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«Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ/00059937 ծրագիր 

Ծրագրի Ղեկավար կոմիտեի (ԾՂԿ) նիստի 
Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն  

ՀՀ բնապահպանության նախարարության  
նիստերի դահլիճ 

16 նոյեմբերի, 2011թ. 
 

ՆՊԱՏԱԿԸ` Ներկայացնել Ծրագրի Ղեկավար կոմիտեի քննարկմանը և հաս-
տատմանը. 
1.  Ծրագրի առաջընթացի 2010-2011թթ. հաշվետվությունը 
2. Ծրագրի հետագա խնդիրները և 2011-2012թթ. աշխատանքային 
պլանը  

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ` Նիստին ներկայացված էին Ծրագրի Ղեկավար կոմիտեի բոլոր 11 
անդամները, ընդ որում 6-ը` անձամբ և 5-ը` փոխարինմամբ: 
Ծրագրի Ղեկավար կոմիտեի նիստի մասնակիցների ընդհանուր 
թիվը 19 էր (մասնակիցների ցուցակը կցվում է): 

Ղեկավար կոմիտեի անդամներին նախապես տրամադրվել էին հետևյալ նյութերը.  
1. Նիստի օրակարգը (կցվում է) 
2. Ծրագրի կողմից 2010-2011թթ. ընթացքում իրականացրած աշխատանքների վերլու-

ծական հաշվետվությունը (42 էջ, կցվում է) 
3. 2011-2012թթ. աշխատանքային պլանի նախագիծը (կցվում է) 
 
  Նիստը վարում էր` ՀՀ բնապահպանության նախարար, ԾՂԿ-ի համանախա-
գահ` պրն. Արամ Հարությունյանը:  
  ԾՂԿ-ի համանախագահ Արամ Հարությունյանն առաջարկեց ներկայացնել 
կարծիքներ ՂԿ օրակարգի վերաբերյալ: Օրակարգը հաստատվեց միաձայն:  

 
Համաձայն օրակարգի 1-ին կետի` Ծրագրի կառավարիչ Դիանա Հարություն-

յանը ողջունեց ներկաներին և խոսքը փոխանցեց Ծրագրի առաջադրանքի ղեկավար 
պրն. Վահրամ Ջալալյանին: Պրն.Վ.Ջալալյանը ներկայացրեց Ծրագրի հիմնական 
արդյունքները, ինչպես նաև Ծրագրի առաջընթացի հաշվետվությունը 2010-2011թթ. 
ընթացքում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ:   

 
ՂԿ անդամները զեկուցողին տվեցին հարցեր և ներկայացրեցին առաջարկու-

թյուններ: 
Պրն.Հ.Ծուղունյանը անդրադարձել է 2004թ. ընդունված «Շենքերի ջերմային պաշտ-
պանություն» ՄՍՆ հարցին և առաջարկել է դիտարկել «Շենքերի և շինությունների է-
ներգետիկ ցուցանիշների մասին» ԵՄ դիրեկտիվի փաթեթով ընդունման տարբերակը: 
Պրն.Վ.Ջալալյանը ի պատասխան նշել է, որ այդպիսի անցումը կլիներ կտրուկ, քանի 
որ ԵՄ և հետխորհրդային շինարարական նորմերի հիմքում դրված են տարբեր 
մոտեցումներ: Բացի դա, «Շենքերի և շինությունների էներգետիկ ցուցանիշների 
մասին» ԵՄ դիրեկտիվի ապացուցողական բազան կազմում է մոտ 60 ստանդարտ: Նա 
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նշել է նաև, որ ներկայացված հաշվետվության մեջ քննարկվում են երկու փուլեր, 
որոնցից առաջինը ենթադրում է ՄՍՆ տեղայնացումը, իսկ երկրորդը` «Շենքերի և շի-
նությունների էներգետիկ ցուցանիշների մասին» ԵՄ դիրեկտիվի ընդունումը: 
Տկն.Ա.Սիմոնյանը հարցրել է, թե ինչ չափանիշներով են առաջնորդվում Ծրագրի 
փորձագետները ցուցադրական շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրաց-
մանն ուղղված միջոցառումների իրականացման մոնիտորինգի ժամանակ: 
Պրն.Վ.Ջալալյանը պատասխանել է, որ շենքերը վերանախագծվել են ՀՀ գործող 
նորմերի համաձայն, և մոնիտորինգը և որակի վերահսկողությունը իրականացվում է 
այդ նորմերին համապատասխանության տեսակետից: 
Տկն.Ա.Սիմոնյանը հարցրել է նաև «Մուշ-2» թաղամասում բնակիչների իրազեկման 
արդյունքների մասին:  
Պրն.Վ.Ջալալյանը տեղեկացրել է, որ հարցումը իրականացվել է հոկտեմբերին, երբ 
ջեռուցման շրջանը նոր է սկսվել, և որ Ծրագիրը բնակիչների շրջանում տարածել է 
էներգետիկ արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ տեղեկատվական նյութ:    
Պրն.Ա.Հարությունյանը կարևորել է բնակիչների համար ծախսերի նվազման դերը, 
էներգետիկ արդյունավետության բարձրացման գործում բնակիչների միասնական 
գործելակերպը, յուրաքանչյուր բնակչի կողմից իր դերի ընկալման նշանակությունը: 
Պրն.Հ.Եսայանը նշել է, որ երկու ցուցադրական շենքերում ջերմամեկուսացումը 
իրականացվել է նույն նյութով` պոլիուրեթանով, և հետաքրքրվել է, թե արդյոք 
դիտարկվել են այլ նյութերի օգտագործման տարբերակներ: 
Պրն.Վ.Ջալալյանը ի պատասխան տեղեկացրել է, որ Ծրագրի շրջանակներում 
դիտարկվել է ութ տարբերակ, և պոլիուրեթանը ընտրվել է որպես գերադասելի  
մյուսներից` մի շարք չափանիշներով: 
Պրն.Ա.Հարությունյանը կարևորել է շինարարական նյութերի ինչպես որակի հսկմումը, 
այդպես էլ այդ շուկայում մրցակցության ապահովումը: Նա բերել է ՀՀ 
զարգացումներին համահունչ օրինակներ այլ երկրների փորձից:  
Տկն.Ա.Սիմոնյանը հարցրել է լաբորատորիաների և սերտիֆիկացման մարմինների և 
ջերմամեկուսիչ նյութերի արտադրության վերաբերյալ:   
Պրն.Վ.Ջալալյանը տեղեկացրել է, որ ոլորտի 11 լաբորատորիաներից միայն 3-ն են 
իրականացնում ջերմաֆիզիկական որոշ հատկությունների փորձարկում, ընդ որում 
ՀՀ-ում առկա է ընդամենը մեկ ստուգաչափված սարք, այն էլ` մասնավորի ձեռքում:  

