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Նախապատմությունը  

Քանի որ ՀՀ-ն ունի խիստ արտահայտված ցամաքային կլիմա, բավականին երկարատև 
ջեռուցման շրջանով, ձմռան միջին ջերմաստիճանը -50C է, բնակելի և հասարակական 
շենքերից ջերմոցային գազերի արտանետումները, հիմնականում, առաջանում են ջեռուցման 
հետևանքով: Ավելին, Հայաստանի տարածքի համար կլիմայի փոփոխության 
կանխատեսումները ցույց են տալիս ամառային ջերմաստիճանների շարունակական աճ 
(2.10C-ից մինչև 8.40C 2090թ.), ինչի հետևանքն է օդորակման նկատմամբ պահանջարկի աճը 
ամռան ամիսներին:  

Քանի որ ՀՀ-ի ոչ առևտրային շենքային ֆոնդի մոտ 88 տոկոսը կազմում են բնակելի շենքերը 
և քաղաքային բնակավայրերի բնակֆոնդի հիմնական մասը կառուցվել է 30-ից 60 տարի 
առաջ և, որպես կանոն, աչքի է ընկնում ոչ բարձր ջերմային և ջերմամեկուսիչ բնութագրերով, 
սույն Ծրագիրն նպատակաուղղված է բնակելի շենքերում էներգաարդյունավետության 
բարձրացմանը: 

Ծրագրի նպատակը 

ԳԷՖ-ի 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 նախագծման 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 էներգախնայող նոր 
նյութերի և սարքավորումների արտադրության խթանման մեջ:  

Հիմնական բաղադրիչները 
1. Էներգաարդյունավետության սկզբունքների վրա հիմնված շինարարական նորմերի ու 

կանոնների և ստանդարտների մշակում և կիրարկում. մեթոդաբանություն, ինստի-
տուցիոնալ կարողություններ և հաշվետվություն 

2. Որակի հսկողություն, էներգաարդյունավետ նյութերի և սարքավորումների փորձարկում և 
հավաստագրում. Որակի ներքին գնահատման և հսկողության ստանդարտներ և 
փորձարկման և հավաստագրման լաբորատորիա 

3. Շենքերի ինտեգրված նախագծման վերաբերյալ իրազեկում, ուսուցում և կրթական 
ծրագրերի կազմակերպում, ներառյալ ճարտարագետների և ճարտարապետների համար 
ուսումնական ծրագրերի բարելավում և մասնագիտական զարգացում, ներդրողներին և 
բնակիչներին ուղղված իրազեկության  բարձրացման արշավ  

4. Շենքերի ինտեգրված նախագծերի փորձնական/առաջնեկային իրագործում. շենքերի 
ինտեգրված նախագծման սկզբունքի հիման վրա առնվազն մեկ շենքի նախագծում և 
կառուցում, էներգիայի խնայողության և ջերմոցային գազերի կրճատման ցուցանիշները 
փորձնական շենքում վերահսկում և գրանցում:  

Կանխատեսվող արդյունքը 
Ծրագրի նպատակն է նվազեցնել ՀՀ-ի նոր բնակելի շենքերում ջեռուցման նպատակով ջեր-
մային էներգիայի միջին սպառումը «առանց գործողություններ ձեռնարկելու» սցենարի 
160կՎտժ/մ2 տարի մակարդակից մինչև 96կՎտժ/մ2 տարի: Այսպիսով, Ծրագրի իրագործման 
շրջանում (2010-2015) կառուցվելիք բնակելի շենքերից կուտակային CO2 արտանետումների 
կրճատումներ` ելակետային գծին համադրելով, պետք է կրճատվի մինչև մոտ 60կտCO2համ. 
«առանց գործողություններ ձեռնարկելու» սցենարի հետ համեմատ:  

Շահառուները 
Շենքերի էներգաարդյունավետության արդի մոտեցումները կիրառող տեղական ընկերու-
թյունները և դրա արդյունքներից օգտվող տեղական բնակիչները, Հայաստանի նախագծող և 
շինարարական ընկերությունները ՀՀ պետական մարմինները:  

 
 


