադրությունը բութա 

դիենից բնական գազի 

օգտագործման փոխարեն 

(կենսափուլ 20 տարի) 

1 12.7 5 5 225.0 5 

Պղնձի սուլֆիդի խտանյու 

թի վերամշակման նոր 

տեխնոլոգիա (կենսափուլ 

20 տարի) 

2 2.16 3 4 3.48 3 

Մոլիբդենի սուլֆիդի 

խտանյութի վերամշակման 

նոր տեխնոլոգիա 

(կենսափուլ 20 տարի) 

1 1.61 3 4 4.67 3 

Երկարատև վերջնալույսով 

ֆոտոլյումիսցենտային 

նյութերի արտադրություն և 

կիրառում (կենսափուլ 20 

տարի) 

5 3.13 4 3 3.2 3 

Ցեմենտի արտադրության 

օպտիմալացում և էներգա 

խնայող տեխնոլոգիաների 

կիրառում Միկացեմենտ 

ՓԲԸ-ում (կենսափուլ 20 

տարի) 

3 10.5 2 4 80.5 4 

Ջերմամեկուսիչ նյութերի 

արտադրություն 

(կենսափուլ 20 տարի)  

5 8.2 3 3 106.4 3 

Նոր տիպի արևային 

ջրատաքացուցիչների 

արտադրություն 

(կենսափուլ 10 տարի) 

4 2.05 3 3 3.9 4 

Տարբերակ 1-ը, այն է՝ ՀՀ-ում քիմիական արդյունաբերության զարգացում կամ վերականգնումը 

ստացավ լավագույն միավորները՝ Տնտեսության զարգացման խթանում (ամենամեծ 25 % կշիռ 

ունեցող չափորոշիչ), ինչպես նաև աշխատատեղերի ստեղծում, ՋԳ մեղմում, (յուրաքանչյուրը 20% 

կշիռ) և առևտրային հասունություն չափորոշիչներով: Հիմնավորումներն են՝ լավ հեռանկարներ 

ՀՀ –ում փոքրածավալ քիմիայի բարելավման համար, ոլորտում լավ գիտական և հետազոտական 
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հենքի ինչպես նաև փորձառու մասնագետների առկայություն: Այս տարբերակը ամենացածր 

միավորները ունի Գնային մատչելիություն և Ներդրումային արժեք չափորոշիչներում, 

այնուամենայնիվ Տարբերակ 1-ը միանշանակ առաջատարն է արդյունաբերություն ոլորտում: 

Հաշվի առնելով Տարբերակներ 4 և 7-ի զգալի դերը ոլորտում, շահառուները այդ տեխնոլոգիաները 

նույնպես կարևոր համարեցին:  

 

4.4 3.4 Արդյունաբերություն սեկտորում տեխնոլոգիաների 

առաջնահերթությունների գնահատման արդյուքները 

ԲՎՄ-ն ինչպես մոտեցում է, այնպես էլ մի շարք մեթոդների փաթեթ է, որի նպատակն է կատարել, 

առկա դիտարկվող տարբերակների դասակարգում առավել նախընտրելի տարբերակից մինչև 

ամենանվազ նախընտրելին: Տարբերակները կարող են տարբերվել իրենց բնույթով և ձգտել 

բազմաթիվ ու տարբեր նպատակների և այն միակ տարբերակը որը ակնհայտորեն ամենալավն է 

բոլոր նպատակներին հասնելու համար բացակայում է: ԲՎՄ-ն բազմաբնույթ խնդիրների 

դիտարկման միջոց է, որոնք բնութագրվում են ցանկացած համամասնության, տարբեր 

ֆինանսական և ոչ ֆինանսական նպատակներով ու չափման միավորներով: Այն 

հնարավորություն ունի տարանջատել, տրոհել խնդիրը մի քանի ավելի կառավարելի մասերի, 

կատարելով խնդրի գնահատում ըստ մասերի՝ կիրառելով ցուցանիշների և որոշումների ավելի 

հասանելի գործառույթներ, մեթոդներ և ապա վերամիավորել մասերը ստանալով սկզբնական 

ընդհանուր պատկերը, տալով անհրաժեշտ տեղեկատվություն խնդրի վերաբերյալ որոշում 

կայացնողներին [Ref 15]: 

 

Աղյուսակ 14 Չափորոշիչների կշիռները Արդյունաբերություն 

սեկտորում 

Չափորոշիչ Բյուջեի տեղաբաշխում, Կշիռը, % 

Գնային մատչելիություն 10% 

Ներդրումային արժեք 15% 

Տնտեսության զարգացման  

խթանում 

25% 

Աշխատատեղերի ստեղծում 20% 

ՋԳ մեղմում 20% 

Առևտրային հասունություն 10% 

Ընդամենը 100%

Հաշվի առնելով որ, որոշ տեխնոլոգիաների համար, փաստացի  ծախսերի, օգուտների և այլ 

ցուցանիշների վերաբերյալ ճշգրիտ և ստույգ տեղեկությունները որոշ դեպքերում բացակայում են, 

ապա միավորների շնորհումը (ըստ որոշ չափորոշիչների) և տեխնոլոգիաների գնահատումները 

իրականացվել են այդ տեխնոլոգիաների ընտրության ժամանակ հայտնաբերված 

տեղեկատվության և փորձագետների գիտելիք ու տեսակետների հիման վրա:  

Միավորների հաշվարկը, սեկտորի յուրաքանչյուր տեխնոլոգիայի համար, յուրաքանչյուր 

չափորոշիչի ներքո տրված է Աղյուսակ 15-ում: 
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Աղյուսակ 15 Միավորների հաշվարկը Արդյունաբերություն սեկտորում 

Չափորոշիչ 

Տարբերակներ 

Գնային 

մատչելիու 

թյուն 

Ներդրու 

մային 

արժեք 

Տնտեսության 

զարգացման  

խթանում 

Աշխատա 

տեղերի 

ստեղծում 

ՋԳ 

մեղմում 

Առևտրային 

հասունություն 

Կշռույթային 

միավոր 

Միավորներ Ցածրից 

բարձր 

Հազար 

ԱՄՆ 

դոլար/Գգ 

CO2համ. 

կենսափուլ 

Ցածրից  

բարձր 

Ցածրից 

բարձր 

Գգ CO2համ/ 

տարի 

Ցածրից  

բարձր 

 

Նախապատվելի 

արժեքը 

Բարձր Ցածր Բարձր Բարձր Բարձր Բարձր  

Կշիռը 10% 15% 25% 20% 20% 10%  

Սինթետիկ կաուչուկի 

արտադրությունը 

բութադիենից բնական 

գազի օգտագործման 

փոխարեն 

0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 75.00 

Պղնձի սուլֆիդի 

խտանյութի վերա 

մշակման նոր 

տեխնոլոգիա 

25.00 95.05 33.33 50.00 0.13 0.00 35.12 

Մոլիբդենի սուլֆիդի 

խտանյութի վերա 

մշակման նոր 

տեխնոլոգիա 

0.00 100.00 33.33 50.00 0.66 0.00 33.47 

Երկարատև 

վերջնալույսով 

ֆոտոլյումիսցենտային 

նյութերի 

արտադրություն և 

կիրառում 

100.00 86.31 66.67 0.00 0.00 0.00 39.61 

Ցեմենտի արտադրու 

թյան օպտիմալացում 

և էներգախնայող 

տեխնոլոգիաների 

կիրառում Միկա 

ցեմենտ ՓԲԸ-ում  

50.00 19.83 0.00 50.00 34.85 50.00 29.94 

Ջերմամեկուսիչ 

նյութերի 

արտադրություն  

100.00 40.56 33.33 0.00 46.53 0.00 33.72 

Նոր տիպի արևային 

ջրատաքացուցիչների 

արտադրություն  

75.00 96.00 33.33 0.00 0.32 50.00 35.30 

Տեխնոլոգիական կարիքների գնահատման գործընթացի արդյունքում մեկ տեխնոլոգիա՝ 

Տարբերակ 1-ը՝ ՀՀ-ում քիմիական արդյունաբերության զարգացում կամ վերականգնումը 

ստացավ լավագույն բերված միավորը: Մնացած վեց տեխնոլոգիաները ունեն զգալի ցածր և գրեթե 

հավասար բերված միավորներ: Ընտրված տեխնոլոգիաները ներկայացված են Աղյուսակ 16-ում: 

Բոլոր ՏՏԹ-ները հասանելի են Հավելված I-ում: 

 Աղյուսակ 16 Արդյունքների ամփոփում Արդյունաբերություն սեկտորում 

Տարբերակների դասակարգում  

Դաս Տարբերակ 

Բերված 

Միավոր 
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1 Սինթետիկ կաուչուկի արտադրությունը բութադիենից բնական գազի 

օգտագործման փոխարեն 

75.0 

2 Երկարատև վերջնալույսով ֆոտոլյումիսցենտային նյութերի 

արտադրություն և կիրառում 

39.6 

3 Նոր տիպի արևային ջրատաքացուցիչների արտադրություն   35.3 

4 Պղնձի սուլֆիդի խտանյութի վերամշակման նոր տեխնոլոգիա 35.1 

5 Ջերմամեկուսիչ նյութերի արտադրություն 33.7 

6 Մոլիբդենի սուլֆիդի խտանյութի վերամշակման նոր տեխնոլոգիա 33.5 

7 Ցեմենտի արտադրության օպտիմալացում և էներգախնայող 

տեխնոլոգիաների կիրառում Միկացեմենտ ՓԲԸ-ում 

29.9 

 

Շահռուների կողմից, ոլորտի տեխնոլոգիաներին տրված բերված միավորները հետագայում 

հաստատվել են ծրագրի ղեկավար կոմիտեի նիստում՝ 2015թ. դեկտեմբերի 24-ի «Տեխնոլոգիական 

կարիքների գնահատման արդյունքների ներկայացում և քննարկում շահագրգիռ կողմերի հետ» 

հանդիպման ժամանակ (հանդիպման օրակարգը ներկայացված է Հավելված II-ում): 

Գլուխ 5 Հողերի օգտագործում և անտառային տնտեսություն 

սեկտորում տեխնոլոգիաների առաջնահերթությունների 

գնահատում 

5.1 ՋԳ արտանետումները և առկա տեխնոլոգիաները Հողերի օգտագործում և 

անտառային տնտեսություն սեկտորում. Որոշում կայացնելու համատեքստը 

«Հողեր» կատեգորիայում` ըստ ԿՓՓՄԽ 2006թ․ՋԳ արտանետումների և կլանումների հետևյալ 

ենթակատեգորիաններն են դիտարկվում՝ անտառային հողեր, անտառային հող մնացած 

անտառային հող, հողեր վերափոխված անտառային հողերի, մշակովի հողեր, մշակովի հող 

մնացած մշակովի հող, հողեր, վերափոխված մշակովի հողի, մարգագետին,  մարգագետին 

մնացած մարգագետին, հողեր վերափոխված մարգագետնի, արոտավայրեր, ջրաճահճային 

հողեր, բնակավայրեր և այլ հողեր: 

Հայաստանի անտառային հողերի ներկայիս մակերեսը (ներառյալ՝ բնության հատուկ պահպան-

վող տարածքների (ԲՀՊՏ) անտառային հողերը) կազմում է 457.5 հազ. հա, այդ թվում անտառա-

ծածկը` գրեթե 350.0 հազ. հա: Կախված բնակլիմայական պայմաններից և մարդածին ազդեցութ-

յունից անտառային տարածքները բաշխված են անհավասարաչափ և ներառում են անտառտնտե-

սական 4 գոտի: Անտառների 62.2 տոկոսը գտնվում է հյուսիս-արևելյան անտառտնտեսական գո-

տում, 12.6 տոկոսը` ընդարձակ կենտրոնական անտառտնտեսական գոտում, 2.2 տոկոսը` hարա-

վային անտառտնտեսական գոտում, 23.0 տոկոսը ` հարավ-արևելյան անտառտնտեսական գո-

տում [Ref-25]: 

1990-ականների սկզբին իրականացված սեփականաշնորհման գործընթացի արդյունքում 

փոխվեց գյուղատնտեսության կառավարման պրակտիկան, ձևաչափը, բովանդակությունը, ինչը 

որոշակիորեն իր ազդեցությունը ունեցավ հողերի տարբեր տեսակների և էկոհամակարգերի 

վիճակի վրա: Անասնապահական ֆերմաների ապախոշորացումը, անասնագլխաքանակի 
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կրճատումը, տնտեսական անկումն ու աղքատության աճը, ինֆլյացիան և արտագաղթը 

բացասաբար ազդեցին անասնապահության ճյուղի զարգացման վրա, ինչը շղթայաբար 

հանգեցրեց բնական կերահանդակների թեր կամ գերօգտագործմանը, ինչի հետևանքով դրանք 

դեգրադացվեցին և հայտնվեցին էրոզիայի ու անապատացման վտանգի տակ:  

Ըստ ՀՀ հողային հաշվեկշռի, հանրապետության գյուղատնտեսական հողերի մակերեսը կազմում 

է 2,049.4 հազար հա, որից խոտհարքները՝ 121.7 հազար հա և արոտները՝ 1054.2 հազար հա: 

Համաձայն իրականացված մի շարք հետազոտությունների, բնական կերահանդակների մոտ 60 

տոկոսը գտնվում է անապատացման և էրոզիայի վտանգի տակ  [Ref-25]: 

Հատկանշական է, որ բնական կերահանդակների դեգրադացիան տեղի է ունենում երկու 

հակադիր պատճառներով. Համայնքից հեռու գտնվող արոտները կորցնում են իրենց որակական 

հատկանիշները և դեգրադացվում են կառավարման բացակայության և չօգտագործման 

հետևանքով, իսկ համայնքին մոտ գտնվող տարածքները անասունների գերարածեցման 

պատճառով ենթարկվում են էրոզիայի և անապատացման ռիսկին: Հետևաբար, որպես բնական 

կերահանդակների դեգրադացման հիմնական պատճառ հանդես են գալիս ոչ այնքան 

անբարենպաստ կլիմայական պայմանները, որքան հողերի անկանոն և անխնա օգտագործումը, 

ինչպես նաև խնամքի և բարելավման միջոցառումների գրեթե իսպառ բացակայությունը: Նման 

վիճակը տնտեսական և սոցիալական հետևանքներից բացի, հանգեցնում է բնական 

կերահանդակների որպես ածխածնի կլանիչների և պահեստարանների քայքայմանը: 

Մարդածին ազդեցությանը զուգահեռ, կլիմայի փոփոխության հետևանքով (ջերմաստիճանի 

բարձրացում և տեղումների կրճատում), ըստ կանխատեսումների, սպասվում է բնական 

էկոհամակարգերի սահմանների ուղղահայաց տեղաշարժ: Հիմնավորվել է, որ տեսանելի 

ապագայում հատկապես խոցելի վիճակում կհայտնվեն ենթաալպիական և ալպիական 

էկոհամակարգերը (ծովի մակերևույթից մինչև 3,000 մ բարձրության վրա), որտեղից բույսերի և 

կենդանիների շատ տեսակներ կարող են իսպառ դուրս մղվել։ 

1990-ականների սկզբի տնտեսական և էներգետիկ ճգնաժամի պայմաններում տեղի է ունեցել 

անտառի գերշահագործում, ինչի արդյունքում արձանագրվել է անտառածածկ մակերեսի զգալի 

կրճատում (ըստ փորձագիտական գնահատականների այդ տարիներին անտառահատումների 

ծավալը կազմել է տարեկան 800,000-ից 1,000,000 մ3): ՄԱԿ-ի Հազարամյակի զարգացման ծրագրի 

շրջանակում մշակված դրական սցենարի համաձայն, Հայաստանի անտառածածկ տարածքների 

վերակագնման արդյունքում անտառները 2015թ. պետք է կազմեին հանրապետության տարածքի 

12 տոկոսը, այնինչ 2014թ. դրությամբ այն դեռ կազմում է 11.2 տոկոսը կամ մոտ 350 հազար հա 

[Ref-25]:  

ԿՓՓՄԽ 2006թ. Ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի ուղեցույցի համաձայն [Ref-12], ՋԳ 

արտանետումներ/կլանումներ հաշվարկվում են անտառածածկ տարածքներից ըստ ՀՀ 

անտառային ֆոնդի։ Անտառային տնտեսություն բաժնում հիմնական աղբյուրը հանդիսանում է 

անտառային հողեր մնացած անտառային հողեր ենթակատեգորիան։ Կենդանի կենսազանգվածի 

և նրանում կուտակված ածխածնի տարեկան շարժը ներառում է վերգետնյա և ստորգետնյա 

կենսազանգվածները։  
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Հայաստանի գյուղական վայրերում բավականին լայն տարածում ունի գոմաղբի օգտագործումը՝ 

որպես վառելիք: 2012թ-ին ընդհանուր գոմաղբ հաշվառվել է  6,211.7 հազար տաննա, որից այրված 

մասը եղել 524.6 հազար տաննա կամ 6,084.9 ՏՋ [Ref-2], [Ref-16]. ԳԱՏԱՀ սեկտորում ՋԳ 

արտանետումների 2000-2012թթ� համադրելի շարքերը for ներկայացվաշ են Նկար 19-ում:   

 

Նկար 19 ԳԱՏԱՀ սեկտորում ՋԳ արտանետումների գրաֆիկը, Գգ CO2համ 2000-2012թթ․

Աղբյուրը՝ ՀՀ ՋԳ ազգային կադաստրի հաշվետվություն 2015թ․ [Ref-16].

 

5.2 Ակնարկ Հողերի օգտագործում և անտառային տնտեսություն սեկտորում 

մեղմացման հնարավոր տեխնոլոգիական տարբերակների դրանց 

մեղմացման ներուժի և այլ հարակից օգուտների մասին 

ՏԿԳ մեթոդաբանության հիման վրա, Հողերի օգտագործման և անտառային տնտեսության 

ազգային փորձագետը պատրաստել էր Հողերի օգտագործում և անտառային տնտեսություն 

ոլորտում հնարավոր տեխնոլոգիաների մեծ ցանկ: Նախապես, 2015թ. սեպտեմբերի 3-ին 

մեղմացման ՏՏԹ նմուշը, Հայաստանում ՏԿԳ ծրագրի վերաբերյալ պարզաբանող, կից գրությամբ 

ուղարկվել էր ներգրաված մեծաթիվ շահառուների: Աշխատանքային խմբերում 

համապատասխան խորհրդակցություններից հետո Հողերի օգտագործման և անտառային 

տնտեսության ազգային փորձագետը պատրաստվեց ընդամենը 7 ՏՏԹ, որոնք ներկայացվեցին 

«Շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկումների աշխատաժողովին», 2015-ին նոյեմբերի 17-ին 

Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Մանուկյան սրահում, (հանդիպման օրակարգը 

ներկայացված է Հավելված II-ում):  

Տեխնոլոգիաների առաջնահերթությունների գնահատման չափանիշները դասակարգվել են ըստ, 

սոցիալական, սոցիալ-տնտեսական, տնտեսական, բնապահպանական, տեխնոլոգիական 

խմբերի: Առկա ազգային ռազմավարական փաստաթղթերի ու փորձագետների 

վերլուծությունների հիման վրա, համապատասխան չափորորոշիչներ են ընտրվել Հողերի 

օգտագործում և անտառային տնտեսություն սեկտորում առաջնահերթ տեխնոլոգիաների 

գնահատման համար: Հողերի օգտագործում և անտառային տնտեսություն ոլորտում ընտրված 

տեխնոլոգիաները ներկայացված են Աղյուսակ 17-ում: 
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Աղյուսակ 17 Տեխնոլոգիաների ընտրված տարբերակները Հողերի 

օգտագործում և անտառային տնտեսություն սեկտորում 

N Տարբերակներ 

Տարբերակ 1 Անտառների կայուն կառավարում 

Տարբերակ 2 Բազմամյա տնկարկների մշակության նոր տեխնոլոգիա 

Տարբերակ 3 

Դեգրադացված մարգագետինների (արոտներ և 

խոտհարքներ) արմատական բարելավում 

Տարբերակ 4 

Մարգագետինների (արոտների և խոտհարքների) կայուն 

կառավարում 

Տարբերակ 5 Չմշակվող հողատարածքների մշակություն 

Տարբերակ 6 

Մարգագետինների (արոտներ և խոտհարքներ) 

մակերեսային բարելավում 

Տարբերակ 7 

Մշակովի հողերի նպատակային օգտագործում (միամյա և 

բազմամյա մշակաբույսեր) 

1990-ականների սկզբի տնտեսական և էներգետիկ ճգնաժամի պայմաններում տեղի է ունեցել 

անտառի գերշահագործում, ինչի արդյունքում արձանագրվել է անտառածածկ մակերեսի զգալի 

կրճատում (ըստ փորձագիտական գնահատականների այդ տարիներին անտառահատումների 

ծավալը կազմել է տարեկան 800,000-ից 1,000,000 մ3): ՄԱԿ-ի Հազարամյակի զարգացման ծրագրի 

շրջանակում մշակված դրական սցենարի համաձայն, Հայաստանի անտառածածկ տարածքների 

վերակագնման արդյունքում անտառները 2015թ. պետք է կազմեին հանրապետության տարածքի 

12 տոկոսը, այնինչ 2014թ. դրությամբ այն դեռ կազմում է 11.2 տոկոսը կամ մոտ 350 հազար հա 

[Ref-5], [Ref- http://armstat.am/en/?nid=586&year=2015 ]: 

 

1990-ականների սկզբին մասնավորեցման հետանքով, հողի և գյուղատնտեսական 

արտադրության մյուս միջոցների, սպասարկող ենթակառուցվածքների վերափոխումները, 

դրական նշանակալի էֆեկտին զուգահեռ, մասնավորեցումը ունեցավ նաև բացասական 

հետևանքներ� 

 Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը մասնատվեցին (ավելի քան 1.2 միլիոն 

հողակտոր), որի հետևանքով ընկավ դրանց մշակության արդյունավետությունը 

 բազմամյա տնկարկների մեծ մասը վերածվեց հացահատիկային մշակաբույսերի 

տարածքների: Եվ միայն վերջին տարիներին է նկատվում պտղատու այգիների տարածքի 

աճ 

 Էապես կրճատվեց անօրգանական և օրգանական պարարտանյութերի օգտագործման 

ծավալները: Տնտեսական բարեփոխումներին նախորդած տարիների հետ համեմատած 

ներկայումս 7-8 անգամ կրճատվել է հանքային, գրեթե 18 անգամ՝ օրգանական 

պարարտանյութերի և բույսերի պաշտպանության միջոցների օգտագործումը 

 պրակտիկայից դուրս մնացին հողօգտագործման առաջավոր տեխնոլոգիաները 

 վատթարացավ ոռոգման համակարգը, մեծացան ծախսերը, չմշակվող հողատարածքները 

և այլն։ 

Մյուս կողմից, տնտեսական անկումը, աղքատության բարձր մակարդակը և բնակչության 

եկամուտների նվազումը պատճառ դարձան, ինչը հանգեցեց գյուղական բնակչության 

ներգրավվածությանը մշակաբույսերի աճեցմանը, վերջինս, թերևս, ավելի բարձր իրացվելիության 
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պոտենցիալ ունի սպառողական շուկայում: Դա է պատճառը, որ բազմամյա, տեխնիկական և այլ 

իրացվելի մշակաբույսերի դաշտերում աստիճանաբար ընդլայնվցին 

1990-ականների սկզբին իրականացված սեփականաշնորհման գործընթացի արդյունքում 

փոխվեց գյուղատնտեսության կառավարման պրակտիկան, ձևաչափը, բովանդակությունը, ինչը 

որոշակիորեն իր ազդեցությունը ունեցավ հողերի տարբեր տեսակների և էկոհամակարգերի 

վիճակի վրա: Անասնապահական ֆերմաների ապախոշորացումը, անասնագլխաքանակի 

կրճատումը, տնտեսական անկումն ու աղքատության աճը, ինֆլյացիան և արտագաղթը 

բացասաբար ազդեցին անասնապահության ճյուղի զարգացման վրա, ինչը շղթայաբար 

հանգեցրեց բնական կերահանդակների թեր կամ գերօգտագործմանը, ինչի հետևանքով դրանք 

դեգրադացվեցին և հայտնվեցին էրոզիայի ու անապատացման վտանգի տակ: [Ref-5] [Ref- 

http://armstat.am/en/?nid=82&year=2015]: 

Անտառների կայուն կառավարում (Տարբերակ 1) տեխնոլոգիայի իրականացման արդյունքում 

նախ անտառի կենսազանգվածի աճի հաշվին կավելանա կլանումների ծավալը, իսկ ապօրինի 

հատումների դեպքերի նվազեցման և վառելափայտի ծավալների կրճատման շնորհիվ կնվազեն 

նաև CO2 արտանետումները: 

Անտառների կայուն կառավարում տեխնոլոգիայի ամբողջական իրականացումը կնպաստի 

համապատասխան ոլորտներում աշխատատեղերի ավելացմանը, բայց միաժամանակ 

բացասաբար կանդրադառնա բազմաթիվ տնային տնտեսությունների սոցիալական վիճակի վրա: 

Համաձայն տարբեր հետզոտությունների արդյունքների, Հայաստանի տնային տնտեսությունների 

31-34%-ի համար ջեռուցման և այլ նպատակներով օգտագործվող էներգիայի ստացման 

հիմնական աղբյուրը վառելափայտն է: Ապօրինի հատված վառելափայտի ծավալների 

կրճատումը կստիպի տնային տնտեսություններին օգտագործել էներգիայի ավելի թանկ 

աղբյուրներ, ինչը էական բեռ կդառնա նրանց բյուջեների համար:  [Ref-5], 

[http://armstat.am/en/?nid=82&id=1606]: Մյուս կողմից, առաջարկվող տեխնոլոգիան կարող է 

ապահովել լրացուցիչ պահուստներ/պաշարներ շինարարական նյութերի և վառելափայտի, ինչը 

դրական ազդեցություն կունենա տնտեսության այլ ոլորտների վրա, միաժամանակ դա 

կապահովի ավելի էժան էներգիայի աղբյուր տնային տնտեսությունների համար։Տեխնոլոգիայի 

իրականացման բնապահպանական օգուտներն են՝ դրական ազդեցություն անտառի և այլ 

էկոհամակարգերի ու կենսաբազմազանության վրա, կլիմայի բարելավվում և կարգավորում, 

մթնոլորտում փոշու պարունակության կրճատում, հողերի պաշտպանություն և անապատացման 

ռիսկի նվազեցում, հեղեղումների և սողանքների ռիսկի նվազեցում: 

Պտղի և խաղողի այգիների մշակության նոր տեխնոլոգիայի ներդրման արդյունքում (Տարբերակ 

2) հողօգտագործման այս կատեգորիայում էապես կմեծանա ածխածնի կլանումը 

կենսազանգվածի արագ աճի շնորհիվ: 

Միամյա և բազմամյա մշակաբույսերի և չմշակվող հողերի տեխնոլոգիայի դեպքում 

կենսազանգվածվի փոփոխությամբ պայմանավորված արտանետումների/կլանումների 

նշանակալի փոփոխություն չի լինի, սակայն կավելանա օրգանական ածխածնի պաշարը հողում 

և կբարելավեն հողի որակական հատկանիշները: 

Տեխնոլոգիաների ամբողջական իրականացումը կնպաստի գյուղատնտեսությունում 

զբաղվածության և բնակչության եկամուտների աճին, ինչը ենթադրում է նաև գյուղական 
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համայնքներում արտագաղթի և աղքատության մակարդակի կրճատում: Զգալիորեն կավելանան 

համայնքային բյուջեների եկամուտները: Կբարձրանա քաղաքացիական հասարակության 

դերակատարումը համայնքի կառավարման գործում: Բավարար միջոցներ կլինեն 

համայնքներում սոցիական խնդիրները լուծելու համար և այլն։ [Ref-5], [Ref- 

http://armstat.am/en/?nid=82&id=1705]: 

Բազմամյա տնկարկների մշակության նոր տեխնոլոգիայի կիրռումը կբերի հետևյալ տնտեսական 

և բնապահպանական օգուտները� 

o Գյուղատնտեսական արտադրանքի աճ, վերամշակող արդյունաբերության զարգացում  

o Էկոլոգիապես մաքուր և մրցունակ գյուղատնտեսական արտադրանք և դրանից 

պատրաստված սննդամթերքի արտահանում այլ երկրներ 

o Համայնքերի զարգացման համար լրացուցիչ ֆինանսական հոսքեր 

o Դրական ազդեցություն բնական էկոհամակարգերի ու կենսաբազմազանության վրա 

o հողերի էրոզիայի ու անապատացման ռիսկի նվազեցում, հեղեղումների և սողանքների 

ռիսկի նվազեցում 

o Դրական ազդեցություն ջրային ռեսուրսների շրջապտույտի վրա: 

 

Դեգրադացված մարգագետինների (արոտներ և խոտհարքներ) արմատական բարելավում 

(Տարբերակ 3) տեխնոլոգիայի իրականացման արդյունքում կենսազանգվածի բնականոն աճն ու 

բնական կերահանդակների արդյունավետ կառավարումը կնպաստեն ածխածնի հիմնական 

պահեստարաններում օրգանական ածխածնի պաշարների կուտակմանը, մասնավորապես 

կավելանա բնահողում ածխածնի պաշարների մակարդակը: 

Տեխնոլոգիայի ամբողջական իրականացումը կնպաստի սոցիալական օգուտների՝ 

գյուղատնտեսությունում աշխատատեղերի ստեղծման և բնակչության եկամուտների աճին, ինչը 

ենթադրում է նաև գյուղական համայնքներում արտագաղթի և աղքատության մակարդակի 

կրճատում: Մյուս կողմից էկոլոգիապես մաքուր և մրցունակ գյուղատնտեսական արտադրանքը 

և դրանից պատրաստված սննդամթերքը հնարավոր կլինի արտահանել օտար երկրներ։ 

Տեխնոլոգիան կնպաստի անասնաբուծության զարգացման, ինչը կբերի համապատասխան 

տնտեսական օգուտների և տվյալ ենթաճյուղի վրա հիմնված այլ ոլորտների ու 

ենթակառուցվածքների զարգացմանը: Միևնույն ժամանակ, հողի օգտագործման ավելացման 

շնորհիվ կավելանան համայնքի բյուջեի եկամուտները: 

Դեգրադացված մարգագետինների արմատական բարելավում տեխնոլոգիայի 

բնապահպանական օգուտերն են՝ դրական ազդեցություն բնական էկոհամակարգերի ու 

կենսաբազմազանության վրա, կենդական աշխարհի շատ տեսակների պաշտպանություն, 

հողերի էրոզիայի ու անապատացման ռիսկի նվազեցում, հեղեղումների և սողանքների ռիսկի 

նվազեցում, դրական ազդեցություն ջրային ռեսուրսների շրջապտույտի վրա։ 

Բոլոր վերոնշված տարբերակները մանրամասն ներկայացված են Հավելված I-ում: 
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5.3 Հողերի կառավարում և անտառային տնտեսություն սեկտորում 

տեխնոլոգիաների առաջնահերթությունների գնահատման չափորոշիչները 

և գործընթացը 

Ինչպես նախորդ ոլորտների դեպքում, այս ոլորտում նույնպես, առաջարկված չափորոշիչները 

հիմնված են, սույն ծրագրի համար տեխնոլոգիաների ընտրության ժամանակ դրանց հնարավոր 

հետևանքների վերաբերյալ կատարված ուսումնասիրությունների վրա: Շահառուների խմբի հետ 

ինտենսիվ քննարկումների արդյունքում, Հողերի կառավարում և անտառային տնտեսություն 

սեկտորում տեխնոլոգիաների առաջնահերթության որոշման համար սահմանվեց հետևյալ յոթ 

չափորոշիչներից բաղկացած փաթեթը: Հողերի կառավարում և անտառային տնտեսություն 

սեկտորում տեխնոլոգիաների գնահատման համար ընտրված չափորոշիչները ներկայացված են 

Աղյուսակ 18-ում: 

 

Աղյուսակ 18 Հողերի օգտագործում և անտառային տնտեսություն սեկտորում 

տեխնոլոգիաների գնահատման չափորոշիչների ընտրություն 

Չափորոշիչ Չափորոշիչ ոլորտը 
Ընտրված չափի 

միավորը

Նախապատվելի 

Արժեքը  

Գնային մատչելիություն 
Սոցիալական, 

տնտեսական 
Ցածրից բարձր Բարձր 

Ներդրումային արժեք Տնտեսական ԱՄՆ դոլար / հա Ցածր 

Գործառնական 

(ընթացիկ) արժեքը 
Տնտեսական ԱՄՆ դոլար / հա Ցածր 

Տնտեսական օգուտ Տնտեսական Ցածրից բարձր Բարձր 

ՋԳ մեղմում Շրջակա միջավայր Գգ CO2համ/տարի, հա Բարձր 

Բնապահպանական 

օգուտ 
Բնապահպանություն Ցածրից բարձր Բարձր 

Սոցիալական օգուտ Սոցիալական Ցածրից բարձր Բարձր 

Առաջարկված տեխնոլոգիաներին տրվել են միավորներ ըստ չափորոշիչների ապա որոշվել են 

չափորոշիչների կշռութային համամասնությունը և տեխնոլոգիաները դասակարգվել են ըստ 

առաջնահերթության։ Տարբերակների գնահատումը Հողերի օգտագործում և անտառային 

տնտեսություն սեկտորում տրված է Աղյուսակ 19-ում, իսկ չափորոշիչների կշիռները՝ Աղյուսակ 

20-ում։  

Աղյուսակ 19 Տարբերակների գնահատում Հողերի օգտագործում և անտառային տնտեսություն 

սեկտորում 
Տարբերակ / 

Չափորոշիչ 

Գնային 

մատչելիու 

թյուն 

Ներդրումային 

արժեք 

Գործառնական 

(ընթացիկ) 

արժեքը 

Տնտեսական 

օգուտ 

ՋԳ 

մեղմում 

Բնապահ 

պանական 

օգուտ 

Սոցիալական 

օգուտ 

Միավորներ Ցածրից բարձր ԱՄՆ 

դոլար/հա 

ԱՄՆ 

դոլար/հա 

Ցածրից 

 բարձր 

Գգ CO2համ/ 

տարի, հա 

Ցածրից բարձր Ցածրից 

 բարձր 

Նախապատվելի 

արժեքը 

Բարձր Ցածր Ցածր Բարձր Բարձր Բարձր Բարձր 

Անտառների կայուն 

կառավարում 
3 1,800 115 5 1,498 5 3 



84 
 

Բազմամյա տնկարկ 

ների մշակության 

նոր տեխնոլոգիա 

2 765 110 3 374 4 4 

Դեգրադացված 

մարգագետինների 

(արոտներ և խոտ 

հարքներ) արմատա 

կան բարելավում 

5 220 80 4 0.01 4 4 

Մարգագետինների 

(արոտների և 

խոտհարքների) 

կայուն կառավարում 

2 120 50 3 0.01 3 2 

Չմշակվող 

հողատարածքների 

մշակություն 

1 160 90 4 4 2 4 

Մարգագետինների 

(արոտներ և խոտ 

հարքներ) մակերե 

սային բարելավում 

4 90 40 2 0.01 3 2 

Մշակովի հողերի 

նպատակային 

օգտագործում 

(միամյա և բազմամ 

յա մշակաբույսեր) 

3 450 85 4 2 1 4 

Սակայն, բոլոր առաջարկվող տեխնոլոգիաները ստացել են բավական մոտ և մոտավորապես 

միմյանց հավասար բերված միավորներ և կշռույթային արժեքներ։  Մինչդեռ դրանց միավորները 

ըստ չափորոշիչների զգալի տարբերվում է։ Տարբերակ 1-ը ունի ամենաբարձր Ներդրումային 

արժեքը և միաժամանակ ամենամեծ ՋԳ մեղմումը։ Տարբերակ 2-ը ստացել է միջին միավորներ 

բոլոր յոթ չափորոշիչներով։ Տարբերակ 3-ը ունի լավագույն  միավորը՝ Գնային մատչելիություն  և 

բավականին լավ միավորներ է ստացել՝ Տնտեսական, բնապահպանական և Սոցիալական օգուտ 

չափորոշիչներով, պայանավորված՝ արտադրանքի աճի խթանման, էկոլոգիապես մաքուր 

գյուղատնտեսական արտադրանքի և սննդամթերքի վերամշակման արտադրության 

զարգացմանը նպաստելու հատկանիշներով, միաժամանակ, դրական ազդեցությունը բնական 

էկոհամակարգերի, կենսաբազմազանության, ջրային ռեսուրսների վրա և այլն:  

  

5.4 Հողերի օգտագործում և անտառային տնտեսություն սեկտորում 

տեխնոլոգիաներիառաջնահերթությունների գնահատման արդյուքները 

Ընտրված չափորոշիչների կշիռները որոշելու համար ԲՎՄ մոտեցման շատ կողմնակիցներ 

օգտագործում են «կշռման ճոճանակի մեթոդը»։ Վերջինս հիմնված է չափորոշիչների 

ազդեցության չափերի կրնակի համեմատության վրա՝ ինչպես է մեկ չափորոշիչի 

նախապատվությունների 0-ից 100 սանդղակի ճոճանակը հարաբերվում,  մեկ այլ 0-ից 100 

սանդղակով ռիթմի, ամպլիտուդայի հետ։ Այդ համեմատությունները ճիշտ կատարելու համար 

գնահատողներին խորհուրդ է տրվում հաշվի առնել, ամենաշատ և ամենաքիչ 

նախապատվություն ստացած տարբերկների միավորներ տարբերությունը և որքանով է այն 

անրադառնում դիտարկվող խնդրի լուծման վրա [Ref 15]։  
 



85 
 

Աղյուսակ 20 Չափորոշիչների կշիռները Հողերի օգտագործում և անտառային 

տնտեսություն սեկտորում 

Չափորոշիչ Բյուջեի տեղաբաշխում, Կշիռը, % 

Գնային մատչելիություն 10% 

Ներդրումային արժեք 16% 

Գործառնական (ընթացիկ) արժեք 12% 

Տնտեսական օգուտ 16% 

ՋԳ մեղմում 12% 

Բնապահպանական օգուտ 18% 

Սոցիալական օգուտ 16% 

Ընդամենը 100% 

 

Հաշվի առնելով որ, ընտրված և ներկայացված որոշ տեխնոլոգիաների համար, փաստացի  

ծախսերի, օգուտների և այլ ցուցանիշների վերաբերյալ ճշգրիտ և ստույգ տեղեկությունները որոշ 

դեպքերում բացակայում են, ապա միավորների շնորհումը (ըստ որոշ չափորոշիչների) և 

տեխնոլոգիաների արդյունավետության գնահատումները իրականացվել են այդ 

տեխնոլոգիաների ընտրության ժամանակ հայտնաբերված տեղեկատվության և փորձագետների 

գիտելիք ու տեսակետների հիման վրա:  

Միավորների հաշվարկը, սեկտորի յուրաքանչյուր տեխնոլոգիայի համար, յուրաքանչյուր 

չափորոշիչի ներքո տրված է Աղյուսակ 21-ում: 

 

Աղյուսակ 21 Միավորների հաշվարկը Հողերի օգտագործում և անտառային տնտեսություն 

սեկտորում 
Չափորոշիչ 

Տարբերակ 

Գնային 

մատչել

իություն 

Ներդրու

մային 

արժեք 

Գործառ

նական 

արժեք 

Տնտեսակ

ան օգուտ 

ՋԳ 

մեղմում 

Բնապահ

պանակա

ն օգուտ 

Սոցիալ

ական 

օգուտ 

Կշռույթային 

միավոր 

Միավորներ Ցածրից 

բարձր 

ԱՄՆ 
դոլար/հա 

ԱՄՆ 
դոլար/հա 

Ցածրից 

բարձր 

տ 

CO2համ/հա 

Ցածրից 

բարձր 

Ցածրից 

բարձր 

 

Նախապատվելի 

արժեքը 

Բարձր Ցածր Ցածր Բարձր Բարձր Բարձր Բարձր  

Կշիռը 10% 16% 12% 16% 12% 18% 16%  

Անտառների կայուն 

կառավարում 
50.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 50.00 59.00 

Բազմամյա տնկարկ 

ների մշակության նոր 

տեխնոլոգիա 

25.00 60.53 6.67 33.33 24.97 75.00 100.00 50.81 

Դեգրադացված 

մարգագետինների 

(արոտներ և խոտ 

հարքներ) արմատա 

կան բարելավում 

100.00 92.40 46.67 66.67 0.00 75.00 100.00 70.55 

Մարգագետինների 

(արոտների և 

խոտհարքների) 

կայուն կառավարում 

25.00 98.25 86.67 33.33 0.00 50.00 0.00 42.95 

Չմշակվող 

հողատարածքների 

մշակություն 

0.00 95.91 33.33 66.67 0.27 25.00 100.00 50.54 

Մարգագետինների 

(արոտներ և խոտ 
75.00 100.00 100.00 0.00 0.00 50.00 0.00 44.50 
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հարքներ) մակերեսա 

յին բարելավում 

Մշակովի հողերի 

նպատակային 

օգտագործում 

(միամյա և բազմամյա 

մշակաբույսեր) 

