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Սույն հաշվետվությունը պատրաստվել է «Շենքերի էներգետիկ արդյունավե-
տության բարձրացում» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ/00059937 ծրագրի շրջանակներում:  

 
 

Իրագործող գործակալություններ` ՀՀ բնապահպանության նախարարություն 
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն 

Իրականացնող գործակալություն` ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագիր 

ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ ազգային համակարգող` Ա.Գաբրիելյան 

Ծրագրի ազգային համակարգող`  Ե.Աթայան 
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն 

ՄԱԶԾ ԿՓ ծրագրերի համակարգող` Դ.Հարությունյան  

Ծրագրի առաջադրանքի ղեկավար` Վ.Ջալալյան 

Փորձագետներ` Ա.Կարապետյան 

Ս.Ավագյան 

Ս.Գալոյան 

Է.Քեռյան 

Ա.Նազարյան 

Ա.Դիրեյ 

 

Տ.Սեկոյան  

Մ.Վերմիշև 

Ա.Ջուլհակյան 

Ա.Ծուղունյան 

Ն.Պապյան 

Գ.Փարսյան 

 

Գործընկեր և կապալառու 
կազմակերպություններ` 

Շվեյցարական 
զարգացման և 
համագործակցության 
գործակալություն 

Հայաստանի Ամերիկյան 
Համալսարան 

«Գլենդել Հիլզ» ՓԲԸ 

«Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ 

Շինարարական ֆիզիկայի 
գիտահետազոտական 
ինստիտուտ, Մոսկվա, ՌԴ 
(НИИСФ РААСН) 

«Հարսնաձոր» ՍՊԸ 

 
 
 
 
 
Հասցեն` Կառավարական տուն #3, սենյակ #549,  
Հանրապետության հրապարակ, Երևան, Հայաստան, 0010  
Հեռ.՝ (+37410) 583 932, 583 920 
Ֆաքս` (+37410) 583 933 
Էլ. փոստ՝ buildings@nature.am  
Ինտերնետային կայք՝ www.nature-ic.am 
   www.beeca.net 
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ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ 
 

ԳԷՖ  Գլոբալ էկոլոգիական ֆոնդ 

ԵՆ (EN) Եվրոպական նորմեր 

ԵՄ (EU) Եվրամիություն 

ԻԷԿ (IEC) Միջազգային էլեկտրատեխնիկական հանձնաժողով 

ԻՍՕ (ISO) Միջազգային ստանդարտ, Միջազգային ստանդարտացման 
կազմակերպություն 

ԿՓՇԿ Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիա 

ՀՀ Հայաստանի Հանրապետություն 

ՀՀՇՆ Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր 

ՀՍՏ Հայաստանի Հանրապետության ստանդարտ 

ՄԱԶԾ Միավորված Ազգերի Կազմակերպության Զարգացման ծրագիր 

ՄԱԿ Միավորված Ազգերի Կազմակերպություն 

ՄՍՆ (МСН) ԱՊՀ միջպետական շինարարական նորմեր 

ՇՆՁ շինարարական նորմերի ձեռնարկ 

ՋԳ ջերմոցային գազեր 

ՍՆԻՊ (СНиП) շինարարական նորմեր ու կանոններ 

ՍՊԸ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 

ՓԲԸ փակ բաժնետիրական ընկերություն 

ՏԿ տեխնիկական կանոնակարգ 

 
ՄԻԱՎՈՐՆԵՐ 

Վտ վատտ 

կՎտ կիլովատտ (103 Վտ) 

կՎտժ կիլովատժամ  

ՄՎտժ մեգավատժամ (103 կՎտժ)  

մ մետր 

մ2 քառակուսի մետր 

մ3 խորանարդ մետր 

մմ միլիմետր 

կգ կիլոգրամ 

տ  տոննա  

°C աստիճան Ցելսիուս 
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
 

 
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 5 

1. Քաղաքաշինության բնագավառում էներգաարդյունավետության ոլորտի 
կայացման և զարգացման համար անհրաժեշտ իրավական և 
ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներին ուղղված միջոցառումները 7 

1.1. ՄՍՆ 2.04-02-2004 «Շենքերի ջերմային պաշտպանություն» 
միջպետական շինարարական նորմերի տեղայնացման ուղղությամբ 
իրականացված աշխատանքները 7 

1.2. «Շենքեր և շինություններ, շինարարական նյութեր և շինվածքներ. 
անվտանգություն» տեխնիկական կանոնակարգի մշակման ուղղությամբ 
աշխատանքները 8 

1.3. Իրավական ակտերում (ՀՀ օրենքներում, կառավարության 
որոշումներում, նախարարի հրամաններում) առաջարկվող 
փոփոխությունների մշակման ուղղությամբ աշխատանքները 10 

1.4. Բազմաբնակարան շենքերի ռեյտինգավորման կամավոր համակարգի 
ներդրման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքները 12 

2. Շինարարական ջերմամեկուսիչ նյութերի սերտիֆիկացման մարմինների, 
փորձարկման լաբորատորիաների և արտադրական ձեռնարկություններում 
որակի ապահովման/որակի վերահսկման համակարգերի զարգացումը 13 

2.1. Շինարարական ջերմամեկուսիչ նյութերի և պատրաստվածքների 
սերտիֆիկացման մարմինները և փորձարկման լաբորատորիաները 13 

2.2. Շինարարական ջերմամեկուսիչ նյութերի և շինվածքների 
սերտիֆիկացումը և արտադրական ձեռնարկություններում որակի 
ապահովումը/որակի վերահսկումը 14 

3. Շենքերի էներգաարդյունավետության բարձրացման ցուցադրական 
նախագծերի իրականացումը 16 

3.1. Ցուցադրական ծրագրի նպատակը 16 

3.2. Ցուցադրական շենք ք.Գորիսում 16 

3.3. Ցուցադրական շենք Ախուրյան համայնքում 20 

3.4. Ցուցադրական շենք Երևան քաղաքում 23 

4. Բազմաբնակարան շենքերում էներգետիկ աուդիտի իրականացումը և 
էներգետիկ անձնագրերի կազմումը 26 

4.1. Աշխատանքի նպատակը և իրականացման կարգը 26 

4.2. Կիրառված հիմնական մոտեցումները 26 

4.3. Ընդհանուր տեղեկատվություն շենքի մասին 28 

4.4. Պատող կոնստրուկցիաները 29 

4.5. Սպառված Էներգակիրների բալանսը 30 
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4.6. Շենքի էներգետիկ ցուցանիշների վերլուծությունը 30 

4.7. Շենքի էներգաարդյունավետության պիտակը 32 

4.8. Էներգետիկ անձնագիրը 32 

4.9. Ամփոփումներ և եզրակացություններ 33 

5. Էներգաարդյունավետ շենքերի վերաբերյալ ուսուցումը, մասնագիտական 
կրթական ծրագրերի կազմակերպումը և իրազեկումը 35 

5.1. Կրթություն, մասնագետների որակավորման բարձրացում, սեմինարներ 35 

5.2. Իրազեկության բարձրացում, հրապարակումներ 38 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1. Հաշվետու ժամանակահատվածում Ծրագրի շրջանակներում 
իրականացված աշխատանքների և հաշվետվությունների ցանկը 40 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2. ՀՀ արտադրվող ջերմամեկուսիչ նյութերի և պատրաստվածքների 
փորձարկումների արդյունքները 42 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3. Ծրագրի գործընկեր՝ Երևանի Ճարտարապետության և 
շինարարության պետական համալսարանին որպես տեխնիկական 
աջակցություն տրամադրվող սարքավորումների ցանկը 44 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4. Ծրագրի գործընկեր «Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ 
համաֆինանսավորմամբ կատարվող աշխատանքները և ձեռք բերվող 
սարքավորումները 45 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5. Էներգետիկ աուդիտի ենթարկված ք.Գյումրի, «Մուշ-2» թաղ. #2 
շենքի տեխնիկական անձնագիրը 46 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6. Էներգետիկ աուդիտի ենթարկված ք.Գյումրի, «Մուշ-2»թաղ. #2 
շենքի էներգետիկ անձնագիրը 48 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 7. Հաշվետու ժամանակահատվածում Ծրագրի փորձագետների 
մասնակցությունը տեղական, տարածաշրջանային և միջազգային 
միջոցառումներին 56 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8. Ծրագրի գործընկերները և կապալառուները 58 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9. Նամակ հուշագիր ՄԱԶԾ, Սյունիքի մարզպետարանի և 
Շվեյցարական զարգացման և համագործակցության գործակալության միջև 59 
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Համաձայն «Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին 
ազգային ծրագրի» (2007թ.) և «ՀՀ էներգախնայողության և վերականգնվող էներ-
գետիկայի ազգային ծրագրի կատարմանն ուղղված ՀՀ կառավարության գործողու-
թյունների ծրագրի» (2010թ.) էներգախնայողության ներուժի շուրջ 40% գտնվում է 
բնակելի և հանրային շենքերում: 

Շենքերում էներգախնայողության ամենամեծ ներուժը ջեռուցման համար 
ջերմային էներգիայի պահանջարկի կրճատումն է, որն առանց հարմարավետության 
մակարդակի նվազեցման կարելի է իրականացնել շենքերի ջերմային պաշտպա-
նության հզորացման միջոցով: 

 «Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ/ 
00059937 ծրագրի (այսուհետև՝ Ծրագիրը) նպատակն է հակադարձել առկա 
միտումները և նվազեցնել էլեկտրական և ջերմային էներգիայի սպառումը, միաժա-
մանակ նվազեցնելով դրանց հետ կապված ջերմոցային գազերի արտանետման 
ծավալները Հայաստանի նորակառույց և վերակառուցվող, առաջին հերթին` 
բնակելի շենքերից: Դա նախատեսվում է իրականացնել, աջակցելով կարողունակ 
կարգավորող միջավայրի, մասնագիտական հմտությունների և ունակությունների 
ստեղծմանը, ներկայացնելու համար շենքերի էներգաարդյունավետության վրա 
հիմնված նախագծման սկզբունքները Հայաստանի շինարարական բնագավառում` 
շենքերի նախագծման փուլից մինչև կառուցում և շահագործում: 

Ծրագիրը մեկնարկել է 2010թ. հուլիսին: Հաշվետու ժամանակահատվածում 
աշխատանքներն իրականացվել են ըստ Ծրագրի Ղեկավար կոմիտեի կողմից 2011թ. 
հաստատված աշխատանքային պլանի: Սույն հաշվետվության մեջ արտացոլված են 
2011-2012թթ. համար Ծրագրի հետևյալ հիմնական արդյունքները. 
 Մշակվել է քաղաքաշինության բնագավառում էներգաարդյունավետության 

ոլորտի կայացման և զարգացման համար անհրաժեշտ իրավական և 
ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներին ուղղված միջոցառումների փաթեթ, որը 
քննարկվել է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության ներքո կազմավորված 
միջգերատեսչական մշտական գործող աշխատանքային խմբի 2 նիստերում,  

 Ծրագրի կողմից աջակցության տրամադրման նպատակով ՀՀ-ում գործող 
շինարարական փորձարկման լաբորատորիաների շարքից ընտրվել են 
գործընկեր լաբորատորիաներ, 

 Իրականացվել է տեղական արտադրության ջերմամեկուսիչ նյութերի 
փորձարկումն ու սերտիֆիկացումը, 

