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Ծրագրի տևողությունը` 2010-2015թթ. 
 
Իրականացնող` Միացյալ Ազգերի Զարգացման 
Ծրագիր 

 
Իրագործող  ազգային մարմիննները`  

 ՀՀ բնապահպանության նախարարություն 

 ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն 

 
Ծրագրի հիմնական գործընկերները`  

 ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների 
նախարարություն  

 Համաշխարհային Բանկ  

 ԱՄՆ ՄԶԳ/ Էներգախնայողության Ալյանս  

 Եվրոպական Միություն (ESIB ծրագիր) 

 Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և 
էներգախնայողության հիմնադրամ  

 Հայաստանի շինարարների միություն  

 Երևանի ճարտարապետության և 
շինարարության պետական համալսարան  

 Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ 
 
Հաշվի առնելով, որ ծրագիրը մշակվել և համաձայնեցվել է 2009-
2010թթ. Ծրագրի գործընկերների կազմում հնարավոր են 
փոփոխություններ:
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Ծրագրի բյուջեն 
 

Ֆինանսավորում` 
  ԱՄՆ դոլար 

Գլոբալ Էկոլոգիական Ֆոնդ (ԳԷՖ) 1,045,000

 
Համաֆինանսավորում` 

 
ՀՀ կառավարություն 2,000,000

ՀՀ կառավարություն (բնեղեն) 200,000

Միացյալ ազգերի զարգացման ծրագիր 
(ՄԱԶԾ) Հայաստան 150,000 
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Ծրագրի հիմնավորումը 

Հայաստանն ունի խիստ արտահայտված ցամաքային 
կլիմա, բավականին երկարատև ջեռուցման շրջանով, 
ձմռան միջին ջերմաստիճանը -50C է, բնակելի և 
հասարակական շենքերից ջերմոցային գազերի արտա-
նետումները, հիմնականում, առաջանում են ջեռուցման 
հետևանքով:  

Հայաստանի բնակչության 65 տոկոսը բնակվում է 
քաղաքներում: Բազմաբնակարան շենքերում 
բնակարան-ների թիվը 
գերազանցում է 400,000` 
մոտ 25 մլն մ2 
ընդհանուր մակերեսով: 
Ընդ որում, քաղաքային 
բնակավայրերի բնակ-
ֆոնդի հիմնական մասը 
կառուցվել է 30-ից 60 
տարի առաջ և, որպես 
կանոն, աչքի է ընկնում 
ոչ բարձր ջերմային և 
ջերմամեկուսիչ բնութա-
գրերով:  

Նոր և գոյություն ունեցող շենքերում էներգաարդյունա-
վետ տեխնոլոգիաների և փորձի կիրառման միջոցով 
շենքերում հնարավոր է գլոբալ մակարդակով 
ապահովել մինչև 2020թ. կանխատեսված առաջնային 
էներգասպառ-ման մինչև 34% խնայողություն: 

Ծրագիրն նպատակաուղղված է բնակելի շենքերում 
էներգաարդյունավետության բարձրացմանը: 
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Ծրագրի նպատակն ու խնդիրները 
 
ԳԷՖ լայնամասշտաբ այս նախագծի նպատակն է 
հակադարձել առկա միտումները և նվազեցնել 
էլեկտրական և ջերմային էներգիայի սպառումը, 
միաժամանակ նվազեցնելով դրանց հետ կապված 
ջերմոցային գազերի արտանետման ծավալները 
Հայաստանի նորակառույց և վերակառուցվող, առաջին 
հերթին` բնակելի շենքերից:  

Դա նախատեսվում է անել աջակցելով կարողունակ 
կարգավորող միջավայրի, մասնագիտական 
հմտությունների և ունակությունների ստեղծմանը 
ներկայացնելու համար շենքերի ինտեգրված նախագծ-
ման սկզբունքները հայաստանյան շինարարական 
բնագավառում` շենքերի նախագծման փուլից մինչև 
կառուցում և շահագործում: 

Ծրագրի կողմից աջակցությունը կարտահայտվի նոր 
էներգաարդյունավետ շինարարական նորմերի ու 
կանոնների և հավաստագրման մեխանիզմի մշակման, 
մասնագետների վերապատրաստման, շենքերի 
ինտեգրված նախագծման ցուցադրման և էներգախնա-
յող նոր նյութերի և սարքավորումների արտադրության 
խթանման մեջ:  