50.00 78.95 40.00 66.67 0.13 0.00 100.00 49.11 

Տեխնոլոգիական կարիքների գնահատման գործընթացի արդյունքում մեկ տեխնոլոգիա՝ 

Տարբերակ 3-ը՝ ստացավ լավագույն բերված միավորը: Երկրորդը՝ Տարբերակ 1-ն է, իսկ մնացած 

հինգ տեխնոլոգիաների բերված միավորները մոտ են երկրորդին և միմյանց գրեթե հավասար: 

Ընտրված տեխնոլոգիաները ներկայացված են Աղյուսակ 22-ում: Բոլոր ՏՏԹ-ները հասանելի են 

Հավելված I-ում: 

Աղյուսակ 22 Արդյունքների ամփոփում Հողերի օգտագործում և անտառային տնտեսություն 

սեկտորում 

Տարբերակների դասակարգում  

Դաս Տարբերակ Բերված Միավոր 

1 

Դեգրադացված մարգագետինների (արոտներ և 

խոտհարքներ) արմատական բարելավում 70.6 

2 Անտառների կայուն կառավարում 59.0 

3 Բազմամյա տնկարկների մշակության նոր տեխնոլոգիա 50.8 

4 Չմշակվող հողատարածքների մշակություն 50.5 

5 

Մշակովի հողերի նպատակային օգտագործում (միամյա և 

բազմամյա մշակաբույսեր) 49.1 

6 

Մարգագետինների (արոտներ և խոտհարքներ) մակերեսային 

բարելավում 44.5 

7 

Մարգագետինների (արոտների և խոտհարքների) կայուն 

կառավարում 43.0 

 

Ոլորտի տեխնոլոգիաների բերված միավորները տրվել են շահռուների կողմից։ Դրանք 

հետագայում հաստատվել են ծրագրի ղեկավար կոմիտեի նիստում՝ 2015թ. դեկտեմբերի 24-ի 

«Տեխնոլոգիական կարիքների գնահատման արդյունքների ներկայացում և քննարկում 

շահագրգիռ կողմերի հետ» հանդիպման ժամանակ (հանդիպման օրակարգը ներկայացված է 

Հավելված II-ում): 

Գլուխ 6 Թափոնների կառավարում սեկտորում տեխնոլոգիաների 

առաջնահերթությունների գնահատում 

6.1 ՋԳ արտանետումները և առկա տեխնոլոգիաները Թափոնների կառավարում 

սեկտորում. Որոշում կայացնելու համատեքստը 

Հայաստանում ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի «Թափոններ» բաժինն ընդգրկում է 

արտանետումների աղբյուրների հետևյալ ենթակատեգորիաները. Մեթանի արտանետումները 

կոշտ կենցաղային թափոններից, Կոշտ կենցաղային թափոնների կիզում և բաց այրում, որի մեջ 
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դիտարկվում է բաց այրում աղբյուրը, հեղուկ թափոններ, որի մեջ դիտարկվում են հետևյալ 

աղբյուրները՝ կենցաղային և առևտրային կեղտաջրերից մեթանի արտանետումներ, 

արտադրական կեղտաջրերից մեթանի արտանետումներ, հեղուկ թափոններից ազոտի 

ենթօդսիդի արտանետումներ: 

ՀՀ ԿԿԹ-ները հավաքվում, տեղափոխվում և պահեստավորվում են քաղաքային 48 աղբավայրե-

րում: Աղբավայրերի ընդհանուր տարածքը կազմում է 219 հա:  

ԿԿԹ-ները ներառում են կենցաղային, առևտրական և այլ տեսակի թափոններ: Բոլոր աղբավայրե-

րում թափոնները կուտակվում են առանց նախնական դասակարգման և բաժանման: Գոյացած 

ԿԿԹ-ների քանակը կազմում է տարեկան 700 հազ. տ, տեղափոխվող և պահեստավորվող 

աղբավայրերում՝ մոտ 510 հազ. տ (մեկ քաղաքաբնակի հաշվով` 241 կգ): Բոլոր աղբավայրերը, 

բացառությամբ Երևանում գտնվող ամենախոշոր աղբավայրի, չկառավարվող են: Քայքայվող 

օրգանական ածխածինը ԿԿԹ-ների մեջ 50-60% է: Աղբավայրերում մեծ քանակությամբ ԿԿԹ-ների 

պահեստավորումը հանգեցնում է դրանց օրգանական մասի անաերոբ քայքայմանն ու մեթանի 

արտանետումների: [Ref-25]։ 

Թափոնների գործածության ոլորտում պետական քաղաքականության հիմնական ուղղությունը 

թափոնների գոյացման և դրանց վտանգավորության նվազեցումն է հետևյալ միջոցներով. 

o անթափոն և սակավաթափոն տեխնոլոգիաների ներդրման նպատակով 

գիտատեխնիկական նորագույն նվաճումների օգտագործում  

o թափոնների քանակի նվազեցման նպատակով նյութահումքային ռեսուրսների համալիր 

օգտագործում  

o հումքային արժեք ունեցող թափոնների առավելագույն սպառում ուղղակի, կրկնակի կամ  

այլընտրանքային օգտագործումով 

o օգտահանման համար ոչ պիտանի թափոնների անվտանգ հեռացման ապահովում՝ 

թափոնների վնասազերծման և ոչնչացման  համապատասխան տեխնոլոգիաների, 

էկոլոգիապես անվտանգ մեթոդների և միջոցների մշակմամբ, 

o թափոնների գործածության ոլորտում տեղեկատվության մատչելիության ապահովում, 

o տնտեսական խթանման մեխանիզմների սահմանում: 

Ջրային ռեսուրսների վրա կլիմայի փոփոխության հետևանքները մեղմելու և տնտեսությունը 

բնական նոր պայմաններին հարմարեցնելու համար առաջարկվում է իրականացնել հետևյալ 

համալիր միջոցառումները․ 

 Վարչարարական և պլանավորման  

o Հայաստանի բոլոր խոշոր գետային ավազանների կառավարման պլանների մշակման 

գործընթացում հաշվի առնել կլիմայի փոփոխության գործոնը, 

o հիդրոլոգիական դիտակետերի ցանցի օպտիմալացում և վերազինում ժամանակակից 

սարքավորումներով, 

o ջրօգտագործման թույլտվությունների տրամադրում՝ հաշվի առնելով կլիմայի 

փոփոխության ռիսկերը,  

o բոլոր գետավազաններում գետային հոսքի ձևավորման տարածքներում հիդրոլոգիական 

արգելոցների ստեղծում, 
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 Հետազոտական և տեղեկատվական. 

o բարձր լեռնային լճերի ջրային ռեսուրսների վրա կլիմայի փոփոխության ազդեցության 

գնահատում  

o ՀՀ տարածքում բոլոր խոշոր գետավազանների համար ձյան պաշարի փոփոխության 

գնահատում, կլիմայի փոփոխության սցենարներով պայմանավորված համակարգչային 

մոդելավորման կիրառում բոլոր խոշոր գետավազանների համար, 

o  ստորերկրյա ջրերի վրա կլիմայի փոփոխության ազդեցության գնահատում, 

o  էկոլոգիական հոսքի հաշվարկման մեթոդի լրամշակում,  

 Տնտեսական և տեխնիկական․ 

o նոր փոքր ջրամբարների կառուցում և չգործողների վերականգնում, 

o ստորերկրյա ջրերի մոնիթորինգի վերսկսում, 

o խմելու ջրամատակարարման և ոռոգման համակարգերում հոսակորուստների կրճատում, 

o գյուղատնտեսության մեջ  ոռոգման առաջատար եղանակների կիրառման խթանման 

տնտեսական մեխանիզմների մշակում: Հայաստանում ներկայումս բացակայում են 

կեղտաջրերի մաքրման համակարգերի վերակառուցման և արդիականացման ծրագրեր: 

Ներկայում, Հայաստանում կեղտաջրերի մաքրման համակարգերի վերանորոգման և 

վերակառուցման ծրագրեր չկան։ Թափոնների կառավարում սեկտորում ՋԳ արտանետումների 

2000-2012թթ� համադրելի շարքը ներկայացվում է Նկար 20-ում: 

Նկար 20 Թափոնների կառավարում սեկտորում ՋԳ արտանետումների գրաֆիկը, Գգ CO2համ 

2000-2012թթ․ 

Աղբյուրը՝ ՀՀ ՋԳ ազգային կադաստրի հաշվետվություն 2015թ․ [Ref-16]. 

 

6.2 Ակնարկ Թափոնների կառավարում սեկտորում մեղմացման հնարավոր 

տեխնոլոգիական տարբերակների դրանց մեղմացման ներուժի և այլ 

հարակից օգուտների մասին 

ՏԿԳ մեթոդաբանության հիման վրա, Թափոնների կառավարման ազգային փորձագետը 

պատրաստել էր Թափոնների կառավարում ոլորտում հնարավոր տեխնոլոգիաների մեծ ցանկ: 

Նախապես, 2015թ. սեպտեմբերի 3-ին մեղմացման ՏՏԹ նմուշը, Հայաստանում ՏԿԳ ծրագրի 

վերաբերյալ պարզաբանող, կից գրությամբ ուղարկվել էր ներգրաված մեծաթիվ շահառուների: 

Աշխատանքային խմբերում համապատասխան խորհրդակցություններից հետո Թափոնների 



89 
 

կառավարման ազգային փորձագետը պատրաստվեց ընդամենը 7 ՏՏԹ, որոնք ներկայացվեցին 

«Շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկումների աշխատաժողովին», 2015-ին նոյեմբերի 17-ին 

Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Մանուկյան սրահում, (հանդիպման օրակարգը 

ներկայացված է Հավելված II-ում): 

Տեխնոլոգիաների առաջնահերթությունների գնահատման չափանիշները դասակարգվել են ըստ, 

սոցիալական, սոցիալ-տնտեսական, տնտեսական, բնապահպանական, տեխնոլոգիական 

խմբերի: Առկա ազգային ռազմավարական փաստաթղթերի ու փորձագետների 

վերլուծությունների հիման վրա, համապատասխան չափորորոշիչներ են ընտրվել Թափոնների 

կառավարում սեկտորում առաջնահերթ տեխնոլոգիաների գնահատման համար: Թափոնների 

կառավարում ոլորտում ընտրված տեխնոլոգիաները ներկայացված են Աղյուսակ 23-ում: 

 

 Աղյուսակ 23 Տեխնոլոգիաների ընտրված տարբերակները Թափոնների կառավարում 

սեկտորում 

N Տարբերակներ 

Տարբերակ 1 Երևան քաղաքի աղբավայրից մեթանի կորզում, էլեկտրական և ջերմային 

էներգիայի արտադրության նպատոկով 

Տարբերակ 2 Արթիկի տուֆահանքերի թափոնների համալիր վերամշակումով 

գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքների մաքրում և դրանց 

հետագա դեգրադացման կանխարգելում 

Տարբերակ 3 Մակերևութային ջրային ռեսուրսների պահանություն աղտոտումից 

(կեղտաջրերի մաքրման այլընտրանքային տեխնոլոգիաների կիրառում-

մաքրման կոմպակտ կայանների տեղադրում) 

Տարբերակ 4 Մակերևութային ջրային ռեսուրսների պահանություն աղտոտումից 

(կենցաղային կեղտաջրերի մաքրման այլընտրանքային տեխնոլոգիաների 

կիրառում- մաքրման բնական ու համակցված տեխնոլոգիաների կիրառում) 

Տարբերակ 5 Թռչնաղբից կենսագազի օգտահանման և ջերմային (էլեկտրական) էներգիայի 

համակցված արտադրություն  «Արաքս թռչնաֆաբրիկա» ՓԲԸ-ում  

Տարբերակ 6 Լուսակերտի գոյություն ունեցող կենսագազի գործարանի վերաթողարկման 

կազմակերպչական տեխնոլոգիա 

Տարբերակ 7 Թռչնաղբի վերամշակում և գրանուլացված օրգանական պարարտանյութի 

ստացում 

 

Հայաստանը թերզարգացած է իր թափոնների կառավարման և վերամշակման գործունեության 

մեջ:  Ներկայումս ՀՀ-ԵՄ համագործակցության շրջանակներում Հայաստանի համար մշակվում է 

ռադիոակտիվ թափոնների և աշխատած վառելիքի կառավարման ռազմավարություն: 

Նախատեսվում է զարգացումը նշված ռազմավարության մշակումը ավարտել 2016թ-ին: [Ref-9]. 

Հայաստանը կենսագազի վրա հիմնված էլեկտրաէներգիայի արտադրության ներուժ ունի՝ 

անասնաբուծական ֆերմաներից, Նուբարաշենի աղբավայրից (Երևան քաղաքում) և Աէրացիա 

կեղտաջրերի մաքրման կայանից (Երևան քաղաքում): Ճապոնական ընկերությունների մի 

կոնսորցիումի կողմից, 2001թ.-ին, ուսումնասիրվել էր Նուբարաշենի աղբավայրում՝ աղբավայրի 

գազ-էներգետիկա կայանի ներուժը: Չնայած նրան  որ, ի վերջո, էներգետիկ նախագիծի փոխարեն, 

կոնսորցիումը տեղադրեց մեթան գազի այրման կայան, ավելի ուշ կատարված 
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գնահատականները, հայտնաբերել են աղբավայրում՝ 2.5 ՄՎտ էլեկտրակայանի (աղբավայրի 

գազից-էլեկտրաէներգիա) կառուցման ներուժ [Ref-9]:  

Առաջարկվող տեխնոլոգիան՝ Երևան քաղաքի աղբավայրից մեթանի կորզում, էլեկտրական և 

ջերմային էներգիայի արտադրության նպատոկով (Տարբերակ 1) կնպաստի սոցիալական և 

տնտեսական օգուտների՝ 

o աշխատատեղերի ստեղծում  

o մթնոլորտի բարելավման Երևան քաղաքում 

o հիվանդությունների նվազեցում 

o շրջապատող հողի օգտագործում 

o այլ տնտեսական գործունեություններ 

o վառելիքի և էներգիայի լրացուցիչ աղբյուր 

Տեխնոլոգիայի բնապահպանական օգուտները կլինեն՝ դրական ազդեցությունը բնական 

էկոհամակարգերի ու կենսաբազմազանության վրա (աղբավայրի տարածքում), մի շարք բույսերի 

և կենդանիների պաշտպանությունը, հողերի պահպանությունը, դրական ազդեցությունը ջրային 

ռեսուրսների շրջանառության վրա: Գարշահոտության ու մակերեսային անկանոն այրման 

վերացում, աղբավայրերի հարակից տարածքներում բնականոն զարգացման ապահովում՝ 

տարածքներում, որոնք շատ կարևոր են հողից աղքատ մի երկրում, ինչպիսին Հայաստանն է:  

Հայաստանն առաջին երկիրն է տարածաշրջանում, որտեղ կիրառվել է ԿԿԹ աղբավայրերի 

կառավարման զարգացած տեխնոլոգիա և կարող է հավակնել տարածաշրջանում դառնալու 

կենտրոն՝ լինել այս մշակույթի կրողն և խթանողը, դրա բոլոր հաջորդական օգուտներով հանդեձ: 

Վերընշված տեխնոլոգիան կարող է հաջողությամբ կիրառվել (որոշ դրամաշնորհների 

ներգրավմամբ) կենսագազի վերամշակման և էլեկտրաէներգիայի արտադրության համար նաև 

այլ ԿԿԹ աղբավայրերում, ՀՀ համեմատաբար մեծ քաղաքներում, ինչպիսիք են Գյումրին կամ 

Վանաձորը: 

ՀՀ տարածքում հայտնաբերված և ուսումնասիրված են տուֆաքարերի ավելի քան 110 

հանքավայրեր, որոնց երկրաբանական պաշարները գնահատվում են 2.5 մլրդ. խորանարդ մետր։ 

Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ արդյունահանվող քարերի մեծ մասը հիմնականում 

նետվում է շրջակա միջավայր որպես թափոն: Կան տուֆ քարերի տեսակներ որոնց 65-70 տոկոսը 

վերածվում է աղբի: 

[Ref- http://www.armworld.am/detail.php?paperid=4290&pageid=132334&lang=_arm]: 

Քարանյութերից առավել լայնորեն օգտագործվողը հատկապես Արթիկի տուֆն է: 1928թ. Արթիկի 

հանքավայրերում սկսվել է տուֆի մեքենայական արդյունահանում։ Նշված ամբողջ 

ժամանակաշրջանում այդ հանքավայրերից արդյունահանվել է ավելի քան 50 մլն. խոր. մետր 

տուֆի զանգված, որից միայն 35-40 տոկոսն է օգտագործվել որպես ստանդարտին 

համապատասխանող որմնանյութ, իսկ մյուս մեծ մասը հիմնականում նետվել է շրջակա 

միջավայր որպես թափոն: Ըստ որում, այդ թափոններն ու լքված քարհանքերը այստեղ 

զբաղեցնում են ավելի քան հազար հեկտար բերրի սևահողեր։ Այսպիսով, կորցնում ենք ոչ միայն 

տուֆաքարի հսկայական զանգված, այլև բերրի հողատարածք։ 
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Ընդհանուր առմամբ հանրապետության տարածքում միայն քարանյութերի թափոնների տակ 

զբաղեցված է 7.0-7.5 հազ. հա հողատարածք: Ըստ որում, այդ թափոնները նաև քամիների 

ազդեցությամբ մշտապես աղտոտում են բնակավայրերի օդային տարածքները: 

Արթիկի տուֆահանքերի թափոնների համալիր վերամշակումով գյուղատնտեսական 

նշանակության հողատարածքների մաքրում և դրանց հետագա դեգրադացման կանխարգելում 

տեխնոլոգիան (Տարբերակ 2) առաջարկում է տուֆի թափոնների օգտագործոում, համատեղելով 

մանրացված քարի տարբեր ֆրակցիաները, մեկ այլ խնդրահարույց թափոնի (պլաստիկ 

տարաների) հետ: Միաժամանակ կազմակերպել տարբեր շինարարական ապրանքների 

արտադրություն՝ ջերմային և ձայնային մեկուսացման սալեր, նաև փրփրաբետոնե արտադրանք, 

մանրախիճ գրունտային տուֆի բլոկներից և այլն: Հիմնական օգուտները են դրական 

ազդեցություն է բնական էկոհամակարգերի և շրջակա տարածքում կենսաբազմազանության վրա, 

բույսերի պաշտպանությունը, աղտոտման նվազեցումը, հողերի պահպանությունը և այլն: 

 

Հայաստանում ինչպես կենցաղային, այնպես էլ արտադրական կեղտաջրերի լիարժեք մաքրում չի 

իրականացվում, ինչի արդյունքում կեղտաջրերն առանց մաքրվելու լցվում են մակերևութային 

ջրային օբյեկտներ, ոռոգման առուներ, ցամաքային տարածքներ` աղտոտելով, դեգրադացնելով 

էկոհամակարգերը, վնասելով մարդկանց առողջությունը: 

Ներկայումս Հայաստանում վարկային ներդրումների շնորհիվ կառուցվել են 5 մաքրման կայան, 

որոնք իրականացնում են միայն մեխանիկական մաքրում (ֆինանսների սղությունը 

հնարավորություն չի տալիս կառուցելու կենսաբանական մաքրման կառույցներ):  

Երկու առաջարկվող տեխնոլոգիաները վերաբերում են մակերևութային ջրերի ռեսուրսների 

աղտոտումից պահպանությանը և օգտագործում են կեղտաջրերի մաքրման այլընտրանքային 

տեխնոլոգիաներ (Տարբերակ 3 և 4), կիրառելով բնական, համակցված և/կամ կոմպակտ 

կայանները դրանք կապահովագրեն հետևյալ սոցիալական, տնտեսական և բնապահպանական 

օգուտները՝ 

o մի քանի անգամ արդյունավետ է համեմատած մեխանիկական համակարգերի և 

դասական մաքրման կայանների հետ 

o շահագործման նվազագույն ծախսեր` հատկապես էլեկտրաէներգիայի մասով 

o շրջակա միջավայրի սանիտարական վիճակի բարելավում  

o բնակչության առողջության պահպանություն և սննդային անվտանգության ապահովում  

o մաքրված կեղտաջուրը ավելի ցածր գնով որպես ոռոգման ջուր և մշակված տիղմը որպես 

պարարտանյութ օգտագործման հնարավորություն  

o ցամաքային էկոհամակարգերի, լանդշաֆտների պահպանություն աղտոտումից և 

դեգրադացումից  

o մակերևութային ու ստորերկրյա ջրաղբյուրների, գյուղատնտեսական հողատարածքների, 

էկոհամակարգերի պահպանություն դեգրադացումից և աղտոտումից 

Լուսակերտի կենսագազի գործարանը կառուցվել է Լուսակերտի թռչնաբուծական ֆերմայում՝ 

թռչնաղբի վերամշակման, մեթանի որսման և այրման համար: Առաջարկվող նախագծի 
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նպատակն էր նվազեցնել Լուսակերտի տոհմային թռչնաբուծական ֆաբրիկայում կենդանական 

թափոններից առաջացող ՋԳ արտանետումները` կենդանական թափոնների կառավարման 

համակարգի բարելավման միջոցով: 2008թ.-ին Լուսակերտում կառուցվել է կենսագազի 

արտադրության գործարան, որը նախատեսված էր նվազեցնելու համար դեպի մթնոլորտ 

արտանետումները և ստացված թռչնաբուծական կենդանական թափոններից էլեկտրաէներգիա և 

օրգանական պարարտանյութ արտադրելու համար: Սակայն այսօր այս գործարանը չի 

աշխատում: 

Լուսակերտի գոյություն ունեցող կենսագազի գործարանի վերաթողարկման կազմակերպչական 

տեխնոլոգիան (Տարբերակ 6) կարող է ապահովագրել հետևյալ առավելությունները՝ 

o համապատասխան մասնագիտական որակավորում պահանջող նոր աշխատատեղերի 

ստեղծում  

o ֆաբրիկայի անձնակազմի աշխատանքային պայմանների բարելավում 

o հիվանդությունների նվազեցում 

o օրգանական պարարտանյութի ստացում 

o տնտեսական այլ գործունեություն 

o վառելիքի և էներգիայի լրացուցիչ աղբյուրներ 

o շրջակա միջավայրի աղտոտման կանխում 

o գարշահոտության վերացում 

o ջրային ու հողային ռեսուրսների պահպանում աղտոտումից 

2010 թ-ին ԳԷՖ/ՄԱԶԾ ծրագիրը բացահայտել է երեք ֆերմաներ՝ պոտենցիալ թեկնածուներ 

կենսագազից-էներգիա նախագծերի համար, ընդհանուր 3.3 ՄՎտ ռեսուրսային ներուժով:  Այս 

կայանները շատ նման կլինեն Լուսակերտի կենսագազի կայանին, որը Հայաստանի միակ գործող 

արդյունաբերական մասշտաբների կենսագազից- էներգիա կայանն է: Հայաստանում 

կենսագազից էներգիայի ստացման մյուս պոտենցիալ աղբյուրն է Աէրացիա կեղտաջրերի 

մաքրման կայանը: Կայանը ներկայումս կիսաքանդ է և հիմնականում չի գործում, բայց եթե 

գործարանը էին ենթարկվի լուրջ վերականգնման և անաէրոբ դիջեսթերներ տեղադրվեն, 

ակնկալվում է, որ 3 ՄՎտ հզորության կոգեներացիոն կայան կարող է կառուցվել [Ref-9]: 

6.3 Թափոնների կառավարում սեկտորում տեխնոլոգիաների 

առաջնահերթությունների գնահատման չափորոշիչները և գործընթացը  

Ինչպես նախորդ սեկտորների դեպքում, այս սեկտորում նույնպես, առաջարկված չափորոշիչները 

հիմնված են, սույն ծրագրի համար տեխնոլոգիաների ընտրության ժամանակ դրանց հնարավոր 

հետևանքների վերաբերյալ կատարված ուսումնասիրությունների վրա: Շահառուների խմբի հետ 

ինտենսիվ քննարկումների արդյունքում, Թափոնների կառավարում սեկտորում 

տեխնոլոգիաների առաջնահերթության որոշման համար սահմանվեց հետևյալ յոթ 

չափորոշիչներից բաղկացած փաթեթը: Թափոնների կառավարում սեկտորում տեխնոլոգիաների 

գնահատման համար ընտրված չափորոշիչները ներկայացված են Աղյուսակ 24-ում:  
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Աղյուսակ 24 Թափոնների կառավարում սեկտորում տեխնոլոգիաների գնահատման 

չափորոշիչների ընտրություն 

Չափորոշիչ Չափորոշիչ ոլորտը

Ընտրված չափի 

միավորը

Նախապատ 

վելի Արժեքը

Գնային մատչելիություն Սոցիալական, 

տնտեսական 

Ցածրից բարձր Բարձր 

Ներդրումային արժեք Տնտեսական Հազար ԱՄՆ դոլար Ցածր 

Տնտեսական օգուտ Տնտեսական Ցածրից բարձր Բարձր 

ՋԳ մեղմում Շրջակա միջավայր Գգ 

CO2համ/կենսափուլ 

Բարձր 

Բնապահպանական 

օգուտ 

Բնապահպանական Ցածրից բարձր Բարձր 

Սոցիալական օգուտ Սոցիալական Ցածրից բարձր Բարձր 

Առաջարկված տեխնոլոգիաներին տրվել են միավորներ ըստ չափորոշիչների ապա որոշվել են 

չափորոշիչների կշռութային համամասնությունը և տեխնոլոգիաները դասակարգվել են ըստ 

առաջնահերթության։ Տարբերակների գնահատումը Թափոնների կառավարում սեկտորում 

տրված է Աղյուսակ 25-ում, իսկ չափորոշիչների կշիռները՝ Աղյուսակ 26-ում։ 

 

Աղյուսակ 25 Տարբերակների գնահատում Թափոնների կառավարում սեկտորում 

 

Տարբերակ / Չափորոշիչ 

 

Գնային 

մատչելիու 

թյուն 

Ներդրումայ

ին արժեք 

Տնտեսական 

օգուտ 

ՋԳ մեղմում Բնապահ 

պանական 

օգուտ 

Սոցիալական 

օգուտ 

 

Միավորներ 

 

Ցածրից 

բարձր 

Հազար 

ԱՄՆ դոլար 

Ցածրից 

բարձր 

Գգ CO2համ/ 

կենսափուլ 

Ցածրից բարձր Ցածրից 

բարձր 

 Նախապատվելի արժեքը Բարձր Ցածր Բարձր Բարձր Բարձր Բարձր 

1 Երևան քաղաքի աղբավայ 

րից մեթանի կորզում, 

էլեկտրական և ջերմային 

էներգիայի արտադրության 

նպատոկով 

2 51,000.0 5 212.0 5 5 

2 Արթիկի տուֆահանքերի 

թափոնների համալիր 

վերամշակումով գյուղա 

տնտեսական նշանակության 

հողատարածքների մաքրում 

և դրանց հետագա դեգրա 

դացման կանխարգելում 

3 20.5 3 0.8 

 

3 4 

3 Մակերևութային ջրային 

ռեսուրսների պահանու թյուն 

աղտոտումից (կեղտաջրերի 

մաքրման այլընտրանքային 

տեխնոլոգիաների կիրառում-

մաքրման կոմպակտ 

կայանների տեղադրում) 

3 22.4 3 2.2 3 3 

4 Մակերևութային ջրային 

ռեսուրսների պահանություն 

աղտոտումից (կենցաղային 

կեղտա ջրերի մաքրման 

այլընտրանքային տեխնո 

լոգիաների կիրառում- 

մաքրման բնական ու 

համակցված տեխնոլոգիա 

ների կիրառում) 

3 18.0 3 2.0 3 3 
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5 Թռչնաղբից կենսագազի 

օգտահանման և ջերմային 

(էլեկտրական) էներգիայի 

համակցված արտադրություն  

«Արաքս թռչնաֆաբրիկա» 

ՓԲԸ-ում  

1 4,300.0 2 12.4 2 3 

6 Լուսակերտի գոյություն 

ունեցող կենսագազի 

գործարանի վերաթողարկ 

ման կազմակերպչական 

տեխնոլոգիա 

4 50.0 3 25.0 3 4 

7 Թռչնաղբի վերամշա կում և 

գրանուլացված օրգանական 

պարա տանյութի ստացում 

5 20.0 2 3.0 2 2 

Տարբերակ 1-ը նշանակալի դեր ունի շրջակա միջավայրի և բնական էկոհամակարգերի համար, 

նաև դրական ազդեցություն կենսաբազմազանության, ջրային ռեսուրսների, բույսերի, 

կենդանիների և հողերի պաշտպանության համար: Միաժամանակ, կենսական նշանակություն 

ունի՝ գարշահոտության վերացման և տարածքների ռացիոնալ զարգացման համար: Հետևաբար, 

այս տարբերակը լավագույն միավորներ ունի՝ Տնտեսական օգուտ, ՋԳ մեղմում, 

Բնապահպանական օգուտ և Սոցիալական օգուտ չափորոշիչներում և սակայն, ցածր 

ցուցանիշներ՝ Գնային մատչելիություն և Ներդրումային արժեք չափորոշիչներում: Տարբերակ 6-ը 

նույնպես օգտակար ազդեցություն կունենա էկոհամակարգերի և շրջակա տարածքի վրա, ինչպես 

նաև կնպաստի աղտոտման նվազեցմանը, հողերի պահպանությանը և այլն: Բավական բարձր 

միավորներ է ստացել նաև Տարբերակ 2-ը շնորհիվ իր ներդրած ավանդի նոր աշխատատեղերի 

ստեղծման, աշխատանքային պայմանների բարելավման, հիվանդություններ նվազման, շրջակա 

միջավայրի աղտոտման կանխարգելման, գարշահոտություն վերացում և այլն: Շահառուները 

կարևորեցին նաև 3, 4, 5 և 7 Տարբերակները և նշեցին դրանց նշանակալի դերը թափոնների 

կառավարման ոլորտի համար: Յուրաքանչյուր տարբերակի համար փորձագետները 

տրամադրեցին գնահատականներ և հիմնավորմներ, նաև մեկնաբանեցին դրանց հավանական 

ազդեցությունը բարեփոխումների և զարգացման առաջնահերթությունների առումով: 

6.4 Թափոնների կառավարում սեկտորում Տեխնոլոգիաների 

առաջնահերթությունների գնահատման արդյուքները 

Ըստ մեթոդաբանության [Ref-15], ԲՎՄ մոտեցումը կարող է երբեմն ունենալ նաև անակնկալ 

արդյունքներ, որոնք ենթակա են վերլուծության, մինչ որոշումներ կայացնելը։ Հնարավոր է, որ 

ժամանակավոր որոշումների կայացման համակարգ ստեղծելու անհրաժեշտություն առաջանա՝ 

անսպասելի արդյունքների հետ գործ ունենալու և ԲՎՄ մոտեցման կողմից հայտնաբերված նոր 

հեռանկարների հետևանքները քննարկել համար: Այս ժամանակավոր համակարգը ենթադրում է 

մի շարք աշխատանքային հանդիպումներ, որոնց արդյունքում պետք է առաջարկություններ 

ներկայացվեն վերջնական որոշում կայացնող մարմնին։ Աշխատանքային հանդիպումների 

մասնակիցների խնդիրն է՝ ուսումնասիրել ԲՎՄ մոտեցման արդյունքները, ստուգել դրանց 

հնարավոր հետևանքները և վավերականության ժամկետները, հետազոտել հնարավոր 

ազդեցությունները հաշագրգիռ կազմակերպությունների գործունեության վրա և ձևակերպել 

առաջարկություններ խնդրի լուծման  ուղղությամբ:  
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Աղյուսակ 26 Չափորոշիչների կշիռները Թափոնների կառավարում սեկտորում 

Չափորոշիչ Բյուջեի տեղաբաշխում, Կշիռը, % 

Գնային մատչելիություն 14% 

Ներդրումային արժեք 20% 

Տնտեսական օգուտ 20% 

ՋԳ մեղմում 13% 

Բնապահպանական օգուտ 15% 

Սոցիալական օգուտ 18% 

Ընդամենը 100% 

 

Հաշվի առնելով որ, ընտրված և ներկայացված որոշ տեխնոլոգիաների համար, փաստացի  

ծախսերի, օգուտների և այլ ցուցանիշների վերաբերյալ ճշգրիտ և ստույգ տեղեկությունները որոշ 

դեպքերում բացակայում են, ապա միավորների շնորհումը (ըստ որոշ չափորոշիչների) և 

տեխնոլոգիաների արդյունավետության գնահատումները իրականացվել են այդ 

տեխնոլոգիաների ընտրության ժամանակ հայտնաբերված տեղեկատվության և փորձագետների 

գիտելիք ու տեսակետների հիման վրա: Միավորների հաշվարկը, սեկտորի յուրաքանչյուր 

տեխնոլոգիայի համար, յուրաքանչյուր չափորոշիչի ներքո տրված է Աղյուսակ 27-ում: 

 

Աղյուսակ 27 Միավորների հաշվարկը Թափոնների կառավարում սեկտորում 
                                                                 

Չափորոշիչ / Տարբերակներ 

Գնային 

մատչելիութ

յուն 

Ներդրում

ային 

արժեք 

Տնտեսա

կան 

օգուտ 

ՋԳ մեղմում Բնապահպ

անական 

օգուտ 

Սոցիալ

ական 

օգուտ 

Կշռույթա 

յին 

միավոր 

Միավորներ Ցածրից 

բարձր 

Հազար 

ԱՄՆ 

դոլար 

Ցածրից 

բարձր 

Գգ CO2համ/ 

կենսափուլ 

Ցածրից 

բարձր 

Ցածրից 

բարձր 

 

Նախապատվելի արժեքը Բարձր Ցածր Բարձր Բարձր Բարձր Բարձր  

Կշիռը 14% 20% 20% 13% 15% 18%  

Երևան քաղաքի աղբավայրից 

մեթանի կորզում, էլեկտրական և 

ջերմային էներգիայի 

արտադրության նպատոկով 

25.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 69.50 

Արթիկի տուֆահանքերի 

թափոնների համալիր վերա 

մշակումով գյուղատն տեսական 

նշանակության հողատարածք 

ների մաքում և դրանց հետագա 

դեգրադացման կանխարգելում 

50.00 100.00 33.33 0.00 33.33 66.67 50.67 

Մակերևութային ջրային ռեսուր 

սների պահանություն աղտոտ 

ումից (կեղտաջրերի մաքրման 

այլընտրանքային տեխնոլոգիա 

ների կիրառում-մաքրման կոմ 

պակտ կայանների տեղադրում) 

50.00 99.99 33.33 0.66 33.33 33.33 44.75 

Մակերևութային ջրային  

ռեսուրսների պահանություն 

աղտոտումից (կենցաղային 

կեղտաջրերի մաքրման այլընտ 

րանքային տեխնոլոգիաների 

կիրառում- մաքրման բնական ու 

համակցված տեխնոլոգիաների 

կիրառում) 

50.00 100.00 33.33 0.57 33.33 33.33 44.74 



96 
 

Թռչնաղբից կենսագազի օգտա 

հանման և ջերմային (էլեկտրա 

կան) էներգիայի համակցված 

արտադրություն  «Արաքս 

թռչնաֆաբ րիկա» ՓԲԸ-ում  

0.00 91.60 0.00 5.49 0.00 33.33 25.03 

Լուսակերտի գոյություն ունեցող 

կենսագազի գործարանի վերա 

թողարկման կազմակերպչական 

տեխնոլոգիա 

75.00 99.94 33.33 11.46 33.33 66.67 55.64 

Թռչնաղբի վերամշակում և 

գրանուլացված օրգանա կան 

պարարտանյութի ստացում 

100.00 100.00 0.00 1.04 0.00 0.00 34.13 

Տեխնոլոգիական կարիքների գնահատման գործընթացի արդյունքում մեկ տեխնոլոգիա՝ 

Տարբերակ 1-ը՝ ստացավ լավագույն բերված միավորը: Երկրորդը և երրորդը 

համապատասխանորեն Տարբերակ 6-ը և Տարբերակ 2-ն են, իսկ մնացած չորս տեխնոլոգիաները 

ստացած ցածր բերված միավորների պատճառով  կարծես թե զգալի առաջնահերթութուն չունեն: 

Ընտրված տեխնոլոգիաները ներկայացված են Աղյուսակ 28-ում: Բոլոր ՏՏԹ-ները հասանելի են 

Հավելված I-ում: 

Աղյուսակ 28 Արդյունքների ամփոփում Թափոնների կառավարում սեկտորում 

Տարբերակների դասակարգում  

Դաս 

 

Տարբերակ 

 

Բերված 

Միավոր

1 Երևան քաղաքի աղբավայրից մեթանի կորզում, էլեկտրական և ջերմային 

էներգիայի արտադրության նպատոկով 

69.5 

2 Լուսակերտի գոյություն ունեցող կենսագազի գործարանի վերաթողարկման 

կազմակերպչական տեխնոլոգիա 

55.6 

3 Արթիկի տուֆահանքերի թափոնների համալիր վերամշակումով 

գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքների մաքրում և դրանց 

հետագա դեգրադացման կանխարգելում 

50.7 

4 Մակերևութային ջրային ռեսուրսների պահանություն աղտոտումից 

(կեղտաջրերի մաքրման այլընտրանքային տեխնոլոգիաների կիրառում-

մաքրման կոմպակտ կայանների տեղադրում) 

44.8 

5 Մակերևութային ջրային ռեսուրսների պահանություն աղտոտումից 

(կենցաղային կեղտաջրերի մաքրման այլընտրանքային տեխնոլոգիաների 

կիրառում- մաքրման բնական ու համակցված տեխնոլոգիաների կիրառում) 

44.7 

6 Թռչնաղբի վերամշակում և գրանուլացված օրգանական պարարտանյութի 

ստացում 

34.1 

7 Թռչնաղբից կենսագազի օգտահանման և ջերմային (էլեկտրական) էներգիայի 

համակցված արտադրություն  «Արաքս թռչնաֆաբրիկա» ՓԲԸ-ում  

25.0 

 

Ոլորտի տեխնոլոգիաների բերված միավորները տրվել են շահռուների կողմից։ Դրանք 

հետագայում հաստատվել են ծրագրի ղեկավար կոմիտեի նիստում՝ 2015թ. դեկտեմբերի 24-ի 

«Տեխնոլոգիական կարիքների գնահատման արդյունքների ներկայացում և քննարկում 

շահագրգիռ կողմերի հետ» հանդիպման ժամանակ (հանդիպման օրակարգը ներկայացված է 

Հավելված II-ում): 

 

  



97 
 

Գլուխ 7 Ափոփում և եզրակացություններ 
 

Խորհրդակցությունների արդյունքում, ընտրվել չորս սեկտորներ: Դրանք են՝ Էներգետիկա 

(ներառյալ տրանսպորտը), Արդյունաբերություն (ներառյալ քիմիական արդյունաբերությունը), 

Հողերի օգտագործում (ներառյալ անտառային տնտեսությունը) և Թափոնների կառավարում 

(ներառյալ գյուղատնտեսական): 

Ոլորտային փորձագիտական խմբերը քննարկումներ են իրականացրել շահառուների հետ ըստ 

ենթասեկտորների 

Որոշումները կայացվել են՝ ՋԳ արտանետումների փաստացի ցուցանիշների, մինչև 2030թ. ՋԳ 

արտանետումների հաշվարկված կանխատեսումների (մեղմման սցենարներ), 2000-2012թթ. 