 Ավարտվել է ցուցադրական շենքերից մեկի շինարարությունը ք.Գորիսում, 
ներառելով էներգաարդյունավետության բարձրացման համար մշակված 
բոլոր միջոցառումները: Ցուցադրական մյուս շենքի շինարարությունը 
(Ախուրյան համայնքում) ընթացքի մեջ է, 

 Ծրագրի ցուցադրական բաղադրիչի շրջանակներում էներգաարդյունավետու-
թյան բազային գծի գնահատման նպատակով իրականացվել է բազային 
շենքի էներգետիկ աուդիտ և կազմվել է էներգետիկ անձնագիր, 



Ծրագրի 2012թ. հաշվետվություն 

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

6 

 ԲՈՒՀ-երի դասախոսների, ուսանողների և ոլորտի գործող մասնագետների 
համար անց են կացվել մի շարք ուսուցողական սեմինար-քննարկումներ 
ինչպես տեղական, այնպես էլ միջազգային փորձագետ-խորհրդատուների 
ներգրավմամբ, 

 Ընդլայնվել է Ծրագրի գործընկեր կազմակերպությունների շրջանակը և 
ամրապնդվել են կապերը շենքերի էներգաարդյունավետության հարցերի հետ 
առնչվող տարածաշրջանային ու տեղական ծրագրերի հետ (Հավելված 8): 

 Էներգաարդյունավետության բարձրացման խնդրի վերաբերյալ հանրության 
իրազեկության բարձրացման ուղղությամբ նկարահանվել և հեռարձակվել է 
տեսաֆիլմ, պատրաստվել է ռադիոհաղորդում, ինչպես նաև լույս են տեսել մի 
շարք տպագիր նյութեր և հոդվածներ: Ծրագրի գործունեությունը բազմիցս 
ներկայացվել է տեղական, տարածաշրջանային և միջազգային գիտաժողով-
ներին և սեմինարներին (Հավելված 7): 
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1. Քաղաքաշինության բնագավառում էներգաարդյունավետության 
ոլորտի կայացման և զարգացման համար անհրաժեշտ 
իրավական և ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներին ուղղված 
միջոցառումները  

 

Ծրագրի արդյունքների շարունակականության ապահովման նպատակով 
շենքերի էներգաարդյունավետության ոլորտում կարևորվում են իրավական և 
ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներին ուղղված աշխատանքները: Հաշվետու 
ժամանակահատվածում այդ ուղղությամբ իրականացվել են համապատասխան 
աշխատանքներ Ծրագրի առաջին բաղադրիչի շրջանակներում: Աշխատանքները, 
հիմնականում, կենտրոնացել են ՄՍՆ 2.04-02-2004 «Շենքերի ջերմային 
պաշտպանություն» միջպետական շինարարական նորմերի տեղայնացման և 
«Շենքեր և շինություններ, շինարարական նյութեր և շինվածքներ. անվտանգություն» 
տեխնիկական կանոնակարգի մշակման, իրավական ակտերում (ՀՀ օրենքներում, 
կառավարության որոշումներում, նախարարի հրամանում) փոփոխությունների 
մշակման ուղղություններով:  
 

1.1. ՄՍՆ 2.04-02-2004 «Շենքերի ջերմային պաշտպանություն» միջպետական 
շինարարական նորմերի տեղայնացման ուղղությամբ իրականացված 
աշխատանքները 
Ծրագրի միջազգային խորհրդատուն և տեղական կապալառու կազմա-

կերպությունը 2010-2011թթ. իրականացրել են էներգախնայողությանն առնչվող՝ 
գործող շինարարական նորմերի և օրենսդրության ուսումնասիրությունը, որի 
արդյունքում բացահայտել են գործող ՀՀՇՆ II–7.02-95 «Շինարարական 
ջերմաֆիզիկա շենքերի պատող կոնստրուկցիաների» նախագծման նորմերի և 
առաջարկվող ՄՍՆ 2.04-02-2004 «Շենքերի ջերմային պաշտպանություն» 
միջպետական շինարարական նորմերի միջև հիմնական տարբերությունները:  

Նոր և ՀՀ-ում գործող նորմերի սկզբունքային տարբերությունները հետևյալն են` 

• շենքերի դասակարգումը տրված է էներգաարդյունավետության տեսանկյունից, 

• հաստատված ցուցանիշների սահմաններում տրված է շենքերի նախագծման 
ազատ հնարավորություն, 

• տրված են շենքերի ջերմային պաշտպանության ինչպես տարրերի նորմա-
վորման, այնպես էլ էներգաարդյունավետության ցուցանիշների նախագծման 
կանոններ, 

• տրված են ջերմային պաշտպանության և էներգաարդյունավետության նորմա-
վորող ցուցանիշների համապատասխանության հսկման մեթոդներ ինչպես 
նախագծման, այնպես էլ շահագործման ընթացքում (էներգետիկ անձնագրերի 
կիրառմամբ), 

• ստեղծված է հնարավորություն բացահայտելու շահագործվող այն շենքերը, 
որոնք էներգաարդյունավետության տեսանկյունից ենթակա են անհապաղ 
վերակառուցման,  

• մշակված է ըստ նոր կառուցվածքի` ըստ սպառողական սկզբունքի: 
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ՄՍՆ 2.04-02-2004 «Շենքերի ջերմային պաշտպանություն» միջպետական 
շինարարական նորմերի ընդունման անհրաժեշտությունը դեռևս 2011թ. ներկայաց-
վել է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարությանը: Նշված նորմերի ընդունման մոտե-
ցումը ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից քննարկվել և հաստատվել է 
որպես էներգաարդյունավետ նորմատիվային դաշտի բարելավման ուղղություն: ԵՄ 
պահանջներին ներդաշնակեցման նպատակով 2004թ. միջպետական շինարարա-
կան նորմերը ԱՊՀ երկրների շինարարությունում ստանդարտացման, տեխնիկա-
կան նորմավորման և սերտիֆիկացման միջպետական գիտատեխնիկական 
հանձնաժողովում (МНТКС) 2011թ. սկսած գտնվում է վերանայման գործընթացում: 
Այսպիսով, դրա պաշտոնական ընդունումը դեռևս հետաձգվում է: 

Ելնելով միջպետական շինարարական նորմերի տեղայնացման ուղղությամբ 
նախապատրաստական աշխատանքների իրականացման անհրաժեշտությունից՝ 
ՄՍՆ 2.04-02-2004 «Շենքերի ջերմային պաշտպանություն» վերանայված տարբե-
րակի տեղայնացման և տեխնիկական կանոնակարգի մշակման մասով խորհրդա-
տվական/փորձագիտական աջակցության տրամադրման համար որոշվեց որպես 
միջազգային խորհրդատու ներգրավել Ռուսաստանի Դաշնության ճարտարապետու-
թյան և շինարարության գիտությունների ակադեմիայի (РААСН) Շինարարական 
ֆիզիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտը (НИИСФ):  

Վերը նշված առաջադրանքի շրջանակներում Շինարարական ֆիզիկայի գիտա-
հետազոտական ինստիտուտի կողմից Հայաստան իրականացվել է 2 այց: Մասնա-
վորապես, 2011թ. դեկտեմբերի 22-ին կազմակերպվել է ՀՀ քաղաքաշինության 
նախարարի հրամանով ստեղծված մշտական գործող միջգերատեսչական աշխա-
տանքային խմբի ընդլայնված նիստը, որտեղ ՌԴ փորձը ներկայացրեց ՄՍՆ 24-01-
2011 «Շենքերի ջերմային պաշտպանություն» նորացված տարբերակի տեղայ-
նացման և տեխնիկական կանոնակարգի մշակման գծով Ծրագրի միջազգային 
խորհրդատուն: Նիստին ներկայացվել են նաև «Շենքեր և շինություններ, շինա-
րարական նյութեր և շինվածքներ. անվտանգություն» կանոնակարգի տեղայնացման 
հիմնական սկզբունքները:  

Շինարարական ֆիզիկայի ԳՀԻ հետ կնքված պայմանագրի շրջանակներում 
2012թ. հունիսին իրականացվել է խորհրդատուի աշխատանքային այցը, որի 
ընթացքում կազմակերպվել է աշխատաժողով «Շենքերի ջերմային պաշտպա-
նություն» ՄՍՆ 24-01-2011 արդի զարգացումների, մասնավորապես, ժամանակակից 
պահանջներին համահունչ վերանայված տարբերակի վերաբերյալ:  

Իրականացրած նախապատրաստական աշխատանքների արդյունքում 
փորձագետների կողմից մշակվել են համապատասխան հաշվետվություններ, որտեղ 
նորմերի տեղայնացման ընթացքում հաշվի առնելու նպատակով ներառվել են նաև 
մի շարք արժեքավոր առաջարկություններ:  
 
 

1.2. «Շենքեր և շինություններ, շինարարական նյութեր և շինվածքներ. 
անվտանգություն» տեխնիկական կանոնակարգի մշակման ուղղությամբ 
աշխատանքները 

Համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության խնդրանքի (23.09.11թ. 
թիվ 03/13.2/4619-11 գրություն), ինչպես նաև հանրապետության ռազմավարական 
փաստաթղթերում շենքերի էներգախնայողությանն առնչվող ժամանակակից 
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դրույթներն արտացոլելու նպատակով Ծրագիրն աջակցեց «Շենքերի և 
շինությունների, շինարարական նյութերի և արտադրանքների անվտանգության 
տեխնիկական կանոնակարգի» տեղայնացմանը (կանոնակարգը ներառված էր ՀՀ 
քաղաքաշինության նախարարության 2012թ. տարեկան աշխատանքային պլանում): 
Մասնավորապես, ՏԿ 6-րդ գլուխը սահմանում է շենքերի էներգախնայողության և 
ջերմային պաշտպանության պահանջներ: Սույն պահանջները «Շենքերի ջերմային 
պաշտպանություն» շինարարական նորմերի ընդունման իրավական հիմքն են:  

«Շենքերի և շինությունների, շինարարական նյութերի և արտադրանքների 
անվտանգության տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության որոշման նախագծի մշակումը պայմանավորված է ՀՀ կառա-
վարության 2010թ. նոյեմբերի 4-ի նիստի «Հայաստանի Հանրապետության 
էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ազգային ծրագրի 
կատարմանն ուղղված ՀՀ կառավարության գործողությունների ծրագրի մասին» 
N 43 արձանագրային որոշման, ինչպես նաև ՀՀ վարչապետի 2011թ. հուլիսի 12 
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010թ. նոյեմբերի 4-ի նիստի 
N 43 արձանագրային որոշման պահանջների կատարումն ապահովող միջոցառում-
ների մասին» N 642-Ա որոշման հանձնարարականների, ՀՀ կառավարության 
2010թ. մայիսի 6-ի N 17 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած 
քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի համակարգի հայե-
ցակարգի պահանջների, ինչպես նաև քաղաքաշինության բնագավառում սպառող-
ների անվտանգության և հարմարավետության ապահովման անհրաժեշտությամբ: 

ՏԿ նախագծի մշակման ժամանակ հաշվի են առնված N 89/106/EEC 
«Շինարարական արտադրանք» դիրեկտիվով և 2013թ. հուլիսի 1-ից դրան 
փոխարինող 2011թ. մարտի 9-ին ԵԽ կողմից ընդունված N 305/2011/EEC դիրեկ-
տիվով, ՀՀ շինարարական նորմերով և կանոններով, ինչպես նաև ԱՊՀ անդամ 
պետությունների համապատասխան տեխնիկական կանոնակարգերով, ԵվրԱզէս-ի 
(ЕврАзЭс) տեխնիկական կանոնակարգի նախագծով սահմանված շենքերի և 
շինությունների հուսալիության, շրջակա միջավայրի պահպանության, ջերմային 
պաշտպանության, հակահրդեհային, սանիտարահիգիենիկ, հաշմանդամների 
տեղաշարժման մատչելիության ապահովման ու անվտանգության պահանջները և 
այլ անհրաժեշտ նորմերը, կանոնները, ինչպես նաև դրանց նախագծման, 
շինարարության իրականացման ու շահագործման ընթացքում որակի ապահովման 
պայմանները: 

305/2011/EEC դիրեկտիվով շինություններին, շինարարական նյութերին և 
արտադրանքներին ներկայացվող հիմնական (անվտանգության ապահովման) 
պահանջները ներկայացված են ըստ դրանց հետևյալ բնութագրերի.  