 
Այսուհետև պրն.Ա.Հարությունյանը հրավիրել է ՂԿ անդամներին հանդես գալ 

ելույթներով: 
Պրն.Հ.Ծուղունյանը դրական է գնահատել Ծրագրի գործունեությունը և անդրադարձել 
է Ծրագրի շրջանակներում մշակվելիք նորմատիվային փաստաթղթերի նախագծերի` 
տեխնիկական կանոնակարգման մասին օրենքի նախագծին համահունչ լինելու 
խնդրին: 
Պրն.Ա.Հարությունյանը կարևորել է այդ հարցում ՀՀ էներգետիկայի և բնական 
ռեսուրսների նախարարության և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության հետ 
համակարգված աշխատանքը: 
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Պրն.Հ.Եսայանը, ևս դրական գնահատական տալով Ծրագրին, նշել է էներգետիկ 
մոնիտորինգի բավարար լինելու հարցը, ինչպես նաև ուշադրություն է հրավիրել «Մուշ-
2» թաղամասում կենտրոնական ջեռուցում ապահովելու տարբերակին:  
Պրն.Ա.Հարությունյանը անդրադարձել է ջեռուցման կազմակերպման տարբերակ-
ներին, տեխնոլոգիական լուծումներին, մասնավորապես, «մեկ շենք – մեկ կաթսա» 
տարբերակին: Նա անդրադարձել է տեխնիկական մանրամասներին, լուսաբանելով 
նորմերով ամրագրված դրույթների և տեղադրվող համակարգերի խնդիրների միջև 
կապը: Նա անդրադարձել է նաև կաթսայատների աուդիտի հարցին, համատիրու-
թյունների խնդրին, յուրաքանչյուր բնակչի դերն ու պատասխանատվությունը 
սահմանելու խնդրին:  
Պրն.Հ.Եսայանը որպես օրինակ բերել է Ավանի թաղամասի Սայաթ-Նովա 8 հասցեում 
ՀՎԷԷՀ-ի կողմից իրականացվող ծրագիրը:  
Պրն.Ա.Գաբրիելյանը հիշեցրել է «Քաղաքային ջեռուցման և տաք ջրամատակարար-
ման էներգաարդյունավետության բարձրացում» ծրագրի շրջանակներում նույն թաղա-
մասի 11 շենքերի կենտրոնական ջեռուցման վերաբերյալ: Նա նշել է, որ Ավանի 
թաղամասում գործում է համակցված համակարգ և շեշտել է այդ առաջադեմ 
տեխնոլոգիայի կիրառման օգուտները գազի բարձրացող գների պարագայում: 
Պրն.Ա.Հարությունյանը շեշտել է արդի տեխնլոգիաներից օգտվելու կարևորությունը և  
նշել, որ համեմատաբար քիչ են տեղադրվում արևային համակարգերը: 
Պրն.Դ.Բոբերգը նշել է, որ հաշվետվությունը ընկալելի է նույնիսկ ոլորտի մասնագետ 
չլինելու դեպքում: Ինչ վերաբերում է պահանջների ստանդարտացմանը, շենքերում 
իրականացվել է սոցիալական հարցում, որի արդյունքում պարցվել է, որ բնակիչների 
զգալի մասը դժգոհ է շինանյութերի որակից, որը բերում է, մասնավորապես, պատերի 
խոնավեցմանը: Աշխատանքային պլանը հետևում է այդ խնդրին, շեշտում է 
փորձարկման և հավաստագրման քաղաքական դերը, ինչպես նաև որակի 
հսկողության ազգային նորմերի կարևորությունը: Պրն.Դ.Բոբերգը հարցրել է, թե 
ինչպես կարելի է բացատրել դժգոհությունը և ապահովել որակի հսկողությունը:  
Տկն.Դ.Հարությունյանը ի պատասխան նշել է, որ բոլոր փուլերը, ինչպես նաև 
համապատասխան կառույցների հետ աշխատանքը պլանավորած են Ծրագրով: 
Խնդիրն այն է, որ ջերմամեկուսիչ նյութերը չեն սերտիֆիկացվում: 
Տկն.Ա.Սիմոնյանը կարծիք է արտահայտել, որ Ծրագիրը բացառիկ է և ունի փոքր 
քայլերի քաղաքականության արդյունավետ իրականացման փորձ: 
Պրն.Ս.Սրապյանը բարձր է գնահատել Ծրագրի գործունեությունը և ՀՀ քաղաքա-
շինության նախարարության հետ սերտ համագործակցությունը: Նա տեղեկացրել է, որ 
ընդունվել է ՀՀ էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ազգային 
ծրագրի կատարմանն ուղղված գործողությունների ծրագրին վերաբերող ՀՀ 
Վարչապետի 642-Ա որոշումը:  
Պրն.Վ.Ջալալյանը ևս շնորհակալություն է հայտնել համագործակցության համար: 
 