համադրելի ժամանակային շարքերի, միաժամանակ, երկրում առկա տնտեսական, սոցիալական 

և բնապահպանական առաջնահերթությունների վրա հիմնվելով դրանց մեղմացման ներուժի և 

համապատասխանությանը երկրի զարգացման գերակաթյուններին: 

Առաջարկված, ՏԿԳ մեթոդաբանության հիման վրա ազգային փորձագետներ պատրաստել են 

հնարավոր տեխնոլոգիաների երկար ցանկեր և մշակվել 28 ՏՏԹ: 

ՏԿԳ մեթոդաբանության, տրամադրված ուղեցույցի և ԲՎՄ մոտեցման կիրառման արդյունքում 

համապատասխան միավորներ են տրվել առաջարկված 28 ՏՏԹ-ներին (գնահատման 

մանրամասները ներկայացված են վերոնշված 3, 4, 5 և 6 գլուխներում, ինչպես նաև Հավելվածում 

I-ում):  

Որպես, տեխնոլոգիայի կարիքների գնահատման գործընթացի արդյունք 14 տեխնոլոգիաներ (5 

հատ՝ Էներգետիկա, 3 հատ՝ Արդյունաբերություն, 3 հատ՝ Հողերի օգտագործում և 3 հատ՝ 

Թափոնների կառավարում) ներկայացվում են հաստատման: Ընտրված տեխնոլոգիաները 

ներկայացվում են ստորև, Աղյուսակ 29-ում: 

Աղյուսակ 29 Հայաստանում կլիմայի փոփոխության մեղմման առաջնահերթ տեխնոլոգիաների 

ցանկ  

 Տեխնոլոգիաներ Սեկտոր 

1. Էլեկտրական և ջերմային էներգիայի համակցված արտադրություն Էներգետիկա 

2. ՀՀ բազմաբնակարան շենքերում էներգաարդյունավետության 

բարձրացում. Ռեեստրի ստեղծում 

Էներգետիկա 

3. Պարտադիր արդյունաբերական էներգետիկ 

աուդիտի/փորձաքննության իրականացումը որպես մեղմման 

բաղադրիչ 

Էներգետիկա 

4. Ռեակտիվ հզորության (էներգիայի) կոմպենսացումը ՀՀ 

էլեկտրաէներգետիկական համակարգում 

Էներգետիկա 

5. Բնական գազի սակագնի կառուցվածքի համապատասխանեցում 

ՀԾԿՀ որոշմամբ հաստատված մեթոդաբանությանը 

Էներգետիկա 

6. Սինթետիկ կաուչուկի արտադրությունը բութադիենից բնական 

գազի օգտագործման փոխարեն 

Արդյունաբերություն
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7. Երկարատև վերջնալույսով ֆոտոլյումիսցենտային նյութերի 

արտադրություն և կիրառում 

Արդյունաբերություն

8. Նոր տիպի արևային ջրատաքացուցիչների արտադրություն Արդյունաբերություն

9. Դեգրադացված մարգագետինների (արոտներ և խոտհարքներ) 

արմատական բարելավում 

Հողերի 

օգտագործում 

10. Անտառների կայուն կառավարում Հողերի 

օգտագործում 

11. Բազմամյա տնկարկների մշակության նոր տեխնոլոգիա Հողերի 

օգտագործում 

12. Երևան քաղաքի աղբավայրից մեթանի կորզում, էլեկտրական և 

ջերմային էներգիայի արտադրության նպատոկով 

Թափոնների 

կառավարում 

13. Լուսակերտի գոյություն ունեցող կենսագազի գործարանի 

վերաթողարկման կազմակերպչական տեխնոլոգիա 

Թափոնների 

կառավարում 

14. Արթիկի տուֆահանքերի թափոնների համալիր վերամշակումով 

գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքների մաքրում 

և դրանց հետագա դեգրադացման կանխարգելում 

Թափոնների 

կառավարում 

Այս տեխնոլոգիաները կապված են տնտեսական, սոցիալական, բնապահպանական և 

քաղաքական գործոնների լայն սպեկտրի հետ: Ընտրված տեխնոլոգիաների խոչընդոտների 

վերլուծության և ՏԳՊ մշակման ժամանակ կբացահայտվեն անհրաժեշտ տեխնոլոգիական 

գործողությունները ընտրված սեկտորներում և ենթասեկտորներում: 

Ընդհանուր առմամբ, առկա է տեխնոլոգիաների համապարփակ բազայի, շտեմարանի ստեղծման 

անհրաժեշտություն՝ հասանելի քաղաքականություն մշակողների, որոշում կայացնողների և 

սովորական հաճախորդի համար, ինչպես նաև աջակցել տեղական տեխնոլոգիաների 

զարգացմանը և փորձագիտական ներուժի հզորացմանը: 
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Օգտագործված աղբյուրներ 

Ref-1 ՀՀ 2014-2025 թթ. հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագիր (ՀԶԾ) 

(Հավելված, ՀՀ կառավարության 27 մարտի 2014թ․ թիվ 442 ‐ Ն որոշման) 

www.minfin.am/index.php?fl=78&lang=3 

Ref-2 ՀՀ Երկամյա առաջընթացի առաջին զեկույց, 2015թ. ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ ներքո 

http://www.nature-ic.am/wp-content/uploads/2013/10/BUR-Report_arm.pdf 

Ref-3 ՀՀ էներգետիկ համակարգի նվազագույն ծախսերով զարգացման ծրագիր, Փետրվար 

2015թ. http://www.leds.am/lr/task1/LCGP_Final_ARM.pdf  

http://www.leds.am/lr/task1/Armenia%20Least-%20Cost%20Energy%20Development%20Pl

an_Final/ALCEDP_Final%20report_English.pdf  

Ref-4 Հայաստանի ազգային էներգետիկական հաշվեկշիռ (2011 և 2012թթ.) 

http://energybalancearmenia.am/report/ 

Ref-5 Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայություն http://www.armstat.am/am/ 

Ref-6 Նաիրիտ գործարանի շահագործման տեխնիկական իրագործելիության և 

ֆինանսական կենսունակության գնահատում հունիս 2015թ. Պատրաստված է 

Ջեյքոբս Քնսալթենսի Լտդ-ի կողմից Համաշխարհային բանկի համար 

http://www.minenergy.am/storage/files/Nairit_Final_Report_v.3_arm.pdf  

Ref-7 Charged Decisions: Difficult Choices in Armenia’s Energy Sector October 2011 Sustainable 

Development Department Europe and Central Asia Region. World Bank  

http://r2e2.am/wp-content/uploads/2012/07/Charged-DecisionsDifficult-Choices-in-

Armenias-Energy-Sector.pdf  

Ref-8 Identification and Engagement of Stakeholders in the TNA Process. A Guide for National 

TNA Teams Edited by Jorge Rogat June 2015 http://libelula.com.pe/wp-

content/uploads/2015/07/Identification-and-Engagement-of-Stakeholders-in-the-TNA-

Process-A-Gui-1.pdf  

Ref-9 In-depth review of the investment climate and market structure in the energy sector of the 

Republic of Armenia, 22 January, 2015 

http://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/ICMS/ICMS-

Armenia_2015_en.pdf  

Ref-10 ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ ներքո Ազգային մակարդակով սահմանված նախատեսվող 

գործողությունների փաստաթուղթ  http://www.nature-ic.am/wp-

content/uploads/2015/08/INDC-eng.pdf  

Ref-11 Միջազգային էներգետիկ գորշակալություն (IEA), Երկիր զեկույց Հայաստան, 2015թ. 

https://www.iea.org/countries/non-membercountries/armenia/ 

Ref-12 ԿՓՓՄԽ 2006թ. Ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի ուղեցույց http://www.ipcc-

nggip.iges.or.jp/public/2006gl/ 

Ref-13 ՀՀ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն http://www.minenergy.am 

Ref-14 ՀՀ Բնապահպանության նախարարություն http://www.mnp.am/  
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Ref-15 Բազմաչափանիշային վերլուծության մեթոդ, ուղեցույց, հունվար 2009թ. Համայնքների 

և տեղական ինքնակառավարման վարչություն, Լոնդոն 

http://eprints.lse.ac.uk/12761/1/Multi-criteria_Analysis.pdf  

Ref-16 ՀՀ ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի հաշվետվություն (2012թ.) ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ 

ներքո 2015թ. http://www.nature-ic.am/wp-content/uploads/2013/10/Inventory-

final_arm_Cover.jpg  

Ref-17 Organising the National Technology Needs Assessment (TNA) Process: An Explanatory Note 

Subash Dhar, Jyoti Painuly, Ivan Nygaard and Jorge Rogat. UNEP DTU Partnership (UDP) 

Denmark Revised (November, 2014) 

Ref-18 ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով http://www.psrc.am/  

Ref-19 ՀՀ Վերականգնվող էներգետիկայի զարգացման ուղեցուցային ծրագիր, ՀՎԷԷՀ, մայիս 

2011թ. 

http://r2e2.am/wp-content/uploads/2012/07/Renewable-Energy-Roadmap-for-Armenia.pdf 

Ref-20 Վերականգնվող էներգետիկայի ընլայնման ծրագիր (ՎԷԸԾ, 2014թ.) Հայաստանի 

ներդրումային ծրագիր Հունիս 2014թ. 
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/armenia/SREP-

Armenia%20Brief_arm.pdf  http://r2e2.am/wp-content/uploads/2014/08/Armenia-

SREP_2014.pdf 

Ref-21 Ստանդարտացված բազային գիծ, ՀՀ Էլետրաէներգետիկ համակարգի էլեկտրական 

ցանցի արտանետման գործակից  

http://www.nature-ic.am/wp-content/uploads/2013/10/ASB0007.pdf 

Ref-22 Technologies for Climate Change Mitigation – Agriculture Sector – Authors D.C. Uprety, 

Subash Dhar, Dong Hongmin, Bruce A. Kimball, Amit Garg, Jigeesha Upadhyay, Reviewed 

by Jeremy Haggar July 2012 

Ref-23 Technologies for Climate Change Mitigation. Building Sector. Author Wynn Chi-Nguyen 

Cam August 2012  

Ref-24 Technologies for Climate Change Mitigation. Transport Sector. Edited by: Robert Salter 

Curtin University Sustainability Policy (CUSP) Institute, Subash Dhar UNEP Risoe Centre, 

Peter Newman Curtin University Sustainability Policy (CUSP) Institute, Reviewed by: Dario 

Hidalgo EMBARQ, The World Resources Institute Center for Sustainable Transport, Todd 

Litman Victoria Transport Policy Institute, Jorge Rogat UNEP Risoe Centre, March 2011 

Ref-25 Կլիմայի փոփոխության մասին ՀՀ Երրորդ ազգային հաղորդագրությունը (2015թ.) 

ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ ներքո http://www.nature-ic.am/wp-content/uploads/2013/10/Page1-Arm.jpg  
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Հավելված I: Տեխնոլոգիայի տեղեկատվական թերթիկներ 

ընտրված տեխնոլոգիաների համար 

Տեխնոլոգիայի տեղեկատվական թերթիկներ Էներգետիկա ոլորտում ընտրված 

տեխնոլոգիաների համար 
 

Տեխնոլոգիայի տեղեկատվական թերթիկ 1 Էներգետիկա 

Տեխնոլոգիայի 
անվանումը 

Էլեկտրական և ջերմային էներգիայի համակցված 

արտադրություն 

Ոլորտը Էներգետիկա 

ՋԳ արտանետումները 
ոլորտում (Գգ CO2համ.) 

6,913 Գգ CO2համ (2012) 

Ներածություն 

Էլեկտրական և ջերմային էներգիայի համակցված 

արտադրությունը՝ կոգեներացիան, հանդիսանում է 

էներգախնայողության մեծ պոտենցիալով օժտված 

տեխնոլոգիա:  

ՀՀ կառավարության «ՀՀ տնտեսական զարգացման 

համատեքստում էներգետիկայի զարգացման 

ռազմավարությունը» (23.07.2005թ.  N24 Արձանագրություն, 

թիվ 1) որոշման համաձայն էներգախնայողությունը 

իրավացիորեն դսավում է սեփական էներգետիկ պաշարների 

շարքին: Կառավարության խնդիրն է 

ջերմամատակարարման տնտեսապես և տեխնոլոգիապես 

լավագույն տարբերակի մշակումը և բաժանորդներին 

ներկայացումը:  

Միաժամանակ ռազմավարությունում շեշտված է 

էներգետիկայի բնագավառում նորագույն տեխնոլոգիաների 

օգտագործմանը՝ այդ թվում փոքր մասշտաբի 

էներգաարտադրության բնագավառում քաջալերող 

քաղաքականության կիրառման անհրաժեշտությունը:  

Ժամանակակից գազատուրբինային ու գազամխոցային 

ագրեգատների օգտագործմամբ կառուցվող կոգեներացիոն 

տեղակայանքները կարող են արտադրել էլեկտրական  և 

ջերմային էներգիա գումարային 90-92% ՕԳԳ-ով, որից 

էլեկտրական ՕԳԳ-ն հասնում է 42-44%, ջերմայինը՝ 50-48% 

համապատասխանաբար: Այդ տեխնոլոգիաների (ինչպես 

գազամխոցային, այնպես էլ գազատուրբինային) 

առանձնահատկություններից է այն, որ վերջիններս 

արտադրվում են 40 կՎտ հզորությունից սկսած մինչև մի քանի 

ՄՎտ, առաքվում են պատրաստի մոդուլներով և կարող են 

տեղակայվել ջերմային և էլեկտրական էներգիայի 

պահանջարկի վայրում՝ անմիջապես սպառողների 

մոտակայքում, դրանից բխող բոլոր առավելություններով: Այն 

է՝  
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- 0.4, 6(10) կՎ ելքային լարմամբ կարող են միացվել 

մոտակա հաղորդալարերին կամ ենթակայաններին, 

բացառելով բարձր լարումով էլեկտրաէներգիայի 

հաղորդման անհրաժեշտությունը 

- ջերմային էներգիայի մատակարարումը 

սպառողներին չի պահանջում բազմակիլոմետրանոց 

թանկարժեք ջեմային ցանցերի կառուցում: 

Որքան մեծ է ջերմային էներգիայի օգտակար պահանջարկը 

(հատկապես խիտ բնակեցված քաղաքային թաղամասերում) 

ավելի ակնհայտ են դառնում այս տեխնոլոգիաների 

առավելությունները: 

Իրականացման 
հնարավորությունները 

ՀՀ էներգահամակարգը, որի դրվածքային հզորությունները 

առնվազն երկու անգամ գերազանցում են էլեկտրական բեռի 

առավելագույն պահանջարկը, ինքնաբավ է ըստ տարեկան 

էներգետիկ հաշվեկշռի 2015թ. ջերմային կայաններում 

արտադրվել է էլեկտրական էներգիայի շուրջ 30%: Ջերմային 

բոլոր կայանները աշխատում են կոնդենսացիոն ռեժիմով և 

ունեն հետևյալ ՕԳԳ-ները՝ Երևանի շոգեգազային էներգաբլոկ 

47%, Հրազդան- 5 էներգաբլոկ 42-44%, Հրազդան ՋԷԿ 33% 

(վերջինիս 4x200 ՄՎտ ագրեգատները շահագործվում են 40 

տարուց ավելին): Ակնհայտ է, որ այս հզորությունները պետք 

է նորացվեն: 

Հանրության և որոշ մասնագետների շրջանում  ձևավորվել է 

թյուր կարծիք, որ այդ մաշված հզորությունների 

փոխարինումը արդյունավետ է իրականացնել միայն 

վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսներով աշխատող 

կայանքներով: Սակայն, պարզվում է, որ օրգանական 

վառելիքի խնայողության տեսանկյունից, կոգեներացիոն 

կայանները ոչ միայն չեն զիճում, այլ նաև, այս դեպքում, 

գերազանցում են ՎԷ ռեսուրսներով աշխատող հայտնի 

տեխնոլոգիաները: Այսպես՝ կոգեներացիոն կայանքի 1 կՎտ 

հզորությունը կարող է տարեկան արտադրել առնվազն 7,500 

կՎտժ էլեկտէներգիա և դրան համապատասխան 8,200 կՎտժ 

ջերմային էներգիա: Դա համազոր է Հրազդանի ՋԷԿ-ում 

արտադրված շուրջ 8,000 կՎտժ էլեկտրաէներգիաի (հաշվի 

առած շուրջ 5% կորուստը), միաժամանակ 8,200 կՎտժ 

ջերմային էներգիան «արտադրվում է» առանց լրացուցիչ 

վառելիքի ծախսի: Վառելիքի տարեկան տնտեսումը  կկազմի 

1,100 -1,300 մ3 բնական գազ կախված ջերմային էներգիաի 

օգտակար օգտագործվող ծավալից (60-80%): Մինչ-դեռ ՎԷ 

ռեսուրսների վրա աշխատող կայանքների տարեկան միջին 

աշխատաժամերը շատ ավելի քիչ են, օրինակ՝ փոքր ՀԷԿ-երի 

համար 3,000 ժամ իսկ արևային կայանքների համար 1,800 

ժամ: Հաշվարկները ցույց են տալիս, որ փոքր ՀԷԿ-ի 1 կՎտ 

հզորությունը տարեկան 3,000 ժ աշխատելու դեպքում կխնայի 

շուրջ 1,000 մ3 բնական գազ  (համեմատած Հրազդան ՋԷԿ-ի 
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ՕԳԳ-ով աշխատող կայանի հետ),  իսկ արևային և հողմային 

կայանների դեպքում խնայողությունը կազմում է շուրջ 700 և 

800 մ3 բնական գազ համապատասխանաբար: 

Այս տեխնոլոգիայի կիրառման ներուժը պայմանավորված է 

ջերմային էներգիայի օգտակար պահանջարկով, որը միայն 

Երևան քաղաքի, մեկ թաղամասի համար գնահատվում է  40-

45 Գկալ/ժամ, որի շուրջ 60% կարտադրվի կոգեներացիոն 

կայանքներում։ Այդ պահանջարկի բավարարման համար 

կպահանջվի շուրջ 52 ՄՎտ տեղակայված կոգեներացիոն 

հզորություն։ 

Իրականացման 
խոչընդոտները 

Ի տարբերություն ՎԷ ռեսուրսներ օգտագործող կայանների, 

կոգեներացիոն տեղակայանքների համար ոչ մի իրավական 

ակտով չի երաշխավորվում արտադրված էլեկտրաէներգիայի 

պարտադիր գնում և չեն սահմանված սակագների ձևավորման 

սկզբունքները:  

Կոգեներացիոն տեղակայանքների օգտագործմամբ 

կենտրոնացված ջերմամատակարարման վերականգնման 

հիմնական խոչընդոտ է հանդիսանում ոլորտի կարգավորման 

նորմատիվային դաշտի բացակայությունը: Համաձայն 

«Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքի և էլեկտրաէներգիայի և 

ջերմային էներգիայի արտադրության ոլորտները 

(բացառությամբ մինչև 5.8 ՄՎտ հզորությամբ փոքր 

ջերմամատակարարման համակարգերի) գտնվում են 

պետական կարգավորման դաշտում և ուղղորդվում են ՀԾԿՀ 

ընդունված որոշումներով, որոնց բացակայության 

պայմաններում մասնավոր ներդրումների ներգրավումը 

անհնար է: 

Իրականացման 
արդյունքում ՋԳ 
արտանետումների 
նվազեցումը (Գգ CO2համ.) 

11․7 ԳգCO2համ 

Հնարավոր ազդեցությունները, համատեղելիությունը և օգուտները երկրի զարգացման 
նպատակների համար 

Սոցիալական Քաղաքակիրթ ջերմամատակարարման վերականգնում 

Տնտեսական Էներգաարտադրության ապակենտրոնացում՝ առավելապես 

մոտեցում սպառողներին, կորուստների նվազեցում 

Բնապահպանական Օրգանական վառելիքի առավել արդյունավետ 

օգտագործում, այստեղից բխող բոլոր՝ բնապահպանական և 

տնտեսական օգուտներով 

Այլ ենթադրություններ և 
օգուտներ (շուկայի 
ներուժը) 

Այս տեխնոլոգիայի ներուժը պայմանավորված է ջերմային 

բեռով, որը Երևանի մեկ միջին շրջանի համար գնահատվում 

է մոտ 40-45 Գկալ/ժամ (46.52-52.33 ՄՎտ), որի մոտ 60% -ը 

հնարավոր կլինի գեներացնել համակցված արտադրության 

կայաններով: Որպեսզի այդ պահանջը ապահովվի 

կպահանջվի մոտ 35 ՄՎտ դրվածքային ԷՋԷՀԱ հզորություն: 

Ծախսեր 
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Կապիտալի արժեքը 
600-700 ԱՄՆ դոլար / կՎտ սարգավորումների համար կամ 

1,000 ԱՄՆ դոլար / կՎտ նախագծերի իրականացման համար

Շահագործման և 
պահպանման ծախսեր 

0.8-1.0 ԱՄՆ սենթ / կՎտժ 

ՋԳ արտանետումների 
նվազեցման արժեքը 

119.6 ԱՄՆ դոլար / Գգ CO2համ 

Կյանքի տևողությունը 25 տարի 

Այլ ծախսեր Հանգամանքներց կախված 

 

Տեխնոլոգիայի տեղեկատվական թերթիկ 2 Էներգետիկա 

Տեխնոլոգիայի 
անվանումը 

Գազով աշխատող շարժիչներից արտանետվող գազերում 

CO2 –ի նվազեցման տեխնոլոգիա 

Ոլորտը Էներգետիկա 

ՋԳ արտանետումները 
ոլորտում (Գգ CO2համ.) 

6,913 Գգ CO2համ (2012) 

Ներածություն 

Գազով աշխատող ավտոմոբիլային ներքին այրման շարժիչի 

այրման կամերայում վառելախառնուրդի լիցքի 

գազադինամիկ վիճակի ակտիվ կառավարումը և այրման 

գործընթացի օպտիմալ  թերմոդինամիկական 

չափորոշիչներով ապահովումը թույլ է տալիս 

աշխատանքային տակտի ժամանակ գազերի ընդարձակման 

արդյունքում ապահովել ինդիկատորային հզորության աճ 5-

7% չափով, նվազեցնելով վառելանյութի ծախսը, և 

արտանետմող գազերում CO2 –ի ծավալը: 

Իրականացման 
հնարավորությունները 

Կոմերցիոն և անհատ սեփականատերերին պատկանող 

ավտոմոբիլների վրա տեղադրված գազով աշխատող 

բենզինային շարժիչների շահագործական կարգավորումները 

այն է` սեղման աստիճանի մեծացումը, կայծի վաղօրոքման 

անկյան մեծացումը, օդագազային վառելախառնուրդի լիցքի 

ակտիվ կառավարումը և հոմոգենացման բարելավումը 

հնարավորություն են տալիս վառելախառնուրդի լիարժեք 

այրման շնորհիվ մեծացնել շարժիչի ինդիկատորային 

հզորությունը  5-7%, և ապահովել վառելիքի ծախսի 

տնտեսում 4.5-5.5%: Այդ նպատակավ ավտոմոբիլում 

տեղադրվում է օդագազային խարնուրդի կառավարման և 

հոմոգենացումը բարելավող սարք։  

Միջոցառումների համալիրը հնարավորություն է տալիս 

գազով աշխատող շարժիչներից արտանետվող գազերի մեջ 

նվազեցնել CO2 –ի ծավալը, որը սեղմված գազով աշխատող 

շարժիչների համար կազմում է 5-12.5%:  

Նկարագրված տախնոլոգիան մշակվել է Հայաստանի 

ազգային ագրարային համալսարանի 

«Ավտոմոբիլներ և տրակտորներ» ամբիոնի դոցենտ  

Կ.Հ.Մոսիկյանի կողմից։ 
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Շուրջ 150,000 գազով աշխատող ավտոմոբիլների համար այս 

տեխնոլոգիայի կիրառման արդյունքում կտնտեսվի 20․3 մլն 

մ3  բնական գազ տարեկան։ 

Իրականացման 
խոչընդոտները 

Կպահանջվի   օդագազային խարնուրդի կառավարման և 

հոմոգենացումը բարելավող սարքերի սերտիֆիկացում։ 

Իրականացման 
արդյունքում ՋԳ 
արտանետումների 
նվազեցումը (Գգ CO2համ.) 

CO2 –ի արտանետումների ընդհանուր ծավալը կնվազի շուրջ 

4․0 ԳգCO2համ։ 

Հնարավոր ազդեցությունները, համատեղելիությունը և օգուտները երկրի զարգացման 
նպատակների համար 

Սոցիալական Ազգաբնակչության համար բեռների և ուղևորների 

փոխադրումների սակագների նվազում 

Տնտեսական Փոխադրումների ինքնարժեքի նվազում 

Բնապահպանական Նվազում է մթնոլորտ արտաետվող CO2 –ի ծավալը 

Այլ ենթադրություններ և 
օգուտներ (շուկայի 
ներուժը) 

Ավտոմոբիլային շարժիչների ծառայության ժամկետի, 

մոտոռեսուրսի մեծացում: Այս տեխնոլոգիան 

իրականացման արդյունքում կարող է խնայվել մոտ 2.15 մլն 

մ3 բնական գազ մոտ 15,000 մեքենաների գազային 

շարժիչների կողմից։ 

Ծախսեր 

Կապիտալի արժեքը 50.0 միլիոն ՀՀ դրամ համարժեք 110,000 ԱՄՆ դոլար 

Շահագործման և 
պահպանման ծախսեր 

20,0 միլիոն ՀՀ դրամ / տարեկան  

ՋԳ արտանետումների 
նվազեցման արժեքը 

5.5 ԱՄՆ դոլար/ ԳգCO2համ 

Կյանքի տևողությունը 5 տարի  

Այլ ծախսեր Չ/Գ 
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Տեխնոլոգիայի տեղեկատվական թերթիկ 3 Էներգետիկա 

Տեխնոլոգիայի 
անվանումը 

Ջրատաքացուցիչ  կաթսաներում բնական գազի այրման 

պրոցեսի կարգաբերման տեխնոլոգիա 

Ոլորտը Էներգետիկա 

ՋԳ արտանետումները 
ոլորտում (Գգ CO2համ.) 

6,913 Գգ CO2համ (2012) 

Ներածություն 

Ջրատաքացուցիչ կաթսաների ՕԳԳ-ների վրա ազդող 

գործոններից է վառելիգի քիմիական թերայրման հետևանքով 

առաջացող կորուստները։ Հայտնի է, որ կաթսաների 

երկարատև (5-տարի և ավելի) շահագործման ընթացքում 

կորուստների այդ բաղադրիչը էականորեն աճում է, 

նվազեցնելով կաթսայի ՕԳԳ-ն։ Քիմիական թերայրման 

հետևանքով կորուստները առաջանում են հնոցում օդի 

անբավարարության պատճառով՝ այրման արգասիքներում 

առաջանում է ածխածնի օքսիդ (CO): Օդի ավելցուկի 

գործակցի (α) ցածր արժեքների դեպքում այդ կորուստը 

կարող է կազմել 5-7%։ 

Արդի շարժական գազաանալիզատորների կիրառումը 

էականորեն էժանեցնում է կաթսաներում այրման պրոցեսի 

հետազոտման (վերահսկման) աշխատանքի արժեքը, 

բաձրացնում ընդհանուր կարգաբերման աշխատանքների 

արդյունավետությունը։ 

Շարժական գազաանալիզատորները թույլ են տալիս մեկ 

աշխատանքային օրվա ընթացքում կարգաբերել α գործաքիցը 

և անուղղակի գնահատել գազի տնտեսումը՝անմիջականորեն 

չափելով ածխածնի օքսիդի պարունակութան նվազեցումը։ 

Իրականացման 
հնարավորությունները 

Ըստ պաշտոնական տվյալների Հայաստանում, ջեռւցման 

ժամանակաշրջանում, գործարկվում են շուրջ 3,500  

ջրատաքացուցիչ կաթսաներ (կաթսայատներ) 100-500 կՎտ 

տեղակայված ջերմային հզորությամբ, հիմնականում  

բյուջետային կազմակերպություններում, բազմաբնակարան 

շենքերի կաթսայատներում, հասարակական նշանակության 

այլ օբյեկտներում, որտեղ ջեռուցման ժամանակահատվա-

ծում այրվում է շուրջ 50 մլն․մ3 բնական գազ։ 

Իրականացման 
խոչընդոտները 

Ներկայումս որևէ տեխնիկական կանոնակարգով չեն 

սահմանված կաթսաների տեխնիկական բնութագրերի 

պահպանման նորմերը։ Փորձարկումներն ու կարգաբերումը 

իրականացվում է կամավորության սկզբունքով։ 

Իրականացման 
արդյունքում ՋԳ 
արտանետումների 
նվազեցումը (Գգ CO2համ.) 

Իրականացման արդյունքումների նվազումը կկազմի 

տնտեսված գազին համարժեք ՝շուրջ 11․5 Գգ CO2համ.  

Հնարավոր ազդեցությունները, համատեղելիությունը և օգուտները երկրի զարգացման 
նպատակների համար 
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Սոցիալական Սպառված գազի ծավալների նվազումը կնպաստի ջեռուցման 

սակագների նվազմանը։  

Տնտեսական Գազասպառող կազմակերպությունները, յուրաքանչյուրը իր 

չափով, պակաս կվճարի  գազի դիմաց 

Բնապահպանական Համապատասխանաբար կնվազեն NOХ-ի արտանետումները։

Այլ ենթադրություններ և 
օգուտներ (շուկայի 
ներուժը) 

Նշված տեխնոլոգիան, որպես պարտադիր կանխարգելիչ 

միջոցառում կիրառելու դեպքում տարեկան հնարավոր կլինի 

տնտեսել առնվազն 7-7․5 մլն․մ3 գազ։ 

Ծախսեր 

Կապիտալի արժեքը 10,000 ԱՄՆ դոլար 

Շահագործման և 
պահպանման ծախսեր 

20,000 ԱՄՆ դոլար /տարեկան 

ՋԳ արտանետումների 
նվազեցման արժեքը  

0.09 ԱՄՆ դոլար / Գգ CO2համ 

Կյանքի տևողությունը 10 տարի 

Այլ ծախսեր Չ/Գ 

 

Տեխնոլոգիայի տեղեկատվական թերթիկ 4 Էներգետիկա 

Տեխնոլոգիայի 
անվանումը 

Բնական գազի սակագնի կառուցվածքի համապատասխա-

նեցում Հանրային ծառայությունները կարգավորող 

հանձնաժողղովի (ՀԾԿՀ) որոշմամբ հաստատված 

մեթոդաբանությանը 

Ոլորտը Էներգետիկա 

ՋԳ արտանետումները 
ոլորտում (Գգ CO2համ.) 

6,913 Գգ CO2համ (2012) 

Ներածություն 

ՀԾԿՀ 1997թ. օգոստոսի 8-ի № 7 որոշմամբ սահմանվեցին 

բնական գազի սակագները հետևյալ տարանջատմամբ՝ 

ամսական մինջև 10 հազ.մ3 գազ սպառողներ և 10 հազ.մ3 

ավելի սպառողներ: 

Չնայած այն հանգամանքի, որ նույն հանձնաժողովի  2004թ. 

դեկտեմբերի 12-ի № 168Ա    որոշմամբ  սահմանվել էր, 

միջազգային լավագույն փորձի վրա հիմնված, բնական գազի 

սակագների հաշվակի մեթոբանություն, որը սակայն մինչ օրս 

չի կիրաառվել՝ հավանաբար   օբյեկտիվ պատճառներով:      

Վերջին անգամ գազի սակագիները վերանայվել են 2013թ. 

հուլիսին և սահմանվել են համապատասխանաբար՝ 156 

դրամ/մ3 և 115․5 դրամ/մ3 (հաշվարկը կատարվել է 1 ԱՄՆ 

դոլարը = 416․56 ՀՀ դրամ փոխարժեքով)։ Դժվար չէ կռահել որ, 

ամսական 7,400 մ3 և 10,000 մ3   բնական գազ սպառողները 

վճարելու են նույն գումարը: 

Վերլուծությունները ցույց են տալիս որ ջեռուցման 

ժամանակաշրջանում մի շարքգործող փոքր և միջին 

հզորության կաթսայատներ (200-450 կՎտ տեղակայված 

ջերմային հզորությամբ) հայտնվում են երկընտրանքի առջև, 
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երբ ավելացնելով բնական գազի սպառումը 2,000-2,500 մ3 

կարելի է վճարել նույն գումարը։ Ակնհայտ է, որ բնական 

գազի գործող սակագների կառուցվածքը չի նպաստում 

սուբեկտի կողմից էներգախնայողության միջոցառումների 

իրականացմանը: 

Իրականացման 
հնարավորությունները 

Հորդորել Հայաստանում պետական քաղաքականություն 

իրականացնող մարմիններին հրաժարվել ներկայիս 

սակագնային համակարգից և հիմնվել ՀԾԿՀ կողմից 2004թ-ին 

ընդունած մեթոդաբանության վրա (№ 168Ա որոշում), որը 

կստեզծի ավելի արդարացի հարաբերություններ և բնական 

գազի հիմնավորված սակագներ: 2014թ-ի տվյալներով 

Հայաստանում գործում են շուրջ 3,500 կաթսայատուն, որոնց 

60%-ի դրվածքային հզորությունը 200-450 կՎտ տիրույթում է։ 

Այս սպառողները ջեռուցման ժամանակաշրջանում ակամա 

շռայլում են գազը։ 

Իրականացման 
խոչընդոտները 

Սակագնաըին համակարգի անկատարություն 

Իրականացման 
արդյունքում ՋԳ 
արտանետումների 
նվազեցումը (Գգ CO2համ.) 

Մեկ տարվա ջեռուցման ժամանակահատվածում կխնայվի 

շուրջ 1.8 մլն․մ3  բնական գազ, հետևաբար արտանետումները 

կնվազեն  3.5 Գգ CO2համ 

Հնարավոր ազդեցությունները, համատեղելիությունը և օգուտները երկրի զարգացման 
նպատակների համար 

Սոցիալական Սակագները  կլինեն ավելի արդարացի և հիմնավորված 

Տնտեսական Ամենամսյա բնական գազի սպառման շուրջ 10,000 մ3 

գազասպառողները կվճարեն գումար համապատասխան 

բնական գազի դիմաց: 

Բնապահպանական Կկրճատվեն փախուստային արտանետումներ բնական գազի 

տեղափոխման, պահպանման և բաշխման համակրգերից 

Այլ ենթադրություններ և 
օգուտներ (շուկայի 
ներուժը) 

Եթե այս տեխնոլոգիան կիրառի որպես պարտադիր 

կանխարգելման միջոց, ապա այն հնարավորություն կտա 

խնայել առնվազն 7-7.5 միլիոն մ3 բնական գազ տարեկան: 

Ծախսեր 

Կապիտալի արժեքը 5,000 ԱՄՆ դոլար 

Շահագործման և 
պահպանման ծախսեր 

Չ/Գ 

ՋԳ արտանետումների 
նվազեցման արժեքը  

0.29 ԱՄՆ դոլար / Գգ CO2համ 

Կյանքի տևողությունը 5 տարի 

Այլ ծախսեր Չ/Գ 
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Տեխնոլոգիայի տեղեկատվական թերթիկ 5 Էներգետիկա 

Տեխնոլոգիայի 
անվանումը 

Պարտադիր արդյունաբերական էներգետիկ աուդիտի 

/փորձաքննության իրականացումը որպես մեղմման 

բաղադրիչ 

Ոլորտը Էներգետիկա 

ՋԳ արտանետումները 
ոլորտում (Գգ CO2համ.) 

6,913 Գգ CO2համ (2012) 

Ներածություն 

Խորհրդային միության փլուզման հետ մեկտեղ վերացան այն 

բոլոր ադմինիստրատիվ լծակները, որոնց միջոցով 

պետությունը և հասարակությունը իրականացնում էին 

վերահսկողություն արդյունաբերական ձեռնարկությունների 

էներգաէֆեկտիվության նկատմամբ։ 

Մինչդեռ քաղաքակիրթ աշխարհում բոլոր խոշոր 

էներգատար ձեռնարկությունները ոչ միայն հրապարակում 

են տեղեկատվուփյուն միավոր արտադրանքի վրա ծախսվող 

էներգիայի վերաբերյալ, այլ և պարբերաբար ենթարկվում են 

էներգետիկ փորձաքննության ու իրականացնում 

միջոցառումներ, ուղղված ԷԱ բարձրացմանը։ 

Այդ քաղաքականության իրականացման շրջանակներում 

ձեռնարկությունները դասակարգվում են էներգատարության 

սկաբունքով։ (Օրինակ, պարտադիր էներգետիկ աուդիտ է 

իրականացվում   ՌԴ-ում՝ 10 միլիոն ռուսական ռուբլի և 

ավելի տարեկան ծախս ունեցող, կամ Ղազախստանում՝ 1,500 

տ․պ․վ և ավելի ծախսող ձեռնարկություններում)։ Բարձր 

էներգատարությամբ դասակարգվածները ենթարկվում են 

փորձաքննության հավատարմագրված ընկերությունների 

կողմից։ Արդյունքում բացահայտված ԷԱ ներուժի յուրացման 

համար կազմվում և խելամիտ ժամկետում իրականացվում է 

տնտեսապես շահավետ միջոցառումների ծրագիր։       

Կախված էներգատարությունից և սեփականության ձևից, 

պարտադիր փորձաքննության պահանջը 2009-2010թթ. 

օրենսդրորեն ամրագրվել է նաև ետխորհրդային 

պետություններում՝ՌԴ-ում, Ուկրաինայում, Ղազաղստա-

նում, Ուզբեկստանում և այլուր։ Այդ տեխնոլոգիայի 

կիրառման գործում առավել առաջատար դիրքում է 

Ղազախստանը, որտեղ փորձաքննության արդյունքներով 

առաջարկված միջոցառումների իրականացման շնորհիվ 

ՀՆԱ-ի էներգատարությունը վերջին երկու տարում նվազել է 

13%-ով։ Իսկ 2020թ-ին այդ ցուցանիշը նախատեսվում է 

հասցնել 25%։  

Իրականացման 
հնարավորությունները 

Տարբեր երկրներում խոշոր (էներգատար) արդյունաբերական 

ձեռնարկություններում ԷԱ ներուժը գնահատվում է 20-40%։ 

ՄԱԿ-ի արդյունաբերության զարգացման 

կազմակերպության (UNIDO) միջոցներով իրականացված 

«Ռեսուրսների արթյունավետություն և մաքուր 
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արտադրություն (ՌԱՄԱ) ցուցադրական ծրագրի» 

արդյունքներից հետևում է, որ ծրագրում ընդգրկված  

պայմանականորեն մեծ, միջին և փոքր էներգատարությամբ 

ձեռնարկությունների կողմից էներգետիկ ռեսուրսների 

օգտագործումը երբևէ չի ենթարկվել լուրջ վերլուծության: 

Փորձագետների կողմից բացահայտվեց 

էներգաարդյունվետության  բարձրացման զգալի ներուժ, որը 

հնարավոր էր յուրացնել ինչպես կազմակերպական (ծախսեր 

չպահանջող), այնպես էլ խելամիտ ներդրումային ծրագրերի 

իրականացմամբ (ապհովելով 20-25% ներքին 

շահութաբերության նորմ): Համեստ գնահատումներով, այդ 

ներուժը կկազմի շուրջ 20% ընդանուր էներգասպառումից: 

Իրականացման 
խոչընդոտները 

Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգիայի մասին  

ՀՀ օրենքի վերանայման անհրաժեշտություն: 

Մասնավորապես պետք է սահմանվեն՝ պարտադիր 

էնռրգետիկ փորձաքննության մասին դրույթներ, 

ձեռնարկությունների դասակարգումը ըստ 

էներգատարության, էներգետիկ ցուցանիշների պարտադիր 

հրապարակմամբ։ 

Իրականացման 
արդյունքում ՋԳ 
արտանետումների 
նվազեցումը (Գգ 
CO2համ.) 

Ըստ պաշտոնական տեղեկատվուփյան արդյունաբերական 

ոլորտը սպռում է 1․24 մլդ․կՎտժ էլեկտրաեներգիա։ Դրանցից 

միայն 25% կարելի է դասակարգել (որպես 1.5 միլիոն կՎտժ և 

ավելի տարեկան սպառում ունեցող) որպես խոշոր սպառող։ 

Այդ տրամաբանությունից ելնելով ՋԳ արտանետումների 

նվազեցումը կկազմի 3.83 Գգ CO2համ։ 

Հնարավոր ազդեցությունները, համատեղելիությունը և օգուտները երկրի զարգացման 
նպատակների համար 

Սոցիալական Էներգաարթյունավետության և էներգախնայողության 

մշակույթի ձևավորում 

Տնտեսական Ծախսերի նվազեցում, արտադրանքի մրցունակության 

բարձրացում։ 

Բնապահպանական Առաջնային վառելիքի ծախսի, հետևաբար նաև 

արտանետումների նվազեցում: 

Այլ ենթադրություններ և 
օգուտներ (շուկայի 
ներուժը) 

Էներգետիկ աուդիտը Հայաստանում կարող են 

իրականացվել սերտիֆիկացված անձանց կողմից: 

Հավաստագրում (սերտիֆիկացում), այդ թվում `ֆիզիկական 

անձանց, սահմանված կարգով, կարող են իրականացնել 

հավատարմագրված մարմնների կողմից: Հայաստանն ունի 

էներգետիկ մասնագետներ, որոնք անցելցել են 

վերապատրաստման/դասընթացներ և ունեն հավաստագրեր 

արդյունաբերական օբյեկտների, բնակելի և հասարակական 

շենքերի էներգետիկ աուդիտներ և կարող են մշակել ԷԱ 

բանկային նախագծեր և այլն: 

Ծախսեր 

Կապիտալի արժեքը 
Կապիտալ ներդրումները, կամ շահագործման և 

պահպանմաան ծախսերի ավելացումը պետք է լինի 
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տնտեսապես արդարացված: Ենթադրվում է, որ շուրջ 5,000 

ԱՄՆ դոլար բավարար է, որը և ընդունված է հաշվարկներում:

Շահագործման և 
պահպանման ծախսեր 

Չ/Գ 

ՋԳ արտանետումների 
նվազեցման արժեքը  

0.26 ԱՄՆ դոլար / ԳգCO2համ 

Կյանքի տևողությունը Աուդիտ իրականացվում է ամեն 5 տարին մեկ անգամ 

Այլ ծախսեր Չ/Գ 

 

Տեխնոլոգիայի տեղեկատվական թերթիկ 6 Էներգետիկա 

Տեխնոլոգիայի 
անվանումը 

Ռեակտիվ հզորության (էներգիայի) կոմպենսացումը ՀՀ 

էլեկտրաէներգետիկական համակարգում 

Ոլորտը Էներգետիկա 

ՋԳ արտանետումները 
ոլորտում (Գգ CO2համ.) 