1. մեխանիկական ամրության և կայունության, 
2. հրդեհային անվտանգության, 
3. հիգիենայի, առողջության և շրջակա միջավայրի պահպանման, 
4. շահագործման ժամանակ անվտանգության և մատչելիության,  
5. աղմուկից և թրթռումներից պաշտպանության, 
6. էներգիայի տնտեսման և ջերմային պաշտպանության, 
7. բնական ռեսուրսների օգտագործման կայունության: 
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Նշված դիրեկտիվում կիրառված տերմինները ՏԿ նախագծում ներառված են 
այն մասով, որով չեն հակասում ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված շենքերի և 
շինությունների, շինարարական նյութերի և արտադրանքների նախագծման, 
արտադրման (շինարարության), ներմուծման, իրացման, շահագործման փուլերի 
ընթացակարգերում կիրառվող հասկացություններին: 

Հարկ է նշել, որ ներկայումս ՀՀ կառավարությունը բանակցում է ԵՄ-ի հետ 
խորը և համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագրի (DCFTA-ի) կնքման համար, 
որի դեպքում ՀՀ կառավարությունը ձեռնամուխ պետք է լինի ԵՄ 22 դիրեկտիվների 
մոտարկմանը: Ընդ որում, ԵՄ 305 դիրեկտիվը ներառված է վերը նշված ցանկում:  

Սույն ՏԿ նախագիծը քննարկվել է ԵՄ խորհրդատվական խմբի փորձագետի 
հետ:  

Ծրագրի կողմից առաջարկվել է, որ նշված ՏԿ առաջիկա 10-15 տարիների 
ընթացքում կլինի անցումային փաստաթուղթ, այնուհետև հնարավոր կլինի 
ամբողջովին մոտարկել համապատասխան ԵՄ դիրեկտիվը:  

«Շենքեր և շինություններ, շինարարական նյութեր և շինվածքներ. Անվտան-
գություն» ՏԿ նախագիծը ներկայացվել է ինը մասնագիտացված կազմակերպու-
թյուններին և ստացվել է դրական կարծիք:  

ՏԿ լրամշակված տարբերակը Ծրագրի կողմից ներկայացվել է ՀՀ քաղաքա-
շինության նախարարությանը: Ներկայումս ՏԿ նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ 
արդարադատության նախարարություն` իրավական պետական փորձաքննության:  
 
1.3. Իրավական ակտերում (ՀՀ օրենքներում, կառավարության որոշումներում, 

նախարարի հրամաններում) առաջարկվող փոփոխությունների մշակման 
ուղղությամբ աշխատանքները  
Ծրագրի փորձագետների կողմից մշակվել է «Քաղաքաշինության բնագա-

վառում էներգաարդյունավետության ոլորտի կայացման և զարգացման համար 
անհրաժեշտ իրավական և ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներին ուղղված 
միջոցառումների» նախագիծը, որի համար հիմք են հանդիսացել հետևյալ 
փաստաթղթերը` 

• «ՀՀ էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ազգային 
ծրագրի կատարմանն ուղղված ՀՀ կառավարության գործողությունների 
ծրագիր (ՀՀ կառավարության 2010թ. նոյեմբերի 4-ի նիստի N 43 
արձանագրային որոշում), 

• «ՀՀ կառավարության 2010թ. նոյեմբերի 4-ի նիստի N 43 արձանագրային 
որոշման պահանջների կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» (ՀՀ 
վարչապետի 2011թ. հուլիսի 12-ի N 642-Ա որոշում):  

 

Կատարվել են հետևյալ աշխատանքները`  
• քաղաքաշինության բնագավառում էներգաարդյունավետության բարձրաց-

մանն ուղղված օրենսդրության պահանջների գնահատում,  
• նորմատիվ-իրավական փաստաթղթերի կիրարկման խոչընդոտների 

բացահայտումը,  
• նշված փաստաթղթերում անհրաժեշտ պահանջներ սահմանող ու դրանց 

կիրարկումն ապահովող փոփոխությունների ու լրացումների փաթեթի 
նախագծի մշակումը և քննարկումը բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ:  
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Վերոնշյալ աշխատանքներում մասնավորապես ներառված են` 

- համառոտ տեղեկատվություն Եվրամիության երկրներում և Ռուսաստանի 
Դաշնությունում շենքերի էներգաարդյունավետության սկզբունքների և 
պահանջների սահմանման վերաբերյալ,  

- քաղաքաշինության բնագավառում ընդունված օրենսդրության վերլուծու-
թյունը,  

- առաջարկություններ քաղաքաշինության բնագավառի էներգախնայողության 
ոլորտում գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի հնարավորու-
թյունները լիարժեք օգտագործելու առումով, 

- առաջարկություններ քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի 
մշակման, փորձաքննության, համաձայնեցման և փոփոխման կարգերում, 
դրանց կազմին ու բովանդակությանը վերաբերվող կանոններում լրացումներ 
կատարելու ուղղությամբ,  

- շենքերի ու շինությունների էներգաարդյունավետության նորմատիվային 
ներկայիս մակարդակի գնահատականը և առաջարկություններ նորմերում 
որոշակի փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու ուղղությամբ: 

Առաջադրանքի շրջանակներում փորձագետների կողմից մշակվել և 
ներկայացվել են փոփոխություններ և/կամ լրացումներ կատարելու առաջարկություն-
ներ քաղաքաշինության բնագավառի էներգաարդյունավետությանն առնչվող 
նորմատիվիրավական հետևյալ փաստաթղթերում` 

• «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք, 
• «Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների համար պատաս-

խանատվության մասին» ՀՀ օրենք, 
• «Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենք,  
• ՀՀ կառավարության որոշումներով հաստատված թվով 11 կարգեր, 
• ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի հրաման:  

 

Ինստիտուցիոնալ դաշտի բարելավման ուղղությամբ ներկայացվել են հետևյալ 
առաջարկները` 

• դիտարկել լիցենզավորված անձանց գործունեության բարելավման հնարա-
վորությունները, մասնավորապես նրանց կողմից հաշվետվությունների 
ներկայացումը, 

• մշակել և ՀՀ կառավարության որոշմամբ հաստատել ՀՀ քաղաքաշինության 
բնագավառում շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության գործու-
նեության իրականացման կարգն ու պահանջները, որով նաև ներկայացնել 
տեխնիկական հսկիչի կողմից ըստ շինարարական աշխատանքների 
տեսակների հսկման (դիտարկման) աշխատանքների նկարագիրը,  

• շինարարության որակի հսկողության բարելավման նպատակով տեխ-
նիկական հսկողություն իրականացնող անձանց (տեխնիկական հսկիչների) 
որակավորումը իրականացնել ըստ շինարարական աշխատանքների 
տեսակների` համաձայն մշակվելիք չափորոշիչների,  
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• կազմակերպել մասնագիտական որակավորման և վերապատրաստման 
դասընթացներ համապատասխան մասնագետների համար, 

• հստակեցնել քաղաքաշինական պետական տեսչության գործառույթները, 
սահմանել ընթացակարգեր և չափորոշիչներ այդ ուղղությամբ, 

• սահմանել շենքերի էներգետիկական աուդիտի նորմերը և ընթացակարգերը, 
հիմք ընդունելով առկա լավագույն միջազգային փորձը, 

• ջեռուցման համար անհրաժեշտ ջերմության տեսակարար ծախսի ցուցանիշն 
ապահովելու համար տեխնիկական լուծումներ մշակել ըստ շենքի գործարա-
րական նշանակության, 

• մշակել և ըստ սահմանված կարգի հաստատել նշված պատող կոնստրուկ-
ցիաների տեխնիկական պայմանները: 

• պարտադիր նշել կառույցի և (կամ) առանձին պատող կոնստրուկցիաների 
ջերմամեկուսացման պահանջները,  

• ստեղծել ինտերնետային կայք, որտեղ կներկայացվեն նորագույն տեղեկու-
թյուններ հանրապետությունում առկա նյութերի, տեխնոլոգիաների, հարցին 
առնչվող իրավական ու տեխնիկական որոշումների և լուծումների 
վերաբերյալ:  
«Քաղաքաշինության բնագավառում էներգաարդյունավետության ոլորտի 

կայացման և զարգացման համար անհրաժեշտ իրավական և ինստիտուցիոնալ 
բարեփոխումներին ուղղված միջոցառումների» նախագիծը ներկայացվել է 
միջգերատեսչական մշտական գործող աշխատանքային խմբի անդամներին և 
մասնագիտացված կազմակերպություններին: Աշխատանքային խմբի ընդլայնված 
նիստում քննարկման արդյունքներով իրավական ակտերում ներկայումս նախա-
պատրաստվում են համապատասխան փոփոխություններ կատարելու նախագծեր:  
 
1.4. Բազմաբնակարան շենքերի ռեյտինգավորման կամավոր համակարգի 

ներդրման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքները  

Մշակվել է տեխնիկական առաջադրանք բազմաբնակարան շենքերի 
ռեյտինգավորման կամավոր համակարգի ներդրման համար: Շենքերի ռեյտին-
գավորման համակարգի մշակման և ներդրման ուղղությամբ Ծրագրի հետ 
հնարավոր համագործակցության եզրեր գտնելու նպատակով կայացել են մի շարք 
հանդիպումներ անշարժ գույքի գործակալությունների հետ:  

ՀՀ-ում գործող խոշոր անշարժ գույքի գործակալությունների ներկայացու-
ցիչները մշտապես հրավիրվել են Ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված 
թեմատիկ ուսուցողական միջոցառումներին: 
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2. Շինարարական ջերմամեկուսիչ նյութերի սերտիֆիկացման 
մարմինների, փորձարկման լաբորատորիաների և արտադրական 
ձեռնարկություններում որակի ապահովման/որակի վերահսկման 
համակարգերի զարգացումը  

 
2.1. Շինարարական ջերմամեկուսիչ նյութերի և պատրաստվածքների 

սերտիֆիկացման մարմինները և փորձարկման լաբորատորիաները 

Նախորդ տարում իրականացված հարցումների և կատարված այցելություն-
ների արդյունքում պարզվել էր, որ ՀՀ-ում շինարարական ոլորտում գործող սետիֆի-
կացման մարմիններն ու փորձարկման լաբորատորիաները հավատարմագրված են, 
հիմնականում, կրող շինարարական կոնստրուկցիաների, բետոնների, ամրանների 
և պատերի տարրերի փորձարկման ու սետիֆիկացման բնագավառներում: 
Ջերմաֆիզիկական հատկությունները գործնականում չեն փորձարկվում:  

Միաժամանակ համապատասխան չափորոշիչների հիման վրա գնահատվել 
են ՀՀ-ում ջերմամեկուսիչ, շինարարական նյութերի ու պատրաստվածքների 
ջերմաֆիզիկական հատկությունների փորձարկման լաբորատորիաների ու 
սերտիֆիկացման մարմինների կարողությունները, և որպես ծրագրի գործընկեր 
լաբորատորիաներ ընտրվել են «Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ, «Փ.Աբաջյան» ՍՊԸ և 
«Ուկրշին» ՍՊԸ կազմակերպությունները:  

Հաշվետու տարվա ընթացքում Ծրագրի կողմից կատարվել են հետևյալ 
աշխատանքները. 