Ծրագիրը կիրականացվի ՄԱԶԾ կողմից առաջնորդվող 
ԳԷՖ «Ածխածնի ցածր արտանետումներով շենքերի 
կառուցման խթանում» գլոբալ ծրագրի շրջանակներում 
և կկենտրոնանա, առաջին հերթին, գլոբալ մակար-
դակով խթանվող երկու թեմատիկ մոտեցումների վրա.  
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ա) էներգաարդյունավետ շինարարական նորմերի և 
կանոնների ըմբռնման խթանում և դրանց 
կիրարկում,  

 բ) էներգաարդյունավետ շինարարական տեխնո-
լոգիաների, նյութերի և փորձի զարգացում ու 
խթանում:  

Գլոբալ ծրագրի կողմից առաջարկվող համակարգումը 
կաջակցի Հայաստանին` համանման ծրագրեր իրակա-
նացնող երկրներից էներգաարդյունավետության դասեր 
քաղել: 
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Կանխատեսվող արդյունքը 

Ծրագրի նպատակն է նվազեցնել Հայաստանի նոր բնա-
կելի շենքերում ջեռուցման նպատակով ջերմային էներ-
գիայի միջին սպառումը «առանց գործողություններ 
ձեռնարկելու» (բազային) սցենարի 160 կՎտժ/մ2 տարի 
մակարդա-կից մինչև 96 կՎտժ/մ2 տարի:  

Այսպիսով, ակնկալվում է Ծրագրի իրագործման շրջա-
նում (2010-2015թթ.) կառուցվելիք բնակելի շենքերից 
կուտակային CO2 արտանետումների կրճատումներ` 
մինչև մոտ 60 կտ CO2համ. (բազային գծի համեմատ):  

 

Ծրագրի շահառուները 

Շենքերի էներգաարդյունավետության արդի մոտեցում-
ները կիրառող տեղական ընկերությունները և դրա 
արդյունքներից օգտվող բնակիչները, Հայաստանի 
նախա-գծող և շինարարական ընկերությունները ՀՀ 
պետական մարմինները: 
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Ծրագրի բաղադրիչները 

Բաղադրիչ 1  

Էներգաարդյունավետության սկզբունքների վրա 
հիմնված շինարարական նորմերի և ստանդարտների 
մշակում և կիրարկում 
 
Նախատեսված գործողությունները 

1.1. Էներգաարդյունավետության նոր, կիրարկման 
համար պարտադիր շինարարական նորմերի և 
կանոնների մշակում և ներդրում  

1.2. Շենքերի էներգետիկ ցուցանիշների գնահատման 
ստանդարտների և հաշվարկի մեթոդների 
վերանայում և մշակում 

1.3. Նորմերի և կանոնների կիրարկման համար 
պատասխանատու մարմինների ինստիտուցիոնալ 
կառույցների, աշխատակազմի, կարողությունների 
գնահատում և բարելավման առաջարկություններ  
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Բաղադրիչ 2 

Որակի հսկողություն, էներգաարդյունավետ նյութերի և 
սարքավորումների փորձարկում և հավաստագրում 
 
Նախատեսված գործողությունները 

2.1. Որակի գնահատման և հսկողության ներքին 
ստանդարտների մշակում և փորձարկում 

2.2. Աջակցություն էներգաարդյունավետ արտա-
դրանքի փորձարկման և հավաստագրման 
լաբորատորիայի գործարկմանը 
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Բաղադրիչ 3 

Շենքերի ինտեգրված նախագծման վերաբերյալ իրազե-
կում, ուսուցում և կրթական ծրագրերի կազմակերպում 
 
Նախատեսված գործողությունները 

3.1. Համալսարաններում էներգաարդյունավետ 
շենքերի վերաբերյալ դասընթացների ներդրում 

3.2. Ճարտարապետների և ճարտարագետների համար 
նոր նորմերի ու կանոնների և հաշվարկի մեթոդա-
բանության վերաբերյալ դասընթացների կազմա-
կերպում  

3.3. Ներդրողներին և բնակիչներին  ուղղված տեղեկա-
տվական և իրազեկության բարձրացման արշավի 
իրականացում 
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Բաղադրիչ 4  

Շենքերի ինտեգրված նախագծերի ցուցադրական/ 
առաջնեկային (պիլոտային) իրագործում 
 
Նախատեսված գործողությունները 

4.1. Շենքերի ինտեգրված նախագծման սկզբունքի 
հիման վրա առնվազն մեկ շենքի նախագծում և 
կառուցում 

4.2. Առաջնեկային շենքում էներգիայի խնայողության և 
ջերմոցային գազերի արտանետումների 
կրճատման ցուցանիշների  մոնիտորինգ  և 
գնահատում: 
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