6,913 Գգ CO2համ (2012) 

Ներածություն 

Ակտիվ էներգիան (հզորությունը) այն էներգիան է. որը 

մատակարարվում է շարժիչը աշխատացնելու, տունը 

տաքացնելու, կամ էլեկտրական լամպով լուսավորելու 

համար, ռեակտիվ էներգիան (հզորությունը) ապահովում է մի 

շատ կարևոր գործառույթ՝ կարգավորոոմ է լարումը: 

Եթե համակարգում լարման արժեքը բարձր չէ բավարար, 

ապա ակտիվ հզորությունը չի կարող մատակարարվել: 

Ակտիվ հզորության կողմից օգտակար աշխատանքի համար 

անհրաժեշտ լարման մակարդակները ապահովում է 

ռեակտիվ հզորությունը։ 

Ռեակտիվ հզորությունը էական գործոն է, հաղորդման և 

բաշխման ցանցերով ակտիվ հզորության տեղափոխման և 

սպառողին հասցնելու համար։ 

Ռեակտիվ հզորությունը «կողմնարդյունք» է փոփոխական 

էլեկտրական հոսանքի համակարգերում։    

Ռեակտիվ հզորության (ինդուկտիվ և ունակային) 

կոմպեսացման խնդիրը ծագել է էներգետիկական 

համակարգերի ստեղծման պահից: Սպառիչների ինդուկտիվ 

բնույթի բեռը առաջացնում է ինդուկտիվ բնույթի ռեակտիվ 

հոսանքի պահաջարկ, ինչն էլ, ընդհանուր դեպքում, 

գեներացվում է համակարգի գեներատորներում, 

տեղափոխվում և բաշխվում է համապատասխան ցանցերով 

և առաջացնում է լրացուցիչ կորուստներ: Որքան փոքր է 

սպառիչների ռեակտիվ հզորության գործակիցը այնքան մեծ է 

ռեակտիվ հոսանքի պահանջարկը և համապատասխան մեծ 

են կորուստները: Ինդուկտիվ բնույթի ռեակտիվ հզորությունը 

կոմպենսացվում է համապատասխան լարման 

կոնդեսատորային մարտկոցների տեղակայմամբ՝ 

անմիջապես սպառիչի մոտ, կամ մոտակա ենթակայանում: 
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Արդի կոմպեսատորները իրենցից ներկայացնում են 

կոնդեսատորային մարտկոց, որի ունակությունը կարող է 

ավտոմատ կերպով սահուն փոփոխվել՝ կախված ռեակտիվ 

հոսանքի մեծությունից և կոմպենսացնել այն: 

Հայտնի է, որ էներգահամակարգի հաղորդման ցանցի 

բարձրավոլտ գծերում գեներացվում է ունակային ռեակտիվ 

հզորություն և որոշ ռեժիմներում այն կարող է գերազանցել 

ինդուկտիվ հզորությանը: Այս դեպքում սպառիչների մոտ 

լրացուցիչ ունակությունների գործարկումը կարող է 

խնդիրներ առաջացնել էներգահամակարգում, հանգեցնելով 

լարման անթույլատրելի բարձրացմանը։ Հատկանշական է, 

որ հզորության գործակցի (cosφ) փոքր արժեքների դեպքում 

ակտիվ էներգիայի կորուստը էլեկտրահաղորդման գծերում 

առաջանում է  ռեակտիվ հզորության ինչպես ինդուկտիվ, 

այնպես էլ ունակային բնույթի դեպքում: Այս խնդիրի լուծումը 

կարելի է իրականացնել համալիր միջոցառումներով՝ 

էներգահանակարգում ունակային բնույթի ռեակտիվ 

հզորության կոմպեսացում կարգավորվող ռեակտորների, 

իսկ սպառիչների մոտ ինդուկտիվ բնույթի ռեակտիվ 

հզորությունը՝ կոնդեսատորային ավտոմատ կարգավորվող 

մարտկոցներ տեղակայելու միջոցով: 

Իրականացման 
հնարավորությունները 

Հայկական էներգահամակարգում ԽՍՀՄ փլուզումից հետո 

ռեակտիվ հզորության կոմպեսացման հարցը սպառաղների 

մոտ որևէ կերպ չի կարգավորվում, այն դեպքում երբ 

պարունակում է ԷԱ բարձրացման (ակտիվ էներգիայի 

կորուստների նվազեցման) էական ներուժ:  

Ռեակտիվ էներգիան սպառողների մոտ չի հաշվառվում և 

հետևաբար հզորության գործակիցների արժեքների մասին 

ճշգրիտ տեղեկությունները բացակայում են: Սակայն, 

հիմնվելով  «Էներգետիկայի գիտահետազոտական 

ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի կողմից կատարված չափումների և 

ԽՍՀՄ տարիներին կուտակված փորձի վրա այդ գործակիցը 

(բացառությամբ բնակչությունը) գտնվում է 0.7-0.75 

տիրույթում:   

Եթե էներգահամակարգի համար (այդ թվում սպառիչների 

մոտ) որպես թիրախային արժեք ընդունել cosφ=0.9 ապա  

հնարավոր է մոտավոր գնահատել կորուստների նվազեցման 

ներուժը:  Այն հաշվարկվել է շուրջ 80 միլիոն կՎտժ  

տարեկան: 

Իրականացման 
խոչընդոտները 

Ռեակտիվ հզրության կոմպեսացման հարցը, մասամբ, դուրս 

է մնացել կարգավորման դաշտից:  Էներգահամակարգում 

առկա ռեակտիվ հոսքերը հաշվառվում  են կորուստների 

հաշվարկման ժամանակ, սակայն որևէ  միջոցառում 

(տեխնիկական, ինստիտուցիոնալ) չի ձեռնարկվում դրանց 

բացասական ազդեցությունը նվազեցնելու ուղղությամբ: 
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Իրականացման 
արդյունքում ՋԳ 
արտանետումների 
նվազեցումը (Գգ CO2համ.) 

Հաշվի առնելով, որ էլեկտրաէներգիայի  շուրջ 30% 

արտադրվում է ջերմային կայաններում  ՋԳ-ի արտանե-

տումների նվազեցման ներուժը կկազմի 16.9 Գգ CO2համ 

Հնարավոր ազդեցությունները, համատեղելիությունը և օգուտները երկրի զարգացման 
նպատակների համար 

Սոցիալական Սակագների հաշվարկման արդարացիության սկզբունքից 

ելնելով յուրաքանչյուր սպառող պետք է հատուցի իր կողմից 

առաջացրած ծախսերի դիմաց: Այդ սկզբունքը խախտված է՝ 

ռեակտիվ էներգիա օգտագործող սպառիչների կողմից 

առաջացած կորուստների համար վճարում են բոլոր 

սպառողները: 

Տնտեսական Ռեակտիվ հզորության կոմպեսացման տեխնոլոգիաների 

կիրառումը արտադրողից մինչև սպառող շղթայում 

կհանգեցնի՝ 

o ակտիվ էներգիայի կորուստների նվազեցմանը 

o արդադրող գեներատորների և էլեկտրահաղորդման 

գծերի օգտագործման արդյունավետության 

բարձրացմանը 

o Էլեկտրահաղորդման գծերի և տրանսֆորմատորների 

թողունակության ավելացում։ 

o Լարման անկումների նվազեցմանը։ 

Բնապահպանական ՋԳ արտանետումների նվազեցւմ 16.9 Գգ CO2համ 

Այլ ենթադրություններ և 
օգուտներ (շուկայի 
ներուժը) 

Եթե COS φ = 0․9, որը դիտվում է որպես նպատակային 

արժեք էներգետիկ համակարգի (այդ թվում էներգիա 

սպառողների) համար, ներուժը կորուստների նվազեցման, 

կարելի է մոտավորապես գնահատվել: Այն հաշվարկվում է 

մոտ 80 միլիոն կՎտժ: 

Ծախսեր 

Կապիտալի արժեքը Շուրջ 200 միլիոն դրամ կամ 425,500 հազար ԱՄՆ դոլար 

Շահագործման և 
պահպանման ծախսեր 

Գործնականում չեն պահանջվում  

ՋԳ արտանետումների 
նվազեցման արժեքը  

2.52 ԱՄՆ դոլոր / ԳգCO2համ 

Կյանքի տևողությունը 20 տարի 

Այլ ծախսեր Չ/Գ 

 

Տեխնոլոգիայի տեղեկատվական թերթիկ 7 Էներգետիկա 

Տեխնոլոգիայի 
անվանումը 

ՀՀ բազմաբնակարան շենքերում էներգաարդյունավետության 

բարձրացում. Ռեեստրի ստեղծում 

Ոլորտը Էներգետիկա 

ՋԳ արտանետումները 
ոլորտում (Գգ CO2համ.) 

6,913 Գգ CO2համ (2012) 



114 
 

Ներածություն 

Հայաստանում կան ավելի քան 18,000 բազմաբնակարան 

շենքեր (27.0 միլիոն քառ. մ ընդհանուր մակերեսով 435 հազար 

բնակարաններ): Բնակարանների 97%-ը պատկանում է 

բնակիչներին: 

Էներգետիկ ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման, 

շրջակա միջավայրի պաշտպանության և ՋԳ 

արտանետումների կրճատման ահրաժեշտության  

առումներով՝ բազմաբնակարան շենքերում 

էներգախնայողությունը և էներգաարդյունավետությունը 

գերակա քաղաքականություն է կառավարության համար: 

Էներգախնայողության խնդիրները շատ ավելի կարևորվում են 

էներգակիրների գների շարունակաբար աճի համատեքստում 

և կարևոր տարրն են երկրի էներգետիկ անվտանգության 

առումով: 

Հանրապետության բնակարանային ոլորտում սպառվում են 

արտադրված էլեկտրական էներգիայի ավելի քան 35%, 

ներկրված բնական գազի մինչև 25% -ը, դրան բաժին է ընկնում  

ՋԳ արտանետումների ավելի քան 40%: 

Բազմաբնակարան շենքերում էներգախնայողության 

բարձրացման և դրանով պայմանվորված` ՋԳ 

արտանետումների կրճատմանն ուղղված միջոցառումների 

իրականացման արդյունավետությունը էականորեն 

պայմանավորված է բազմաբնակարան շենքերի  տեխնիկական 

բնութագրերի վերաբերյալ արժանահավատ և համակարգված 

տեղեկատվության առկայությամբ` բնակարանային ռեեստրի 

(այսուհետ` Ռեեստր) ստեղծման միջոցով: 

Ռեեստրի ստեղծուման անհրաժեշտությունն ամրագրված է ՀՀ 

կառավարության 2011թ. սեպտեմբերի 29-ի N38 

արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած` ՀՀ 

բազմաբնակարան բնակարանային ֆոնդի կառավարման, 

պահպանման և շահագործման բարելավման հնգամյա 

ռազմավարական  ծրագրում: 

Իրականացման 
հնարավորությունները 

Ռեեստրի նպատակը` նոր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ 

միասնական տեղեկատվական համակարգի ստեղծումն է, որը 

արդյունավետ գործիք կհանդիսանա բացահայտելու ու 

առաջնային կարգով ընտրելու այն շենքերը, որոնք ունեն 

էներգախնայողության միջոցառումների իրականացման և ՋԳ 

արտանետումների կրճատմանն ուղղված բավարար 

կազմակերպչական և տեխնոլոգիական կարողություններ և 

ներուժ։ 

Նկատի ունենալով, որ բնակարանային ոլորտում  

էներգախնայողության միջոցառումների իրականացման 

խնդիրը ունի մեծ սոցիալական նշանակություն և 

արտանետումների կրճատման մեծ պոտենցիալ և հաշվի 

առնելով, որ այդ բնագավառը պահանջում է մեծածավալ և 

շարունակական իրականացվող ներդրումներ, որոնք 
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սկուզբունքորեն վերադարնալի են շնորհիվ 

էներգախնայողության բարձր պոտենցիալի, ապա ծրագրի 

իրականացման համար հնարավորություն է ընձեռնվում 

օգտվել շրջանառու ֆինանսական ռեսուրսներից (օրինակ 

INDC ֆինանսական մեխանիզմի ներքո): 

Ծրագրի իրականացման հնարավորությունը հիմնավորվում է 

նաև հետևյալով` 

1. ՀՀ կառավարության 2015թ. սեպտեմբերի 10-ի նիստի N41 

արձանագրությամբ` քաղվածք 11. «ԿՓՇԿ ներքո ՀՀ ազգային 

մակարդակով սահմանված նախատեսվող գործողություն-

ներին/ներդրումին հավանություն տալու մասին» հավելվածի 

4-րդ կետով գ) ենթակետով Կլիմայի փոփոխության մեղմման 

գործողություններում ընդգրկված հիմնական ոլորտների 

ցանկում ընդգրկված է քաղաքաշինության ոլորտը (շենքեր ու 

շինություններ).   

2. Նկատի ունենալով «Շենքերի էներգետիկ արդյունավետու-

թյան բարձրացում» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ ծրագրի փորձը 

3.Հաշվի առնելով «Էներգաարդյունավետ հասարակական 

շենքեր և բնակարանային ֆոնդ Հայաստանում» (ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ 

/ ԱՀՀՄԳ) ծրագրի միջազգային ռեգիստրում գրանցված լինելը  

4. Կանաչ կլիմայական հիմնադրամին ներկայացված 

ծրագրային հայտը, որը ընդգրկում է բնակարանային ոլորտի 

ԷԱ բարձրացման բաղադրիչը: 

Ծրագրով առաջարկվում է մշակել և ներդնել ռեեստրի 

համակարգչային ծրագրի մոդելային ցուցադրական 

(պիլոտային) տարբերակ` կլիմայական տարբեր գոտիներում 

գտնվող 3 քաղաքների համար: Մոդելը լինելու է քառաստիճան. 

1-ինը՝ բազմաբնակարան շենքի և (կամ) բազմաբնակարան 

շենքի կառավարման մարմնի, 2-րդը՝ տեղական 

ինքնակառավարման մարմնի, 3-րդը՝ տարածքային 

կառավարման մարմնի, 4-րդը՝ բնագավառի լիազոր մարմնի 

(ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության) ենթակա 

համակարգն է: Ենթադրվում է, որ Ռեեստրի ցուցանիշների 

շարքում կընդգրկվեն շենքերը բնութագրող տնտեսական, 

տեխնիկական և էներգետիկ ցուցանիշներ և տվյալներ:  

Ծրագիրը պետք է կիրառի նաև «լավագույն, հասանելի 

տեխնոլոգիաներ» ընտրելու հնարավորություն: Ռեեստրում 

զետեղված տեղեկատվությունը պետք է լինի թափանցիկ՝  

բնակչության համար հասանելի ու մատչելի: 

Իրականացման 
խոչընդոտները 

Ռեեստրի համակարգչային ծրագրում ընդգրվող` 

օպտիմալցման տեսանկյունից կարևորվող ցուցանիշների, 

առանձնապես ՋԳ նվազեցմանը նպատակաուղղված, 

ընտրության մեթոդոլոգիայի բացակայություն: 

Իրականացման 
արդյունքում ՋԳ 
արտանետումների 

25.5 Գգ CO2համ 
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նվազեցումը 
(ԳգCO2համ.) 

Հնարավոր ազդեցությունները, համատեղելիությունը և օգուտները երկրի զարգացման 
նպատակների համար 

Սոցիալական Ծրագրի շրջանակներում առաջնային խնդիրների վերհանման 

և դրանց լուծման ուղղությամբ իրականցվող միջոցառումները 

կնպաստեն էներգակիրների գների շարունակական 

բարձրացման համատեքստում բազմաբնակարան շենքերում 

սպառված էներգեայի դիմաց բնակիչների կողմից կատարվող 

վճարումների կրճատմանը և բնակության հարմարավետ 

պայմանների ստեղծմանը։ 

Տնտեսական Հաշվի առնելով կիրառման հնարավոր ծավալները` 

էականորեն կնվազեցվի էներգասպառումը։ Շենքերի բնակելի և 

ոչ բնակելի տարածքների ջերմաստիճանների հարթեցումը 

խիստ դրական անրադարձ կունենա կոնստրուկցիաների և 

ինֆրակառուցվածքների ծառայության ժամկետի վրա։ 

Բնապահպանական Համպատասխանաբար կնվազեն ՋԳ արտանետումները։ 

Այլ ենթադրություններ 
և օգուտներ (շուկայի 
ներուժը) 

Ավելի քան հարյուրավոր էներգետիկ աուդիտների 

իրականացվել են Հայաստանում վերջին հինգ տարիների 

ընթացքում, հիմնականում բնակելի և հասարակական 

շենքերի, ջեռուցման համակարգերի, փողոցային 

լուսավորության և արդյունաբերական ոլորտներում: 

Էներգոաուդիտները հիմնականում իրականացվում են 

միջազգային կազմակերպությունների կողմից  

ֆինանսավորվող էներգախնայողության ծրագրերի 

շրջանակներում: Ներկայումս, «Շենքերի էներգետիկ 

արդյունավետության բարձրացում» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ / 00059937 

ծրագրի շրջանակներում մշակվել է ՀՍՏ «ՀՀ բնակելի և 

հասարակական շենքերում էներգետիկ աուդիտի 

իրականացման մեթոդաբանություն» Ազգային Ստանդարտը 

EN 16247-2ԵՄ ստանդարտի հիման վրա: 

Ծախսեր 

Կապիտալի արժեքը 

Ռեեստրի ստեղծման արդյունքում, շարունակաբար, ԷԱ 

ծրագրեր հնարավոր կլինի իրականացնել առկա բոլոր 4,300 

տիպային բազմաբնակարան շենքերում։ Հաշվի առնելով վերը 

նշված ծրագրերի փորձը կծախսվի շուրջ 200 միլիարդ դրամ 

կամ մոտ 417 միլիոն ԱՄՆ դոլար 

Շահագործման և 
պահպանման ծախսեր 

100,000 ՀՀ դրամ կամ 210 ԱՄՆ դոլար տարեկան յուրաքնչյուր 

շենքի համար 

ՋԳ արտանետումների 
նվազեցման արժեքը  

81.76 ԱՄՆ դոլար / Գգ CO2համ 

Կյանքի տևողությունը 20 տարի 

Այլ ծախսեր  
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Տեխնոլոգիայի տեղեկատվական թերթիկներ Արդյունաբերություն ոլորտում 

ընտրված տեխնոլոգիաների համար 

Տեխնոլոգիայի տեղեկատվական թերթիկ 1 Արդյունաբերություն 

Տեխնոլոգիայի 
անվանումը 

Սինթետիկ կաուչուկի արտադրություն բութադիենից բնական 

գազի օգտագործման փոխարեն 

Ոլորտը Արդյունաբերություն 

ՋԳ արտանետումները 
ոլորտում (Գգ CO2համ.) 

620.1 ԳգCO2համ (2012) 

Ներածություն 

«Նաիրիտ»  սինթետիկ կաուչուկի արտադրության 

տեխնոլոգիան բութադիենից նկարագրված է ստորև․ 

Աբովյանի (Հայաստան) աղի հանքից ստացվող կերակրաաղի 

ջրային լուծույթը (NaCL) ենթարկվում է էլեկտրոլիզի՝ 

հաստատուն հոսանքով։ Ստացվղ քլորը (գազային վիճակում) 

ենթարկվում է հեղուկացման, ապա գոլորշացման՝մաքուր քլոր 

ստանալու նպատակով։  

Կաուստիկ սոդան և քլորը խառնվում են ջրում և ուղարկվում 

հատուկ ռեակտոր որտեղ 270 0C ջերմաստիճանի տակ երկու 

միացությունները մտնում են ռեակցիայի մեջ բութադիենի 

գոլորշու հետ:   

Գոլորշու տեսքով առաջացած դիքլորբուտինների խառնուրդը 

ենթարկվում է տարանջատման՝ մաքուր դիքլորբուտինների 

ստացման նպատակով, որոնք, տեղափոխվելով 

իզոմերիզացիոն ռեակտոր 1.4 - ДХБ-2 պղնձի նաֆթենատ 

կատալիզատորի ազդեցության արդյունքում վերածվում են 3.4-

ДХБ-1, 1150C-ի պայմաններում։ Ռեակցիոն խառնուրդը 

նույնպես ենթարկվում է տարանջատման ոեկտիֆիկացիայի 

արդյունքում 1.4-ДХБ -2 -ը վերադարձվում է պրոցես, իսկ 3.4-

ДХБ-1-ը դեհիդրոքլորացման, ինչը իրականանում է 

դեհիդրոքլորատորում 900C պայմաններում ջրի և կաուստիկ 

սոդայի ազդեցության ներքո։ 

Ռեակցիոն խառնուրդը ենթարկվում է ռեկտիֆիկացիայի, 3.4-

ДХБ-1 ռեակցիային չմասնակցած մասը վերադարձվում է 

պրոցես, ջուրը և սոդայի քլորիդը առանձնացվում են, իսկ 

առաջացած քլորոպրենը զտվում է, ռեկտիֆիկացվում և 

ենթարկվում պոլիմերացման։ 

Քլորոպրենի պոլիմերացումը տեղի է ունենում պարփակ 

համակարգում, որի բաղադրիչներն են՝ պոլիմերիզացման 

հարուցիչներ, էմուլգատորներ, կարգավորիչներ, 

ստաբիլիզատորներ և այլ։  

Պոլիմերիզացման արդյունքում ստացվում է պոլիքլորոպրենի 

ջրային դիսպերսիոն խառնուրդ շուրջ 40 % պոլիմերի 

բաղադրությամբ՝ լատեքս։ Լատեկսից պոլիմերը 

առանձնացվում է կոագուլյացիայի և սառեցման միջոցով՝ 
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գրանուլաների տեսքով փաթեթավորվում բազմաշերտ թղթե 

պատկերում և առաքվում սպառողներին «Նաիրիտ» 

պիտակավորմամբ։ 

Իրականացման 
հնարավորությունները 

Ընկերությունը սովորաբար, արտադրում է սինթետիկ 

կաուչուկ բնական գազից: Բնական գազը, որը պարունակում է 

մոտ 95% (ըստ ծավալի) մեթան (CH4), մատնում է պիրուլիզային 

ռեակտորներ, ջերմային օքսիդացման: Այս ռեակցիաներին 

նաև թթվածին է մատակարարվում: Թթվածինն, իր հերթին 

ձեռք է բերվում օդի խորը սառեցման միջոցով: 

Ռեակտորներում 1,500 0С ջերմաստիճանում առաջացող 

պիրուգազերը տարանջատվում են ացետիլենի և սինթեզգազի, 

որը պարունակում է 60 % (ըստ ծավալի) ջրածնին և 30 % 

ածխածնի օքսիդ: Սինթեզգազը առաքվում է Երևանի ՋԷԿ և 

այրվում, իսկ ացետիլենը օգտագործվում է սինթետիկ 

կաուչուկի հետագա արտադրության համար:  
Ռուսական մատակարարների կողմից բնական գազի 

մատակարարման և սակագների շարունակական 

փոփոխությունների պատճառվ նաև, բնական գազից 

արտադրվող սինթետիկ կաուչուկի ծավալները, նախորդ մի 

քանիտաիրների ընթացքում նվազեցեց մինչև 5,000 -10,000 

տոննա/տարի, չնայած գործարանի առկա կարողությունների: 

Բութադիենի օգտագործման սարքավորումները չեն 

շահագործվում և դեռ վաղուց հաստատված տեխնոլոգիաները 

չեն կիրառվում արդեն ավելի քան 10 տարի:  

Արդիականացնելով առկա հզորությունները, այդ թվում 

կառուցելով սինթետիկ կաուչուկի և այլ քիմիկատների 

արտադրության համար նոր մասնաշենքեր և փոխարինելով 

բնական գազը բութադիենով, նախատեսվում է նվազեցնել 

բնական գազի տեխնոլոգիական սպառումը ավելի քան 7.97 

մ3/ժ չափով, էլեկտրաէներգիայի սպառումը կնվազի 68%-ով, 

իսկ ջերմային էներգիան մինչև 72%։   Ի հավելումն CO2 և այլ 

գազերի արտանետումների նվազեցմանը, նորացված 

գործարանի արտադրական ցիկլի կախվածությունը 

գազամատակարարից նույնպես կնվազի։ 

Բութադիենը հանդիսանում է նավթի արդյունահանման 

արգասիք՝ ուղեկցող գազ, ներմուծումը Հայաստան 

կիրականացվի արտերկրից։ Տարածաշրջանում բութադիենի 

մատակարարումը կարող են իրականացնել հինգ 

ընկերություն։ Հնարավոր մատակարարների բավարար 

քանակը կապահովի հումքի հուսալի և կայուն 

մատակարարումը։ Ենթադրվում է որ այդ հումքը ապագայում 

կմատակարարվի Ռումինիայից։ 

Ընկերությունը մեկն է աշխարհում առկա 13 նմանատիպ 

սինթետիկ կաուչուկ արտադրողներից: Միայն մի քանի 

գործարաններ են օգտագործում բնական գազ սինթետիկ 

կաուչուկների արտադրության համար: Ներկայիս 
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մրցակիցների մեծ մասը օգտագործում են բութադիեն և 

հետևաբար, կարող են առաջարկել ապրանքների ավելի մեծ 

տեսականի, քան «Նաիրիտ» գործարանը առկա վիճակով: Նոր 

տեխնոլոգիայի ներդրումը, ի լրումն սինթետիկ կաուչուկի 

լրացուցիչ կտրամադրի նոր քիմիական արտադրանք: 

Իրականացման 
խոչընդոտները 

Տեխնոլոգիայի իրականացման համար խոչընդոտ կարող է 

հանդիսանալ սեփականության ձևակերպման հետ կապված 

խնդիրները, ինչպես նաև նախագծի ֆինանսավորման 

նպատակով բանկերի հետ տարվող բանակցուպյունների 

ձգձգումը։ 

Իրականացման 
արդյունքում ՋԳ 
արտանետումների 
նվազեցումը (Գգ 
CO2համ.) 

 

225.0 Գգ CO2համ 

Հնարավոր ազդեցությունները, համատեղելիությունը և օգուտները երկրի զարգացման 
նպատակների համար 

Սոցիալական Մեծ դրական ազդեցություն քիմիական արդյունաբերության և 

հանրապետության տնտեսության զարգացման վրա, նոր 

աշխատատեղերի ստեղծում և այլն: 

Տնտեսական Ընկերության մասնագետները պատրաստ են վերականգնել 

քլորոպրենի արտադրությունը միայն բութադիենից և 

արտադրել մինչեւ 25,000 հազար տոննա/տարի, օգտագործելով 

հումքը Ռումինիայից: Այդ նպատակով, պետք է մասնակիորեն 

վերանորոգել առկա սարքավորումները և վերակառուցվել 

քլորի եւ կաուստիկ սոդա արտադրական շենքեր: 

Ընկերությունը պլանավորում է սկսել մոնոկարբոնային 

թթուների արտադրություն, կառուցել դիքլորբութադիենի նոր 

արտադրամաս և ընդլայնել քլորոպրենային կաուչուկի 

արտադրությունը։ Հետևելով նախանշված նպատակներին, 

սպասվում է, որ տարեկան կարտադրվի (տ/տարի)՝ 

Քլորոպրենային կաուչուկ և լատեքս   25,000 

Քացախաթթու 38,000 

Պրոպանային թթու 6,600 

Մրջնաթթու 9,000 

Հեղուկ քլոր 25,000 

Կաուստիկ սոդա 32,500 

Աղաթթու 12,500 

Նատրիումի քլորիդ 4,000 

Դիմեթիլվինիլէթինիլկարբինոլ 50 
 

Բնապահպանական Ներկայումս գործարանում կիրառվում է բնական գազից 

սինթետիկ կաուչուկի ստացման տեխնոլոգիան, որն 

առանձնանում է   էկոլոգիական վնասակարությամբ, բարձր 

էներգատարությամբ և ցածր արդյունավետությամբ։Նոր 

տեխնոլոգիայի ներդնումը, մայրուղային ջերմատարներից 

գերկորուստների վերացումը էականորեն կնվազեցնի 
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էներգակիրների և բնական գազի սպառումը, կնվազեցնի նաև 

CO2 և այլ գազերի արտանետումները, դրանով իսկ 

կապահովվի նախագծի կայունությունը։ 

Այլ ենթադրություններ 
և օգուտներ (շուկայի 
ներուժը) 

Քիմիա ռազմավարական նշանակություն ունի երկրի համար, 

այդ է պատճառը, որ կարևորվում է վերակենդանացնել 

քիմիան: Այս վերակենդանացում առջին հերթին վերաբերում է 

«Նաիրիտ»-ին: Շուկան հետազոտությունները ցույց են տալիս, 

որ դրա ՝ բութադիենի կաուչուկի համաշխարհային շուկայում 

արտադրության կարիքը կա և արտադրանքը կվաճառվի: 

Հայաստանում, կան լավ հեռանկարներ փոքրածավալ քիմիայի 

զարգացման համար, ինչպես նաև առկա է լավ գիտական և 

հետազոտական ներուժ, մասնագետները և նոր կադրեր 

պատրաստման հնարավորություն մատչելի են: Սակայն, 

գիտական և տեխնիկական հիմքը, արդեն հնանում է, իսկ 

բարելավումը կպահանջի մեծ ֆինանսական միջոցներ: 

Ծախսեր 

Կապիտալի արժեքը 57,000,000 ԱՄՆ դոլար 

Շահագործման և 
պահպանման ծախսեր 

2,000,000 ԱՄՆ դոլար /տարեկան 

ՋԳ արտանետումների 
նվազեցման արժեքը  

12,700 ԱՄՆ դոլար / Գգ CO2համ 

Կյանքի տևողությունը 20 տարի 

Այլ ծախսեր  

 

Տեխնոլոգիայի տեղեկատվական թերթիկ 2 Արդյունաբերություն 

Տեխնոլոգիայի 
անվանումը  

Պղնձի սուլֆիդի խտանյութի վերամշակման նոր տեխնոլոգիա 

Ոլորտը Արդյունաբերություն 

ՋԳ արտանետումները 
ոլորտում (Գգ CO2համ.) 

620.1 ԳգCO2համ (2012) 

Ներածություն 

Տեխնոլոգիան մշակվել է ՀՀԳԱԱ  Ա.Բ. Նալբանդյանի  անվան 

Քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտի Կապանի մետալուրգիայի և 

հարստացման լաբորատորիայում: Մշակվել է տեղական 

հանքավայրերի պղնձի սուլֆիդային խտանյութի 

հիդրոէլեկտրաքիմիական էկոլոգիապես մաքուր տեխնոլոգիա 

հատուկ ռեժիմով (նոու-հաու): Սկզբունքորեն նոր տեխնոլոգիան 

ապահովում է պղնձի, երկաթի, ծծմբի և թանկարժեք մետաղների 

կորզման բարձր աստիճան, տնտեսապես շահավետ է և 

ապահովում է էկոլոգիայի ժամանակակից պահանջները: 

Էլեկտրաքիմիական պրոցեսի պայմանները ուսումնասիրելու 

համար օգտագործվել է Քաջարանի պղնձի խտանյութը, %-ով 

արտահայտված՝ 27.0-պղինձ, 26.0-երկաթ, 33.0-ծծումբ, 0.4-

կապար, 7.0-սիլիցիումի երկօքսիդ, 0.09-մոլիբդեն, 0.025-արսեն, 

2.0-ալյումինիումի օքսիդ, 0.35-ցինկ, 1.1-կալցիումի օքսիդ, 0.6-
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ածխածին, 0.46-մագնեզիումի օքսիդ, 4 գրամ տոննա ոսկի, 65.5 

գրամ տոննա արծաթ: 

Տեխոլոգիայի էությունը կայանում է նրանում, որ պղնձի 

խտանյութը առանց չորացման անմիջապես ենթարկվում է 

էլեկտրաքիմիական լուծման: Պրոցեսի արդյունքում պղինձը 

մետաղական փոշու ձևով նստում է կաթոդի վրա,  որից հետո 

աստիճանաբար նստում է էլեկտրոլիտիկ վաննայի հատակին, 

իսկ երկաթն անցնում է լուծույթ (հետագայում կարող է կորզվել 

բյուրեղացման միջոցով): Ծծմբի մի մասն անջատվում է 

տարրական ծծմբի ձևով (խալկոպիրիտի քայքայման 

արդյունքում) և մնում է չլուծվող զանգվածում, իսկ մյուս մասն 

անցնում է լուծույթ ծծմբական թթվի ձևով: Ոսկին և արծաթը 

նույնպես մնում են չլուծվող զանգվածում: Չլուծվող զանգվածից 

տարրական ծծումբը կարող է կորզվել ֆլոտացիոն միջոցով: 

Էլեկտրոլիզի ավարտից հետո պինդ մնացորդը ֆիլտրվում, 

լվացվում, չորացվում և ենթարկվում է քիմիական անալիզի: 

Բացահայտվել է նաև լուծույթի քիմիական բաղադրությունը: 

Կատարված է պինդ արգասիքների ելքը և լուծված տարրերի 

փոխարկումների հաշվարկները: 

Քաջարանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի պղնձի 

սուլֆիդային խտանյութից նոր տեխնոլոգիայի մշակման 

ուղղությամբ ընտրվել և կարգաբերվել է 

հիդրոէլեկտրաքիմիական պրոցեսի խոշոր լաբորատոր 

սարքավորումների փոփոխումը նոր կոնստրուկցիաներով: 

Իրականացման 
հնարավորությունները 

Առաջին փուլում նախատեսվում է կառուցել պիլոտային սարք, 

որը հնարավորություն կտա մշակել օրեկան 100 -150 կգ պղնձի 

խտանյութ: Կատարելով այս սարքի վրա փորձարկումներ և 

գտնելով օպտիմալ ռեժիմները կստեղծվի տեխնոլոգիական 

ռեգլամնետ, որի հիման վրա կկառուցվի մեծ գործարան օրեկան 

10 տոննա խտանյութ վերամշակելու համար: 

Իրականացման 
խոչընդոտները 

Ֆինանսական ռեսուրսների անհրաժեշտություն, շահագռգրված 

կողմերի տեղեկատվության և համոզվածության պակասություն: 

Պղնձի խտանյութ վերամշակող կազմակերպությունները, 

օգտվելով այսօրվա շահերից, չեն ուզում փոխել հին և 

բնապահպանորեն կեղտոտ տեխնոլոգիաները: Ստացված սև 

պղինձը վաճառում են որպես արտադրանք, որի մեջ կան մեծ 

քանակով թանկարժեք մետաղներ: Ներկայացվող տեխնոլոգիան 

թույլ է տալիս կորզել այդ մետաղները, դրանով մեծացնելով 

արտադրանքի արժեքը: 

Իրականացման 
արդյունքում ՋԳ 
արտանետումների 
նվազեցումը (Գգ 
CO2համ.) 

Այս էլեկտրա-հիդրամետալուրգիական տեխնոլոգիան 

իրականացվում է առանց գազի այրմանը և չի բերում վնասակար 

գազերի, այդ թվում ՋԳ-ի  կամ հեղուկների արտանետմանը: 

Շատ կարևոր է. լիովին դադարեցվում է շատ վտանգավոր SO2 

գազի  (թթվային անձրևներ, մթնոլորտի ախտոտում) 

արտանետումները, ի  տարբերություն Հայաստանում այսօր 

կիրառվող սուլֆիդային հանքանյութերի  



122 
 

պիրոմետալուրգիական մեթոդների: Արտանետումների 

նվազեցումը գնահատվում է 3.48 Գգ CO2ham (մինչև հինգ անգամ): 

Հնարավոր ազդեցությունները, համատեղելիությունը և օգուտները երկրի զարգացման 
նպատակների համար 

Սոցիալական Կստեղծվեն նոր աշխատատեղեր: 

Տնտեսական Տեխնոլոգիայի կիրառուման արդյունքումտնըեսական օգուտը 

պայմանավորված է գազի տնտեսումով: Բացի դրանից, ի 

տարբերություն առկա տեխնոլոգիայի, զգալիորեն կավելանա 

թանկարժեք մետաղների կորզումը: 

Բնապահպանական Գործարանի շուրջը մթնոլորդը կլինի մաքուր, որովհետև 

բացառվում են SO2 գազի  և այլ թափոնների արտանետումները: 

Այլ ենթադրություններ 
և օգուտներ (շուկայի 
ներուժը) 

Տեխնոլոգիան ամբողջությամբ բացառում է արտադրության 

համար բնական գազի այրումը։ Տեխնոլոգիան կարող է 

փոխանցվել և կիրառվել արտերկրում։ 

Ծախսեր 

Կապիտալի արժեքը 
Օրեկան 100-150 կգ պղնձի սուլֆիդի խտանյութի 

վերամշակման համար պիլոտային սարքի պատրաստման և 

տեստավորման համար պահանջվում է 150,000 ԱՄՆ դոլար 

Շահագործման և 
պահպանման ծախսեր 

Ամսական  3,000 ԱՄՆ դոլար 

ՋԳ արտանետումների 
նվազեցման արժեքը  

2,155 ԱՄՆ դոլար / ԳգCO2համ 

Կյանքի տևողությունը 20 տարի 

Այլ ծախսեր 500 ԱՄՆ դոլար ամսական 

 

Տեխնոլոգիայի տեղեկատվական թերթիկ 3 Արդյունաբերություն 

Տեխնոլոգիայի 
անվանումը 

Մոլիբդենի սուլֆիդի խտանյութի վերամշակման նոր 

տեխնոլոգիա 

Ոլորտը Արդյունաբերություն 

ՋԳ արտանետումները 
ոլորտում (Գգ CO2համ.) 

620.1 Գգ CO2համ (2012) 

Ներածություն 

Այս տեխնոլոգիան մշակվել է ՀՀԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան 

Քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտի Կապանի մետալուրգիայի և 

հարստացման լաբորատորիայում: Տեխնոլոգիայի հակիրճ 

ներկայացում. Սույն տեխնոլոգիան` հիմնված լինելով թրծման 

յուրահատուկ պրոցեսի վրա, ապահովում է մոլիբդենի, 

ռենիումի, ծծմբի, սելենի, տելուրի կորզման և շրջակա 

միջավայրի պաշտպանվածության բարձր աստիճան: Մոլիբդենի 

խտանյութի վերամշակման  առաջարկվող նոր համալիրը՝ 

անթափոն տեխնոլոգիան, ի շնորհիվ իր տեխնիկա-տնտեսական 

բարձր ցուցանիշների և Էկոլոգիական նորմերի 

համապատասխանելիության, ի վիճակի է փոխարինել 

Հայաստանում և արտերկրում  կիրառվող մոլիբդենի 

խտանյութի վերամշակման տեխնոլոգիաներին: 
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Թողարկվող արտադրատեսականին է մոլիբդենի եռօքսիդը, 

ֆեռոմոլիբդենը, մետաղական մոլիբդենը, տարրական ծծումբը, 

նատրիումի սուլֆիդը, մետաղական ռենիումը, սելենը, տելուրը: 

Վերոհիշյալ տեխնոլոգիան ունի կոմերցիոն մեծ պոտենցիալ: 

Այն պաշտպանված է գյուտարարության հեղինակային 

վկայականներով և Եվրասիական արտոնագրով:  «ժնև-2003» 

գյուտերի 31-րդ միջազգային ցուցահանդեսում նշված 

արտոնագրին շնորհվել է արծաթե մեդալ: ԱՄՆ-ի Յութայի 

համալսարանի պրոֆ. Հ. Սոհնի հետ համատեղ մշակվել է  նոր 

կատարելագործված եղանակ և ստացվել է ՀՀ գյուտի 

արտոնագիր: Տեխնոլոգիան մշակվել և փորձարկվել է 

լաբորատոր պայմաններում:  

Իրականացման 
հնարավորությունները 

Առաջին փուլում նախատեսվում է կառուցել պիլոտային սարք, 

որը հնարավորություն կտա մշակել օրեկան 100 -150 կգ 

խտանյութ: Կատարելով այս սարքի վրա փորձարկումներ և 

գտնելով օպտիմալ ռեժիմները կստեղծվի տեխնոլոգիական 

ռեգլամնետ, որի հիման վրա կկառուցվի մեծ գործարան օրեկան 

10 տոննա խտանյութ վերամշակելու համար: 

Իրականացման 
խոչընդոտները 

Ֆինանսական ռեսուրսների անհրաժեշտություն, շահագռգրված 

կողմերի տեղեկատվության և համոզվածության պակասություն: 

Մոլիբդենով զբաղվող կազմակերպությունները, օգտվելով 

այսօրվա շահերից, չեն ուզում փոխել հին և բնապահպանորեն 

կեղտոտ տեխնոլոգիաները: 

Իրականացման 
արդյունքում ՋԳ 
արտանետումների 
նվազեցումը (Գգ 
CO2համ.) 