• Ուսուցում «Շինարարական ջերմամեկուսիչ նյութերի և շինվածքների, 
լուսաթափանց պատրաստվածքների և պատող կոնստրուկցիաների 
լաբորատոր փորձարկումներ» թեմայով, 

• Համապատասխան չափորոշիչներով ընտրված մեկական աշխատակիցների 
ուսուցողական այցը ՌԴ Շինարարական ֆիզիկայի ԳՀԻ Ծրագրի ընտրված 
գործընկեր փորձարկման լաբորատորիաների մասնագետների վերապատ-
րաստման և որակավորման բարձրացման նպատակով,  

• Լրացուցիչ հարցումների հիման վրա որպես հիմնական գործընկեր լաբորա-
տորիա ընտրված «Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ-ին տեխնիկական աջակցության 
շրջանակներում նախատեսված է տրամադրել շինարարական նյութերի 
ջերմահաղորդականութան գործակցի որոշման սարք (ПИТ 2.1, ըստ ԳՕՍՏ 
7076) և համակարգչային տեխնիկա (ստորագրվել է համապատասխան 
նամակ-հուշագիր): 

• Միաժամանակ, պահաջվող մակարդակով նյութերի ու պատրաստվածքների 
ջերմաֆիզիկական հատկությունների փորձարկումներն ու չափումներն 
ապահովելու նպատակով «Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ բարեկարգել է տարածք 
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նոր լաբորատորիայի համար և ձեռք է բերել տարատեսակ անհրաժեշտ 
լաբորատոր սարքեր և պարագաներ (Հավելված 4): 
 

2.2. Շինարարական ջերմամեկուսիչ նյութերի և շինվածքների 
սերտիֆիկացումը և արտադրական ձեռնարկություններում որակի 
ապահովումը/որակի վերահսկումը  

ՀՀ սերտիֆիկացնող մարմիններում և փորձարկման լաբորատորիաներում 
փորձարկման/սերտիֆիկացման աշխատանքների, ինչպես նաև տեղական 
արտադրական ձեռնարկություններում որակի ապահովման և վերահսկման 
համակարգերի կայացման ու կատարելագործման գործընթացների զարգացումը 
խթանելու նպատակով Ծրագրի ներքո իրականացվում են նպատակային և 
բազմաբնույթ միջոցառումներ: 

Հաշվետու տարվա ընթացքում Ծրագրի կողմից իրականացվել են հետևյալ 
աշխատանքները. 

• Հաստատվել է համագործակցություն (կնքվել են նամակ-հուշագրերեր) ՀՀ-ում 
ջերմամեկուսիչ նյութերի մի շարք արտադրողների («Արջերմեկ» ՍՊԸ, 
«Թերմոպլեքս» ՍՊԸ, «Էկոպեռլիտ» ՍՊԸ, «Վանի» ՍՊԸ, «Միկմետալ» ՓԲԸ, 
«Լեգիոն Պարիսպ» ՍՊԸ) հետ: 

• Կատարվել են ՀՀ-ում արտադրվող ջերմամեկուսիչ նյութերի նմուշառում, 
տեղափոխում և փորձարկումների իրականացում ՌԴ Շինարարական 
ֆիզիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտի համապատասխան լաբորա-
տորիաներում (փորձարկումների արդյունքները բերված են Հավելված 2-ում): 

• Ծրագրի գործընկեր շինարարական արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմին 
«Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ-ի (A 10 AST-001.L-0001-2007) կողնմից անվճար 
(Ծրագրի հետ կնքված նամակ-հուշագրի համաձայն) կատարել են 
ներքոհիշյալ տեղական արտադրողների արտադրանքի սերտիֆիկացում ըստ 
ՀՍՏ 5.3 «Համապատասխանության հավաստման համակարգ. Արտա-
դրանքի սերտիֆիկացում» N ս2 սխեմայի: 
 

N Արտադրանք  ԳՕՍՏ Տեղական արտադրող  
1 Հանքային բամբակ  ԳՕՍՏ 4640-93 «Արջերմեկ» ՍՊԸ 
2 Փքապեռլիտ  ԳОՍՏ 10832-91 «Էկոպեռլիտ» ՍՊԸ 
3 Փրփրապոլիստիրոլ 

էքստրուդացված  
ԳՕՍՏ 15588-86 
 

«Թերմոպլեքս» ՍՊԸ 
 

4 Պեռլիտաբետոնե բլոկ  ԳՕՍՏ 25820-2000 «Վանի» ՍՊԸ 

Ընթացքի մեջ են ներքոնշյալ կազմակերպությունների կողմից արտադրվող 
ջերմամեկուսիչ շինարարական նյութերի տեխնիկական պայմանների մշակման, 
հաստատման, փորձաքննության և պետական գրանցման ներկայացման 
աշխատանքները` 
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• «Լեգիոն Պարիսպ» ՍՊԸ կողմից արտադրվող Երկկոմպոնենտային 
Պոլիուրեթան արտադրանքի,  

• «Միկմետալ» ՓԲԸ կողմից արտադրվող Փրփրապլաստի սալ արտադրանքի, 

• «Էկոպեռլիտ» ՍՊԸ կողմից արտադրվող Փքապեռլիտասիլիկատային սալ 
արտադրանքի,  

• «Թերմոպլեքս» ՍՊԸ կողմից արտադրվող Փրփրապոլիստիրոլ 
էքստրուդացված արտադրանքի:  

 
Տեխնիկական պայմանների մշակման արդյունքում կստեղծվեն նշված 

արտադրանքների տեխնիկական պահանջները սահմանող ստանդարտացման 
նորմատիվ փաստաթղթեր, որոնց հիման վրա հնարավոր է իրականացնել դրանց 
սերտիֆիկացման գործընթացը: 
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3. Շենքերի էներգաարդյունավետության բարձրացման 
ցուցադրական նախագծերի իրականացումը 

 
3.1. Ցուցադրական ծրագրի նպատակը 

Ծրագրի շրջանակներում նախատեսված է շենքերի ինտեգրված նախագծման 
էներգա- և ծախսախնայող ներուժը ցուցադրել նոր և/կամ վերակառուցվող, 
բազմաբնակարան շենքի(երի) օրինակով: 

 Շենքերի էներգաարդյունավետության բարձրացումը հետապնդում է մի շարք 
գործնական նպատակներ` հարմարավետության մակարդակի բարձրացում, 
վառելիքաէներգետիկ ռեսուրսների խնայողություն, ջերմոցային գազերի 
արտանետումների կրճատում, ջերմա- և ձայնամեկուսացում և շահագործման 
ծախսերի նվազեցում:  

Ցուցադրական շենքերի ընտրությունը կատարվել է ըստ հետևյալ հիմնական 
չափորոշիչների` 
 Նախագծի կրկնօրինակման հնարավորությունը, 
 Կառուցվելիք բազմաբնակարան շենքերի սոցիալական ուղղվածությունը, 
 Պետության մասնակցությունը որպես շինարարության իրականացման 

երաշխավոր և համաֆինանսավորող, 
 Շենքի սեյսմիկ անվտանգությունը/սեյսմակայունությունը, 
 Շենքի բնակեցվածության մակարդակը: 

 

Այդ նպատակով ըստ նշված չափորոշիչների ընտրվել է երեք նախագիծ՝ 
 Նոր կառուցվող բազմաբնակարան շենք Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքում, 
 Նոր կառուցվող բազմաբնակարան շենք ք.Գորիսում, 
 Ա1-451 ԿՊ1Պ/9 սերիայի գոյություն ունեցող բազմաբնակարան շենքի վերա-

կառուցում/ջերմաարդիականացում ք.Երևանում: 
  

 Ընտրված շենքերի օրինակի վրա ցուցադրվում են էներգաարդյունավետու-
թյան բարձրացման տնտեսական, բնապահպանական և վառելիքաէներգետիկ 
օգուտները, ինչպես նաև նախագծման և կառուցման/վերակառուցման ժամանակ 
շենքերի ջերմային պաշտպանության պահանջների կատարմանն ուղղված նոր 
մոտեցումների կիրառման ճարտարապետական և ճարտարագիտական լուծումների 
տարաբերակները:  
 
3.2. Ցուցադրական շենք ք.Գորիսում 

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի, Շվեյցարիայի զարգացման և համագործա-
կցության գործակալության և ՄԱԶԾ միջև համագործակցության մասին ստորա-
գրված եռակողմ նամակ-հուշագրի (Հավելված 9) համաձայն որպես ցուցադրական 
բնակելի շենք ընտրվել է ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս քաղաքում նոր կառուցվող 
սոցիալական շենքը: Այն կառուցվել է «Սոցիալական տուն` աջակից պայմանների 
առկայությամբ Գորիս-2» ծրագրի շրջանակներում:  
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Աղյուսակ 3.1. Ընդհանուր տեղեկատվություն շենքի մասին 

Շենքի հասցեն ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք.Գորիս, Մաշտոցի 151 շենք 
Նախագծի մշակողը Մաստարա ԱԿ 
Մշակողի հասցեն և հեռախոսը ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք.Գորիս, (093) 99 60 30 
Շենքի նշանակությունը, սերիա Բնակելի շենք 
Հարկերի և սեկցիաների քանակը 3 հարկանի, 2 մուտք 
Բնակարանների թիվը 20 բնակարան 
Շենքի տեղակայումը Առանձնացված 
Կոնստրուկտիվ լուծումը Երկաթբետոնե շրջանակային շենք 

 

Շենքն ունի մոտ 950 մ2 ընդհանուր մակերես, 20 բնակարան և նկուղային 
տարածք: Նախատեսված է նաև լվացքատուն, խորդանոցներ և ընդհանուր 
օգտագործման հանդիսությունների սրահ: 

   
Նկ.3.1. Ցուցադրական շենքի շինարարության ընթացքը 

«Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում» Ծրագրի կողմից 
ֆինանսավորվել են շենքի էներգախնայողության միջոցառումները: Շինարարության 
ընթացքում իրականացվել է վերահսկողություն ջերմամեկուսացման աշխատանք-
ների պատշաճ որակի ապահովման համար: 

Նախագծի տվյալների հիման վրա կատարված ջերմային դիմադրության 
հաշվարկները ցույց են տվել, որ շենքի արտաքին պատող կոնստրուկցիաների 
ջերմափոխանցման դիմադրության արժեքները զգալի ցածր են ՀՀ-ում գործող 
նորմերի պահանջներից: 