  Համաձայն օրակարգի 2-րդ կետի` պրն.Վ.Ջալալյանը ներկայացրել է 2011-
2012թթ. Ծրագրի աշխատանքային պլանով նախատեսված գործողությունները: Նա 
նշեց, որ աշխատանքային պլանի կետերը հիմնված են, մասնավորապես, 
միջգերատեսչական խմբի հետ քննարկումների արդյունքների վրա: 
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Պրն.Հ.Ծուղունյանը կարևորել է հասարակության հետ հետադարձ կապի կազմա-
կերպումը, ընդ որում ցանկալի է համարել, որ տեղեկատվական նյութերը արտացոլեն 
մի քանի տարիների մոնիտորինգի արդյունքները:  
Պրն.Ա.Եգանյանը ևս կարևորել է իրազեկման աշխատանքների իրականացումը և 
համաձայնվել է պրն.Հ.Ծուղունյանի առաջարկի հետ: 
Պրն.Ա.Հարությունյանը առաջարկել է փոխել աշխատանքային պլանի առաջին կետով 
մշակման համար առաջարկվող տեխնիկական կանոնակարգի վերնագիրը: Նա 
առաջարկել է ներկայացնել ընթացիկ հաշվետվություններ նշանակալի յուրաքանչյուր 
գործողության վերաբերյալ, ինչպես նաև պաշտոնական հաշվետվություններ 
աշխատանքային այցերի վերաբերյալ: Նա առաջարկել է նաև ապահովել նյութերի 
ներկայացումը ՀՀ մամուլին և Հայաստանի շինարարների միությանը, 
մասնավորապես, տեղեկացնելով վերանայված նորմերը գործողության մեջ դնելու 
վերաբերյալ: 
 
Ծրագրի Ղեկավար կոմիտեն որոշեց` 

1. Օրակարգի 1-ին հարցի վերաբերյալ.  
-  Ծրագրի 2010-2011թթ. հաշվետվությունն ընդունել ի գիտություն:  

2. Օրակարգի 2-րդ հարցի վերաբերյալ.  
-  Նշված առաջարկությունները հաշվի առնելով` հաստատել ծրագրի 2010-2011թթ. 
աշխատանքային պլանը: 

 
Պրն.Ա.Հարությունյանը շնորհակալություն է հայտնել Ծրագրի Ղեկավար կոմիտեի 
անդամներին, Ծրագրի թիմին և մասնակիցներին:  
 
 
 Ղեկավար կոմիտեի  
 համանախագահի`       Ա.Հարությունյան 
 
 
 Քարտուղար`          Վ.Ջալալյան 
 

բնօրինակը ստորագրված է 