Առաջի հերթին այս տեխնոլոգիան իրականացվում է փակ 

ցիկլով և չի բերում վնասակար գազերի,այդ փվում ՋԳ-ի  կամ 

հեղուկների արտանետմանը: Շատ կարևոր է. լիովին 

դադարեցվում է շատ վտանգավոր SO2 գազի  (թթվային 

անձրևներ, մթնոլորտի ախտոտում) արտանետումները, ի  

տարբերություն Հայաստանում այսօր կիրառվող սուլֆիդային 

հանքանյութերի  պիրոմետալուրգիական մեթոդների: 

4.67 Gg CO2ham (արտանետումների նվազեցում մինչև հինգ 

անգամ) 

Հնարավոր ազդեցությունները, համատեղելիությունը և օգուտները երկրի զարգացման 
նպատակների համար 

Սոցիալական Կստեղծվեն նոր աշխատատեղեր 

Տնտեսական Տեխնոլոգիայի կիրառուման արդյուքում կտնտեսվի  բնական 

գազ: Բացի դրանից, ի տարբերություն առկա տեխնոլոգիային, 

զգալիորեն կավելանա թանկարժեք ռենիումի և այլ մետաղների 

կորզումը: 

Բնապահպանական Գործարանի շուրջը մթնոլորդը կլինի մաքուր, որովհետև 

բացառվում են SO2 գազի և այլ թափոնների արտանետումները։ 

Այլ ենթադրություններ 
և օգուտներ (շուկայի 
ներուժը) 

Տեխնոլոգիան կարող է փոխանցվել և կիրառվել արտերկրում 

Ծախսեր 
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Կապիտալի արժեքը 
Օրեկան 100-150 կգ մոլիբդենի խտանյութ վերամշակման 

համար պիլոտային սարքի պատրաստման և տեստավորման 

համար պահանջվում է 150,000 ԱՄՆ դոլար 

Շահագործման և 
պահպանման ծախսեր 

3,000 ԱՄՆ դոլար ամսական 

ՋԳ արտանետումների 
նվազեցման արժեքը  

1,606 ԱՄՆ դոլար / Գգ CO2համ 

Կյանքի տևողությունը 20 տարի 

Այլ ծախսեր 500 ԱՄՆ դոլար ամսական 

 

Տեխնոլոգիայի տեղեկատվական թերթիկ 4 Արդյունաբերություն 

Տեխնոլոգիայի 
անվանումը 

Երկարատև վերջնալույսով ֆոտոլյումիսցենտային նյութերի 

արտադրություն և կիրառում 

Ոլորտը Արդյունաբերություն 

ՋԳ արտանետումները 
ոլորտում (Գգ CO2համ.) 

620.1 Գգ CO2համ (2012) 

Ներածություն 

Ֆոտոլյումինիսցենտային նյութերի կիրառման 

սահմանափակումները հիմնականում պայմանավորված են 

կարճատև վերջնալույսով, և դրանցում պարունակվող 

վնասակար նյութերով։ 

Հայաստանի Նյութագիտության Գիտահետազոտական 

ինստիտուտի աշխատակիցները, ունենալով 

ապակեկերամիկական և կոմպոզիցյոն նյութերի ստացման 

տեխնոլոգիաների մշակման բազմամյա փորձ, տիրապետում են 

նաև դրանց արդյունաբերական արտադրության համար 

անհրաժեշտ սարքավորումները։ 

Ֆոտոլյումինիսցենտային նյութերի ստացման արտադրության և 

կիրառման տեխնոլոգիայի իրականացման գործընթացը 

նախատեսվում է իրականացնել ռեգիոնալ 

համագործակցության շրջանակներում՝ Վրաստանի գիտական 

և արդյունաբերական ձեռնարկությունների հետ համատեղ։ 

Առաջարկվող Ֆոտոլյումինիսցենտային նյութերի նոր 

ընդլայնված բաղադրությունը (հողաալկային ալյումինատների 

և սիլիկատների հիման վրա) և դրանց արտադրության 

տեխնոլոգիաները թունավոր և պայթյունավտանգ 

չեն,հրակայուն են,չեն հալվում և քայքայվում մինջև 1500 0C, չեն 

պարունակում ոադիոակտիվ նյութեր,ծանր մետաղներ և այլ 

վտանգավոր կոմպոնենտներ՝էկոլոգիապես մաքուր են և 

անվտանգ շրջակա միջավայրի համար։Այդ տեխնոլոգիների 

կիրառմաբ ստացված Ֆոտոլյումինիսցենտային նյութերը, 

վերջնալույսի երկարատևության (8-12 ժամ մինջև 

տեսանելիության շեմը 0.32 mcd DIN 67510-ստանդարտի 

համապատասխան) և հարաբերական ցածր ինքնարժեքի 

շնորհիվ կարող են կիրառվել տնտեսության տարբեր 

ոլորտներում։ 
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Իրականացման 
հնարավորությունները 

Ֆոտոլյումինիսցենտային նյութերից պատրաստված 

վահանակները կարող են կիրառվել քաղաքաշինության 

(բարձրահարկ շենքերի, խանութների, հյուրանոցների, 

հասարակական նշանակության այլ շինությունների վթարային 

ելքերը նշելու համար) Ճանապարհաշինության 

(Ճանապարհային նշանների և գծանշումների համար) 

ոլորտներում, դիզայնի այլ էլեմենտներում համապատասխան 

պիկտոգրքմմքներով։ 

Ներկայումս շուկայում ներկայացված են այս խնդիրների 

լուսադիոդային լուծումներ: Վերջիններս էներգախնայիչ են 

ունեն 0,25վտ հզորություն։Սակայն հաշվի աոնելով դրանց 

մեծաքանակ պահանջարկը և էլեկտրահաղորդման գծերի 

մոնտաժման անհրաժեշտությունը, ապա կապիտալ ծախսերը 

էականորեն աճում են։ Ֆոտոլյումինիսցենտային նյութերից 

պատրաստված վահանակները, ցուցիչները ընդհանրապես 

էլեկտրական էներգիա չեն սպառում։ 

Իրականացման 
խոչընդոտները 

Արդյունաբերական ծավալի արտադրություն հիմնելու 

նպատակով անհրաժեշտ է պատրաստել ոչ ստանդարտ 

սարքավորումներ, սերտիֆիկացնել ապրանքանմուշները 

ստանդարտնորին համապատասխան և վարել 

բանակցություններ գործընկերների հետ շուկաների 

հստակեցման վերաբերյալ։  

Իրականացման 
արդյունքում ՋԳ 
արտանետումների 
նվազեցումը (Գգ 
CO2համ.) 

3.2 Գգ CO2համ  

Հնարավոր ազդեցությունները, համատեղելիությունը և օգուտները երկրի զարգացման 
նպատակների համար 

Սոցիալական Ֆոտոլյումինիսցենտային նյութերով ճանապարհների, 

մայթեզրերի, ստորգետնյա անցումների և շենքերի մուտքերի 

աստիճանների գծանշումներ իրականացնելը կնպաստի 

երթևեկության և հետիոտների անվտանգության մակարդակի 

բարձրացմանը։ 

Տնտեսական Հաշվի առնելով կիրառման հնարավոր ծավալները, հատկապես 

քաղաքային տնտեսության համար, էականորեն կնվազեցնի 

էներգասպառումը և կապիտալ ծախսերը։ 

Բնապահպանական Համպատասխանաբար կնվազեն ՋԳ արտանետումները։ 

Այլ ենթադրություններ 
և օգուտներ (շուկայի 
ներուժը) 

Շուկայի ներուժն է մայրուղիները, ճանապարհները, 

ստորգետնյա անցումները, շենքի մուտքի աստիճանները և այլն:

Ծախսեր 

Կապիտալի արժեքը 200,000 ԱՄՆ դոլար 

Շահագործման և 
պահպանման ծախսեր 

1,000 ԱՄՆ դոլար / տարեկան 
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ՋԳ արտանետումների 
նվազեցման արժեքը  

3,125 ԱՄՆ դոլար / ԳգCO2համ 

Կյանքի տևողությունը 10-20 տարի 

Այլ ծախսեր Հանգամանքներից կախված 

 

Տեխնոլոգիայի տեղեկատվական թերթիկ 5 Արդյունաբերություն 

Technology name  
Ցեմենտի արտադրության օպտիմալացում և էներգախնայող 

տեխնոլոգիաների կիրառում Միկացեմենտ ՓԲԸ-ում 

Ոլորտը Արդյունաբերություն 

ՋԳ արտանետումները 
ոլորտում (Գգ 
CO2համ.) 

620.1 ԳգCO2համ (2012) 

Ներածություն 

Միկա-Ցեմենտ ՓԲԸ-ն գտնվում է Հրազդան քաղաքում և 

հանդիսանում է տարածաշրջանում խոշոր ցեմենտ 

արտադրողներից մեկը՝ 0․8 մլն․տոննա տարի դրվածքային 

հզորությամբ։  Ցեմենտի «Սուլֆատակայուն և Ճանապարհային» 

հատուկ տեսակների արտադրությամբ գործարանը 

տարածաշրջանում զբաղեցնում է մենաշնորհային դիրք։ Ցեմենտի 

արտադրության համար հումքի հիմնական բաղադրիչների մասով 

գործարանը ունի սեփական բազա և բոլոր անհրաժեշտ 

ենթակառուցվածքները։ Հումքային բազան ամբողջովին գտնվում է 

Հայաստանի տարածքում։    

Նոր  տեխնոլոգիայով նախատեսվում է՝ 

   1․շլակային տեխնոլոգիայի ներդրում, փոխարինելով կավային 

բաղադրիչը հրաբխային շլակով․ 

   2․ներհնոցային ջերմափոխանակիչների վերակառուցում․ 

   3․վառելիքի ռացիոնալ այրման համակարգի ներդրում՝ 

ա) տեղափոխման և կարգավորման համակարգով հագեցված  

M.A.C. տիպի  UNTERN CEMCON  արտադրության գազայրիչների 

տեղակայում․ 

 բ) Գազի տնտեսության սարքավորումների 

տեղակայում՝ավտոմատ կառավարման ավտոմատ համակարգով 

ԳԲԿ և ԳԿԿ։ 

 գ) Ավտոմատ գազաանալիզատորների տեղակայում։ 

   4․հումքային աղացների 3․2 * 15 մ վերակառուցում, ներքին 

հարմարանքների ամբողջական փոխարինմամբ, QDK22N 

սեպարատորների տեղակայմամբ։ 

Իրականացման 
հնարավորությունները 

Տեխնոլոգիայի իրականացման արդյունքում ակնկալվում է՝ 

- Կավային  բաղադրիչը հրաբխային շլակերով  

փոխարինելու արդյունքում վառարան մատուցվող նյութի  

խոնավությունը նվազեցվում է մինչև 32% , ինչը կհանգեցնի գազի 

ծախսի նվազեցմանը  20.4 մ3-ով 1տ․կլինկերի հաշվարկով  

- Հումքային աղացների 3․2 * 15 մ վերակառուցումը, ներքին 

հարմարանքների ամբողջական փոխարինման հաշվին, 12%-ով 

բարձրանում է վառարանի արդյունավետությունը, ինչը  
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կնվազեցնի էլեկտրաէներգիայի ծախսը 4.2 կՎտժ–ով 1 տոննա 

կլինկերի հաշվարկով։ 

- Շղթաների տիրույթի վերակառուցման արդյունքում 

(շղթաների դասավորվածության փոփոխումը և օվալաձև 

շղթաները կլոր շղթաներով փոխարինելը կհանգեցնի շղթաների 

ընդհանուր մակերեսի ավելացմանը) ապահովել հեռացվող 

ծխագազերի առավելագույն ջերմատվություն, ինչը կհանգեցնի 

կլինկերի թրծման տեխնոլոգիական պրոցեսի ինտենսիվացմանը և 

որպես հետևանք վառելիքի ծախսի նվազեցմանը։ 

- Գազայրիչի փոխարինումը ավտոմատ 

գազաանալիզատորով հագեցված նոր գազայրիչով կապահովի 

վառելիքի լիարժեք այրում, կլինկերի թրծման պրոցեսի 

լավարկում, նվազեցնելով վառելիքի ծախսը։ 

- Կլինկերի բարձր ակտիվության հաշվին, ապահովելով 

ցեմենտի որակական ցուցանիշները,   ցեմենտի մանրացման 

անհրաժեշտ գրանուլամետրիկ կազմը, բացառելով նյութերի 

գերմանրացումը, հասցնել հիդրավլիկ հավելումների 

մասնակցությունը 30%-ի։ Դա կհանգեցնի կլինկերի ծախսի 

նվազեցմանը և որպես հետևանք, կլինկերի թրծման պրոցեսում 

կրանյութի դեկարբոնացման և բնական գազի այրման հետևանքով 

արտանետումների և բնական պաշարների օգտագործման 

ծավալների նվազմանը։ 

- Ցեմենտի աղացի արտադրողականության բարձրացման 

հաշվին 48․5 -ից մինչև 80 տ/ժ նվազեցնել ցեմենտի աղացման 

ժամանակ էլեկտրաէներգիայի տեսակարար ծախսը 16 կՎտժ/տ 

չափով։ 

Իրականացման 
խոչընդոտները 

Չ/Գ 

Իրականացման 
արդյունքում ՋԳ 
արտանետումների 
նվազեցումը (Գգ 
CO2համ.) 

80.5 Գգ CO 2համ. 

Հնարավոր ազդեցությունները, համատեղելիությունը և օգուտները երկրի զարգացման 
նպատակների համար 

Սոցիալական Ընկերության շահույթի ավելացումը կհանգեցնի 

աշխատակիցների միջին աշխատավարձի 20% աճի։ 

Տնտեսական Իրականացման արդյունքում ակնկալվում են հետևյալ 

տնտեսական օգուտները՝ 

- Գազի տեսակարար ծախսը 1տ կլինկերի համար կնվազի 34.2 

մ3/տ-ով․ 

- Էլեկտրաէներգիայի տեսակարար ծախսը 1տ ցեմենտի համար 

կնվազի 8 կՎտժ /տ-ով․ 

- Կլինկերի պարունակությունը ցեմենտում (միևնույն որակական 

ցուցանիշների համար) կնվազի 11.5 %-ով։ 
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Բնապահպանական Բացի ածխածնի երկօքսիդից կնվազեն նաև հետևյալ 

արտանետումները՝ 

-  ցեմենտի և կլինկերի անօրգանական փոշու արտանետումները  

8.6 %  -ով, 

-  ծծմբի անհիդրիդի արտանետումները շուրջ 10 %-ով, 

-  ածխածնի օքսիդի արտանետումները 18 %-ով, 

- Ազոտի օքսիդի արտանետումները 17 %-ով։ 

Այլ ենթադրություններ 
և օգուտներ (շուկայի 
ներուժը) 

Տեխնոլոգիայի ներդրումը կնպաստի ցեմենտի ինքնարժեքի 

նվազմանը և ի վերջո իրացման շուկայի ընդլայնմանը։ 

Ծախսեր 

Կապիտալի արժեքը 3.523 միլիոն եվրո 

Շահագործման և 
պահպանման ծախսեր 

Չ/Գ 

ՋԳ արտանետումների 
նվազեցման արժեքը  

10,500 ԱՄՆ դոլար/ Գգ CO2համ 

Կյանքի տևողությունը 20 տարի 

Այլ ծախսեր Հանգամանքներից կախված 

 

Տեխնոլոգիայի տեղեկատվական թերթիկ 6 Արդյունաբերություն 

Տեխնոլոգիայի 
անվանումը 

Ջերմամեկուսիչ նյութերի արտադրություն 

Ոլորտը Արդյունաբերություն 

ՋԳ արտանետումները 
ոլորտում (Գգ CO2համ.) 

620.1 Գգ CO2համ (2012) 

Ներածություն 

Շենքերում էներգախնայողության ապահովման և էներգետիկ 

ծախսերի նվազեցման ամենաարդյունավետ միջոցը միշտ եղել և 

մնում է պատշաճ ջերմամեկուսացումը: Հնուց ի վեր, հայ 

շինարարները, որպես պատի կոնստրուկտիվ լուծում, կիրառել են 

ավանդական «միդիս» շարվածքը: Այն իրենից ներկայացնում էերկու 

շարք (50սմ) շարված տուֆե քարեր, որոնց արանքները լցված են 

տուֆի մանր ջարդոն (խիբար), բնական և արհեստական 

(արդյունաբերական այրման թափոններից) խարամներ, պեմզա և 

այլն: Քարերի շարքը ամրակցված է կրացեմենտային շաղախով: 

Չնայած տուֆը իրենից ներկայացնում է հրաբխային նստվածքային 

ծակոտկեն ապար և աչքի է րնկնում լավ ջերմամեկուսիչ 

հատկությունով, այնուամենայնիվ «միդիս» շարվածքով 

իրականացված պատերը չեն բավարարում ջերմային 

պաշտպանության ժամանակակից պահանջներին:  

Այսօր ՀՀ-ում լայն կիրառություն են գտել համեմատաբար «նոր» 

սերնդի շինարարական ջերմամեկուսիչ նյութեր, որոնց կիրառման 

արդյունքում հնարավոր է զգալիորեն բարձրացնել շենքերի 

էներգետիկ արդյունավետությունը: 

Հայկական շուկայում հիմնականում ներկայացված են պեռլիտից, 
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հանքային և բազալտե մանրաթելերից, ապակեմանրաթելերից, 

փրփրապոլիստիրոլից և փրփրապոլիուրեթանից պատրաստված 

ջերմամեկուսիչ նյութեր և արտադրանք: Շուկայում առկա են նաև 

ճառագայթային ջերմափոխանցման պաշտպանության համար 

նախատեսված փրփրապոլիէթիլենային և thermo-reflex տեսակի 

ջերմաանդրադարձիչներ: 

Իրականացման 
հնարավորությունները 

Հանքային բամբակից ջերմամեկուսիչ նյութերի դասին են 

պատկանում քարե մանրաթելերից (բազալտ, դիաբազ) և ապակե 

մանրաթելերից պատրաստված ջերմամեկուսիչ նյութերը: Այս 

դասին պատկանող ջերմամեկուսիչ նյութերը արտադրվում են 

ներքնակների, բամբակի ինչպես նաև հարթ սալերի տեսքով: 

Խտությունը կախված նյութի տեսակից կարող է տատանվել 10-150 

կգ/մ3: Ապակե բամբակի և հանքային բամբակի արտադրության մեջ 

կիրառվում են կապակցող նյութեր՝ բացառությամբ բազալտե 

գերնուրբ մանրաթելերից ստացվող արտադրատեսակներում: Քարե 

բամբակից պատրաստված ջերմամեկուսիչ արտադրանքը 

առանձնանում է ջերմապաշտպանիչ բարձր ցուցանիշներով և 

քիմիական նյութերի ազդեցության նկատմամբ բարձր 

կայունությամբ: 

Ջերմամեկուսիչ նյութերի արտադրության համար օգտագործվում է 

փքեցված պեռլիտ: Փվեցքած պեռլիտը, որի խտությունը կազմում է 

50-150 կգ/մ3, ստացվում է հումքային պեռլիտից՝ խտությունը 

1,100կգ/մ3, 850-900°C պայմաններում ջերմային մշակման 

արդյունքում: Մշակման արդյունքում պեռլիտի ծավալը մեծանում է 

7-15 անգամ: Փքեցված պեռլիտի հումքից պատրաստված 

ջերմամեկուսիչ նյութերի տեխնիկական բնութագրերը բերված են 

Աղյուսակում. 
№ Արտադրանք Խտություն, 

կգ/մ3 

Ջերմահաղորդականության

գործակից, Վտ/մ°C 

1. Փքեցված պեռլիտե ավազ 50-150 0.038-0.058 

2. Փրփրապակե հատիկներ 150-200 0.058-0.076 

3. Պեռլիտասիլիկատային 

սալեր և սեգմենտներ 

200-270 0.06-0.07 

4. 
Ճկուն պեռլիտային 

ջերմամեկուսիչ 

ներքնակներ 

80-120 0.04-0.045 

5. Պեռլիտացեմենտային 

սալեր 

400-500 0.06-0.14 

6. Պեռլիտագիպսային 

սալեր 

270-330 0.165 

7. Փրփրապակե 

հատիկային սալեր

225-325 0.059-0.065 

 

Իրականացման 
խոչընդոտները 

Այս փուլում, կպահանջվի ձեռք բերել և/կամ պատրաստել որոշ ոչ 

ստանդարտ սարքավորումներ, պետք է ձեռք բերել անհրաժեշտ 

քանակության ապրանքային արտադրանքի նմուշներ, 

իրականացնել համապատասխանության հավաստագրումը դեպի 

համապատասխան ստանդարտների, և բանակցություններ վարել 
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շահագրգիռ կազմակերպությունների և պոտենցիալ 

հաճախորդների հետ: 

Իրականացման 
արդյունքում ՋԳ 
արտանետումների 
նվազեցումը (Գգ CO2համ.) 

106.4 Գգ CO2համ  

Հնարավոր ազդեցությունները, համատեղելիությունը և օգուտները երկրի զարգացման 
նպատակների համար 

Սոցիալական Աղքատության նվազեցում, գործազրկության կրճատում, 

աշխատատեղերի ստեղծում, եկամուտների բարձրացում: 

Տնտեսական Ջերմամեկուսիչ նյութերի արտադրության զարգացում, պեռլիտ և 

բազալտ տեղական հումքի հիման վրա: 

Բնապահպանական ՋԳ արտանետումների կրճատումը առանցքային ոլորտներից 

մեկում՝ հասարակական, առևտրային և բնակելի շենքերում: 

Այլ ենթադրություններ և 
օգուտներ (շուկայի 
ներուժը) 

ՀՀ-ում հումքային պեռլիտ արտադրում են «Լեվադան» ՍՊԸ և 

«Արագած-Պեռլիտ» ԲԲԸ: Փքեցված պեռիլտ և դրանից 

ջերմամեկուսիչ 

նյութեր արտադրում են հետևյալ ընկերությունները՝ «Ապագա Տուն» 

ՍՊԸ, «Էկոպեռլիտ» ՍՊԸ, «Թերմոմիներալ» ՍՊԸ, «Սաֆեգ Գրուպ» 

ՍՊԸ, «Վանի» ՍՊԸ, «Գիտաարտադրական Տնաշեն» ՍՊԸ, «Քար և 

սիլիկատներ» ՓԲԸ: Բազալտե գերնուրբ և նուրբ մանրաթելերից 

ջերմամեկուսիչ արտադրանք արտադրում է «Արջերմեկ» ՍՊԸ: ՀՀ 

քարե բամբակ ներմուծում են «Յունիփուլ» ՍՊԸ, «Կնաուֆ Արմենիա» 

ՍՊԸ, «Ակվատուս» ՍՊԸ և «Սարմէ Գրուպ» ՍՊԸ: Ապակե 

մանրաթելերից ջերմամեկուսիչ նյութեր ներմուծում են՝ «Օջախ-Ե» 

ՍՊԸ, «Առանցք» ՍՊԸ, «Արևիկ» ՍՊԸ, «Նորիկ Հակոբջանյան» 

Շինանյութի Առևտրային Բազա, «Կոմֆորտ Ռ և Վ» ՍՊԸ, 

«Կլիմատեքնիք» ՍՊԸ, «Սեմուր ընդ կո» ՍՊԸ: 

Ծախսեր 

Կապիտալի արժեքը 17,500,000 ԱՄՆ դոլար 

Շահագործման և 
պահպանման ծախսեր 

60,000 ԱՄՆ դոլար / տարեկան 

ՋԳ արտանետումների 
նվազեցման արժեքը  

8.200 ԱՄՆ դոլար / ԳգCO2համ 

Կյանքի տևողությունը 20 տարի 

Այլ ծախսեր Հանգամանքներից կախված 

 

Տեխնոլոգիայի տեղեկատվական թերթիկ 7 Արդյունաբերություն 

Տեխնոլոգիայի 
անվանումը 

Նոր տիպի արևային ջրատաքացուցիչների արտադրություն 

Ոլորտը Արդյունաբերություն 

ՋԳ արտանետումները 
ոլորտում (Գգ CO2համ.) 

620.1 Գգ CO2համ (2012) 
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Ներածություն 

Ներկայացվող արևային ջրատաքացուցիչների նոր 

տեխնոլոգիան մշակվել է «Արևիկ» ընկերության կողմից,որն 

ունի երկարամյա  փորձառություն արևային 

ջրատաքացուցիչների պատրաստման,փորձարկման և 

տեղակայման ոլորտում: 

  Ի տարբերություն հայտնի մետաղյա (ապակե խողովակներով) 

ջրատաքացուցիչների, որոնց արժեքը 1.5 մ2  օգտակար 

մակերեսի համար կազմում է չուրջ է 500 ԱՄՆ 

դոլար,առաջարկվող պլաստիկ պանելների 1 մ2  մակերեսի 

արժեքը չի գերազանցում 100 ԱՄՆ դոլարը,իսկ ամբողջական 

պանելի կչիռը շուրջ 5 կգ է: Ջրատաքացուցիչ պանելի բոլոր 

բաղկացուցիչ մասերը պատրաստված են պլաստիկ 

նյութերից՝իրանը,խողովակները և այլ: 

Արտադրողականությունը, արևի ճառագայթման միջին 

ինտենսիվության ժամանակ կազմում է 60 լ/ժամում 700C ջուր: 

Դրանց  արդյունավետությունը էապես չի տուժում հայտնի 

արևային պանելների համեմատ,սակայն առկա են մի շարք 

առավելություններ:Մասնավորապես,թեթև լինելու շնորհիվ 

զգալի հեշտանում է դրանց հավաքակցումը և մոնտաժումը , 

հատկապես խոշոր համակարգերի տեղակայման ժամանակ: 

   Այդ ջրատաքացուցիչների նմուշները արդեն պատրաստված 

են և անցել են համապատասխան փորձարկումներ:   

Իրականացման 
հնարավորությունները 

Հայաստանը, ինչպես նաև ողջ տարածաշրջանը, գտնվում են 

նպաստավոր պայմաններում,արևի եներգիայից լայնորեն 

օգըվելու տեսակետից: Մասնավորապես, Հայաստանի տարբեր 

շրջաններում արևի ճառագայթումը կազմում է 1,400-1,740 

կՎտ/մ2: Շուկայի ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս,որ 

արևային պանելների կիրառման պահանջարկի սակավությունը 

պայմանավորված է միմիայն ավանդական 

ջրատաքացուցիչների հարաբերական բարձր արժեքով,կամ 

գնողունակուրյան ցածր մակարդակով: Առաջարկվող 

տեխնոլոգիան շուրջ 3.5 անգամ մատչելի է և անհամեմատ 

դյուրին տեղակայման տեսանկյունից: 

Նշված առավելությունները և շուկայի ուսումնասիրությունր 

համոզմունք են առաջացնում արդյունաբերական ծավալների  

արտադրություն հիմնելու վերաբերյալ:  

Հնարավոր է կազմակերպել այդպիսի կոլեկտորների 

լայնածավալ արտադրությունը (1,000 միավոր օրական)։ 

Իրականացման 
խոչընդոտները 

Նախագիծը (գործապանի կառուցումը) կարող է լինել շահավետ 

(ՆՇՆ = 16-18 %) տարեկան 100 հազար և ավելի պանելներ 

արտադրելու և նախանշված գներով իրացնելու պայմաններում։ 

Մինչդեռ իրատեսական ենք համարում, որ սկզբնական 

շրջանում, պահանջարկը չի գերեզանցի 25 հազարը։ Հետևաբար 

անհրաժեշտություն է առաջանում ներգրավելու ցածր 

տոկոսադրույքով վարկեր կամ դրամաշնորհներ, ինչպես նաև 
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միջոցներ ձեռնարկել շահառուների իրազեկվածությունը 

բարձրացնելու ուղղությամբ։ 

Իրականացման 
արդյունքում ՋԳ 
արտանետումների 
նվազեցումը (Գգ 
CO2համ.) 

0.78-3.9 Գգ CO2համ. (25,000-100,000 հատ պանել իրացնելու 

պայմաններում) 

Հնարավոր ազդեցությունները, համատեղելիությունը և օգուտները երկրի զարգացման 
նպատակների համար 

Սոցիալական Առաջարկվող պլաստիկ արևային ջրատաքացուցիչները թույլ 

կտա ցածր եկամուտ ունեցող մարդիկ գնել և օգտագործել այդ 

համակարգերը և ստանալ տաք ջուրը ամառային ժամանակում 

լվանալու համար և ամենօրյա օգտագործման համար: Սա 

հատկապես կարևոր է, գազի և էլեկտրաէներգիայի սակագների 

թանկացման պարագայում: Բացի այդ, կստեղծվեն նոր 

աշխատատեղեր բնակչության համար: 

Տնտեսական Արևային ջրատաքացուցիչների առևտրային գինը հայկական 

շուկայում բավականին բարձր է և, հետևաբար, վաճառքի 

քանակները փոքր են: Ամբողջությամբ պլաստիկ արևային 

ջրային կոլեկտորների գինը շատ ավելի էժան է և կլինի 

անհամեմատ մատչելի լայն բնակչության համար: Բացի այդ, 

շուկայի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ կա այնպիսի 

համակարգերի մեծ պահանջարկ սննդի վերամշակման 

օբյեկտներում, ռեստորաններում, հյուրանոցներում, 

դպրոցներում, քիմիական ձեռնարկություններում և այլն:  

Բնապահպանական Հայտնի է, որ արևային ջրատաքացուցիչները համարվում են 

էկոլոգիապես մաքուր, քանի որ հանածո վառելիք չի 

պահանջվում դրանց գործունեության համար: 

Այլ ենթադրություններ 
և օգուտներ (շուկայի 
ներուժը) 

Ամբողջովին պլաստիկ Արևային ջրատաքացուցիչները կարելի 

է արտահանել և իրացնել տարածաշրջանային և այլ 

երկրներում: 

Ծախսեր 

Կապիտալի արժեքը 
Օրական 1,000 միավոր պլաստիկ արևային ջրատաքացուցիչ 

արտադրության գործարանի ստեղծման համար կպահանջվի 

մոտ 160,000 ԱՄՆ դոլար: 

Շահագործման և 
պահպանման ծախսեր 

130,000 ԱՄՆ դոլար /ամսական 

ՋԳ արտանետումների 
նվազեցման արժեքը  

2,050 ԱՄՆ դոլար / Գգ CO2համ  

Կյանքի տևողությունը Շուրջ 20 տարի 

Այլ ծախսեր Մոտ 10,000 ԱՄՆ դոլար /ամսական 
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Տեխնոլոգիայի տեղեկատվական թերթիկներ Հողերի օգտագործում և անտառային 

տնտեսություն ոլորտում ընտրված տեխնոլոգիաների համար 

Տեխնոլոգիայի տեղեկատվական թերթիկ 1 Հողերի օգտագործում և անտառային 

տնտեսություն 

Տեխնոլոգիայի 
անվանումը 

Անտառների կայուն կառավարում 

Ոլորտը Հողերի օգտագործում և անտառային տնտեսություն 

ՋԳ արտանետումները 
ոլորտում (Գգ CO2համ.) 

-531.4 (2012) 

Ներածություն 

1990-ականների սկզբի տնտեսական և էներգետիկ ճգնաժամի 

պայմաններում տեղի է ունեցել անտառի գերշահագործում, ինչի 

արդյունքում արձանագրվել է անտառածածկ մակերեսի զգալի 

կրճատում (ըստ փորձագիտական գնահատականների այդ 

տարիներին անտառահատումների ծավալը կազմել է տարեկան 

800,000-ից 1,000,000 մ3): ՄԱԿ-ի Հազարամյակի զարգացման 

ծրագրի շրջանակում մշակված դրական սցենարի համաձայն, 

Հայաստանի անտառածածկ տարածքների վերակագնման 

արդյունքում անտառները 2015թ. պետք է կազմեին 

հանրապետության տարածքի 12%-ը, այնինչ 2014թ. դրությամբ այն 

դեռ կազմում է 11.2%-ը կամ մոտ 350 հազար հա:  

Կլիմայի փոփոխությունից սպասվող ռիսկերը. 

 Անտառների սահմանների և տեսակային կազմի 

փոփոխություն, 

 Հրդեհների հավանականության աճ,  

 Անտառների ստորին գոտու բարձրացում դեպի վեր 200-

400մ` 2100 թ.  

 Վերաճի և վերականգնման ներուժի փոփոխություն,  

 Հիվանդությունների և վնասատուների ավելացում, 

 Անտառների դեգրադացման հետևանքով տնտեսական 

կորուստներ, կենսաբազմազանության նվազում, հողի 

էրոզիա:  

Առաջարկվող Տեխնոլոգիաներ.  

Անտառների կայուն կառավարումը ենթադրում է ստորև 

ներկայացվող տեխնոլոգիաների ու միջոցառումների համալիր 

իրականացում:  

Որպես կայուն կառավարման առաջնային նախադրյալ 

անհրաժեշտ է իրականացնել անտառների գույքագրում և դրա 

հիման վրա՝ պարբերական մոնիտորինգ: 

 Տեխնոլոգիայի հիմնական բաղադրիչներն են՝  

1. Անտառների պահպանում, պաշտպանություն և կառավարում,  

2. Անտառների վերականգնոմ և ռեգեներացիա 
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3. Դեգրադացված անտառների վերականգնում և 

անտառշինություն 

4. Հատուկ պահպանվող տարածքների բուֆերային գոտիների 

ստեղծում, 

5. Օպտիմալ անտառապատում, անտառապատ տարածքների 

ընդլայնում, 

6. Անտառպաշտպանական միջոցառումների իրականացում, 

ներառյալ՝ պայքար վնասատուների և հրդեհների դեմ  

Կայուն կառավարման հիմնական միջոցառումներն են 

o կառավարվող անտառների մակերեսի ընդլայնում,  

o անտառների բնական վերաճին օժանդակություն և 

անտառշինություն, 

o ծառատեսակների ցանքի իրականացում, 

o նոր անտառների հիմնում և խնամք, 

o ջրամատակարարման ապահովում և սողանքների 

վերահսկում, 

o անտառների պահպանում ապօրինի հատումներից, 

o անտառների պաշտպանություն վնասատուներից, 

կենդանիների արածեցումներից և գյուղատնտեսական 

գործունեությունից:  

Իրականացման 
հնարավորությունները 

Տեխնոլոգիայի իրականացման համար առկա է բարենպաստ 

միջավայր, մասնավորապես՝ ՀՀ կառավարության կողմից 

ընդունվել է որոշում ԿՓՇԿ ներքո Ազգային մակարդակով 

սահմանված նախատեսվող գործողություններ հաստատելու 

մասին: Միաժամանակ այս տեխնոլոգիայի ներդրման 

ուղղությամբ ծրագրեր են իրականացնում ՄԱԿ-ի Զարգացման 

ծրագրի (UNDP) հայաստանյան գրասենյակը, որի կողմից 

մեկնարկել է «Հողերի և անտառի կայուն կառավարման ներդրումը 

Հյուսիս-արևելյան Հայաստանի չոր լեռնային լանդշաֆտներում» 

UNDP/GEF (Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամ) լայնածավալ 

ծրագրի նախապատրաստական գործողությունների ծրագիրը և 

Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերությունը 

(GIZ) իրականացնում է  «Կենսաբազմազանության կայուն 

կառավարում» ծրագիրը և այլն:  

Տեխնոլոգիայի իրականացման արդյունքում ոչ միայն 

կվերականգնվեն, այլև կընդարձակվեն անտառածածկ 

տարածքները, ինչը զգալի ազդեցություն կունենա 

արտանետումների ընդհանուր ծավալի վրա, մթնոլոտային օդի 

վրա, կլիմայի վրա և անտառի հետ փոխկապված բազմաթիվ 

էկոհամակարգերի վրա: Կլիմայի փոփոխության մեղմումը 

կխոչընդոտի տափաստանային և անտառային համակարգերի 

տեղաշարժը և կկանխի տարբեր էկոհամակարգերի կազմի և 

կառուցվածքի մեծ փոփոխությունները:  

Իրականացման 
խոչընդոտները 

Տեխնոլոգիայի ամբողջական և արդյունավետ ներդրման 

սահմանափակումներ կարող են լինել անհրաժեշտ ֆինանսական 
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միջոցների անբավարար լինելը, բնակչության կենսամակարդակն 

ու կյանքի պայմանները, ապօրինի հատումները և որպես 

վառելափայտ անտառանյութի մեծ ծավալներով օգտագործման 

փաստը բնակչության կողմից, տարբեր կազմակերպությունների 

կողմից համանման ծրագրերի իրականացման գործընթացի մեկ 

կենտրոնի կողմից համակարգման բացակայությունը և այլն: 

Իրականացման 
արդյունքում ՋԳ 
արտանետումների 
նվազեցումը (Գգ 
CO2համ.) 

Տեխնոլոգիայի իրականացման արդյունքում նախ անտառի 

կենսազանգվածի աճի հաշվին կավելանա կլանումների ծավալը, 

իսկ ապօրինի հատումների դեպքերի նվազեցման և 

վառելափայտի ծավալների կրճատման շնորհիվ կնվազեն նաև 

CO2 արտանետումները: -1,498 տ CO 2 համ./տարի, հա 

Հնարավոր ազդեցությունները, համատեղելիությունը և օգուտները երկրի զարգացման 
նպատակների համար 

Սոցիալական 

Տեխնոլոգիայի ամբողջական իրականացումը կնպաստի 

համապատասխան ոլորտներում աշխատատեղերի ավելացմանը, 

բայց միաժամանակ բացասաբար կանդրադառնա բազմաթիվ 

տնային տնտեսությունների սոցիալական վիճակի վրա: 

Համաձայն տարբեր հետզոտությունների արդյունքների, 

Հայաստանի տնային տնտեսությունների 31-34 %-ի համար 

ջեռուցման և այլ նպատակներով օգտագործվող էներգիայի 

ստացման հիմնական աղբյուրը վառելափայտն է: Ապօրինի 

հատված վառելափայտի ծավալների կրճատումը կստիպի տնային 

տնտեսություններին օգտագործել էներգիայի ավելի թանկ 

աղբյուրներ, ինչը էական բեռ կդառնա նրանց բյուջեների համար:  

Տնտեսական 

Տեխնոլոգիայի իրականացման ֆինանսավորման հիմնական բեռը 

բաժին է ընկնելու պետական բյուջեին, որի պատճառով 

կկրճատվեն տնտեսական և սոցիալական զարգացմանն ուղղված 

ֆինանսավորման ծավալները: 

Բնապահպանական 

Դրական ազդեցություն անտառի և այլ էկոհամակարգերի ու 

կենսաբազմազանության վրա, կլիմայի բարելավվում և 

կարգավորում, մթնոլորտում փոշու պարունակության կրճատում, 

հողերի պաշտպանություն և անապատացման ռիսկի նվազեցում, 

հեղեղումների և սողանքների ռիսկի նվազեցում: 

Այլ ենթադրություններ 
և օգուտներ (շուկայի 
ներուժը) 

 Չ/Գ 

Ծախսեր 

Կապիտալի արժեքը 1,800 ԱՄՆ դոլար / հա 

Շահագործման և 
պահպանման ծախսեր 

115 ԱՄՆ դոլար / հա 

ՋԳ արտանետումների 
նվազեցման արժեքը  

-1.2 ԱՄՆ դոլար /տ CO2համ (տարի, հա) 

Կյանքի տևողությունը 20 տարի 

Այլ ծախսեր Չ/Գ 
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Տեխնոլոգիայի տեղեկատվական թերթիկ 2 Հողերի օգտագործում և անտառային 

տնտեսություն 

Տեխնոլոգիայի 
անվանումը 

Բազմամյա տնկարկների մշակության նոր տեխնոլոգիա 

Ոլորտը Հողերի օգտագործում և անտառային տնտեսություն 

ՋԳ 
արտանետումները 
ոլորտում (Գգ CO2համ.) 

 -1.4 (2012) 

Ներածություն 

90-ական թվականների սկզբից առ այսօր գյուղատնտեսությունը և, 

մասնավորապես՝ բուսաբուծությունը հանդիսանում է երկրի 

տնտեսության կարևորագույն ոլորտներից: Այս ոլորտում 

անկախության հռչակումից անմիջապես հետո իրականացվեց  հողի 

և գյուղատնտեսական արտադրության մյուս միջոցների, 

սպասարկող ենթակառուցվածքների, գյուղմթերք իրացնող ու 

վերամշակող կազմակերպությունների մասնավորեցման 

քաղաքականություն։ Դրական նշանակալի էֆեկտին զուգահեռ, 

մասնավորեցումը ունեցավ նաև բացասական հետևանքներ 

 Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը մասնատվեցին 

(ավելի քան 1.2 միլիոն հողակտոր), որի հետևանքով ընկավ 

դրանց մշակության արդյունավետությունը: 

 բազմամյա տնկարկների մեծ մասը վերածվեց 

հացահատիկային մշակաբույսերի տարածքների: Եվ միայն 

վերջին տարիներին է նկատվում պտղատու այգիների 

տարածքի աճ: 

 Էապես կրճատվեց անօրգանական և օրգանական 

պարարտանյութերի օգտագործման ծավալները: Տնտեսական 

բարեփոխումներին նախորդած տարիների հետ համեմատած 

ներկայումս 7-8 անգամ կրճատվել է հանքային, գրեթե 18 

անգամ՝ օրգանական պարարտանյութերի և բույսերի 

պաշտպանության միջոցների օգտագործումը: 

 պրակտիկայից դուրս մնացին հողօգտագործման առաջավոր 

տեխնոլոգիաները: 

 վատթարացավ ոռոգման համակարգը, մեծացան ծախսերը և 

չմշակվող հողատարածքները,  

 խաթարվեց հողատեսքերի նպատակային օգտագործման 

պրակտիկան և այլն։ 

Գյուղատնտեսության զարգացման ապագայի տեսլականը իներցիոն 

սցենարի դեպքում հանգում է բավականին անմխիթար 

հետևանքների: Համաձայն Համաշխարհային բանկի 

գնահատականների, Հայաստանի տարածքը կլիմայի փոփոխության 

առումով լինելով առավել զգայուն երկիր, համապատասխան 

միջոցառումների և տեխնոլոգիաների բացակայության դեպքում 

ենթակա է անապատացման ռիսկին: Ջերմաստիճանի բարձրացումն 
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ու տեղումների կրճատումը հանգեցնելու են անապատային, 

կիսաանապատային և չորային բաց անտառների տարածքների 

ընդլայնմանը՝ վերին սահմանների ուղղահայաց տեղաշարժումով:  

Այս փոփոխությունները տնտեսական, սոցիալական և 

բնապահպանական առումով ուղղակի ազդեցություն կունենան 

հողօգտագործման վիճակի և բուսաբուծության զարգացման վրա՝ 

հողերի դեգրադացման, անապատացման և չմշակվող տարածքների 

ընդլայնման տեսքով: Իրավիճակն էլ ավելի կբարդանա՝ հաշվի 

առնելով այն փաստը, որ Հայաստանի:  Հանրապետության 232.9 հազ. 