Ջեռուցման սեզոնի ողջ ընթացքում շենքի ներսում 100% հարմարավետության 
մակարդակ պահպանելու համար ջերմային էներգիայի տեսակարար ծախսը 
հենակետային տարբերակի դեպքում կազմում է 207 կՎտժ/մ2տարի: 

Ցուցադրական շենքը կառուցվել է ըստ Ծրագրի շրջանակներում փոփոխված 
նախագծի, որում հաշվի են առնվել էներգաարդյունավետության բարձրացմանը 
միտված մի շարք բազմաբնույթ միջոցառումներ: Շենքի պատող կոնստրուկցիաների 
շինարարական աշխատանքներն իրականացվել են հետևյալ կերպ: 
 
Արտաքին պատերը  

Շենքի երեսապատումը իրականացվել է տեղական բազալտով գյուղական 
շարվածքով, իսկ կմախքը ամրանավորված թեթև բետոնով 150 մմ հաստությամբ: 
Արտաքին պատերը ներսից պատվել են 60 մմ հաստության պոլիուրեթանի շերտով: 
Պոլիուրեթանի շերտից հետո տեղադրվել են 100 մմ հաստությամբ թեթև բլոկներից 
պատեր, ներսից հարդարելով գաջե սվաղով: 
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Պատուհանները և արտաքին դռները 

 Շենքում տեղադրվել են երկշերտ, մետաղա-
պլաստե 4 խցանի շրջանակով պատուհաններ ու 
դռներ, որոնց ջերմային դիմադրությունը կազմում 
է 0.51 մ2·°C/Վտ: Պատուհանների ու դռների 
շրջանակների ամբողջ պարագծով իրականացվել 
է հանքային բամբակով մեկուսացում: 
 

Առաջին հարկի հատակը 
 Առաջին հարկի հատակի սալի վրա փչվել է 

40մմ հաստությամբ պոլիուրեթան:  
 

Վերին հարկի ծածկը 

 Ծածկի վրա տեղում փչվել է 40 մմ 
հաստությամբ պոլիուրեթանի շերտ: Պոլի-
ուրեթանի մակերևույթը ծածկվել է 40 մմ 
հաստությամբ ամրանավորված ցեմենտ-ավազե 
համահարթեցնող շերտով: 
 

Պատշգամբները 

 Պատշգամբների ե/բ սալերի արտաքին 
մակերեսը ծածկվել է 20 մմ պոլիուրեթանի շերտով: Պոլիուրեթանի մակերեսը 
ծածկվել է ցեմենտավազե հարթաշերտով:  
 

Նախամուտքը 

 Երկու մուտքերի և բնակարանների ընդհանուր պատերը իրականացվել են 
100 մմ հաստության պեմզաբլոկի շարվածքով, որի մեջ մետաղական ցանցի 
ամրացման համար դրվել են ամրանային ձողեր:  

Գլխավոր մուտքերում կառուցվել են նախամուտքեր (тамбур), որոնք 
արտաքինից ջերմամեկուսացվել են պոլիուրեթանի 60 մմ շերտով և սվաղվել են 
ցեմենտավազե շաղախով: 
 

Ջերմամատակարարումը 

 Շենքի ջեռուցումը և տաք ջրամատակարարումն 
իրականացված է կենտրոնացված ջերմամատա-
կարարման համակարգից: Կաթսայատունը գտնվում է 
շենքի տանիքում:  

Ջեռուցման մարտկոցների վրա տեղադրվել են 
սպառված ջերմային էներգիայի հաշվառքի անհատական 
սարքեր (ալոկատորներ), որոնք թույլ կտան բնակարան-
ների ջեռուցման ծախսերը գնահատել ըստ փաստացի 
սպառման: Մարտկոցների վրա տեղադրված կարգավորիչ 
փականների միջոցով կարելի է կարգավորել ջերմության ծախսը ըստ պահանջի, 
հետևաբար և կարգավորել ջեռուցման դիմաց վճարները (ի տարբերություն ըստ մ2 
հաստատագրված տարբերակով վճարման դեպքի): 

 
Նկ.3.2. Արտաքին պատերի 

ջերմամեկուսացում 

 
Նկ.3.3. Հատակների մեկուսացում 

 

Նկ.3.4. 
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Օդափոխությունը 

 Շենքի խոհանոցներից, սանհանգույցներից օդափոխությունը նախատեսած է 
բնական` հորանների մեջ տեղադրված պոլիէթիլենային ∅125 մմ խողովակներով: 

Օդափոխության խողովակների վրա յուրաքանչյուր 
հարկի առաստաղի տակ նախատեսված է կարգավորիչ 
ճաղավանդակ: 
 Ծրագրի շրջանակներում շենքի պատուհանների 
վրա տեղադրվել են արտասահմանյան արտադրության 
օդի ներհոսքի փականներ, որոնք ապահովում են 
բնակարանների նորմալ օդափոխությունը, միաժա-
մանակ պահպանելով հարմարավետ պայմաններ, 
խուսափելով ջերմաստիճանի կտրուկ անկումից և 
միջանցիկ քամիներից:  
 

Լուսավորություն 

 Բոլոր բնակարաններում և շենքի մուտքերում տեղադրվել են էներգա-
արդյունավետ լամպեր: Շենքի մուտքերում և աստիճանավանդակներում տեղադրվել 
են նաև լամպերի ավտոմատ միացման-անջատման սարքեր: 
 

 Առաջարկվող փոփոխությունների արդյունքում շենքի ներսում հարմարա-
վետության 100 % մակարդակ պահպանելու նպատակով 
ջերմային էներգիայի տեսակարար ծախսը կնվազի մոտ 3 անգամ 
և կկազմի մոտ 68 կՎտժ/մ2տարի, իսկ CO2-ի տարեկան արտա-
նետումները կկրճատվեն մոտ 28 տ-ով, և կկազզմեն մոտ 
15 տ/տարի: 

Շենքի շինարարության ընթացքում իրականացված 
էներգաարդյունավետության բարձրացման միջոցառումների 
հետևանքով շինարարության արժեքը թանկացել է մոտ 9%-ով: 
Իրականացված հավելյալ ներդրումների պարզ հետգնումը 
կազմել է մոտ 8.5 տարի:  

Շենքի հաշվարկային ջերմատեխնիկական ցուցանիշները և էներգետիկ 
բեռերը բերված են աղյուսակներ 3.2. և 3.3.-ում: 

 

Աղյուսակ 3.2. Ջերմատեխնիկական ցուցանիշները, (մ2·°C /Վտ) 

Ցուցանիշը 
Ցուցանիշի արժեքը 

պահանջ-
վող 

հենա-
կետային  

առաջարկ
վող  

Արտաքին պատող կոնստրուկցիաների ջերմա-
փոխանցման բերված դիմադրությունները, այդ թվում՝ 2.72 0.61 2.18 

– երկաթբետոնե սյուներ և հեծաններ 2.64 0.50 2.50 
– պատեր 2.64 0.66 2.61 
– պատուհանները և դռները 0.41 0.38 0.51 
– ձեղնահարկային ծածկերը 3.45 0.56 2.06 
– տեխնիկական ներքնահարկի կամ չջեռուցվող 
ներքնահարկերի ծածկերը 3.45 0.77 2.10 

 

Նկ.3.5. 

 

Նկ.3.6. 
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Աղյուսակ 3.3 Շենքի էներգետիկական բեռերը 

Ցուցանիշը 
Ցուցանիշի արժեքը 

պահանջ-
վող 

հենա-
կետային 

առաջարկ-
վող  

Ջեռուցման ժամանակաշրջանում ջեռուցման և 
օդափոխության համար ջերմային էներգիայի 
տեսակարար ծախսը, կՎտ·ժ/մ2·տարի 

65.15 206.82 68.20 

Ջեռուցման ժամանակաշրջանում ջեռուցման և 
օդափոխության համար ջերմային էներգիայի ծախսը, 
կՎտ·ժ/տարի 

52 941.5 168 050.9 55 412.6 

 

Շենքի էներգաարդյունավետության դասը որոշվել է երկու նորմատիվային 
փաստաթղթերի պահանջների համաձայն. 
1. МСН 24-01-2011 «Тепловая защита зданий» միջպետական ստանդարտով 

(նկ.3.7), 
2. ՀՍՏ ԵՆ 15217:2007 «Շենքի էներգետիկական բնութագիր. Շենքի էներգետի-

կական բնութագրի արտահայտման ու էներգաարդյունավետության սերտի-
ֆիկացման մեթոդներ» ստանդարտով (նկ.3.8): 

  
Նկ. 3.7. Էներգաարդյունավետության պիտակն 

ըստ МСН 24-01-2011 միջպետական 
ստանդարտի 

Նկ. 3.8. Էներգաարդյունավետության 
պիտակն ըստ ՀՍՏ ԵՆ 15217:2007 

ստանդարտի 
 
Շենքի շինարարական աշխատանքները սկսվել են 2011թ. մայիսին և ավարտվել են 
2012թ. սեպտեմբերին: Շենքի բացումը կկայանա 2012թ. դեկտեմբերին: 
 
3.3. Ցուցադրական շենք Ախուրյան համայնքում 

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության, Գլենդել Հիլզ ՓԲԸ և ՄԱԶԾ միջև 
համագործակցության մասին ստորագրված եռակողմ նամակ-հուշագրի համաձայն 
որպես ցուցադրական բնակելի շենք ընտրվել էր ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան 
գյուղում 1988թ. երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների 
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համար բնակարանաշինության պետական ծրագրով նոր կառուցվող շենքը (նկ.3.9): 
Աշխատանքի իրականացման համար ընտրված մոտեցումը հենված էր արդեն իսկ 
գոյություն ունեցող նախագծի լրամշակման/փոփոխման վրա` այն համա-
պատասխանացնելու համար էներգաարդյունավետության ժամանակակից նորմերի 
պահանջներին: 

 

Աղյուսակ 3.4. Ընդհանուր տեղեկատվություն շենքի մասին 

Շենքի հասցե ՀՀ Շիրակի մարզ. գ. Ախուրյան 
Նախագծի մշակող Արխիտոն ՍՊԸ 
Մշակողի հասցե և հեռախոս ք.Երևան, Նալբանդյան 25Ա, բն.30, 55 24 73 
Շենքի նշանակությունը, սերիա Բնակելի, 4ա  
Հարկերի և սեկցիաների քանակ 4 հարկ, 3 սեկցիա 
Բնակարանների թիվ 36 բնակարան 
Շենքի տեղակայումը շին. հրապարակում Առանձնացված 
Կոնստրուկտիվ լուծում Երկաթբետոնե շրջանակային շենք 

Հենակետային (բազային) տարբերակի 
նախագծից վերցված տվյալների հիման վրա 
կատարված ջերմային դիմադրության հաշվարկ-
ները ցույց են տալիս, որ շենքի արտաքին 
պատող կոնստրուկցիաների ջերմափոխանցման 
դիմադրության արժեքները զգալի ցածր են ՀՀ-
ում գործող նորմերի պահանջներից: 

Ջեռուցման սեզոնի ողջ ընթացքում շենքի 
ներսում 100% հարմարավետության մակարդակ 
պահպանելու համար ջերմային էներգիայի 
տեսակարար ծախսը հենակետային տարբերակի 
դեպքում կազմում է մոտ 203 կՎտժ/մ2 տարի: 
 

Ծրագրի շրջանակներում լրամշակվել է շենքի սկբնական նախագիծը: 
Շինարարությունը իրականացվում է արդեն փոփոխված նախագծի համաձային:  

Պատերը իրականացվում են ըստ 
նախագծի ամրանավորված 20 սմ բլոկերով, 
շարվածքից արտաթողնված 40x40 սմ քայլով 
ցցաձողերով: 

Շենքի ջերմամատակարարումն նախա-
տեսվում է իրականացնել ներտնային անհատա-
կան երկկոնտուրանի գազի կաթսաներով: Շենքի 
խոհանոցներում, սանհանգույցներում նախատե-
սած է բնական օդափոխություն: 

Շենքի հաշվարկային ջերմատեխնիկական 
ցուցանիշները և էներգետիկ բեռեռը բերված են աղյուսակներ 3.5 և 3.6-ում: 
 

 

Նկ. 3.9. Ախուրյանի շենքերի 
գլխավոր հատակագիծը 

 

Նկ. 3.10. Ցուցադրական շենքի 
պատի հատված 
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Աղյուսակ 3.5. շենքի ջերմատեխնիկական ցուցանիշներ (մ2·°C /Վտ)  

Ցուցանիշ 
Ցուցանիշի արժեք 

պահանջ-
վող  

հենա-
կետային  

առաջարկ-
վող  

Արտաքին պատող կոնստրուկցիաների ջերմափո-
խանցման բերված դիմադրությունները, այդ թվում՝ 3.13 0.79 2.96 

– երկաթբետոնե սյուներ և հեծաններ 3.08 0.51 3.11 
– ցեմենտ-ավազային շաղախով սվաղված պատեր 3.08 0.96 3.06 
– տուֆե երեսպատումով պատեր 3.08 0.99 3.13 
– պատուհաններ և դռներ 0.47 0.38 0.51 
– ձեղնահարկային ծածկեր 4.01 1.39 3.91 
– տեխնիկական ներքնահարկի ծածկեր 4.01 0.42 3.08 

 
Աղյուսակ 3.6. Շենքի էներգետիկ բեռերը 

Ցուցանիշ 
Ցուցանիշի արժեք 

պահանջ-
վող 

հենա-
կետային  

առաջարկ-
վող  

Ջեռուցման ժամանակաշրջանում ջեռուցման և 
օդափոխության համար ջերմային էներգիայի 
տեսակարար ծախսը, կՎտ·ժ/մ2·տարի 

65 203 64 

Ջեռուցման ժամանակաշրջանում ջեռուցման և 
օդափոխության համար ջերմային էներգիայի 
ծախսը, կՎտ·ժ/տարի 

154,350 485,350 153,200 

Շենքի ներսում 100% հարմարավետության մակարդակ պահպանելու համար 
ջերմային էներգիայի տեսակարար ծախսը առաջարկվող փոփոխությունների 
արդյունքում կնվազի մոտ 3 անգամ և կկազմի մոտ 64 կՎտժ/մ2տարի, իսկ CO2-ի 
տարեկան արտանետումները կկրճատվեն մոտ 79 տ-ով, և կկազզմեն մոտ 
34 տ/տարի: 

Շենքի շինարարության ընթացքում էներգաարդյունավետության բարձրաց-
ման միջոցառումների իրականացման հետևանքով շինարարության արժեքը 
թանկացել է մոտ 6 %-ով, իսկ հավելյալ ներդրումների պարզ հետգնումը կազմել է 
մոտ 3.9 տարի:  

Շենքի էներգաարդյունավետության դասը որոշվել է երկու նորմատիվային 
փաստաթղթերի պահանջների համաձայն. 

1. МСН 24-01-2011 «Тепловая защита зданий» միջպետական ստանդարտով 
(նկ.3.11), 

2. ՀՍՏ ԵՆ 15217:2007 «Շենքի էներգետիկական բնութագիր. Շենքի էներ-
գետիկական բնութագրի արտահայտման ու էներգաարդյունավետության 
սերտիֆիկացման մեթոդներ» ստանդարտով (նկ.3.12): 
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Նկ. 3.11. Էներգաարդյունավետության 
պիտակը ըստ МСН 24-01-2011 
միջպետական ստանդարտի 

Նկ. 3.12. Էներգաարդյունավետության 
պիտակը ըստ ՀՍՏ ԵՆ 15217:2007 

ստանդարտի 

Շենքի շինարարությունը սկսվել է 2011թ. հունիսին, 2012թ. նոյեմբերի 
դրությամբ իրականացվում են 4-րդ հարկի շինարարական աշխատանքները: 
Նախատեսվում է այս տարվա ընթացքում ավարտել նաև 4 հարկը: Մնացած 
աշխատանքները, այդ թվում նաև շենքի ջերմամեկուսացման իրականացումը 
նախատեսվում է 2013թ. ընթացքում: Շենքի շինարարության ավարտը 
նախատեսվում է 2013թ.: 

 
3.4. Ցուցադրական շենք Երևան քաղաքում 

 Խորհրդային տարիներին և 1990-ական թվականներից հետո ՀՀ քաղաք-
ներում կառուցվել են բազմաթիվ տիպային և ոչ տիպային բազմաբնակարան 
շենքեր, որոնց նախագծման և շինարարության ժամանակ շենքի էներգա-
արդյունավետությունն առաջնային խնդիր չէր: Այդ շենքերի թվին են պատկանում 
տիպային (սերիա Ա1-451, 111-129, 112-111, 129-01, 111-04 և այլն) և ոչ տիպային 
շենքեր, որոնք կառուցվել են հանրապետության գրեթե բոլոր շրջաններում, այդ 
թվում ցուրտ կլիմայական գոտիներում գտնվող այնպիսի բնակավայրերում, 
ինչպիսիք են Գյումրին, Հրազդանը, Չարենցավանը, Սևանը, Աբովյանը, Սիսիանը և 
այլն: Վերը նշված շենքերի պատող կոնստրուկցիաների ջերմափոխանցման 
դիմադրությունները զգալիորեն ցածր են ՀՀ-ում գործող նորմերի պահանջներից:  

Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է փորձնական-ցուցադրական 
կարգով իրականացնել էներգաարդյունավետության բարձրացման միջոցառումներ 
նկարագրված տիպի շենքերից մեկում: Նպատակահարմար է նշված շենքերից 
որպես ցուցադրական ընտրել ԱI-451ԿՊ1պ/9 տիպային սերիայի շենքը, քանի որ այս 
տիպի շենքերը բավականաչափ տարածված են հանրապետության տարբեր 
քաղաքներում և այժմ էլ շարունակվում են կառուցվել:  

 ԱI-451 ԿՊ1պ/9 տիպի շենքի տվյալները` 
• Հարկերի թիվը` 9, 
• Բնակարանների թիվը՝ 36,  
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• Պատերի մակերեսը` 1790 մ2, 
• Բնակարանների պատուհանների մակերեսը՝ 434 մ2, 
• Աստիճանավանդակի բացվածքների մակերեսը` 86 մ2, 
• Վերին հարկի ծածկի մակերեսը` 380 մ2, 
• Նկուղի ծածկի մակերեսը` 325 մ2, 
• Նկուղի բացվածքների մակերեսը` 2 մ2: 

  

Նկ.3.13. ԱI-451 ԿՊ1պ/9 տիպի շենք  Նկ.3.14. Շենքի ջերմացույցային պատկերը 

 Ցուցադրական շենքի ընտրությունը կատարվեց Երևանի քաղաքապետա-
րանի հետ քննարկումների արդյունքում: Դիտարկել են Երևանի տարբեր թաղա-
մասերում կառուցված մի շարք այդ տիպի շենքեր և որոշվել է որպես ցուցադրական 
շենք ընտրել Ավանի Դ.Վարուժան թաղամասի շենքերից մեկը, քանի որ թաղամասի 
շենքերը միացված են կենտրոնական ջեռուցման համակարգին, որը ավելի է 
հեշտացնում հետագա մոնիտորինգը և նույնատիպ շենքերի հետ համեմատությունը: 
 
Աղյուսակ 3.7. Առաջարկվող միջոցառումների փաթեթների տարբերակների 

նկարագրությունը 
Տարբերակ 1 2 3 4 
Նկուղի 
պատու-
հաններ 

ամբողջական 
տեղադրում/ 

փոխարինում (100%) 

ամբողջական 
տեղադրում/ 

փոխարինում (100%) 

ամբողջական 
տեղադրում/ 

փոխարինում (100%) 

ամբողջական 
տեղադրում/ 

փոխարինում (100%) 
Նկուղի 
ծածկ 

6 սմ պոլիուրիթան, 
2 սմ գաջ - - - 

Պատու-
հաններ 

ամբողջական 
փոխարինում (100%) 

մասնակի 
փոխարինում (50%) - - 

Պատեր 

6 սմ պոլիուրեթան, 
ամրանավորված 
ց/ա սվաղ 3սմ, 

ներկում 

6 սմ պոլիուրեթան, 
ամրանավորված 
ց/ա սվաղ 3սմ, 

ներկում 

6 սմ պոլիուրեթան, 
ամրանավորված 
ց/ա սվաղ 3սմ, 

ներկում 

6 սմ պոլիուրեթան, 
ամրանավորված 
ց/ա սվաղ 3սմ, 

ներկում 

Տանիք 12 սմ փքապեռլիտ, 
4 սմ շաղախ 

12 սմ փքապեռլիտ, 
4 սմ շաղախ 

12 սմ փքապեռլիտ, 
4 սմ շաղախ - 

Աստի-
ճանա-
վանդակ 

դռների և պատու-
հանների փոխարի-

նում/տեղադրում 

դռների և պատու-
հանների փոխարի-

նում/տեղադրում 

դռների և պատու-
հանների փոխարի-

նում/տեղադրում 

դռների և պատու-
հանների փոխարի-

նում/տեղադրում 

 Շենքի էներգաարդյունավետության բարձրացման համար առաջարկվող միջո-
ցառումների փաթեթը կազմվել է էներգախնայող միջոցառումների տարբերակների 
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համադրման միջոցով: Ընտրվել են ամենանպատակահարմար միջոցառումների 
համախումբն ըստ մաքուր բերված արժեքի, ներդրումների չափի և ստացվող 
էֆեկտի, ետգնման ժամկետի, ներքին շահութաբերության նորմի: Պատող 
կոնստրուկցիաների ջերմամեկուսացման համար ջերմամեկուսիչի ընտրության 
ժամանակ հաշվի են առնվել նաև բազմաթիվ տեխնիկական բնութագրեր 
(տեղական արտադրական կարողությունները, ջերմամեկուսիչ նյութերի հրակայու-
նությունը, խոնավության կլանման ունակությունը, վնասատուներից պաշտպան-
վածությունը, տոփանման/նստելու հատկությունները, սանիտարական պահանջ-
ներին համապատասխանությունը, շուկայական գինը և այլն): 
 
Աղյուսակ 3.8. Էներգաարդյունավետության բարձրացման միջոցառումների  

4 տարբերակներից ակնկալվող արդյունքները  
Տարբերակ  1 2 3 4 
Ջերմային պահանջարկը 
միջոցառումներից առաջ կՎտժ/մ2 տարի 217.5 