հա ոռոգելի հողատարածքներից փաստացի ոռոգվում է շուրջ 154.2 

հազ. հա, իսկ զգալի տարածքներ չեն մշակվում ջրի բացակայության, 

ոչ շահութաբեր լինելու և այլ պատճառներով: Երաշտից բացի 

հաճախակի են դարձել նաև այլ արտակարգ երևույթները, օրինակ, 

ցրտահարութունները, կարկուտը, տեղատարափ անձրևները, որոնք 

ևս զգալի վնաս են հասցնում գյուղատնտեսությանը և շատ 

դեպքերում նաև հողային ռեսուրսներին:  Հայաստանում 

գյուղատնտեսական նշանակության հողերը (համաձայն 2013թ. 

հրապարակված տվյալների) կազմում են 2,051.0 հազար հա, որից՝ 

վարելահողերը՝ 448.2 հազար հա, բազմամյա տնկարկները՝ 33.3 

հազար հա, խոտհարքերը՝ 121.8 հազար հա, արոտավայրերը՝ 1,055.3 

հազար հա, այլ հողերը՝ 392.4 հազար հա: Գյուղատնտեսական 

մշակաբույսերի աճեցման ստորին սահմանը սկսվում է ծովի 

մակերևույթից 400մ-ից, իսկ վերին սահմանը հասնում է ծովի 

մակերևույթից 2,300մ: Հանրապետության տարածքի 40% պիտանի չէ 

գյուղատնտեսական նպատակներով օգտագործման համար: 

Ներկայումս մեկ գյուղացիական տնտեսությանը միջին հաշվով 

բաժին է ընկնում 1.4 հա գյուղատնտեսական հողատեսքեր, այդ 

թվում՝ 1.1 հա վարելահող, որը հնարավորություն չի ընձեռում 

իրականացնել ինչպես ինտենսիվ տեխնոլոգիաների կիրառումն ու 

արդյունավետ տնտեսավարում, այնպես էլ գյուղտեխնիկայի 

օգտագործումը` ժամանակի և ռեսուրսների նվազ ծախսումներով: 

Բացի դա տարբեր գործոնների հետևանքով ներկայումս 

վարելահողերի 29 տոկոսը կամ 130 հազար հեկտարը տարբեր 

պատճառներով նպատակային նշանակությամբ չի օգտագործվում, 

ուստի ռազմավարական կարևորագույն խնդիր է հողօգտագործման 

արդյունավետության բարձրացման նպատակային ծրագրի 

իրականացումը։  

Կլիմայի փոփոխությունից սպասվող ռիսկերը․ 

 Ակնկալվում է ոռոգման ջրի պակաս և միաժամանակ 

պահանջարկի աճ 

 Երաշտի ռիսկերի աճ, հողի խոնավության նվազում` 10-30 %, 

ջրի դեֆիցիտի աճ` 25-30 %.  

 Կանխատեսվում է արտակարգ հիդրոօդերևութաբանական 

երևույթների հաճախակիության և ինտեսիվության աճ  

 Ակնկալվում է վնասատուների քանակի և տարածվածության 

աճ 
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Առաջարկվող Տեխնոլոգիաներ.  

Տեխնոլոգիա 2.  

Բազմամյա տնկարկների մշակության նոր տեխնոլոգիա 

Հիմնական միջոցառումներ․ 

o ընդլայնել պտղի և խաղողի  տեղական և սելեկցիոն սորտերի 

դաշտային հավա-քածուները` կոլեկցիոն այգիների 

ընդլայնման ճանապարհով 

o խաղողի սելեկցիայի աշխատանքների նպատակաուղղում 

ցրտադիմացկուն, բարձրորակ, փոխադրաունակ, սեղանի, 

ունիվերսալ և տեխնիկական նոր սորտերի ստեղծմանն ու 

ներդրմանը, 

o կիրառել պտղատու (մասնավորապես՝ ծիրանենու) այգիներ 

հիմնելու նոր տեխնոլոգիա միջշարային ավելի փոքր 

տարածությունների օգտագորման տեխնոլոգիայով: Օրինակ,  

Հայաստանի պայմաններում ներկայում կիրառվող 

տեխնոլոգիայի դեպքում այգիների 1 հա-ում տնկվում է 156 

ծառ, մշակության նոր մեթոդի կամ տեխնոլոգիայի դեպքում 

1 հա-ի վրա հնարավոր է տնկել է մինչև 1000 ծառ: 

Կենսազանգվածը, որը գտնվում է 8 x 8, 8 x 6, կամ 7 x 4 մետր 

խտության 100 ծառերի վրա նույնն է, ինչ խիտ 

տնկարկներում 1000 ծառի վրա, բայց վերջինիս վրա այդ 

կենսազանգվածը գոյանում է ոչ թե 20 տարվա, այլ 5 տարվա 

ընթացքում: դաշտապաշտպան անտառաշերտերի 

վերականգնում 

o Դաշտապաշտպան անատառային շերտերի վերակագնում և 

նորերի հիմնում։ 

Իրականացման 
հնարավորություններ
ը 

Տեխնոլոգիայի իրականացման համար առկա է բարենպաստ 

միջավայր, մասնավորապես ՀՀ կառավարության կողմից մշակվել և 

ընդունվել են մի քանի ռազմավարություններ, որոնք վերաբերում են 

ՀՀ տարածքային համաչափ զարգացմանը, գյուղի և 

գյուղատնտեսության զարգացմանը և այլն, որոնցում առաջադրված 

քաղաքական նպատակները բավարար հիմք են ստեղծում այս 

տեխնոլոգիաների ներդրման համար: 

Տեխնոլոգիաների արդյունավետ ներդրման հնարավորություն 

կարող է լինել գյուղատնտեսական կոոպերացիայի զարգացումը 

բազմաձևության ու կամավորության սկզբունքով և մեկ 

տնտեսության հաշվով հողատարածության մեծացումը, որի շնորհիվ 

կապահովվի աշխատուժի և կապիտալի արտադրողականության 

աճ։  

Իրականացման 
խոչընդոտները 

Տեխնոլոգիաների արդյունավետ կիրառումը էապես մեծացնելու է 

գյուղատնտեսական արտադրանքի  ծավալը: Սակայն գյուղմթերքի 

իրացման շուկայի ձևավորված չլինելը, մթերման ցածր մակարդակը, 

ներքին փոքր պահանջարկը, համապատասխան 

ենթակառուցվածքների բացակայությունը կարող են ձախողել ողջ 

գործընթացի հաջողությունը: 
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Հաջորդ լրջագույն խոչընդոտը ֆինանսական միջոցների նվազ 

մատչելիությունն է, ինչը պայմանավորված է վակերի բարձր 

տոկոսադրույքներով և վարկերի տրամադրման ժամկետներով: 

Այլ խոչընդոտներ կարող են լինել․  

 Ռիսկերի մեղմացման միջոցառումների անբավարար 

իրականացումը և ապահովագրական համակարգի 

բացակայությունը։ 

 գյուղացիական տնտեսությունների կողմից 

նորարարությունների, նոր տեխ¬նոլոգիաների, նոր 

գիտելիքների ընկալման և կիրառման նկատմամբ բարձր 

դիմա-դրողականությունը, 

 Թույլ զարգացած ենթակառուցվածքները, ինչպիսիք են՝ 

ճանապարհները, անհուսալի ոռոգման համակարգերը և այլն։

Իրականացման 
արդյունքում ՋԳ 
արտանետումների 
նվազեցումը (Գգ 
CO2համ.) 

Պտղի և խաղողի այգիների մշակության նոր տեխնոլոգիայի 

ներդրման արդյունքում հողօգտագործման այս կատեգորիայում 

էապես կմեծանա ածխածնի կլանումը կենսազանգվածի արագ աճի 

շնորհիվ: 

Կավելանա օրգանական ածխածնի պաշարը հողում և կբարելավեն 

հողի որակական հատկանիշները:  374 տ CO2համ./տարի, հա 

Հնարավոր ազդեցությունները, համատեղելիությունը և օգուտները երկրի զարգացման 
նպատակների համար 

Սոցիալական 

Տեխնոլոգիաների ամբողջական իրականացումը կնպաստի 

գյուղատնտեսությունում զբաղվածության և բնակչության 

եկամուտների աճին, ինչը ենթադրում է նաև գյուղական 

համայնքներում արտագաղթի և աղքատության մակարդակի 

կրճատում: Զգալիորեն կավելանան համայնքային բյուջեների 

եկամուտները: Կբարձրանա քաղաքացիական հասարակության 

դերակատարումը համայնքի կառավարման գործում: Բավարար 

միջոցներ կլինեն համայնքներում սոցիական խնդիրները լուծելու 

համար և այլն։ 

Տնտեսական 

o Գյուղատնտեսական արտադրանքի աճ, վերամշակող 

արդյունաբերության զարգացում:  

o Էկոլոգիապես մաքուր և մրցունակ գյուղատնտեսական 

արտադրանքը և դրանից պատրաստված սննդամթերքը 

պարենային ներկա ճգնաժամի պայմաններում հնարավոր 

կլինի արտահանել ԵՏՄ երկրներ: 

o  Համայնքերի զարգացման համար լրացուցիչ ֆինանսական 

հոսքեր: 

Բնապահպանական 

o Դրական ազդեցություն բնական էկոհամակարգերի ու 

կենսաբազմազանության վրա, 

o հողերի էրոզիայի ու անապատացման ռիսկի նվազեցում, 

հեղեղումների և սողանքների ռիսկի նվազեցում, 

o Դրական ազդեցություն ջրային ռեսուրսների շրջապտույտի 

վրա: 
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Այլ 
ենթադրություններ և 
օգուտներ (շուկայի 
ներուժը) 

 Չ/Գ 

Ծախսեր 

Կապիտալի արժեքը 765 ԱՄՆ դոլար / հա 

Շահագործման և 
պահպանման 
ծախսեր 

110 ԱՄՆ դոլար / հա 

ՋԳ 
արտանետումների 
նվազեցման արժեքը  

 

2.04 ԱՄՆ դոլար / տ CO2համ. (տարի, հա) 

Կյանքի տևողությունը 5 տարի 

Այլ ծախսեր Չ/Գ 

 

Տեխնոլոգիայի տեղեկատվական թերթիկ 3 Հողերի օգտագործում և անտառային 

տնտեսություն  

Տեխնոլոգիայի 
անվանումը 

Դեգրադացված մարգագետինների (արոտներ և խոտհարքներ) 

արմատական բարելավում 

Ոլորտը Հողերի օգտագործում և անտառային տնտեսություն 

ՋԳ արտանետումները 
ոլորտում (Գգ CO2համ.) 

17.22 (2012) «մարգագետիններ» սեկտոր 

Ներածություն 

1990-ականների սկզբին իրականացված սեփականաշնորհման 

գործընթացի արդյունքում փոխվեց գյուղատնտեսության 

կառավարման պրակտիկան, ձևաչափը, բովանդակությունը, ինչը 

որոշակիորեն իր ազդեցությունը ունեցավ հողերի տարբեր 

տեսակների և էկոհամակարգերի վիճակի վրա: Անասնապահական 

ֆերմաների ապախոշորացումը, անասնագլխաքանակի 

կրճատումը, տնտեսական անկումն ու աղքատության աճը, 

ինֆլյացիան և արտագաղթը բացասաբար ազդեցին 

անասնապահության ճյուղի զարգացման վրա, ինչը շղթայաբար 

հանգեցրեց բնական կերահանդակների թեր կամ 

գերօգտագործմանը, ինչի հետևանքով դրանք դեգրադացվեցին և 

հայտնվեցին էրոզիայի ու անապատացման վտանգի տակ:  

Ըստ ՀՀ հողային հաշվեկշռի, հանրապետության 

գյուղատնտեսական հողերի մակերեսը կազմում է 2,049.4 հազար 

հա, որից խոտհարքները՝ 121.7 հազար հա և արոտները՝ 1,054.2 

հազար հա: Համաձայն իրականացված մի շարք 

հետազոտությունների, բնական կերահանդակների մոտ 60 %-ը 

գտնվում է անապատացման և էրոզիայի վտանգի տակ: 

Հատկանշական է, որ բնական կերահանդակների դեգրադացիան 

տեղի է ունենում երկու հակադիր պատճառներով. Համայնքից հեռու 

գտնվող արոտները կորցնում են իրենց որակական հատկանիշները 

և դեգրադացվում են կառավարման բացակայության և 
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չօգտագործման հետևանքով, իսկ համայնքին մոտ գտնվող 

տարածքները անասունների գերարածեցման պատճառով 

ենթարկվում են էրոզիայի և անապատացման ռիսկին: Հետևաբար, 

որպես բնական կերահանդակների դեգրադացման հիմնական 

պատճառ հանդես են գալիս ոչ այնքան անբարենպաստ 

կլիմայական պայմանները, որքան հողերի անկանոն և անխնա 

օգտագործումը, ինչպես նաև խնամքի և բարելավման 

միջոցառումների գրեթե իսպառ բացակայությունը: Նման վիճակը 

տնտեսական և սոցիալական հետևանքներից բացի, հանգեցնում է 

բնական կերահանդակների որպես ածխածնի կլանիչների և 

պահեստարանների քայքայմանը: 

Մարդածին ազդեցությանը զուգահեռ, կլիմայի փոփոխության 

հետևանքով (ջերմաստիճանի բարձրացում և տեղումների 

կրճատում), ըստ կանխատեսումների, սպասվում է բնական 

էկոհամակարգերի սահմանների ուղղահայաց տեղաշարժ: 

Հիմնավորվել է, որ տեսանելի ապագայում հատկապես խոցելի 

վիճակում կհայտնվեն ենթաալպիական և ալպիական 

էկոհամակարգերը (ծովի մակերևույթից մինչև 3000 մ բարձրության 

վրա), որտեղից բույսերի և կենդանիների շատ տեսակներ կարող են 

իսպառ դուրս մղվել։ 

Կլիմայի փոփոխությունից սպասվող ռիսկերը․ 

 Երաշտի ռիսկերի աճ. հողի խոնավության նվազում` 10-

30 %, ջրի դեֆիցիտի աճ` 25-30 %, 

 Կանխատեսվում է արտակարգ հիդրոօդերևութաբանական 

երևույթների հաճախակիության և ինտեսիվության աճ,  

 Ակնկալվում է վնասատուների քանակի և 

տարածվածության աճ, 

 Արոտավայրերի տարածքների կրճատում, դրանց 

արտադրողականության նվազում 4-10 %-ով, ներառյալ 19-

22 % արտադրողականության նվազում ենթալպյան գոտում, 

 Կերհանդակների արտադրողականության նվազում 7-10 %-

ով։ 

Առաջարկվող Տեխնոլոգիա․ 

Բնական կերահանդակների կայուն կառավարումը ենթադրում է ոչ 

միայն բնական էկոհամակարգերի վերակագնում, այլև 

կառավարման այնպիսի ձևաչափերի ներդրում և միջոցառումների 

իրականացում, որոնք էապես կնպաստեն այդ համակարգերի 

որակական հատկությունների վերականգնմանը, պահպանմանն ու 

տնտեսական նպատակներով արդյունավետ օգտագործմանը։  

Որպես կայուն կառավարման առաջնային նախադրյալներ 

անհրաժեշտ է․ 

1. իրականացնել բնական կերահանդակների գույքագրում և 

արոտների ու խոտհարքերի դասակարգում ըստ 

դեգրադացման տեսակի (էրոզիա և անապատացում), 

աստիճանի ու պատճառների, 
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2. յուրաքանչյուր տարածքի համար բարելավման 

համապատասխան եղանակի (արմատական/մակերեսային) 

ընտրություն, 

3. Յուրաքանչյուր տարածքի համար կայուն կառավարման 

միջոցառումների համալիրի մշակում և իրականացում։ 

Տեխնոլոգիա 1․  

Դեգրադացված մարգագետինների արմատական բարելավում 

Հիմնական միջոցառումներն են․ 

o համայնքներին մոտ գտնվող դեգրադացված հանդակների 

արմատական բարելավում` բնական բուսածածկի 

ոչնչացում  և դրա վրա խոտաբույսերի ցանքի միջոցով նոր 

բուսածածկի ստեղծում և հետագա արդյունավետ 

կառավարում,  

o Կենդանիների արածեցման ազատ կամ չկարգավորված և 

հերթական կամ արոտաբաժնային եղանակների 

նպատակային համադրում և կիրառում: 

o Արոտների օգտագործման պրակտիկայում 

արոտաշրջանառության եղանակի ներդրում։ 

Իրականացման 
հնարավորությունները 

Տեխնոլոգիայի իրականացման համար առկա է բարենպաստ 

միջավայր, մասնավորապես ՀՀ կառավարության կողմից ընդունվել 

է որոշում ԿՓՇԿ ներքո Ազգային մակարդակով սահմանված 

նախատեսվող գործողություններ հաստատելու մասին: 

Միաժամանակ այս տեխնոլոգիայի ներդրման ուղղությամբ 

ծրագրեր են իրականացնում ՄԱԶԾ հայաստանյան գրասենյակը, 

որի կողմից մեկնարկել է «Հողերի և անտառի կայուն կառավարման 

ներդրումը Հյուսիս-արևելյան Հայաստանի չոր լեռնային 

լանդշաֆտներում» ՄԱԶԾ/ԳԷՖ լայնածավալ ծրագրի 

նախապատրաստական գործողությունների ծրագիրը և 

Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերությունը 

(GIZ), որն իրականացնում է  «Կենսաբազմազանության կայուն 

կառավարում» ծրագիրը և այլն:  

Տեխնոլոգիայի իրականացման արդյունքում ոչ միայն հնարավոր 

կլինի փրկել ու պահպանել բնական էկոհամակարգերը, այլև 

նպաստել գյուղական համայնքների սոցիալ-տնտեսական 

զարգացմանը։  

Իրականացման 
խոչընդոտները 

Տեխնոլոգիայի ամբողջական և արդյունավետ ներդրման 

սահմանափակումներ կարող են լինել․  

o անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների անբավարար լինելը, 

o բնակչության կենսամակարդակն ու կյանքի պայմանները, 

o անասնապահական մթերքի իրացման սահմանափակ 

հնարավորություններն ու ցածր գները, 

o հեռագնա արոտների շահագործման ցածր 

արդյունավետությունն ու շահութաբերությունը, 
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o ենթակառուցվածքների բացակայությունն ու իրացման 

շուկաների հեռավորությունը, 

o գյուղատնտեսական մթերքի ապրանքայնության ցածր 

աստիճանն ու ներմուծման նկատմամբ անբավարար 

մրցունակությունը, 

o Մթերող կազմակերպությունների մենաշնորհ վարքը և այլն։ 

Իրականացման 
արդյունքում ՋԳ 
արտանետումների 
նվազեցումը (Գգ 
CO2համ.) 

Տեխնոլոգիայի իրականացման արդյունքում կենսազանգվածի 

բնականոն աճն ու բնական կերահանդակների արդյունավետ 

կառավարումը կնպաստեն ածխածնի հիմնական 

պահեստարաններում օրգանական ածխածնի պաշարների 

կուտակմանը, մասնավորապես կավելանա բնահողում ածխածնի 

պաշարների մակարդակը: 0.01 տ CO2համ./տարի, հա 

Հնարավոր ազդեցությունները, համատեղելիությունը և օգուտները երկրի զարգացման 
նպատակների համար 

Սոցիալական Տեխնոլոգիայի ամբողջական իրականացումը կնպաստի 

գյուղատնտեսությունում զբաղվածության և բնակչության 

եկամուտների աճին, ինչը ենթադրում է նաև գյուղական 

համայնքներում արտագաղթի և աղքատության մակարդակի 

կրճատում: Մյուս կողմից էկոլոգիապես մաքուր և մրցունակ 

գյուղատնտեսական արտադրանքը և դրանից պատրաստված 

սննդամթերքը պարենային ներկա ճգնաժամի պայմաններում 

հնարավոր կլինի արտահանել այլ երկրներ։  

Տնտեսական Տեխնոլոգիայի իրականացման ֆինանսավորման հիմնական բեռը 

բաժին է ընկնելու պետական բյուջեին, որի պատճառով կկրճատվեն 

տնտեսական և սոցիալական զարգացմանն ուղղված 

ֆինանսավորման ծավալները։ 

Բնապահպանական Դրական ազդեցություն բնական էկոհամակարգերի ու 

կենսաբազմազանության վրա, բուսական և կենդական աշխարհի 

շատ տեսակների պաշտպանություն, հողերի էրոզիայի ու 

անապատացման ռիսկի նվազեցում, հեղեղումների և սողանքների 

ռիսկի նվազեցում, դրական ազդեցություն ջրային ռեսուրսների 

շրջապտույտի վրա։ 

Այլ ենթադրություններ 
և օգուտներ (շուկայի 
ներուժը) 

 Չ/Հ 

Ծախսեր 

Կապիտալի արժեքը 220 ԱՄՆ դոլար/հա 

Շահագործման և 
պահպանման ծախսեր 

80 ԱՄՆ դոլար/հա 

ՋԳ արտանետումների 
նվազեցման արժեքը  

 

22 ԱՄՆ դոլար /տ CO2համ. (տարի, հա) 

Կյանքի տևողությունը 3 տարի 

Այլ ծախսեր Չ/Գ 
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Տեխնոլոգիայի տեղեկատվական թերթիկ 4 Հողերի օգտագործում և անտառային 

տնտեսություն 

Տեխնոլոգիայի 
անվանումը 

Մարգագետինների (արոտների և խոտհարքների) կայուն 

կառավարում 

Ոլորտը Հողերի օգտագործում և անտառային տնտեսություն 

ՋԳ արտանետումները 
ոլորտում (Գգ CO2համ.) 

17.22 (2012) «մարգագետիններ» սեկտոր 

Ներածություն 

1990-ականների սկզբին իրականացված սեփականաշնորհման 

գործընթացի արդյունքում փոխվեց գյուղատնտեսության 

կառավարման պրակտիկան, ձևաչափը, բովանդակությունը, ինչը 

որոշակիորեն իր ազդեցությունը ունեցավ հողերի տարբեր 

տեսակների և էկոհամակարգերի վիճակի վրա: Անասնապահական 

ֆերմաների ապախոշորացումը, անասնագլխաքանակի 

կրճատումը, տնտեսական անկումն ու աղքատության աճը, 

ինֆլյացիան և արտագաղթը բացասաբար ազդեցին 

անասնապահության ճյուղի զարգացման վրա, ինչը շղթայաբար 

հանգեցրեց բնական կերահանդակների թեր կամ 

գերօգտագործմանը, ինչի հետևանքով դրանք դեգրադացվեցին և 

հայտնվեցին էրոզիայի ու անապատացման վտանգի տակ:  

Ըստ ՀՀ հողային հաշվեկշռի, հանրապետության 

գյուղատնտեսական հողերի մակերեսը կազմում է 2,049.4 հազար 

հա, որից խոտհարքները՝ 121.7 հազար հա և արոտները՝ 1,054.2 

հազար հա: Համաձայն իրականացված մի շարք 

հետազոտությունների, բնական կերահանդակների մոտ 60%-ը 

գտնվում է անապատացման և էրոզիայի վտանգի տակ: 

Հատկանշական է, որ բնական կերահանդակների դեգրադացիան 

տեղի է ունենում երկու հակադիր պատճառներով. Համայնքից հեռու 

գտնվող արոտները կորցնում են իրենց որակական հատկանիշները 

և դեգրադացվում են կառավարման բացակայության և 

չօգտագործման հետևանքով, իսկ համայնքին մոտ գտնվող 

տարածքները անասունների գերարածեցման պատճառով 

ենթարկվում են էրոզիայի և անապատացման ռիսկին: Հետևաբար, 

որպես բնական կերահանդակների դեգրադացման հիմնական 

պատճառ հանդես են գալիս ոչ այնքան անբարենպաստ 

կլիմայական պայմանները, որքան հողերի անկանոն և անխնա 

օգտագործումը, ինչպես նաև խնամքի և բարելավման 

միջոցառումների գրեթե իսպառ բացակայությունը: Նման վիճակը 

տնտեսական և սոցիալական հետևանքներից բացի, հանգեցնում է 

բնական կերահանդակների որպես ածխածնի կլանիչների և 

պահեստարանների քայքայմանը: 

Մարդածին ազդեցությանը զուգահեռ, կլիմայի փոփոխության 

հետևանքով (ջերմաստիճանի բարձրացում և տեղումների 

կրճատում), ըստ կանխատեսումների, սպասվում է բնական 

էկոհամակարգերի սահմանների ուղղահայաց տեղաշարժ: 

Հիմնավորվել է, որ տեսանելի ապագայում հատկապես խոցելի 
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վիճակում կհայտնվեն ենթաալպիական և ալպիական 

էկոհամակարգերը (ծովի մակերևույթից մինչև 3,000 մ բարձրության 

վրա), որտեղից բույսերի և կենդանիների շատ տեսակներ կարող են 

իսպառ դուրս մղվել։ 

Կլիմայի փոփոխությունից սպասվող ռիսկերը․ 

 Երաշտի ռիսկերի աճ. հողի խոնավության նվազում` 10-

30 %, ջրի դեֆիցիտի աճ` 25-30 %, 

 Կանխատեսվում է արտակարգ հիդրոօդերևութաբանական 

երևույթների հաճախակիության և ինտեսիվության աճ,  

 Ակնկալվում է վնասատուների քանակի և 

տարածվածության աճ, 

 Արոտավայրերի տարածքների կրճատում, դրանց 

արտադրողականության նվազում 4-10 %-ով, ներառյալ 19-

22 % արտադրողականության նվազում ենթալպյան գոտում, 

 Կերհանդակների արտադրողականության նվազում 7-10 %-

ով։ 

Առաջարկվող Տեխնոլոգիա․ 

Բնական կերահանդակների կայուն կառավարումը ենթադրում է ոչ 

միայն բնական էկոհամակարգերի վերակագնում, այլև 

կառավարման այնպիսի ձևաչափերի ներդրում և միջոցառումների 

իրականացում, որոնք էապես կնպաստեն այդ համակարգերի 

որակական հատկությունների վերականգնմանը, պահպանմանն ու 

տնտեսական նպատակներով արդյունավետ օգտագործմանը:  

Որպես կայուն կառավարման առաջնային նախադրյալներ 

անհրաժեշտ է․ 

1. իրականացնել բնական կերահանդակների գույքագրում և 

արոտների ու խոտհարքերի դասակարգում ըստ 

դեգրադացման տեսակի (էրոզիա և անապատացում), 

աստիճանի ու պատճառների, 

2. յուրաքանչյուր տարածքի համար բարելավման 

համապատասխան եղանակի (արմատական/մակերեսային) 

ընտրություն, 

3. Յուրաքանչյուր տարածքի համար կայուն կառավարման 

միջոցառումների համալիրի մշակում և իրականացում։ 

Տեխնոլոգիա 3․  

Կերահանդակների կայուն կառավարում 

Հիմնական միջոցառումներն են. 

o տարածքների ջրարբիացում և ջրելատեղերի կառուցում, 

o հողերի պարարտացում (օրգանական և անօրգանական 

պարարտանյութեր), 

o պայքար մոլախոտերի դեմ, 

o արոտների արդյունավետ օգտագործում՝ հաշվի առնելով 

արածեցման հիմնական չափանիշները․  

1. ժամկետները, 

2. տարածքի ու արածեցման (բույսերի) բարձրությունը,  
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3․ տարածքի ծանրաբեռնվածությունը կամ 

կենդանիների գլխաքանակը 

Իրականացման 
հնարավորությունները 

Տեխնոլոգիայի իրականացման համար առկա է բարենպաստ 

միջավայր, մասնավորապես ՀՀ կառավարության կողմից ընդունվել 

է որոշում ԿՓՇԿ ներքո Ազգային մակարդակով սահմանված 

նախատեսվող գործողություններ հաստատելու մասին: 

Միաժամանակ այս տեխնոլոգիայի ներդրման ուղղությամբ 

ծրագրեր են իրականացնում ՄԱԶԾ հայաստանյան գրասենյակը, 

որի կողմից մեկնարկել է «Հողերի և անտառի կայուն կառավարման 

ներդրումը Հյուսիս-արևելյան Հայաստանի չոր լեռնային 

լանդշաֆտներում» ՄԱԶԾ /ԳԷՖ լայնածավալ ծրագրի 

նախապատրաստական գործողությունների ծրագիրը և 

Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերությունը 

(GIZ), որն իրականացնում է  «Կենսաբազմազանության կայուն 

կառավարում» ծրագիրը և այլն:  

Տեխնոլոգիայի իրականացման արդյունքում ոչ միայն հնարավոր 

կլինի փրկել ու պահպանել բնական էկոհամակարգերը, այլև 

նպաստել գյուղական համայնքների սոցիալ-տնտեսական 

զարգացմանը։ 

Իրականացման 
խոչընդոտները 

Տեխնոլոգիայի ամբողջական և արդյունավետ ներդրման 

սահմանափակումներ կարող են լինել․  

o անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների անբավարար լինելը, 

o բնակչության կենսամակարդակն ու կյանքի պայմանները, 

o անասնապահական մթերքի իրացման սահմանափակ 

հնարավորություններն ու ցածր գները, 

o հեռագնա արոտների շահագործման ցածր 

արդյունավետությունն ու շահութաբերությունը, 

o ենթակառուցվածքների բացակայությունն ու իրացման 

շուկաների հեռավորությունը, 

o գյուղատնտեսական մթերքի ապրանքայնության ցածր 

աստիճանն ու ներմուծման նկատմամբ անբավարար 

մրցունակությունը, 

o Մթերող կազմակերպությունների մենաշնորհ վարքը և այլն։ 

Իրականացման 
արդյունքում ՋԳ 
արտանետումների 
նվազեցումը (Գգ 
CO2համ.) 

Տեխնոլոգիայի իրականացման արդյունքում կենսազանգվածի 

բնականոն աճն ու բնական կերահանդակների արդյունավետ 

կառավարումը կնպաստեն ածխածնի հիմնական 

պահեստարաններում օրգանական ածխածնի պաշարների 

կուտակմանը, մասնավորապես կավելանա բնահողում ածխածնի 

պաշարների մակարդակը։ 0.01 տ CO2համ./տարի, հա 

Հնարավոր ազդեցությունները, համատեղելիությունը և օգուտները երկրի զարգացման 
նպատակների համար 

Սոցիալական Տեխնոլոգիայի ամբողջական իրականացումը կնպաստի 

գյուղատնտեսությունում զբաղվածության և բնակչության 

եկամուտների աճին, ինչը ենթադրում է նաև գյուղական 

համայնքներում արտագաղթի և աղքատության մակարդակի 
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կրճատում: Մյուս կողմից էկոլոգիապես մաքուր և մրցունակ 

գյուղատնտեսական արտադրանքը և դրանից պատրաստված 

սննդամթերքը պարենային ներկա ճգնաժամի պայմաններում 

հնարավոր կլինի արտահանել ԵՏՄ երկրներ։  

Տնտեսական Տեխնոլոգիայի իրականացման ֆինանսավորման հիմնական բեռը 

բաժին է ընկնելու պետական բյուջեին, որի պատճառով կկրճատվեն 

տնտեսական և սոցիալական զարգացմանն ուղղված 

ֆինանսավորման ծավալները։ 

Բնապահպանական Դրական ազդեցություն բնական էկոհամակարգերի ու 

կենսաբազմազանության վրա, բուսական և կենդական աշխարհի 

շատ տեսակների պաշտպանություն, հողերի էրոզիայի ու 

անապատացման ռիսկի նվազեցում, հեղեղումների և սողանքների 

ռիսկի նվազեցում, դրական ազդեցություն ջրային ռեսուրսների 

շրջապտույտի վրա։ 

Այլ ենթադրություններ 
և օգուտներ (շուկայի 
ներուժը) 

 Չ/Հ 

Ծախսեր 

Կապիտալի արժեքը 120 ԱՄՆ դոլար /հա 

Շահագործման և 
պահպանման ծախսեր 

50 ԱՄՆ դոլար /հա 

ՋԳ արտանետումների 
նվազեցման արժեքը  

12 ԱՄՆ դոլար /տ CO2համ. (տարի,հա) 

Կյանքի տևողությունը 3 տարի 

Այլ ծախսեր Չ/Գ 

 
Տեխնոլոգիայի տեղեկատվական թերթիկ 5 Հողերի օգտագործում և անտառային 

տնտեսություն 

Տեխնոլոգիայի 
անվանումը 

Չմշակվող հողատարածքների մշակություն 

Ոլորտը Հողերի օգտագործում և անտառային տնտեսություն 

ՋԳ արտանետում 
ները ոլորտում (Գգ 
CO2համ.) 

  -1.4 (2012) «հողատարածքներ» սեկտոր 

Ներածություն 

90-ական թվականների սկզբից  առ այսօր գյուղատնտեսությունը և, 

մասնավորապես՝ բուսաբուծությունը հանդիսանում է երկրի 

տնտեսության կարևորագույն ոլորտներից: Այս ոլորտում 

անկախության հռչակումից անմիջապես հետո իրականացվեց  հողի 

և գյուղա¬տնտեսական արտադրության մյուս միջոցների, 

սպասարկող ենթակառուցվածքների, գյուղմթերք իրացնող ու 

վերամշակող կազմակերպությունների մասնավորեցման 

քաղաքականություն։ Դրական նշանակալի էֆեկտին զուգահեռ, 

մասնավորեցումը ունեցավ նաև բացասական հետևանքներ. 
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o պրակտիկայից դուրս մնացին հողօգտագործման 

առաջավոր տեխնոլոգիաները: 

o վատթարացավ ոռոգման համակարգը, մեծացան 

ծախսերը և չմշակվող հողատարածքները,  

o խաթարվեց հողատեսքերի նպատակային 

օգտագործման պրակտիկան և այլն.  

Գյուղատնտեսության զարգացման ապագայի տեսլականը իներցիոն 

սցենարի դեպքում հանգում է բավականին անմխիթար 

հետևանքների: Համաձայն Համաշխարհային բանկի 

գնահատականների, Հայաստանի տարածքը կլիմայի փոփոխության 

առումով լինելով առավել զգայուն երկիր, համապատասխան 

միջոցառումների և տեխնոլոգիաների բացակայության դեպքում 

ենթակա է անապատացման ռիսկին: Ջերմաստիճանի բարձրացումն 

ու տեղումների կրճատումը հանգեցնելու են անապատային, 

կիսաանապատային և չորային բաց անտառների տարածքների 

ընդլայնմանը՝ վերին սահմանների ուղղահայաց տեղաշարժումով:  

Այս փոփոխությունները տնտեսական, սոցիալական և 

բնապահպանական առումով ուղղակի ազդեցություն կունենան 

հողօգտագործման վիճակի և բուսաբուծության զարգացման վրա՝ 

հողերի դեգրադացման, անապատացման և չմշակվող տարածքների 

ընդլայնման տեսքով: Իրավիճակն էլ ավելի կբարդանա՝ հաշվի 

առնելով այն փաստը, որ Հայաստանի :  Հանրապետության 232.9 

հազ. հա ոռոգելի հողատարածքներից փաստացի ոռոգվում է շուրջ 

154.2 հազ. հա, իսկ զգալի տարածքներ չեն մշակվում ջրի 

բացակայության, ոչ շահութաբեր լինելու և այլ պատճառներով: 

Երաշտից բացի հաճախակի են դարձել նաև այլ արտակարգ 

երևույթները, օրինակ, ցրտահարութունները, կարկուտը, 

տեղատարափ անձրևները, որոնք ևս զգալի վնաս են հասցնում 

գյուղատնտեսությանը և շատ դեպքերում նաև հողային 

ռեսուրսներին:  Հայաստանում գյուղատնտեսական նշանակության 

հողերը (համաձայն 2013թ. հրապարակված տվյալների) կազմում են 

2,051.0 հազար հա, որից՝ վարելահողերը՝ 448.2 հազար հա, 

բազմամյա տնկարկները՝ 33.3 հազար հա, խոտհարքերը՝ 121.8 

հազար հա, արոտավայրերը՝ 1,055.3 հազար հա, այլ հողերը՝ 392.4 

հազար հա: Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի աճեցման ստորին 

սահմանը սկսվում է ծովի մակերևույթից 400մ-ից, իսկ վերին 

սահմանը հասնում է ծովի մակերևույթից 2,300մ: Հանրապետության 

տարածքի 40% պիտանի չէ գյուղատնտեսական նպատակներով 

օգտագործման համար: Ներկայումս մեկ գյուղացիական 

տնտեսությանը միջին հաշվով բաժին է ընկնում 1.4 հա 

գյուղատնտեսական հողատեսքեր, այդ թվում՝ 1.1 հա վարելահող, 

որը հնարավորություն չի ընձեռում իրականացնել ինչպես ինտենսիվ 

տեխնո¬լոգիա¬ների կիրառումն ու արդյունավետ տնտեսավարում, 

այնպես էլ գյուղ¬տեխնիկայի օգտագործումը` ժամանակի և 

ռեսուրսների նվազ ծախսումներով: Բացի դա տարբեր գործոնների 
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հետևան¬քով ներկայումս վարելահողերի 29 տոկոսը կամ 130 հազ. 

հեկտարը տարբեր պատճառներով նպատակային նշանակությամբ 

չի օգտագործվում, ուստի ռազմա¬վարական կարևորագույն խնդիր է 

հողօգտագործման արդյունավետության բարձրացման 

նպատակային ծրագրի իրականացումը։  

Կլիմայի փոփոխությունից սպասվող ռիսկերը․ 

 Ակնկալվում է ոռոգման ջրի պակաս և միաժամանակ 

պահանջարկի աճ 

 Երաշտի ռիսկերի աճ, հողի խոնավության նվազում` 10-

30 %, ջրի դեֆիցիտի աճ` 25-30 %.  

 Կանխատեսվում է արտակարգ հիդրոօդերևութաբանական 

երևույթների հաճախակիության և ինտեսիվության աճ  

 Ակնկալվում է վնասատուների քանակի և տարածվածության 

աճ։ 

Առաջարկվող Տեխնոլոգիա 

Տեխնոլոգիա 3. Անմշակ հողերի մշակում 

Հիմնական միջոցառումներ. 

 Անմշակ հողատարածքների մշակում չորադիմացկուն 

հացահատիկային մշակաբույսերի, բոստանային 

մշակաբույսերի կամ կերային մշակաբույսերի միջոցով: 

 Ոռոգման համակարգի ընդլայնում՝ շեշտադրելով 

մեխանիկական և/կամ ինքնահոս եղանակը: Ոռոգման 

արդիական տեխնոլոգիաների (կաթիլային, անձրևացման, 

ենթա¬հողային) ներդրման գործընթացի խթանում։ 

Իրականացման 
հնարավորություններ
ը 

Տեխնոլոգիայի իրականացման համար առկա է բարենպաստ 

միջավայր, մասնավորապես ՀՀ կառավարության կողմից մշակվել և 

ընդունվել են մի քանի ռազմավարություններ, որոնք վերաբերում են 

ՀՀ տարածքային համաջափ զարգացմանը, գյուղի և 

գյուղատնտեսության զարգացմանը և այլն, որոնցում առաջադրված 

քաղաքական նպատակները բավարար հիմք են ստեղծում այս 

տեխնոլոգիաների ներդրման համար: 

Տեխնոլոգիաների արդյունավետ ներդրման հնարավորություն 

կարող է լինել գյուղատնտեսական կոոպերացիայի զարգացումը 

բազմաձևության ու կամավորության սկզբունքով և մեկ 

տնտեսության հաշվով հողատարածության մեծացումը, որի շնորհիվ 

կապահովվի աշխատուժի և կապիտալի արտադրողականության 

աճ: 

Իրականացման 
խոչընդոտները 

Տեխնոլոգիաների արդյունավետ կիրառումը էապես մեծացնելու է 

գյուղատնտեսական արտադրանքի  ծավալը: Սակայն գյուղմթերքի 

իրացման շուկայի ձևավորված չլինելը, մթերման ցածր մակարդակը, 

ներքին փոքր պահանջարկը, համապատասխան 

ենթակառուցվածքների բացակայությունը կարող են ձախողել ողջ 

գործընթացի հաջողությունը: 
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Հաջորդ լրջագույն խոչընդոտը ֆինանսական միջոցների նվազ 

մատչելիությունն է, ինչը պայմանավորված է վակերի բարձր 

տոկոսադրույքներով և վարկերի տրամադրման ժամկետներով: 

Այլ խոչընդոտներ կարող են լինել․  

o Ռիսկերի մեղմացման միջոցառումների անբավարար 

իրականացումը և ապահովագրական համակարգի 

բացակայությունը։ 

o գյուղացիական տնտեսությունների կողմից 

նորարարությունների, նոր տեխ-նոլոգիաների, նոր 

գիտելիքների ընկալման և կիրառման նկատմամբ բարձր 

դիմա-դրողականությունը, 

o Թույլ զարգացած ենթակառուցվածքները, ինչպիսիք են՝ 

ճանապարհները, անհուսալի ոռոգման համակարգերը և այլն։

Իրականացման 
արդյունքում ՋԳ 
արտանետումների 
նվազեցումը (Գգ 
CO2համ.) 

Չմշակվող հողերի օգտագործումը կավելացնի օրգանական 

ածխածնի պաշարը հողում և կբարելավեն հողի որակական 

հատկանիշները։   

4 տ CO2համ./տարի, հա 

Հնարավոր ազդեցությունները, համատեղելիությունը և օգուտները երկրի զարգացման 
նպատակների համար 

Սոցիալական Տեխնոլոգիաների ամբողջական իրականացումը կնպաստի 

գյուղատնտեսությունում զբաղվածության և բնակչության 

եկամուտների աճին, ինչը ենթադրում է նաև գյուղական 

համայնքներում արտագաղթի և աղքատության մակարդակի 

կրճատում: Զգալիորեն կավելանան համայնքային բյուջեների 

եկամուտները: Կբարձրանա քաղաքացիական հասարակության 

դերակատարումը համայնքի կառավարման գործում: Բավարար 

միջոցներ կլինեն համայնքներում սոցիական խնդիրները լուծելու 

համար և այլն։ 

Տնտեսական Գյուղատնտեսական արտադրանքի աճ, վերամշակող 

արդյունաբերության զարգացում: Էկոլոգիապես մաքուր և մրցունակ 

գյուղատնտեսական արտադրանքը և դրանից պատրաստված 

սննդամթերքը պարենային ներկա ճգնաժամի պայմաններում 

հնարավոր կլինի արտահանել ԵՏՄ երկրներ:  Համայնքերի 

զարգացման համար լրացուցիչ ֆինանսական հոսքեր: 

Բնապահպանական o Դրական ազդեցություն բնական էկոհամակարգերի ու 

կենսաբազմազանության վրա,  

o հողերի էրոզիայի ու անապատացման ռիսկի նվազեցում, 

հեղեղումների և սողանքների ռիսկի նվազեցում,  

o Դրական ազդեցություն ջրային ռեսուրսների շրջապտույտի 

վրա։ 

Այլ ենթադրություն 
ներ և օգուտներ 
(շուկայի ներուժը) 

 Չ/Հ 

Ծախսեր 

Կապիտալի արժեքը 160 ԱՄՆ դոլար /հա 
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Շահագործման և 
պահպանման 
ծախսեր 

90 ԱՄՆ դոլար /հա 

ՋԳ արտանետում 
ների նվազեցման 
արժեքը  

 

40 ԱՄՆ դոլար /տ CO2համ (տարի,հա) 

Կյանքի տևողությունը 1-5 տարի 

Այլ ծախսեր Չ/Գ 

 

Տեխնոլոգիայի տեղեկատվական թերթիկ 6 Հողերի օգտագործում և անտառային 

տնտեսություն 

Տեխնոլոգիայի 
անվանումը 

Մարգագետինների (արոտներ և խոտհարքներ) մակերեսային 

բարելավում 

Ոլորտը Հողերի օգտագործում և անտառային տնտեսություն 

ՋԳ արտանետումները 
ոլորտում (Գգ CO2համ.) 

17.22 (2012) «մարգագետիններ» սեկտոր 

Ներածություն 

1990-ականների սկզբին իրականացված սեփականաշնորհման 

գործընթացի արդյունքում փոխվեց գյուղատնտեսության 

կառավարման պրակտիկան, ձևաչափը, բովանդակությունը, ինչը 

որոշակիորեն իր ազդեցությունը ունեցավ հողերի տարբեր 

տեսակների և էկոհամակարգերի վիճակի վրա: Անասնապահական 

ֆերմաների ապախոշորացումը, անասնագլխաքանակի 

կրճատումը, տնտեսական անկումն ու աղքատության աճը, 

ինֆլյացիան և արտագաղթը բացասաբար ազդեցին 

անասնապահության ճյուղի զարգացման վրա, ինչը շղթայաբար 

հանգեցրեց բնական կերահանդակների թեր կամ 

գերօգտագործմանը, ինչի հետևանքով դրանք դեգրադացվեցին և 

հայտնվեցին էրոզիայի ու անապատացման վտանգի տակ:  

Ըստ ՀՀ հողային հաշվեկշռի, հանրապետության 

գյուղատնտեսական հողերի մակերեսը կազմում է 2,049.4 հազար 

հա, որից խոտհարքները՝ 121.7 հազար հա և արոտները՝ 1,054.2 

հազար հա: Համաձայն իրականացված մի շարք 

հետազոտությունների, բնական կերահանդակների մոտ 60 %-ը 

գտնվում է անապատացման և էրոզիայի վտանգի տակ: 

Հատկանշական է, որ բնական կերահանդակների դեգրադացիան 

տեղի է ունենում երկու հակադիր պատճառներով. Համայնքից հեռու 

գտնվող արոտները կորցնում են իրենց որակական հատկանիշները 

և դեգրադացվում են կառավարման բացակայության և 

չօգտագործման հետևանքով, իսկ համայնքին մոտ գտնվող 

տարածքները անասունների գերարածեցման պատճառով 

ենթարկվում են էրոզիայի և անապատացման ռիսկին: Հետևաբար, 

որպես բնական կերահանդակների դեգրադացման հիմնական 

պատճառ հանդես են գալիս ոչ այնքան անբարենպաստ 

կլիմայական պայմանները, որքան հողերի անկանոն և անխնա 
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օգտագործումը, ինչպես նաև խնամքի և բարելավման 

միջոցառումների գրեթե իսպառ բացակայությունը: Նման վիճակը 

տնտեսական և սոցիալական հետևանքներից բացի, հանգեցնում է 

բնական կերահանդակների որպես ածխածնի կլանիչների և 

պահեստարանների քայքայմանը: 

Մարդածին ազդեցությանը զուգահեռ, կլիմայի փոփոխության 

հետևանքով (ջերմաստիճանի բարձրացում և տեղումների 

կրճատում), ըստ կանխատեսումների, սպասվում է բնական 

էկոհամակարգերի սահմանների ուղղահայաց տեղաշարժ: 

Հիմնավորվել է, որ տեսանելի ապագայում հատկապես խոցելի 

վիճակում կհայտնվեն ենթաալպիական և ալպիական 

էկոհամակարգերը (ծովի մակերևույթից մինչև 3,000 մ բարձրության 

վրա), որտեղից բույսերի և կենդանիների շատ տեսակներ կարող են 

իսպառ դուրս մղվել: 

Կլիմայի փոփոխությունից սպասվող ռիսկերը․ 

 Երաշտի ռիսկերի աճ. հողի խոնավության նվազում` 10-

30 %, ջրի դեֆիցիտի աճ` 25-30 %, 

 Կանխատեսվում է արտակարգ հիդրոօդերևութաբանական 

երևույթների հաճախակիության և ինտեսիվության աճ,  

 Ակնկալվում է վնասատուների քանակի և 

տարածվածության աճ, 

 Արոտավայրերի տարածքների կրճատում, դրանց 

արտադրողականության նվազում 4 -10 %-ով, ներառյալ 19-

22 % արտադրողականության նվազում ենթալպյան գոտում, 

 Կերհանդակների արտադրողականության նվազում 7-10%-

ով։ 

Առաջարկվող Տեխնոլոգիա․ 

Բնական կերահանդակների կայուն կառավարումը ենթադրում է ոչ 

միայն բնական էկոհամակարգերի վերակագնում, այլև 

կառավարման այնպիսի ձևաչափերի ներդրում և միջոցառումների 

իրականացում, որոնք էապես կնպաստեն այդ համակարգերի 

որակական հատկությունների վերականգնմանը, պահպանմանն ու 

տնտեսական նպատակներով արդյունավետ օգտագործմանը:  

Որպես կայուն կառավարման առաջնային նախադրյալներ 

անհրաժեշտ է․ 

1. իրականացնել բնական կերահանդակների գույքագրում և 

արոտների ու խոտհարքերի դասակարգում ըստ 

դեգրադացման տեսակի (էրոզիա և անապատացում), 

աստիճանի ու պատճառների, 

2. յուրաքանչյուր տարածքի համար բարելավման 

համապատասխան եղանակի (արմատական/մակերեսային) 

ընտրություն, 

3. Յուրաքանչյուր տարածքի համար կայուն կառավարման 

միջոցառումների համալիրի մշակում և իրականացում։ 
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Տեխնոլոգիա 2.  Մարգագետինների մակերեսային բարելավում 

Հիմնական միջոցառումներն են․ 

o համայնքներին մոտ թույլ դեգրադացված հանդակների և 

հեռագնա արոտների մակերեսային բարելավում: 

 քարերի ու աղբի հեռացում, խոտաբույսերի ցանքս և 

տարածքի ընդարձակում,  

 Ոչ օգտակար բույսերի ոչնչացում կամ աճի վերահսկում 

և կերահանդակի բուսականության որակի բարձրացում, 

 Լերկացած և բուսազրկված տարածքներում ցանքսի 

իրականացում): 

o Կենդանիների արածեցման ազատ կամ չկարգավորված և 

հերթական կամ արոտաբաժնային եղանակների 

նպատակային համադրում և կիրառում: 

o Արոտների օգտագործման պրակտիկայում 

արոտաշրջանառու-թյան եղանակի ներդրում. 

Իրականացման 
հնարավորությունները 

Տեխնոլոգիայի իրականացման համար առկա է բարենպաստ 

միջավայր, մասնավորապես ՀՀ կառավարության կողմից ընդունվել 

է որոշում ԿՓՇԿ ներքո Ազգային մակարդակով սահմանված 

նախատեսվող գործողություններ հաստատելու մասին: 

Միաժամանակ այս տեխնոլոգիայի ներդրման ուղղությամբ 

ծրագրեր են իրականացնում ՄԱԶԾ հայաստանյան գրասենյակը, 

որի կողմից մեկնարկել է «Հողերի և անտառի կայուն կառավարման 

ներդրումը Հյուսիս-արևելյան Հայաստանի չոր լեռնային 

լանդշաֆտներում» ՄԱԶԾ /ԳԷՖ լայնածավալ ծրագրի 

նախապատրաստական գործողությունների ծրագիրը և 

Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերությունը 

(GIZ), որն իրականացնում է  «Կենսաբազմազանության կայուն 

կառավարում» ծրագիրը և այլն:  

Տեխնոլոգիայի իրականացման արդյունքում ոչ միայն հնարավոր 

կլինի փրկել ու պահպանել բնական էկոհամակարգերը, այլև 

նպաստել գյուղական համայնքների սոցիալ-տնտեսական 

զարգացմանը։ 

Իրականացման 
խոչընդոտները 

Տեխնոլոգիայի ամբողջական և արդյունավետ ներդրման 

սահմանափակումներ կարող են լինել․  

o անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների անբավարար լինելը, 

o բնակչության կենսամակարդակն ու կյանքի պայմանները, 

o անասնապահական մթերքի իրացման սահմանափակ 

հնարավորություններն ու ցածր գները, 

o հեռագնա արոտների շահագործման ցածր 

արդյունավետությունն ու շահութաբերությունը, 

o ենթակառուցվածքների բացակայությունն ու իրացման 

շուկաների հեռավորությունը, 

o գյուղատնտեսական մթերքի ապրանքայնության ցածր 

աստիճանն ու ներմուծման նկատմամբ անբավարար 

մրցունակությունը, 
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o Մթերող կազմակերպությունների մենաշնորհ վարքը և այլն։ 

Իրականացման 
արդյունքում ՋԳ 
արտանետումների 
նվազեցումը (Գգ 
CO2համ.) 

Տեխնոլոգիայի իրականացման արդյունքում կենսազանգվածի 

բնականոն աճն ու բնական կերահանդակների արդյունավետ 

կառավարումը կնպաստեն ածխածնի հիմնական 

պահեստարաններում օրգանական ածխածնի պաշարների 

կուտակմանը, մասնավորապես կավելանա բնահողում ածխածնի 

պաշարների մակարդակը։ 0.01 տ CO2յհամ./տարի,հա 

Հնարավոր ազդեցությունները, համատեղելիությունը և օգուտները երկրի զարգացման 
նպատակների համար 

Սոցիալական Տեխնոլոգիայի ամբողջական իրականացումը կնպաստի 

գյուղատնտեսությունում զբաղվածության և բնակչության 

եկամուտների աճին, ինչը ենթադրում է նաև գյուղական 

համայնքներում արտագաղթի և աղքատության մակարդակի 

կրճատում: Մյուս կողմից էկոլոգիապես մաքուր և մրցունակ 

գյուղատնտեսական արտադրանքը և դրանից պատրաստված 

սննդամթերքը պարենային ներկա ճգնաժամի պայմաններում 

հնարավոր կլինի արտահանել ԵՏՄ երկրներ։  

Տնտեսական Տեխնոլոգիայի իրականացման ֆինանսավորման հիմնական բեռը 

բաժին է ընկնելու պետական բյուջեին, որի պատճառով կկրճատվեն 

տնտեսական և սոցիալական զարգացմանն ուղղված 

ֆինանսավորման ծավալները։ 

Բնապահպանական Դրական ազդեցություն բնական էկոհամակարգերի ու 

կենսաբազմազանության վրա, բուսական և կենդական աշխարհի 

շատ տեսակների պաշտպանություն, հողերի էրոզիայի ու 

անապատացման ռիսկի նվազեցում, հեղեղումների և սողանքների 

ռիսկի նվազեցում, դրական ազդեցություն ջրային ռեսուրսների 

շրջապտույտի վրա։ 

Այլ ենթադրություններ 
և օգուտներ (շուկայի 
ներուժը) 

 Չ/Հ 

Ծախսեր 

Կապիտալի արժեքը 90 ԱՄՆ դոլար / հա 

Շահագործման և 
պահպանման ծախսեր 

40 ԱՄՆ դոլար / հա 

ՋԳ արտանետումների 
նվազեցման արժեքը  

 

9 ԱՄՆ դոլար / տ CO2համ (տարի, հա) 

Կյանքի տևողությունը 1-5 տարի 

Այլ ծախսեր Չ/Գ 

 

Տեխնոլոգիայի տեղեկատվական թերթիկ 7 Հողերի օգտագործում և անտառային 

տնտեսություն 

Տեխնոլոգիայի 
անվանումը 

Մշակովի հողերի նպատակային օգտագործում (միամյա և 

բազմամյա մշակաբույսեր) 

Ոլորտը Հողերի օգտագործում և անտառային տնտեսություն 
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ՋԳ արտանետում ները 
ոլորտում (Գգ CO2համ.) 

-1.4 (2012) «հողատարածքներ» սեկտոր 

Ներածություն 

Այս ոլորտում անկախության հռչակումից անմիջապես հետո 

իրականացվեց հողի և գյուղատնտեսական արտադրության մյուս 

միջոցների, սպասարկող ենթակառուցվածքների, գյուղմթերք 

իրացնող ու վերամշակող կազմակերպությունների 

մասնավորեցման քաղաքականություն։ Դրական նշանակալի 

էֆեկտին զուգահեռ, մասնավորեցումը ունեցավ նաև բացասական 

հետևանքներ.   

o գյուղատնտեսական նշանակության հողերը մասնատվեցին 

(ավելի քան 1.2 միլիոն հողակտոր), որի հետևանքով ընկավ 

դրանց մշակության արդյունավետությունը: 

o բազմամյա տնկարկների մեծ մասը վերածվեց 

հացահատիկային մշակաբույսերի տարածքների: Եվ միայն 

վերջին տարիներին է նկատվում պտղատու այգիների 

տարածքի աճ. 

o պրակտիկայից դուրս մնացին հողօգտագործման 

առաջավոր տեխնոլոգիաները, 

o Խաթարվեց հողատեսքերի նպատակային օգտագործման 

պրակտիկան և այլն։  

Իրավիճակն էլ ավելի կբարդանա՝ հաշվի առնելով այն փաստը, որ 

ՀՀ 232.9 հազ. հա ոռոգելի հողատարածքներից փաստացի ոռոգվում 

է շուրջ 154.2 հազ. հա, իսկ զգալի տարածքներ չեն մշակվում ջրի 

բացակայության, ոչ շահութաբեր լինելու և այլ պատճառներով: 

Երաշտից բացի հաճախակի են դարձել նաև այլ արտակարգ 

երևույթները, օրինակ, ցրտահարութունները, կարկուտը, 

տեղատարափ անձրևները, որոնք ևս զգալի վնաս են հասցնում 

գյուղատնտեսությանը և շատ դեպքերում նաև հողային 

ռեսուրսներին:  Հայաստանում գյուղատնտեսական նշանակության 

հողերը (համաձայն 2013թ. հրապարակված տվյալների) կազմում են 

2,051.0 հազար հա, որից՝ վարելահողերը՝ 448.2 հազար հա, 

բազմամյա տնկարկները՝ 33.3 հազար հա, խոտհարքերը՝ 121.8 

հազար հա, արոտավայրերը՝ 1,055.3 հազար հա, այլ հողերը՝ 392.4 

հազար հա: Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի աճեցման ստորին 

սահմանը սկսվում է ծովի մակերևույթից 400մ-ից, իսկ վերին 

սահմանը հասնում է ծովի մակերևույթից 2,300մ: 

Հանրապետության տարածքի 40% պիտանի չէ գյուղատնտեսական 

նպատակներով օգտագործման համար: Ներկայումս մեկ 

գյուղացիական տնտեսությանը միջին հաշվով բաժին է ընկնում 1.4 

հա գյուղատնտեսական հողատեսքեր, այդ թվում՝ 1.1 հա 

վարելահող, որը հնարավորություն չի ընձեռում իրականացնել 

ինչպես ինտենսիվ տեխնո¬լոգիա¬ների կիրառումն ու 

արդյունավետ տնտեսավարում, այնպես էլ գյուղ¬տեխնիկայի 

օգտագործումը` ժամանակի և ռեսուրսների նվազ ծախսումներով: 

Բացի դա տարբեր գործոնների հետևան¬քով ներկայումս 

վարելահողերի 29 տոկոսը կամ 130 հազ. հեկտարը տարբեր 



156 
 

պատճառներով նպատակային նշանակությամբ չի օգտագործվում, 

ուստի ռազմա¬վարական կարևորագույն խնդիր է 

հողօգտագործման արդյունավետության բարձրացման 

նպատակային ծրագրի իրականացումը  

Կլիմայի փոփոխությունից սպասվող ռիսկերը․ 

 Ակնկալվում է ոռոգման ջրի պակաս և միաժամանակ 

պահանջարկի աճ 

 Երաշտի ռիսկերի աճ, հողի խոնավության նվազում` 10-

30 %, ջրի դեֆիցիտի աճ` 25-30 %.  

 Կանխատեսվում է արտակարգ հիդրոօդերևութաբանական 

երևույթների հաճախակիության և ինտեսիվության աճ  

 Ակնկալվում է վնասատուների քանակի և 

տարածվածության աճ։ 

Առաջարկվող Տեխնոլոգիա  

Տեխնոլոգիա 1.  

Հողերի նպատակային օգտագործման տեխնոլոգիա 

Հիմնական միջոցառումներ․ 

 Կլիմայի փոփոխության հետևանքով կլիմայական զոնաների 

ուղղահայաց գոտիականության սահմանների տեղաշարժը 

հնարավորություն է տալիս նոր, տվյալ տարածքի համար 

նախկինում ոչ բնորոշ մշակաբույսերի մշակության համար: 

 Հողերի նպատակային օգտագործում, ինչը նշանակում է 

բազմակողմանիորեն հիմնավորված գոտիական 

մասնագիտացում և արտադրության ռացիոնալ 

տեղաբաշխում։ Այս տեխնոլոգիան շուկայական գործոններով 

պայմանավորված հնարավոր է երկարաժակետ 

հեռանկարում, ինչը, սակայն, անհրաժեշտ է արագացնել 

պետության տարածքային զագացման քաղաքականոթյան 

շրջանակում՝ ուղղակի և անուղղակի գործիքների 

կիրառմամբ:  Կառավարման նպատակահարմարության 

տեսանկյունից գոտիական մասնագիտացումը և արտա-

դրության տեղաբաշխումը անհրաժեշտ է մշակել և 

իրականացնել ոչ միայն ըստ կլիմայական գոտիների այլ նաև՝ 

մարզային կտրվածքով: Այսպես․  

1. Արագածոտնի մարզ – բազմամյա տնկարկներ, խաղող, 

տեխնիկական մշակաբույսեր, կարտոֆիլ, կերային 

մշակաբույսեր:  

2. Արարատի և Արմավիրի մարզեր – բազմամյա 

տնկարկներ, խաղող, բոստանային մշակաբույսեր, 

բանջարեղեն, վաղահաս կարտոֆիլ:   

3. Գեղարքունիքի մարզ – հացահատիկային մշակաբույսեր, 

տեխնիկական մշակաբույսեր, կարտոֆիլ, կերային 

մշակաբույսեր:  

4. Լոռու մարզ – բազմամյա տնկարկներ, հացահատիկային 

բշակաբույսեր, կերային մշակաբույսեր, ճակընդեղ, 

տեխնիկական մշակաբույսեր, կարտոֆիլ:  
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5. Կոտայքի մարզ – բազմամյա տնկարկներ, 

հացահատիկային մշակաբույսեր, բանջարեղեն, կերային 

մշակաբույսեր:  

6. Շիրակի մարզ - հացահատիկային մշակաբույսեր, 

տեխնիկական մշակաբույսեր, կարտոֆիլ, կերային 

մշակաբույսեր, ճակընդեղ, բանջարեղեն:  

7. Սյունիքի մարզ - հացահատիկային և 

հատիկաընդեղենային մշակաբույսեր, կարտոֆիլ, 

բանջարեղեն, կերային մշակաբույսեր, բազմամյա 

տնկարկներ,  մերձարևադարձային պտղաբուծություն:  

8. Վայոց ձորի և Տավուշի մարզեր – բազմամյա տնկարկներ, 

խաղող, հացահատիկային մշակաբույսեր, տեխնիկական 

մշակաբույսեր, կերային մշակաբույսեր։ 

Իրականացման 
հնարավորությունները 

Տեխնոլոգիայի իրականացման համար առկա է բարենպաստ 

միջավայր, մասնավորապես ՀՀ կառավարության կողմից մշակվել 

և ընդունվել են մի քանի ռազմավարություններ, որոնք վերաբերում 

են ՀՀ տարածքային համաջափ զարգացմանը, գյուղի և 

գյուղատնտեսության զարգացմանը և այլն, որոնցում առաջադրված 

քաղաքական նպատակները բավարար հիմք են ստեղծում այս 

տեխնոլոգիաների ներդրման համար: 

Տեխնոլոգիաների արդյունավետ ներդրման հնարավորություն 

կարող է լինել գյուղատնտեսական կոոպերացիայի զարգացումը 

բազմաձևության ու կամավորության սկզբունքով և մեկ 

տնտեսության հաշվով հողատարածության մեծացումը, որի 

շնորհիվ կապահովվի աշխատուժի և կապիտալի 

արտադրողականության աճ: 

Իրականացման 
խոչընդոտները 

Տեխնոլոգիաների արդյունավետ կիրառումը էապես մեծացնելու է 

գյուղատնտեսական արտադրանքի  ծավալը: Սակայն գյուղմթերքի 

իրացման շուկայի ձևավորված չլինելը, մթերման ցածր 

մակարդակը, ներքին փոքր պահանջարկը, համապատասխան 

ենթակառուցվածքների բացակայությունը կարող են ձախողել ողջ 

գործընթացի հաջողությունը: 

Հաջորդ լրջագույն խոչընդոտը ֆինանսական միջոցների նվազ 

մատչելիությունն է, ինչը պայմանավորված է վակերի բարձր 

տոկոսադրույքներով և վարկերի տրամադրման ժամկետներով: 

Այլ խոչընդոտներ կարող են լինել․  

o Ռիսկերի մեղմացման միջոցառումների անբավարար 

իրականացումը և ապահովագրական համակարգի 

բացակայությունը։ 

o գյուղացիական տնտեսությունների կողմից 

նորարարությունների, նոր տեխ-նոլոգիաների, նոր 

գիտելիքների ընկալման և կիրառման նկատմամբ բարձր 

դիմա-դրողականությունը, 

o Թույլ զարգացած ենթակառուցվածքները, ինչպիսիք են՝ 

ճանապարհները, անհուսալի ոռոգման համակարգերը և այլն։ 
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Իրականացման 
արդյունքում ՋԳ 
արտանետումների 
նվազեցումը (Գգ 
CO2համ.) 

Պտղի և խաղողի այգիների մշակության նոր տեխնոլոգիայի 

ներդրման արդյունքում հողօգտագործման այս կատեգորիայում 

էապես կմեծանա ածխածնի կլանումը կենսազանգվածի արագ 

աճի շնորհիվ: 

Միամյա և բազմամյա մշակաբույսերի և չմշակվող հողերի 

տեխնոլոգիայի դեպքում կենսազանգվածվի փոփոխությամբ 

պայմանավորված արտանետումների/կլանումների նշանակալի 

փոփոխություն չի լինի, սակայն կավելանա օրգանական ածխածնի 

պաշարը հողում և կբարելավեն հողի որակական հատկանիշները։   

-2 մինչև -374 տ CO2համ./ տարի, հա 

Հնարավոր ազդեցությունները, համատեղելիությունը և օգուտները երկրի զարգացման 
նպատակների համար 

Սոցիալական 

Տեխնոլոգիաների ամբողջական իրականացումը կնպաստի 

գյուղատնտեսությունում զբաղվածության և բնակչության 

եկամուտների աճին, ինչը ենթադրում է նաև գյուղական 

համայնքներում արտագաղթի և աղքատության մակարդակի 

կրճատում։ Զգալիորեն կավելանան համայնքային բյուջեների 

եկամուտները: 

Տնտեսական 

o Գյուղատնտեսական արտադրանքի աճ, վերամշակող 

արդյունաբերության զարգացում    

o Էկոլոգիապես մաքուր և մրցունակ գյուղատնտեսական 

արտադրանքը և դրանից պատրաստված սննդամթերքը 

պարենային ներկա ճգնաժամի պայմաններում հնարավոր 

կլինի արտահանել այլ երկրներ։ 

o Համայնքերի զարգացման համար լրացուցիչ ֆինանսական 

հոսքեր։ 

Բնապահպանական 

o Դրական ազդեցություն բնական էկոհամակարգերի ու 

կենսաբազմազանության վրա։ 

o Հողերի էրոզիայի ու անապատացման ռիսկի նվազեցում, 

հեղեղումների և սողանքների ռիսկի նվազեցում։ 

o Դրական ազդեցություն ջրային ռեսուրսների շրջապտույտի 

վրա։ 

Այլ ենթադրություն ներ 
և օգուտներ (շուկայի 
ներուժը) 

 Չ/Հ 

Ծախսեր 

Կապիտալի արժեքը 450 ԱՄՆ դոլար /հա 

Շահագործման և 
պահպանման ծախսեր 

85 ԱՄՆ դոլար /հա 

ՋԳ արտանետում ների 
նվազեցման արժեքը  

 

-225 մինչև -1.2 ԱՄՆ դոլար /տ CO2համ. (տարի․հա) 

Կյանքի տևողությունը 1-5 տարի 

Այլ ծախսեր Չ/Գ 
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Տեխնոլոգիայի տեղեկատվական թերթիկներ Թափոնների կառավարում ոլորտում 

ընտրված տեխնոլոգիաների համար 

Տեխնոլոգիայի տեղեկատվական թերթիկ 1 Թափոնների կառավարում 

Տեխնոլոգիայի 
անվանումը 

Երևան քաղաքի աղբավայրից մեթանի կորզում, էլեկտրական և 

ջերմային էներգիայի արտադրության նպատոկով 

Ոլորտը Թափոնների կառավարում 

ՋԳ արտանետումները 
ոլորտում (Գգ CO2համ.) 

632 Գգ CO2համ (2012) 

Ներածություն 

Կլիմայի փոփոխության վրա ԿԿԹ-ից առաջացող ՋԳ-ի 

ազդեցությունը մեղմելու նպատակով զարգացած երկրներում 

մշակվել և հաջողությամբ կիրառվում է ԿԿԹ աղբավայրերում 

օգտահանվող կենսագազի որսման և հետագա այրման, կամ 

գազաշարժիչային էլեկտրակայանքներում էլեկտրաէներգիայի 

արտադրության տեխնոլոգիան: Այդ տեխնոլոգիան իրենից 

ներկայացնում է՝ ուղղահայաց հորատանցքեր, հորիզոնական 

գազայիրն անցողիներ, հազահավաք խողովակաշար, որոնք 

մեկուսացված են օդի համար անթափաց մելուսիչ թաղանթով: 

Տեղակայվում են նաև գազգոլդերներ, կոմպրեսորային համակարգ և 

համապատասխան չափիչ սարքեր (գազահաշվիչներ, 

գազաանալիզատորներ): Հողածածկույթի ներքո, խոնավ 

միջավայրում, գազի օգտահանումը ապահովվում է վակումի 

միջոցով: Այս տեխնոլոգիան թույլ է տալիս ապահովվել 60% և ավելի 

բիոգազի օգտահանում։  

Գազաշարժիչային գեներատորը իրենից ներկայացնում է 

գազամխոցային շարժիչ, որը կարող է աշխատել ցածր (մինչև 27% 

մեթանի պարունակությամբ) խտությամբ կենսագազով, 

էլեկտրական գեներատոր, կառավարման վահանակներ, 

էլեկտրահամակարգին միացնող սարքվածք և էլեկտրահաղորդման 

գծեր: Այդ շարժիչների ՕԳԳ կազմում է 39-42%: Տեխնոլոգիան 

լայնօրեն կիրառվում է Ճապոնիայում և այլ զարգացած երկրներում:  

Վերջին տարիներին այս տեխնոլոգիան հաջողուտյամբ  կիրառվում 

է  Բելարուսում չորս տարբեր ԿԿԹ աղբավայրերի համար՝ 0.6-3․0 

ՄՎտ հզորությամբ գազաշարժիչային կայանքներով: Նախագծը 

մշակվել է Շիմիձու կորպորացիայի (Ճապոնիա) NEDO-ի 

հրահանգների հիման վրա։  

Երևան քաղաքի աղբավայում տարեկան կուտակվում են 102-110 

հազար տ կոշտ կենցաղային թափոններ, առանց նախնական 

մշակման և տեսակավորման: Աղբավայրը մեթանի 

արտանետումների և շրջակա միջավայրի աղտոտման աղբյուր է: 

Նախագծերը առաջարկում են օգտագործել աղբը և ուղեկցող 

մեթանը որպես վառելիք համակցված էլեկտրական և ջերմային 

էներգիայի արտադրության համար: Նախագիծը նախատեսում է 

թափոնների հավաքման, տեսակավորման և այրման 

նախապատրաստման սարքավորումներ, մեթանի հավաքման 
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համակարգ, աղբայրիչներ, կաթսա, էներգաբլոկ (գոլորշու տուրբին, 

գեներատոր), կաթսայատան տաք ջուր ստանալու համար, 

արտանետվող գազերի մաքրման համակարգ և այլն։ 

Էլեկտրաէներգիայի տարեկան արտադրությունը՝ 89.3 ԳՎտժ, 

ջերմային էներգիայի արտադրությունը՝ 59.5 ԳՎտժ: հանածո 

վառելիքի տարեկան խնայողությունը է 15.4 հազար տոննա 

պայմանական վառելիք։  

Իրականացման 
հնարավորությունները 

Կլիմայի փոփոխության վրա ԿԿԹ-ից առաջացած 

արտանետումների ազդեցությունը մեղմելու նպատակով 

Հայաստանում, միջազգային կազմակերպությունների 

համագործակցությամբ իրականացվում են մի շարք ծրագրեր, 

ուղղված ԿԿԹ կառավարման համակարգի բարելավմանը և  նոր 

տարածաշրջանային աղբավայրերի կառուցմանը, ինչն էլ ստեղծում 

է նախադրյալներ կենսագազի օգտահանման և առաջարկվող 

տեխնոլոգիայի շարունակական կիրառման համար: 

2009թ. հոկտեմբերի 13-ին գործարկվել է Երևան քաղաքի 

Նուբարաշեն աղբավայրի 7 հա տարածքի վրա ԿԿԹ-ից կենսագազի 

օգտահանման ծրագրի առաջին փուլը, որի արդյունքում  

թափոններից առաջացող 41 % մեթանի  պարունակությամբ 

կենսագազը այրվում է՝ վերածվում CO2:   Նախագիծը 

իրականացվում է Ճապոնական «Շիմիզու» ընկերության  և Երևանի 

քաղաքապետարանի մասնակցությամբ: Նախագծի երկրորդ փուլը ՝ 

գազաշարժիչային համակարգի տեղակայումը, նախատեսված էր 

իրականացնել կենսագազի իրական ծախսը  ճշտելուց հետո: 

Սակայն  այն մինչ օրս չի իրականացվել նախագծի սկզբնական 

ծավալներից շեղվելու հետևանքով (նախատեսված 20հա ԿԿԹ 

աղբավայրի փոխարեն ծրագրի իրականացման համար Երևանի 

քաղաքապետարանի կողմից տրամադրվել է միայն 7 հա):  

Կենսագազի օգտահանման շարունակականությունը կապահովվի 

նախատեսված 20 հա տարածքում նշված տեխնոլոգիայի 

տարածման դեպքում, տեղակայելով 250 կՎտ հզորությամբ 

գազաշարժիչային ագրեգատ։ Միջազգային դոնորների 

աջակցությամբ այն կարող է կիրառվել Գյումրի և Վանաձոր 

քաղաքների ԿԿԹ աղբավայրերում ինչպես նաև Ասիական 

զարգացման բանկի ծրագրով նախատեսված 5 նոր 

տարածաշրջանային աղբավայրերում։    

Իրականացման 
խոչընդոտները 

Աղբահանության մասին օրենքում համապատասխան 

պահանջների բացակայությունը։ Տեխնոլոգիայի ամբողջական և 

արդյունավետ իրականացման խոչընդոտ կարող է լինել 

անբավարար ֆինանսական ռեսուրսները։ 

Իրականացման 
արդյունքում ՋԳ 
արտանետումների 
նվազեցումը (Գգ 
CO2համ.) 

Այս տեխնոլոգիայի թերի կիրառման արդյունքում 6 տարիների 

ընթացքում օգտահանվել և այրվել է 7.8 մլն․մ3 մեթան, կամ 22.3 -

մլն․ մ3 կենսագազ, որի այրման արդյունքում ջերմոցային գազի 

արտանետումները նվազել են 120.10 հազար տոննա CO2համ. 

(տևողությունը 6 տարի):  

Միջինը 212 հազար տոննա CO2 համարժեք  
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Ծրագրի գործունեության ընթացքում 6.36 Մտ:  

Արտանետումների կրճատման մեկ միավորի դիմաց 8.0 ԱՄՆ 

դոլար/տ CO2 համարժեք: 

Հնարավոր ազդեցությունները, համատեղելիությունը և օգուտները երկրի զարգացման 
նպատակների համար 

Սոցիալական 

Առաջավոր տեխնոլոգիական պրոցեսի կառավարման  և 

տեղակայանքների շահագործման համար  նոր աշխատատեղերի 

ստեղծում: ԿԿԹ աղբավայրերի կառավարման նոր մշակույթի 

ձևավորում: Ծրագրի նպատակն է փոխարինել ներմուծված 

վառելիքը, նվազեցնելով ՋԳ արտանետումները, բարելավելով 

սանիտարական և էներգետիկ իրավիճակը։ 

Տեխնոլոգիան կնպաստի․ 

o Զբաղվածության աճին,  

o Երևանում մթնոլորտի բարելավմանը 

o Հիվանդությունների նվազեցմանը, և այլն։ 

Տնտեսական 

Պարզ հաշվարկները ցույց են տալիս, որ տարեկան տեխնոլոգիայի 

թերի կիրառման արդյունքում բաց թողնված օգուտները կարող են 

կազմել տարեկան 4.8 մլն. կՎտժ էլ.էներգիա(եթե այն արտադրվեր 

40 % ՕԳԳ ունեցող գազաշարժիչային կայանքում, 35% մեթանի 

պարունակությամբ կենսագազով): Անցած 6 տարիների ընթացքում 

այդ օգուտը կկազմեր շուրջ 29 մլն. կՎտժ՝ այն է 1.35 մլրդ. դրամ: 

Դժվար չէ կռահել, որ Նուբարաշենի ԿԹԹ աղբահանի ծրագրով 

նախատեսված ամբողջ տարածքում կենսագազի օգտահանման 

դեպքում այդ օգուտները կեռապատկվեն: 

Տեխնոլոգիայի դրականն տնտեսական ազդեցությունը․ 

o Շրջակա հողերի օգտագործում 

o Այլ տնտեսական գործունեություն 

o Վառելիքի և էներգիայի Լրացուցիչ աղբյուր 

Բնապահպանական 

Դրական ազդեցությունը բնական էկոհամակարգերի և աղբավայրի 

տարածքում կենսաբազմազանության վրա, մի շարք բույսերի և 

կենդանիների պաշտպանություն, հողերի պահպանություն, 

դրական ազդեցություն ջրային ռեսուրսների շրջանառության վրա։ 

Այլ ենթադրություններ 
և օգուտներ (շուկայի 
ներուժը) 

Աղբավայրերի հարակից տարածքներից գարշահոտության և 

անկանոն մակերևութային այրման արգասիկների տեսքով 

արտանետումների վերացումը կնպաստի այդ տարածքների 

բնականոն զարգացմանը, ինչը խիստ արժեքավոր է Հայաստանի 

նման սակավահող երկրի համար։ 

Հայաստանը առաջիննէ տարածաշրջանում, որ տիրապետում և  

ԿԿԹ աղբավայրերի կառավարման պրոցեսում օգտագործում է 

նման առաջավոր տեխնոլոգիա և կարող է հավակնել դառնալու 

տարածաշրջանի  կենտրոն՝  այս մշակույթի  կրողն ու 

պրոպագանդողը, դրանից բխող բոլոր օգուտներով:  

Նկարագրված տեխնոլոգիան հաջողությամբ (որոշակի 

դրամաշնորհների ներգրավմամբ) կարելի կլինի կիրառել ինչպես 

Գյումրի և Վանաձոր քաղաքների գործող ԿԿԹ աղբավայրերից 

կենսագազի օգտահանման և  դրանից էլեկտրաէներգիա 
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արտադրելու համար, այնպես էլ  Հայրապետությունում 

հիշատակված ծրագրերի շրջանակներում ԿԿԹ կուտակման 

համար նախատեսված նոր աղբավայրերի շահագործման 

արդյունավետությունը բարձրացնելու, արտանետումները էլ ավելի 

կրճատելու նպատակով: 

Ծախսեր 

Կապիտալի արժեքը Անհրաժեշտ ներդրումները 51.0 մլն ԱՄՆ դոլար 

Շահագործման և 
պահպանման ծախսեր 

60,000 ԱՄՆ դոլար /տարեկան 

ՋԳ արտանետումների 
նվազեցման արժեքը  

 

240,000 ԱՄՆ դոլար / Գգ CO2համ 

Կյանքի տևողությունը 
Շինարարություն տևողությունը 3 տարի 

Ծրագրի գործունեության տևողությունը 30 տարի 

Այլ ծախսեր Չ/Գ 

 

Տեխնոլոգիայի տեղեկատվական թերթիկ 2 Թափոնների կառավարում 

Տեխնոլոգիայի 
անվանումը 

Արթիկի տուֆահանքերի թափոնների համալիր վերամշակումով 

գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքների մաքրում և 

դրանց հետագա դեգրադացման կանխարգելում 

Ոլորտը Թափոնների կառավարում 

ՋԳ արտանետումները 
ոլորտում (Գգ CO2համ.) 