Ջերմային պահանջարկը 
միջոցառումներից հետո կՎտժ/մ2 տարի 77.4 86.7 95.9 100.8 

Էներգախնայողության ներուժ կՎտժ/մ2 տարի 140.1 130.8 121.6 116.7 

Էներգախնայողության ներուժ % 65.4 61.2 57.1 54.9 

Հիմք ընդունելով առաջարկության մեջ բերված հաշվարկային ցուցանիշները 
նախընտրելի է իրականացնել աղ.3.7.-ում նկարագրված 3-րդ փաթեթով 
նախատեսված միջոցառումները, ինչը թույլ է տալիս մոտ 45 մլն. դրամ ներդրումով 
շենքի ջերմային պահանջարկը կրճատել շուրջ 57 %-ով, այս տարբերակի համար 
պարզ ետգնումը կկազմի մոտ 8 տարի:  
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4. Բազմաբնակարան շենքերում էներգետիկ աուդիտի 
իրականացումը և էներգետիկ անձնագրերի կազմումը  

 
Մեծապես կարևորելով ՀՀ-ում շենքերի էներգետիկ աուդիտի/փորձա-

քննության իրականացման և էներգետիկ անձնագրի լրացման ինստիտուտի 
կայացման խնդիրները՝ Ծրագրի կողմից իրականացվել են տիպային շենքի 
փորձնական էներգետիկ աուդիտ և անձնագրի կազմում:  

 Աշխատանքի իրականացման օբյեկտ է ընտրվել ք.Գյումրիի «Մուշ-2» 
թաղամասի #2 բազմաբնակարան շենքը, քանի որ նույն տիպային նախագծով և 
նույն կլիմայական գոտում` Շիրակի մարզի Ախուրյան գյուղում կառուցվող 4Ա տիպի 
շենքում, նախատեսվում է իրականացնել ՄԱԶԾ-ԳԷՖ Ծրագրի ցուցադրական 
նախագծերից մեկը: Ընտրված շենքը կծառայի որպես բազային գիծ ցուցադրական 
նախագծի արդյունքների գնահատման համար: 
 
4.1. Աշխատանքի նպատակը և իրականացման կարգը 

Աշխատանքի նպատակն է իրականացնել բազմաբնակարան շենքի 
գործիքային էներգետիկ աուդիտ, կազմել շենքի էներգետիկ անձնագիրը, կատարել 
շենքի էներգասպառման և ջերմատեխնիկական ցուցանիշների վերլուծություն: 
Էներգետիկ աուդիտի ժամանակ իրականացվել են` 

• ակնադիտական ծանոթություն, 
• նախնական տվյալների հավաքագրում, գնահատում, շենքի տեխնիկական 

անձնագրի կազմում, 
• հարաչափերի գործիքային չափագրում, հաշվարկում, 
• շենքի էներգետիկ ցուցանիշների վերլուծություն, 
• էներգետիկ անձնագրի լրացում, 
• եզրակացության կազմում, ամփոփում, 
• էներգետիկ աուդիտի հաշվետվության կազմում: 

4.2. Կիրառված հիմնական մոտեցումները 
Ներկայումս ՀՀ-ում, էներգետիկ արդյունավետության ոլորտը կարգավորող 

հիմնական, և բազմաոլորտ նորմատիվ իրավական ակտը, այդ թվում նաև շենքում 
վառելիքաէներգետիկ պաշարների օգտագործման գնահատման 
առումով, «Էներգետիկ փորձաքննության իրականացման կարգն» է (հաստատված 
ՀՀ կառավարության 31.08.2006թ. N 1399-Ն որոշմամբ և խմբագրված 04.08.2011թ. 
N 1105-Ն որոշմամբ):  

ՀՀ-ում ներկայումս գոյություն չունի շենքերի էներգետիկ փորձաքննության 
իրականացման պաշտոնապես ընդունված մեթոդաբանություն:  

Շենքերի նախագծման և կառուցման ժամանակ էներգաարդյունավետության 
խնդիրները սահմանվում են` ՀՀՇՆ II-7.02-95 «Շինարարական ջերմաֆիզիկա 
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շենքերի պատող կոնստրուկցիաների նախագծման նորմեր»-ով (ՇՆՁ II-7.102-98 
«Շինարարական ջերմաֆիզիկա շենքերի պատող կոնստրուկցիաների ձեռնարկ 
ՀՀՇՆ II-7.02-95 նորմերի»): 

Շենքերի էներգետիկ արդյունավետությունը բարձրացնելու համար 
առաջնային և կարևորագույն խնդիր է Շենքի էներգետիկ անձնագրավորման 
համակարգի կայացումը (որի գաղափարը ՀՀՇՆ II-7.02-95-ում բացակայում է), 
մինչդեռ էներգետիկ փորձաքննության հիմնական նպատակներից է շենքի 
էներգետիկ անձնագրի կազմումը և դրա հիման վրա Էներգաարդյունավետության 
դասի սահմանումը:  

Էներգետիկ անձնագիրը ներառում է շենքի էներգաարդյունավետությունը 
գնահատող բոլոր անհրաժեշտ հարաչափերը: Բնակելի շենքի էներգետիկ 
անձնագիրը նախատեսված է շենքի էներգետիկ արդյունավետության տեսակարար 
բնութագրի, այլ տեսակարար ցուցանիշների և պատող կոնստրուկցիաների 
ջերմապաշտպանիչ հատկությունների համապատասխանությունը նորմերում 
սահմանված ցուցանիշներին հավաստելու համար:  

էներգետիկ անձնագիրը լրացվում է շենքերի նախագծման, վերակառուցման, 
վերանորոգման, վերահսկման, հանձնման, էներգետիկ արդյունավետության դասի 
հավաստման ժամանակ: Շահագործման մեջ գտնվող շենքերի էներգետիկ 
անձնագիրը կազմվում է էներգետիկ ուսումնասիրության արդյունքում (ընդ որում 
նաև տեխնիկական գույքագրման, փաստացի հետազոտությունների, չափա-
գրումների հիման վրա):  

Ք.Գյումրիի «Մուշ-2» թաղամասի #2 բազմաբնակարան շենքի էներգետիկ 
ուսումնասիրության ժամանակ իրականացվել են հետևյալ նախապատրաստական 
աշխատանքները. 

 Ուսումնասիրություն վերաբերյալ բնակիչները տեղեկացվել են համապա-
տասխան գրություններով: Կազմվել են հարցաթերթիկներ, որոնք լրացվել են 
յուրաքանչյուր բնակարանում համար ջերմաստիճան գրանցող դյուրակիր 
սարքերի տեղադրմանը զուգահեռ: 

 Էներգակիրների օգտագործման մասին տեղեկությունները հավաքագրվել են 
տեղերում բնական գազի և էլեկտրաէներգիայի հաշվիչների ցուցմունքների և 
բնակիչների կողմից տրամադրված վճարման անդորրագրերի հիման վրա: 

 Ուսումնասիրության ընթացքում (20.11.2011-26.01.2012 ժամանակահատվածում) 
շենքի բնակարաններում և արտաքին միջավայրում տեղադրվել են 
ջերմաստիճանի և օդի հարաբերական խոնավության չափման և գրանցման 51 
դյուրակիր սարք (Data Logger, նկ.4.1), որոնց ցուցմունքների հիման վրա 
հաշվարկվել են կոնկրետ տարածքների, սենքերի, սենյակների, բնակարանների 
և շենքի ներքին օդի միջին ջերմաստիճանները, ընտրանքային ձևով 
արձանագրվել են ներսենյակային օդի հարաբերական խոնավության և ցողի 
կետի ջերմաստիճանները:  
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Նկ.4.1. Ջերմաստիճանի և օդի հարաբերական խոնավության գրանցող  
սարքերի արտաքին տեսքը 

 Շենքի արտաքին պատող կոնստրուկցիաների ջերմա-
փոխանցման բերված դիմադրությունները հետազոտվել  
են մի քանի եղանակով. հաշվարկային՝ նախագծային և 
արձանագրված ցուցանիշների համաձայն (էներգետիկ 
անձնագիր), պատող կոնստրուկցիաների ջերմափոխան-
ցում չափող SENSMEE STM200U տիպի սարքով, հետադարձ 
հաշվարկով` ըստ ջեռուցման համար շենքում սպառված 
(բնական գազի և էլեկտրաէներգիայի հաշվիչների 
ցուցմունքների) էներգակիրների ծախսի և տարբեր 
սենքերում ջերմաստիճան գրանցող սարքերով չափված 
ջերմաստիճանների, շենքի համար միջինացված 
տվյալների:  

Շենքի պատող կոնստրուկցիաները հետազոտվել են 
նաև ինֆրակարմիր խցիկով (ջերմացույց, նկ.4.2):  

 
4.3.  Ընդհանուր տեղեկատվություն շենքի մասին 

Շենքի նախագիծը բազմակի օգտագործման է, այն քառահարկ է, ունի 
երկաթբետոնե կրող կարկաս, 3 մուտք, 2,177 մ2 ընդհանուր մակերես, 36 բնա-
կարան (1, 2 և 3 սենյականոց), կառուցվել է 1988թ. երկրաշարժի հետևանքով 
անօթևան մնացած ընտանիքների համար բնակարանաշինության պետական 
ծրագրի շրջանակներում, շահագործման է հանձնվել 2010թ.:  

Շենքը կառավարվում է «Գյումրի կենտրոն» համատիրության կողմից, որը 
թաղամասում ունի տարածքային գրասենյակ: Բոլոր բնակարանները էլեկտրա-
էներգիայի, բնական գազի և ջրի սպառողներ են, սակայն ոչ բոլորն են 
կահավորված անհատական ջեռուցման և/կամ տաք ջրամատակարարման 
ստացիոնար սարքավորումներով:  

Շենքի տեխնիկական անձնագիրը տրված է Հավելված 5-ում: 

Շինարարության որակի առումով բնակիչների հիմնական դժգոհությունները 
կապված են բնակարանների պատերի, պատուհանների և առաստաղների 
խոնավացման (պատճառը շինարարության և շահագործման ժամանակ թույլ տրված 
տարբեր թերություններն են), ինչպես նաև ջեռուցման և սանտեխնիկայի 

 
Նկ.4.2. Testo 875-2 
մոդելի ջերմացույցը 
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սարքավորումների խափանումների, ծխահեռացման ուղիների և կոյուղագծերի 
անսարքությունների հետ:  

Շենքի որոշ բնակարաններում իրականացված են վերանորոգման և 
վերակառուցման աշխատանքներ, որոնք հաշվի են առնվել իրականացված 
ուսումնասիրության ժամանակ:  

 
4.4. Պատող կոնստրուկցիաները 

Գյումրին ՀՀ ցուրտ բնակավայրերից է: Ջեռուցման ժամանակաշրջանի 
նորմատիվային տևողությունը 188 օր է, արտաքին օդի հաշվարկային 
ջերմաստիճանը` - 25 °C, ջեռուցման ժամանակաշրջանի արտաքին օդի միջին 
հաշվարկային ջերմաստիճանը - 2.4 °C, աստիճան-օրերի թիվը՝ 4,211: 

Նման կլիմայական գոտում գտնվող բնակելի շենքերի պատող կոնստրուկցիա-
ների ջերմափոխանցման պահանջվող դիմադրությունները տրված են աղ.4.1-ում:  