632 ԳգCO2համ (2012) 

Ներածություն 

Քարը մեր ազգային գլխավոր հարստությունն է, երկրի տարածքը 

ամբողջապես ծածկված է հրաբխային, նստվածքային, 

մետամորֆային քարաշերտերով: Գիտությանը հայտնի բոլոր 

քարատեսակները մեզ մոտ կան։ Սակայն մինչև այժմ էլ մենք 

«քարին» նայում և «գնահատում» ենք միայն որպես շինանյութ։ Իսկ 

ճշմարտությունն այն է, որ մեր ամեն մի քարանյութ, անզուգական 

շինանյութ լինելուց բացի, նաև կոմպլեքսային հումք է, որից 

հնարավոր է արտադրել հարյուրավոր այնպիսի 

արտադրատեսակներ, որոնք մեծ դժվարություններով ու ծախսերով 

ներմուծում ենք արտասահմանից։ 

Երկար տարիների ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ 

ընդերքից արդյունահանվող բոլոր տեսակի քարանյութերի 

ընդհանուր զանգվածի մեծ մասը նետվում է շրջակա միջավայր 

որպես թափոն։ Ունենք քարատեսակներ, որոնց շատ անփույթ, 

անհեռատես արդյունահանման հետևանքով մինչև 65-70%-ը վեր է 

ածվում թափոնի։ Մեր քարանյութերի զարդը տուֆաքարն է, մեզ 

մոտ կան տարբեր տեսակների ու բոլոր գույների տուֆաքարեր, 

որոնք ճարտարապետաշինարարա-կան մեծ հետաքրքրություն են 

ներկայացնում։ Երկրի տարածքում հայտնաբերված, ուսումնասիր-

ված են տուֆաքարերի ավելի քան 110 հանքավայրեր, որոնց 

երկրաբանական պաշարները գնահատվում են 2.5 մլրդ. խորանարդ 

մետր։ Քարանյութերից առավել լայնորեն օգտագործվողը 
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հատկապես Արթիկի տուֆն է: 1928թ. Արթիկի հանքավայրերում 

սկսվել է տուֆի մեքենայական արդյունահանում։ Նշված ամբողջ 

ժամանակաշրջանում այդ հանքավայրերից արդյունահանվել է 

ավելի քան 50 մլն. խոր. մետր տուֆի զանգված, որից միայն 35-40%-

ն է օգտագործվել որպես ստանդարտին համապատասխանող 

որմնանյութ, իսկ մյուս մեծ մասը հիմնականում նետվել է շրջակա 

միջավայր որպես թափոն:  

Ըստ որում, այդ թափոններն ու լքված քարհանքերը այստեղ 

զբաղեցնում են ավելի քան հազար հեկտար բերրի սևահողեր։ 

Այսպիսով, կորցնում ենք ոչ միայն տուֆաքարի հսկայական 

զանգված, այլև բերրի հողատարածք։ 

Ընդհանուր առմամբ հանրապետության տարածքում միայն 

քարանյութերի թափոնների տակ զբաղեցված է 7.0-7.5 հազ. հա 

հողատարածք: Ըստ որում, այդ թափոնները նաև քամիների 

ազդեցությամբ մշտապես աղտոտում են բնակավայրերի օդային 

տարածքները: 

Եթե արդյունահանվող հումքի ամբողջ զանգվածը լրիվ 

օգտագործվի, որը շատ հնարավոր է, ապա արտադրված 

շինանյութերի ինքնարժեքը առնվազն 1.5-2.0 անգամ կիջնի, իսկ 

օդային տարածքներն էլ չեն աղտոտվի:  

Առաջարկվող տեխնոլոգիա 

Հիմնախնդրի լուծման համար անհրաժեշտ է համալիր, փուլային և 

դիվերսիֆիկացված մոտեցում, ինչը ենթադրում է ինովացիոն 

արտադրատեսակների արտադրության կազմակերպում: 

Խնդիրը կայանում է նրանում, որ տուֆի թափոնների նման 

կուտակումները, վերը նշված հոդվածում բերված պատճառներից 

բացի, պայմանավորված է նաև տուֆի տեխնիկական 

բնութագրերով: Ծակոտկենության բարձր և ամրության 

համեմատաբար ցածր ցուցանիշների պատճառով դրանք գրավիչ 

չեն շինարարների համար և նախկինում չէին կարող օգտագործվել 

շինարարության մեջ ինչպես, օրինակ այլ, առավել պինդ, 

քարատեսակների` բազալտի, գրանիտի, մարմարի և այլն հանքերի 

թափոնները:  

Տուֆի թափոնների օգտագործման հնարավոր ոլորտները պետք է 

դիտարկել կախված դրանց ֆրակցիաներից` հաշվի առնելով 

նվազագույն ներդրումների, ընթացիկ ծախսերի և անթափոն 

արտադրության պայմանները: Նման մոտեցումը ենթադրում է․ 

o <5 մմ ֆրակցիայի դեպքում`փրփրաբլոկների, ջերմա և 

ձայնամեկուսիչ սալերի, ինչպես նաև ապրանքային 

փրփրաբետոնի արտադրություն (Փուլ I); 

o 5-ից 20մմ ֆրակցիաների դեպքում` տուֆի մանրախիճի 

հիմքով բլոկների արտադրություն (սովորական և 

պոլիմերային) (Փուլ II); 
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o 5-ից 50մմ ֆրակցիաների դեպքում` համատեղելով մեկ այլ 

պրոբլեմային թափոնների (պլաստիկ տարաների) հետ, 

պլաստտուֆային խճի և դրա հիման վրա տարբեր 

արտադրատեսակների արտադրություն (Փուլ III) և այլն։  

Արտադրությունների վերջին երկու տիպերը, պայմանավորված 

թափոնների օգտագործման դիապազոնի կտրուկ ընդլայնումով, 

թույլ կտան տուֆի թափոնների մեծ ծավալներ օգտագործել 

(օրինակ` ճանապահաշինության մեջ): 

Եթե ծրագրի նպատակների I և II փուլերի իրականացման համար 

հայտնի են ինչպես տեխնոլոգիաները, այնպես էլ անհրաժեշտ 

մեքենասարքավորումների կազմն ու արժեքը, ապա նույնը 

հնարավոր չէ ասել ծրագրի նպատակների III փուլի համար: Այստեղ 

ամեն ինչ պետք էր սկսել զերոյից (որոշ աշխատանքներ այս 

առումով կատարված են): Խճի տեսքով տուֆի թափոնների ոչ 

պահանջված լինելը, բացի համեմատաբար փափկությունից 

(մաքսիմում M190),, պայմանավորված է նրա ծակոտկենության 

բարձր ցուցանիշով (40-ից 70%), ինչը խիստ նվազեցնում է նրա 

սեզոնային ցիկլայնության ցուցանիշը (F50 – F600):  

Ուղղահայաց կոնստրուկցիաների, օրինակ պատերի դեպքում 

ծակոտկենությունը դրական ցուցանիշ է, իսկ հորիզոնական 

կոնստրուկցիաների` օրինակ ճանապահների շինարարության 

ժամանակ խոնավության մշտական առկայությունը սեզոնային 

սառչելու – հալվելու պատճառով հանգեցնում է նրա արագ 

քայքայմանը: Տուֆի փշրանքների պլաստիկապատումը.` 1. Նրանց 

տալիս է լրացուցիչ ամրություն; 2. Բացառում է այդ անցանկալի 

երևույթը (խոնավության թափանցումը խճի մեջ); 3. Մինիմումը 2 

անգամ ավելացնում է նրա սեզոնային ցիկլայնության ցուցանիշը։ 

Շինանյութերի նպատակային շուկայի վերաբերյալ հարկ է նշել, որ 

շինարարության մեջ ներկայումս օգտագործվում են սղոցված 

տուֆաբլոկներ կամ բետոնյա բլոկներ, որոնցում որպես իներտ 

բաղադրիչ օգտագործվում է աղացած բազալտ, գրանիտ կամ ավազ: 

Շինանյութերի նշված տեսակները ծանր են, իսկ տեխնիկակական 

ցուցանիշներով էականորեն զիջում են փրփրաբլոկներին և տուֆի 

մանրախճով բլոկներին: Այսպիսով. ստեղծվել է պարադոքսային 

իրավիճակ. նման ակնառու առավելություններով հանդերձ, տուֆի 

թափոնները շարունակվում են մնալ «ստվերում»:   

Իրականացման 
հնարավորությունները 

Տեխնոլոգիան իրականացման համար, որ կարող են օգտակար 

լինել արտասահմանյան փորձը և Խորհրդային ժամանակաշրջանի 

գիտական հետազոտությունների արդյունքները։  

Իրականացման 
խոչընդոտները 

Տեխնոլոգիայի ամբողջական և արդյունավետ իրականացման 

խոչընդոտ կարող է լինել ֆինանսական ոչ բավարար ռեսուրսները։ 
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Իրականացման 
արդյունքում ՋԳ 
արտանետումների 
նվազեցումը (Գգ 
CO2համ.) 

Առաջարկվող նոր նյութը կօգտագործվի շինարարական, ինչպես 

նաև ջերմամեկուսիչ նյութ և կնպաստի էներգախնայողությանը և 

ՋԳ արտանետումների կրճատման: 

Միջին գնահատականն է՝ 0.8 Գգ CO2համ. / Կյանքի ընթացքում։ 

Հնարավոր ազդեցությունները, համատեղելիությունը և օգուտները երկրի զարգացման 
նպատակների համար 

Սոցիալական 

Տեխնոլոգիան կնպաստի․ 

o Զբաղվածության աճին,  

o Տարածաշրջանում մթնոլորտի բարելավմանը 

o Հիվանդությունների նվազեցմանը, և այլն 

Տնտեսական 

Տեխնոլոգիայի դրականն տնտեսական ազդեցությունը․ 

o Շրջակա հողերի օգտագործում 

o Դրական ազդեցություն տնտեսության այլ ճյուղերի 

գործունեության վրա 

o Ենթակառուցվածքների զարգացում 

Բնապահպանական 

Դրական ազդեցությունը բնական էկոհամակարգերի և շրջակա 

տարածքներում կենսաբազմազանության, բույսերի 

պաշտպանության, աղտոտման նվազեցման, հողերի 

պահպանության և այլն: 

Այլ ենթադրություններ 
և օգուտներ (շուկայի 
ներուժը) 

 Չ/Հ 

Ծախսեր 

Կապիտալի արժեքը Պահանջվող ներդրումները 20,500 ԱՄՆ դոլար 

Շահագործման և 
պահպանման ծախսեր 

5,000-10,000 ԱՄՆ դոլար 

ՋԳ արտանետումների 
նվազեցման արժեքը  

25,600 ԱՄՆ դոլար /Գգ CO2համ 

Կյանքի տևողությունը 30 տարի 

Այլ ծախսեր Չ/Գ 

 

Տեխնոլոգիայի տեղեկատվական թերթիկ 3 Թափոնների կառավարում 

Տեխնոլոգիայի 
անվանումը 

Մակերևութային ջրային ռեսուրսների պահանություն աղտոտումից 

(կեղտաջրերի մաքրման այլընտրանքային տեխնոլոգիաների 

կիրառում-մաքրման կոմպակտ կայանների տեղադրում) 

Ոլորտը 
Ջրամաքրման տեխնոլոգիաների մշակում մեղմելու կլիմայի գլոբալ 

փոփոխությունները 

ՋԳ արտանետումները 
ոլորտում (Գգ CO2համ.) 

632 ԳգCO2համ (2012) 

Ներածություն 

Հայաստանում ինչպես կենցաղային, այնպես էլ արտադրական 

կեղտաջրերի լիարժեք մաքրում չի իրականացվում, ինչի 

արդյունքում կեղտաջրերն առանց մաքրվելու լցվում են 

մակերևութային ջրային օբյեկտներ, ոռոգման առուներ, ցամաքային 
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տարածքներ` աղտոտելով, դեգրադացնելով էկոհամակարգերը, 

վնասելով մարդկանց առողջությունը:  

Համայնքների տարածքից դուրս գտնվող հանգստի, տուրիզմի, 

հասարակական սննդի օբյեկտներում, որոնք գտնվում են գետի 

վերին հոսանքներում, կեղտաջրի մաքրման գործընթացի 

արդյունքում հիմնականում աղտոտվում են ջրային 

էկոհամակարգերը: Նման գետերի ներքին հոսանքում գտնվող 

տարածքները մեծամասամբ օգտագործվում են որպես 

անկազմակերպ հանգստի գոտիներ, որտեղ հանգստացողները 

անմիջական շփում են ունենում աղտոտված գետի հետ։  

Տեխնոլոգիայի 
բնութագիրը 

Գործարանային արտադրության կեղտաջրի մաքրման դասական 

տեխնոլոգիայով գործող կոմպատ կայան, հավաքված մեկ տեղում 

(блочного типа): Ապահովում է կեղտաջրի խորը կենսաբանական 

մաքրում, գետ լցնելու կամ նպատակային օգտագործելու համար: 

Մաքրված կեղտաջուրը անձրևաջրի հետ միասին կարելի է 

կուտակել ստորգետնյա հատուկ կառուցվածքի կուտակիչներում` 

հետագայում ոռոգման, կանաչ տարածքների (գազոններ, 

խաղահրապարկներ, սպորտային դաշտեր) ջրման նպատակով, 

բացառելով ոռոգման համակարգի առկայությունը։ 

Իրականացման 
հնարավորությունները 

o Ամբողջ աշխարհում ընդունված մեթոդ է: Ունի լայն 

կիրառություն  

o Կոմպակտ մաքրման 4 կայան տեղադրվել և գործում են 

Թեղուտի հանքավայրում, Ագարակի հիվանդանոցում, 

Սոթքի տեղամասում (կենցաղային կեղտաջրերի մաքրման 

համար) 

Իրականացման 
խոչընդոտները 

o Ֆինանսական ռեսուրսների բացակայություն 

o Չմաքրված կեղտաջուրը արտանետելու համար ցածր 

տույժեր ու տուգանքներ 

Իրականացման 
արդյունքում ՋԳ 
արտանետումների 
նվազեցումը (Գգ 
CO2համ.) 

Լոկալ կոմպակտ մաքրման կայանների տեղադրումը նման 

օբյեկտներում հնարավորություն կտա ոչ միայն բացառել ջրային 

էկոհամակարգերի աղտոտումը, այլև մաքրված կեղտաջուրը 

ոռոգման կամ տեխնիկական նպատակով, կենսաբանական 

մշակման արդյունքում նստվածքը օգտագործվում է որպես 

պարարտանյութ, իսկ մեթանը այրման համար։ Միջին հաշվով 

գնահատված է 2.2 ԳգCO2համ / կյանքի ընթացքում: 

Հնարավոր ազդեցությունները, համատեղելիությունը և օգուտները երկրի զարգացման 
նպատակների համար 

Սոցիալական 

o Կանաչ տարածքները խոնավ պահպանելու համար 

մեխանիկական համակարգի համեմատ 2-5 անգամ 

արդյունավետ է 

o շահագործման նվազագույն ծախսեր` հատկապես 

էլեկտրաէներգիայի մասով 

Տնտեսական 
o Շրջակա միջավայրի սանիտարական վիճակի բարելավում  

o բնակչության առողջության պահպանություն և սննդային 

անվտանգության ապահովում  
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o Մաքրված կեղտաջուրը որպես ոռոգման կամ տեխնիկական 

ջուր օգտագործման հնարավորություն 

Բնապահպանական 
o Ջրային ու ցամաքային էկոհամակարգերի, լանդշաֆտների 

պահպանություն աղտոտումից և դեգրադացումից 

o մեթան գազի արտանետման կրճատում  

Այլ ենթադրություններ 
և օգուտներ (շուկայի 
ներուժը) 

 Չ/Հ 

Ծախսեր 

Կապիտալի արժեքը Միջին հաշվով գնահատված է 22,400 ԱՄՆ դոլար 

Շահագործման և 
պահպանման ծախսեր 

Կախված կեղտաջրի քանակից գները տատանվում են․ 

5 մարդ 2,000 եվրո 

50 մարդ 15,000 եվրո 

100 մարդ 22,000 եվրո 

Տարեկան շահագործման ծախսերը կարող են տատանվել 300-1,200 

եվրոի սահմաններում` կախված կայանի հզորությունից։ 

ՋԳ արտանետումների 
նվազեցման արժեքը  

 

10,182 ԱՄՆ դոլար / Գգ CO2eq 

Կյանքի տևողությունը Երկարաժամկետ 

Այլ ծախսեր Չ/Գ 

 

Տեխնոլոգիայի տեղեկատվական թերթիկ 4 Թափոնների կառավարում 

Տեխնոլոգիայի 
անվանումը 

Մակերևութային ջրային ռեսուրսների պահանություն աղտոտումից 

(կենցաղային կեղտաջրերի մաքրման այլընտրանքային 

տեխնոլոգիաների կիրառում- մաքրման բնական ու համակցված 

տեխնոլոգիաների կիրառում) 

Ոլորտը 
Ջրամաքրման տեխնոլոգիաների մշակում մեղմելու կլիմայի գլոբալ 

փոփոխությունները 

ՋԳ արտանետումները 
ոլորտում (Գգ CO2համ.) 

632 ԳգCO2համ (2012) 

Ներածություն 

Ներկայումս Հայաստանում վարկային ներդրումների շնորհիվ 

կառուցվել են 5 մաքրման կայան, որոնք իրականացնում են միայն 

մեխանիկական մաքրում (ֆինանսների սղությունը 

հնարավորություն չի տալիս կառուցելու կենսաբանական մաքրման 

կառույցները): Սակայն կեղտաջրերի լիարժեք մաքրմանը 

խոչընդոտում են նաև այլ պայմաններ, որոնք լրջորեն վերլուծվել են 

2014թ.-ին իրականացված «Հայաստանում կեղտաջրերի հեռացման 

ու մաքրման ազգային ռազմավարության մաշակման 

աջակցություն» ծրագրի շրջանակներում:   

Ծրագրի իրականացման արդյունքում ներկայացվել են ոլորտի 

բարելավման առաջարկություններ, մասնավորապես․  

 Կեղտաջրի մաքրման խմբային համակարգերից դեպի լոկալի 

անցում, ինչը թույլ է տալիս տվյալ բնակավայրի, ավազանի 

ջրային ռեսուրսը (մաքրված կեղտաջուրը որպես ջրային 
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ռեսուրս դիտարկելու դեպքում) թողնել 

բնակավայրի/ջրավազանի տարածքում և օգտագործել 

սեփական կարիքների համար 

 Մաքրման նոր, ժամանակակից, համեմատաբար էժան 

տեխնոլոգիաների կիրառում, 

 Բնական մաքրման համակարգերի կիրառում: 

Կեղտաջրերի լիարժեք մաքրման (մեխանիկական ու 

կենսաբանական) գործընթացի զարգացումը հնարավորություն 

կտա ոչ միայն մաքրված կեղտաջուրը վերաօգտագործելու, այլև 

կենսաբանական մաքրման արդյունքում առաջացած տիղմը որպես 

պարարտանյութ, կամ մեթան գազ ստանալու նպատակով։ 

Տեխնոլոգիայի 
բնութագիրը 

Կախված բնակլիմայական պայմաններից, առկա ազատ տարածքի 

չափերից, առաջացող կեղտաջրի քանակից ու որակից, մաքրման 

աստիճանից համակցվում են կեղտաջրերի մաքրման բնական և 

դասական համակարգերի որոշ տարրեր.  

Իրականացման 
հնարավորությունները 

Համակցված տեխնոլոգիայով մաքրման կայան կառուցված է ՀՀ 

Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքում, որի հզորությունը 

կազմում է 11.7 լ/վրկ (տեխնոլոգիան մշակվել ու նախագծվել է ՋԻՆՋ 

ՍՊԸ-ի կողմից): Կան նմանատիպ նախագծեր այլ բնակավայրերի 

համար ևս: Բնական եղանակով մաքրման տեխնոլոգիա (constructed 

wetlands) նախատեսվում է ներդնել նույն մարզի Տանձուտ գյուղում 

WASTnet տարածաշրջանային ծրագրի շրջանանակներում 

(Սևծովյան համագործակցության ծրագիր): 

Միջազգային փորձը բավականին հարուստ է, մեթոդը մեծ 

տարածում ունի Արևելյան և Կենտրոնական Եվրոպայի 

երկրներում, ԱՄՆ-ում, Կանադայում, Թուրքիայում։ 

Իրականացման 
խոչընդոտները 

o Ֆինանսական ռեսուրսների բացակայություն 

o Օրենսդրական ու կարգավորող մեխանիզմների 

բացակայություն` մասնավորապես կեղտաջրերի մաքրման ու 

գեռացման վերավերյալ օրենսդրական կարգավորման 

բացակայություն, կեղտաջրերի մաքրման խիստ 

ստանդարտներ, ոռոգման ջրի որակի նորմերի 

բացակայություն և այլն 

Իրականացման 
արդյունքում ՋԳ 
արտանետումների 
նվազեցումը (Գգ 
CO2համ.) 

2.0  ԳգCO2համ /կյանքի տևողություն 

Հնարավոր ազդեցությունները, համատեղելիությունը և օգուտները երկրի զարգացման 
նպատակների համար 

Սոցիալական 
Համակցված մաքրման կայանների կառուցման ծախսերը 

համեմատած կլասիկ մաքրման կայանների ցածր են 4-5 անգամ, իսկ 

շահագործման ծախսերը` տասնյակներ անգամ։  

Տնտեսական 
o Շրջակա միջավայրի սանիտարական վիճակի բարելավում  

o բնակչության առողջության պահպանություն և սննդային 

անվտանգության ապահովում  
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o Մաքրված կեղտաջուրը ավելի ցածր գնով որպես ոռոգման ջուր 

և մշակված տիղմը որպես պարարտանյութ օգտագործման 

հնարավորություն 

Բնապահպանական 

o Մակերևութային ու ստորերկրյա ջրաղբյուրների, գյուղա-

տնտեսական հողատարածքների, ջրային ու ցամաքային 

էկոհամակարգերի, լանդշաֆտների պահպանություն 

աղտոտումից և դեգրադացումից  

o մեթան գազի արտանետման կրճատում 

Այլ ենթադրություններ 
և օգուտներ (շուկայի 
ներուժը) 

 Չ/Հ 

Ծախսեր 

Կապիտալի արժեքը Չ/Գ 

Շահագործման և 
պահպանման ծախսեր 

Իրականացման արժեքը կախված է մաքրվող կեղտաջրի քանակից: 

Համակցված եղանակով 1մ3 կեղտաջուրը մաքրելու համար 

կպահանջվի 250-400 ԱՄՆ դոլար: Համակարգի շահագործման 

ծախսերը բավականին ցածր են և կազմում են 0.08 ԱՄՆ դոլար 1մ3 

կեղտաջրի մաքրման համար  

ՋԳ արտանետումների 
նվազեցման արժեքը  

 

9,000 ԱՄՆ դոլար /Գգ CO2համ 

Կյանքի տևողությունը Երկարաժամկետ 

Այլ ծախսեր Չ/Գ 

 

Տեխնոլոգիայի տեղեկատվական թերթիկ 5 Թափոնների կառավարում 

Տեխնոլոգիայի 

անվանումը 

Թռչնաղբից կենսագազի օգտահանման և ջերմային 

(էլեկտրական) էներգիայի համակցված արտադրություն  «Արաքս 

թռչնաֆաբրիկա» ՓԲԸ-ում 

Ոլորտը CH4 արտանետումների նվազեցում թափոնների օգտագործմամբ 

ՋԳ արտանետումները 

ոլորտում (Գգ CO2համ.) 
632 ԳգCO2համ (2012) 

Ներածություն 

Նախագծի հիմնական նպատակն է նվազեցնել թռչնաղբից 

առաջացող ՋԳ արտանետումների մակարդակը, բարելավելով 

«Արաքս թռչնաֆաբրիկա» ՓԲԸ-ում անասնապահական 

թափոնների գործածության ներկայումս կիրառվող համակարգը և 

օգտագործելով (այրելով) նախագծի իրականացման արդյունքում 

առաջացող կենսագազը կոգեներացիոն համակարգում` 

էլեկտրական և ջերմային էներգիայի արտադրության նպատակով: 

Արտադրվող էլեկտրական էներգիան կառաքվի բաշխիչ ցանց, 

փոխարինելով (արտամղելով) էներգահամակարգում գործող 

ածխաջրածնային վառելիք օգտագործող ջերմային կայանների 

կողմից արտադրված էներգիան: Նախագծի լրացուցիչ 

նպատակներից է «Արաքս թռչնաֆաբրիկա» ՓԲԸ-ում առաջացող 
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օրգանական թափոնների (թռչնաղբի) մշակումը, վնասազերծումը 

և պարարտանյութի արտադրությունը: 

Իրականացման 
հնարավորությունները 

Կարելի է օգտագործել Լուսակերտի «Բիոգազ Պլանթ»  ՓԲԸ-ի 

փորձը 

Իրականացման 
խոչընդոտները 

Տեխնոլոգիայի ամբողջական ու արդյունավետ իրականացման 

համար խոչընդոտ կարող են հանդիսանալ ֆինանսական 

ռեսուսրները: 

Իրականացման 
արդյունքում ՋԳ 
արտանետումների 
նվազեցումը (Գգ CO2համ.) 

12.4 Գգ CO2համ 

Հնարավոր ազդեցությունները, համատեղելիությունը և օգուտները երկրի զարգացման 
նպատակների համար 

Սոցիալական 

o համապատասխան մասնագիտական որակավորում 

պահանջող նոր աշխատատեղերի ստեղծում  

o ֆաբրիկայի անձնակազմի աշխատանքային պայմանների 

բարելավում 

o  հիվանդությունների նվազեցում և այլն 

Տնտեսական 

Տեխնոլոգիայի ներդրման տնտեսական օգուտները 

o Օրգանական պարարտանյութի ստացում 

o տնտեսական այլ գործունեություն 

o վառելիքի և էներգիայի լրացուցիչ աղբյուրներ 

Բնապահպանական 

o Շրջակա միջավայրի աղտոտման կանխում 

o Գարշահոտության վերացում 

o Ջրային ու հողային ռեսուրսների պահպանում 

աղտոտումից 

Այլ ենթադրություններ և 
օգուտներ (շուկայի 
ներուժը) 

Չ/Հ 

Ծախսեր 

Կապիտալի արժեքը 4.0 միլիոն եվրո կամ 4.3 միլիոն ԱՄՆ դոլար 

Շահագործման և 
պահպանման ծախսեր 

Չ/Գ 

ՋԳ արտանետումների 
նվազեցման արժեքը  

346,800 ԱՄՆ դոլար /Գգ CO2համ. 

Կյանքի տևողությունը 
Շինարարության տևողությունը 10 տարի 

Շինարարական աշխատանքների մեկնարկը 2010 

Այլ ծախսեր Չ/Գ 

 

Տեխնոլոգիայի տեղեկատվական թերթիկ 6 Թափոնների կառավարում 

Տեխնոլոգիայի 
անվանումը 

Լուսակերտի գոյություն ունեցող կենսագազի գործարանի 

վերաթողարկման կազմակերպչական տեխնոլոգիա 

Sphere CH4 արտանետումների նվազեցում թափոնների օգտագործմամբ 
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ՋԳ արտանետումները 
ոլորտում (Գգ CO2համ.) 

632 ԳգCO2համ (2012) 

Ներածություն 

Առաջարկվող նախագծի նպատակն է նվազեցնել Լուսակերտի 

տոհմային թռչնաբուծական ֆաբրիկայում կենդանական 

թափոններից առաջացող ՋԳ արտանետումները` կենդանական 

թափոնների կառավարման համակարգի բարելավման միջոցով: 

2008թ.-ին Լուսակերտում կառուցվել է կենսագազի 

արտադրության գործարան, որը նախատեսված էր նվազեցնելու 

համար դեպի մթնոլորտ արտանետումները և ստացված 

թռչնաբուծական կենդանական թափոններից էլեկտրաէներգիա և 

օրգանական պարարտանյութ արտադրելու համար: 

Սակայն այսօր այս գործարանը չի աշխատում հունքի` թռչնաղբի 

սակավության պատճառով: 

Ինչպես նախկինում, ֆաբրիկայում, որպես թռչնաղբի 

վերամշակման համակարգ, օգտագործվում է ավանդական բաց 

կայունացման ավազաններ, որոնք անհրաժեշտ են 

թռչնաֆաբրիկայի գործունեության արդյունքում ստացվող հեղուկ 

թափոնների մշակման համար: Անաէրոբ ավազաններն 

առաջացնում են մեթանի (CH4) և ազոտի ենթօքսիդի (N2O) 

ուղղակի արտանետում մթնոլորտ` որպես ավազաններում տեղի 

ունեցող անաերոբ խմորման արդյունք:  

Առաջարկվում է հումքի ծավալների մեծացում` այլ 

թռչնաֆաբրիկաներից ներկրման միջոցով: 

Իրականացման 
հնարավորությունները 

Տեխնոլոգիան արդեն կիրառվել է Լուսակերտի 

թռչնաֆաբրիկայում 

Իրականացման 
խոչընդոտները 

Տեխնոլոգիայի ամբողջական ու արդյունավետ իրականացման 

համար խոչընդոտ կարող են հանդիսանալ ֆինանսական 

ռեսուսրները, Լուսակերտ Բիոգազ Փլանթ ՓԲԸ-ի 

անհամաձայնությունը։   

Իրականացման 
արդյունքում ՋԳ 
արտանետումների 
նվազեցումը (Գգ CO2համ.) 

Տարեկան 25,000 տոննա CO 2համ. 

7-տարվա ժամանակահատվածի համար 175,000 տոննա CO 2 համ. 

Հնարավոր ազդեցությունները, համատեղելիությունը և օգուտները երկրի զարգացման 
նպատակների համար 

Սոցիալական 

o համապատասխան մասնագիտական որակավորում 

պահանջող նոր աշխատատեղերի ստեղծում  

o ֆաբրիկայի անձնակազմի աշխատանքային պայմանների 

բարելավում 

o  հիվանդությունների նվազեցում և այլն 

Տնտեսական 

Տեխնոլոգիայի ներդրման տնտեսական օգուտները 

o Օրգանական պարարտանյութի ստացում 

o տնտեսական այլ գործունեություն 

o վառելիքի և էներգիայի լրացուցիչ աղբյուրներ 

Բնապահպանական o Շրջակա միջավայրի աղտոտման կանխում 
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o Գարշահոտության վերացում 

o Ջրային ու հողային ռեսուրսների պահպանում 

աղտոտումից 

Այլ ենթադրություններ և 
օգուտներ (շուկայի 
ներուժը) 

 Չ/Հ 

Ծախսեր 

Կապիտալի արժեքը 50,000 ԱՄՆ դոլար 

Շահագործման և 
պահպանման ծախսեր 

Չ/Հ 

ՋԳ արտանետումների 
նվազեցման արժեքը  

2,000 ԱՄՆ դոլար / Գգ CO2համ. 

Կյանքի տևողությունը 
Շինարարության տևողությունը 3 տարի 

Շինարարական աշխատանքների մեկնարկը 2016թ․ 

Այլ ծախսեր Չ/Գ 

 

Տեխնոլոգիայի տեղեկատվական թերթիկ 7 Թափոնների կառավարում 

Տեխնոլոգիայի 
անվանումը 

Թռչնաղբի վերամշակում և գրանուլացված օրգանական 

պարարտանյութի ստացում  

Ոլորտը CH4 արտանետումների նվազեցում թափոնների օգտագործմամբ 

ՋԳ արտանետումները 
ոլորտում (Գգ CO2համ.) 

632 ԳգCO2համ (2012) 

Ներածություն 

Հայաստանի տարածքում տարեկան առաջանում է մոտ 250,000 տ 

հում թռչնաղբ, որը կուտակվելով բաց ռեզերվուարներում ու 

տարածքներում մեծ քանականերով ՋԳ արտանետման աղբյուր է 

հանդիսանում: 

Նախագծով առաջարկվում է գրանուլյատորի միջոցով, որը իր մեջ 

ունի դոզատոր` թռչնաղբին պերլիտ, մոխիր կամ այլ օգտագկար 

հանքանյութ խառնելու համար, ենթարկել ջերմային մշակման 

(100 0C-ում ոչնչացնելով թռչնաղբի մեջ եղած հիվանդածին 

բակտերիաները) և ստանալ գրանուլացված  և քիմիական 

տարրերով հարստացված օրգանական պարարտանյութ: 

Գրանուլների մեջ խոնավությունը կազմում է 15-20 %: 

Ստացված պարարտանյութը կարելի է օգտագործել 

կերահանդակնե-րը պարարտացնելու համար, որն 

իրականացվում է հատուկ մեքենայի միջոցով: 

Իրականացման 
հնարավորությունները 

Խորհրդային տարիներին այս տեխնոլոգիան աշխատել է և 

սարքավորումներ կան Գավառի «Բարեկամություն» ԲԲԸ-ում: 

Իրականացման 
խոչընդոտները 

Տեխնոլոգիայի ամբողջական ու արդյունավետ իրականացման 

համար խոչընդոտ կարող են հանդիսանալ ֆինանսական 

ռեսուսրները, 

Իրականացման 
արդյունքում ՋԳ 

3,000 տ CO2համ.  
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արտանետումների 
նվազեցումը (Գգ CO2համ.) 

Հնարավոր ազդեցությունները, համատեղելիությունը և օգուտները երկրի զարգացման 
նպատակների համար 

Սոցիալական 

o Համապատասխան մասնագիտական որակավորում 

պահանջող նոր աշխատատեղերի ստեղծում  

o Բնակչության սոցիալական վիճակի բարելավում 

o Հողի բերքատվության բարձրացում 

o Հիվանդությունների նվազեցում և այլն 

Տնտեսական 
o Օրգանական պարարտանյութի ստացում 

o Գյուղատնտեսական արտադրության աճ մինչև 50 % 

o գյուղատնտեսական շահույթի աճ 32 %-ով 

Բնապահպանական 

o Շրջակա միջավայրի աղտոտման կանխում 

o Գարշահոտության վերացում 

o Ջրային ու հողային ռեսուրսների պահպանում 

աղտոտումից 

Այլ ենթադրություններ և 
օգուտներ (շուկայի 
ներուժը) 

Չ/Հ 

Ծախսեր 

Կապիտալի արժեքը 
5,000 ԱՄՆ դոլար գրանուլացման սարք 

15,000 ԱՄՆ դոլար պարարտանյութի բաշխման սարք,  

Ընդամենը՝ 20,000 ԱՄՆ դոլար 

Շահագործման և 
պահպանման ծախսեր 

3,000-5,000 ԱՄՆ դոլար 

ՋԳ արտանետումների 
նվազեցման արժեքը  

6,667 ԱՄՆ դոլար / Գգ CO2համ  

Կյանքի տևողությունը 
Շինարարության տևողությունը 6-7 ամիս 

Շինարարական աշխատանքների մեկնարկը 2016թ  

Այլ ծախսեր Չ/Գ 
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Հավելված II: Ներգրավված շահառուների ցանկը և կոնտակտային 

տվյալներ 
 

Շահառուների հետ խորհրդակցության գործընթացում ներգրավված հաստատությունները 

Կազմակերպություն Ներկայացուցիչ Կոնտակտային տվյալներ 

Պետական և կառավարման մարմիններ 

«Բնապահպանական ծրագրերի 

իրականացման գրասենյակ» ՊՀ 

www.mnp.am/?p=291; www.epiu.am/  

Ռուբիկ 

Շահազիզյան  

Էդիկ Վոսկանյան 

+374 94 251709 

rshahazizyan@yahoo.com  

+374 94 384151 

ՀՀ Հանրային ծառայությունները 

կարգավորող հանձնաժողով www.psrc.am  

Մեսրոպ Ղարիբյան +374 94 902242  

gabrielyan@psrc.am  

«Հայաստանի հաշվարկային կենտրոն» 

ՓԲԸ ՀՀ էներգետիկայի և բնական 

պաշարների նախարարություն 

Սվետլանա 

Թավաքալյան 

+374 91 421799 info@setcenter.am 

stavakalyan@rambler.ru  

«Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի 

օպերատոր» ՀՀ էներգետիկայի և բնական 

պաշարների նախարարություն 

 www.energyoperator.am  

Արմեն 

Հովհաննիսյան  

+374 99 971193 

office@energyoperator.am  

Երևան ջուր ՓԲԸ www.veoliadjur.am  Արամ Սահակյան  +374 77 522555 com@yerevandjur.am 

«Հայանտառ» ՊՈԱԿ ՀՀ 

գյուղատնտեսության նախարարություն 

www.hayantar.am  

Արմեն Նայբանդյան  +374 93189333 

arm_forest@yahoo.com  

«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ 

www.armwater.am   

Լիլիթ 

Հովհաննեսյան 

+055 552040 info@armwater.am 

hovhannisyan@gmail.com  

ՀՀ առողջապահության նախարարություն 

www.moh.am  

Օլգա Մարգարյան  

Եկատերինա 

Մելքումյան  

+374 91 412480 omargaryan@moh.am 

+374 93 523018 

ekaterina.melkumyan@mail.ru  

Հասարակական կազմակերպություններ 

«Կանաչ արահետ» ՀԿ www.greenlane.am  Զաբել Հայրունի zabel@greenlane.am 

Տեխնոլոգիաների փոխանցման 

ասոցիացիա www.itguide.eif.am   

Միքայել Աբովյան +374 95 404665 tta@netsys.am  

«Հասարակական պաշտպանների 

միություն» իրավաբանական անձանց 

միություն www.hpm.am  

Արամ Գրիգորյան +374 91 010583 hpm@hpm.am  

Հայաստանի անտառներ ՀԿ 

www.armenianforests.am  

Նազելի Վարդանյան +374 93 414677 vnazeli@mail.ru  

info@armenianforests.am  

Խազեր ՀԿ  Ամալիա 

Համբարձումյան 

khazer@nature.am  

khazerngo@gmail.com  

Մասնավոր կազմակերպություններ 

Նարիտ ՓԲԸ www.nairit.am  Անուշ 

Հարությունյան 

Տիգրան Սարգսյան 

+374 94 002506 

anushharutyunyan1969@gmail.com 

+374 77 684460 sargsyan_t52@mail.ru 

Կոկա-Կոլա Հելլենիկ Բոթլինգ Քամփնի 

Արմենիա www.coca-colahellenic.am  

Խաչատուր 

Բաբասյան 

+374 93 727285 

khachatur.babasyan@helenic.com  

«Շտիգեն»  ՍՊԸ www.shtigen.com    Հայկ Շեկյան +374 91 192518 ceo@shtiget.com

«Էկոթեքնոլոջի» ՍՊԸ 

www.ecotechnology.am  

Մուշեղ Ջրբաշյան +374 91 425806 

ecotechnology.am@gmail.com  
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«Վինք» ՍՊԸ www.vink.am Հայկ Գաբրիելյան info@vink.am  

Ակադեմիական / հետազոտական հաստատություններ 

ՀԱՀ Յակոբեան բնապահպանական 

կենտրոն www.acopiancenter.am  

Ալեն Ամիրխանյան  +374 77 215039 alen@aua.am  

Էներգետիկայի գիտահետազոտական 

ինստիտուտ www.energinst.com   

Սերգեյ 

Աբրահամյան

 +374 889932 sergeya@energinst.am 

official@energinst.am  

Հայաստանի պետական 

ճարտարագիտական համալսարան 

www.ysuac.am  

Արա Զաքարյան  +374 93 117709 azakaryan@ysuac.am  

Հայաստանի ամերիկյան համալսարան 

www.aua.am  

Տաթևիկ 

Վարդանյան 

tvardanyan@aua.am  

Միջազգային կազմակերպություններ   

ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագիր 

http://www.am.undp.org/content/armenia/en/

home.html  

Դիանա 

Հարությունյան 

Գոհար 

Հովհաննիսյան 

Տաթևիկ 

Վարդանյան

+374 91 240082 diana@undp.am  

+374 93 550316 goganes@yahoo.com 

+374 94 354135 

tvardanyan@gmail.com  

Կովկասի տարածաշրջանային 

բնապահպանական կենտրոն  

www.rec-caucasus.am  

Տիգրան Օգանեզով +374 91 002011 toganezov@rec-

caucasus.org  toganezov@yahoo.com  

ՄԱԿ-ի Արդյունաբերական զարգացման 

կազմակերպության 

http://www.unido.org/office/armenia.html  

Անահիտ Սիմոնյան a.simonyan@unido.org  

 
ՏԿԳ անձնակազմի կոնտակտային տվյալները 

ՏԿԳ անձնակազմ Պաշտոն էլ - փոստ 

Պրն. Արամ Գաբրիելյան ՏԿԳ ծրագրի ազգային համակարգող, 

ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ-ի ազգային համակարգող 

+374 91 240081 

aramgabrielyan@yahoo.com  

Պրն. Վարդան Մելիքյան Հարմարվողականության գծով 

խորհրդատու 

+374 91 213489 

vardan.melikyan@gmail.com  

Պրն. Տիգրան Սեկոյան  Մեղմման գծով խորհրդատու +374 94 026729 

tigransekoyan@yahoo.com 

Tigran.sekoyan@nature.am

Պրն. Մկրտիչ Ջալալյան Էներգետիկա և արդյունաբերություն 

սեկտորների փորձագետ 

+374 94 424601 

mkrtich.jalalyan@gmail.com  

Պրն. Անաստաս 

Աղազարյան 

Հողերի օգտագործում և անտառային 

տնտեսություն սեկտորի փորձագետ 

+374 91 510295 

aaghazaryan@yahoo.com  

Տկն. Արևիկ Հովսեփյան Ջրային ոլորտի և թափոնների 

կառավարում սեկտորի փորձագետ

+374 77 539202 

samvelser@gmail.com

Պրն. Սամվել Ավետիսյան Գյուղատնտեսություն ոլորտի փորձագետ +374 91 426679 

samvelser@gmail.com  
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