 
Աղյուսակ 4.1. Շենքերի պատող կոնստրուկցիաների ջերմափոխանցման պահանջվող 

դիմադրությունները 

Պատող կոնստրուկցիաները Պահանջվող արժեքները (°C·մ2/Վտ) 
Ըստ ՀՀՇՆ II-7.02-95 Ըստ МСН 24-01-2011 

Պատերը 3.08 2.87 
Վերնածածկերը և արտաքին 
օդից մեկուսացնող ծածկերը 4.31 4.31 

Սառը նկուղների և 
ձեղնահարկերի ծածկերը 4.01 3.80 

Լուսամուտներ, պատշգամբային 
դռներ 0.47 0.47 

Շենքերի արտաքին պատերը, ըստ նախագծի, նախատեսված են եռաշերտ` 
200 մմ և 100 մմ հաստությամբ ամրանավորված բետոնե բլոկներից, որոնց միջև 
150 մմ շերտը լցված է 400 կգ/մ3 ծավալային կշռով հրաբխային խարամով:  

Պատուհանները և արտաքին դռները (պատշգամբի և մուտքի) իրականացված 
են 60մմ լայնությամբ մետաղապլաստե շրջանակներով, երկշերտ ապակեպատմամբ 
տեղական արտադրության պատրաստվածքներով:  

Վերին հարկի ծածկի (ձեղնահարկի)` ջերմամեկուսացումը նախատեսված էր 
300 մմ հաստությամբ խարամի շերտով, սակայն իրականացված է 20 մմ 
հաստությամբ փրփրապլաստի և մինչև 100 մմ հաստությամբ խարամի շերտերի 
տեղադրմամբ: 

Շենքում տեխնիկական նկուղ չկա: Արտաքին պատերի մեջ ներառված սյուների 
ու հեծանների, պատշգամբների բետոնե սալերի համար ջերմամեկուսացում 
նախատեսված չէ:  
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4.5. Սպառված Էներգակիրների բալանսը 

Շենքում սպառվող բոլոր էներգակիրների (էլեկտրաէներգիա, բնական գազ,) 
հաշվառումն իրականացվում է բնակարանային մակարդակով:  

Շենքում էներգակիրների փաստացի օգտագործման վերլուծությունը (ըստ 
2010-2011թթ. տվյալների) ցույց է տալիս, որ տարեկան կտրվածքով էներգակիրների 
ծախսն ըստ նպատակային սպառման բաշխվում է հետևյալ կերպ. ջեռուցման 
ծախսը՝ 50 %, ապա տաք ջրամատակարարումը` 24 %, կերակրի պատրաստումը 
10 %, լուսավորությունն ու կենցաղային սարքերը` 16 % (նկ. 4.3): 

 
Նկ. 4.3. Շենքում էներգակիրների ծախսն ըստ նպատակային սպառման 

 

Ջեռուցումը, հիմնականում, իրականացվում է` անհատական, բնական գազի 
կաթսաներով (78 %), էլեկտրական ջեռուցման տարբեր տեսակի սարքերով (16 %), 
գազօջախներով և այլն (6 %): 

Կենցաղային նպատակներով տաք ջրի ստացումը, հիմնականում, իրակա-
նացվում է գազի անհատական կաթսաներով (86.2 %), գազօջախներով (9.6 %), 
Էլեկտրական սարքերով (4.2 %):  

Բոլոր բնակարաններում լուսավորությունը, հիմնականում, իրականացվում է 
շիկացման լամպերով, Էներգախնայող լամպերի օգտագործումն աննշան է: 

 
4.6. Շենքի էներգետիկ ցուցանիշների վերլուծությունը  

Շենքի ջեռուցման հարմարավետության մակարդակը շատ ցածր է՝ 43 %:  

Ներսի օդի փաստացի ջերմաստիճանը (շենքի ամբողջ ծավալի հաշվով) 
չափագրվել և հաշվարկվել է 6,9 °C, նորմատիվային` 19.4 °C-ի համեմատ 
(բնակարաններում և մուտքերում նորմատիվային ջերմաստիճանների միջին 
կշռային արժեքը համապատասխանորեն 20 °C և 16 °C): Պատճառը բնակիչների 
անվճարունակությունն է և ծանր սոցիալական վիճակը:  

Բնակարանների և աստիճանավանդակների փաստացի և նորմատիվ ջերմաս-
տիճանների և հարմարավետության վերաբերյալ տվյալները բերված են աղ.4.2-ում: 

50% 

16% 

24% 
10% 

ջեռուցում 
լուսավորություն, կենցաղային տեխնիկա 
տաք ջրամատակարարում 
սննդի պատրաստում 
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Շենքում բնակարանները հիմնականում ջեռուցվում են մասնակիորեն, ընդ 
որում ջեռուցվում է միայն խոհանոցը կամ միայն մեկ սենյակը (որոշ բնա-
կարաններում սենյակի և խոհանոցի միջև միջնորմ չկա, դրանք իրարից 
հիմնականում առանձնացված են բնակիչների կողմից կահույքի տեղադրման 
միջոցով):  
 

Աղյուսակ 4.2. Սենքերի խմբերի ջերմաստիճանների վերաբերյալ տվյալները  

Սենքերի խումբ Ծավալը, մ3 Միջին ջերմաստիճանը °C 
Փաստացի Նորմատիվ 

Բնակարանները  4935 7,6 20 
Բնակարանները և աստիճանավանդակները  5519 6,9 19,4 
Ջեռուցվող բնակարանների թիվը՝ 16  2172  11,7 20 
Մասնակի ջեռուցվող բնակարանների թիվը՝ 7  1030  5,2 20 
Չջեռուցվող բնակարանների թիվը՝ 13 * 1733  3,9 20 
* Չջեռուցվող են համարվել այն բնակարանները, որոնց միջին ամսական էներգետիկ ծախսերը 

ձմռան ամիսներին չեն գերազանցում ամառային միջին ամսական ծախսերը: 
 

 
Նկ.4.4. Բնակարանների սենյակների ներքին օդի միջինացված ջերմաստիճանները 

  

 

 
Նկ.4.5. Շենքի ջերմացույցային պատկերը (ինֆրակարմիր խցիկ) 
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4.7. Շենքի էներգաարդյունավետության պիտակը 

Շենքի էներգաարդյունավետության դասը որոշվել է երկու նորմատիվային 
փաստաթղթերի պահանջների համաձայն. 

1. МСН 24-01-2011 «Тепловая защита зданий» միջպետական ստանդարտով 
(նկ.4.6), 

2. ՀՍՏ ԵՆ 15217:2007 «Շենքի էներգետիկական բնութագիրը. Շենքի էներ-
գետիկական բնութագրի արտահայտման ու էներգաարդյունավետության 
սերտիֆիկացման մեթոդները» ստանդարտով (նկ.4.7): 

  
Նկ.4.6. Էներգաարդյունավետության պիտակն 

ըստ МСН 24-01-2011 միջպետական 
ստանդարտի 

Նկ.4.7. Էներգաարդյունավետության 
պիտակն ըստ ՀՍՏ ԵՆ 15217:2007 

ստանդարտի 

4.8. Էներգետիկ անձնագիրը  

Շենքի էներգետիկ անձնագրում շենքի էներգաարդյունավետության համալիր և 
ջերմատեխնիկական ցուցանիշները տրված են չորս սյունակով`  

Պահանջ-
վող արժեքը 

Ցուցանիշների արժեքները ՀՀՇՆ II-7.02-95 «Շինարարական ջերմաֆիզիկա 
շենքերի պատող կոնստրուկցիաների նախագծման նորմերի» համաձայն: 
100 % հարմարավետության մակարդակի պայմաններում (ներքին ջերմաս-
տիճանը 20 OC, ջեռուցվում է շենքի ամբողջ ծավալը, ջեռուցման 
ժամանակաշրջանի տևողությունը Գյումրիի համար՝ 188 օր) 

Նախագծա-
յին արժեքը 

Ցուցանիշների արժեքները շենքի նախագծային տվյալների համաձայն, 100 % 
հարմարավետության մակարդակի պայմաններում (ներքին ջերմաստիճանը 
20 OC, ջեռուցվում է շենքի ամբողջ ծավալը, ջեռուցման ժամանակաշրջանի 
տևողությունը Գյումրիի համար՝ 188 օր): 

Փաստացի 
նորմավոր-
վող արժեքը 

Ցուցանիշների արժեքները փաստացի կառուցված շենքի տվյալների և 100 % 
հարմարավետության մակարդակի պայմաններում (ներքին ջերմաստիճանը 
20 OC, ջեռուցվում է շենքի ամբողջ ծավալը, ջեռուցման ժամանակաշրջանի 
տևողությունը Գյումրիի համար՝ 188 օր) 

Փաստացի 
արժեքը 

Ցուցանիշների արժեքները փաստացի կառուցված շենքի տվյալների և 
փաստացի հարմարավետության մակարդակի պայմաններում: 
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Գյումրի քաղաքի «Մուշ-2» թաղամասի #2 շենքի էներգետիկ անձնագիրը 
տրված է Հավելված 6-ում:  

 
4.9. Ամփոփումներ և եզրակացություններ  

• Շենքի արտաքին պատող բոլոր կոնստրուկցիաների ջերմափոխանցման 
բերված դիմադրությունները պահանջվող նորմատիվային արժեքներին չեն 
բավարարում: 

• Շենքի պատող կոնստրուկցիաների (ըստ տեսակների) ջերմային կորուստները 
բաշխված են անհավասարաչափ, առկա են բազմաթիվ ցրտի կամրջակներ: 

• Շենքի զբաղեցվածությունը (բնակեցվածությունը, օգտագործման մակարդակը 
ջեռուցման ժամանակաշրջանում) կազմում է 65 %, որից 44 %՝ լիարժեք, իսկ 
21 %՝ մասնակի: Շենքի բնակարանների 35 %-ը բնակեցված չեն և չեն 
ջեռուցվում հետևաբար իջեցնում են ամբողջ շենքի հարմարավետության 
մակարդակը:  

• Ընդհանուր օգտագործման տարածքները նույնպես չեն ջեռուցվում, սակայն 
մուտքերի դռների և լուսամուտների առկայությունն ապահովում է մոտ + 1 0C 
ջերմաստիճան: 

• Շենքի ջեռուցման փաստացի հարմարավետության մակարդակը (ներառյալ 
ընդհանուր օգտագործման տարածքները) նորմատիվային ցուցանիշի 
նկատմամբ կազմում է 43 %: 

• Շենքի թերի հարմարավետության պայմաններում և արտաքին պատող 
կոնստրուկցիաների ջերմափոխանցման բերված դիմադրությունների 
փաստացի արժեքների դեպքում ջեռուցման համար ծախսվում է նույնքան 
էներգիա, որքան կծախսվեր 100 %-անոց հարմարավետության պարագայում 
և ջերմափոխանցման բերված դիմադրությունների պահանջվող արժեքների 
ապահովման դեպքում: 

• Շենքի ջեռուցման համար առաջնային էներգիայի խնայողության ներուժը 
(փաստացի նորմավորվող և պահանջվող արժեքների տարբերությունը) 
կկազմի 234 080 կՎտժ/տարի կամ 25.2 հազար նմ3/տարի բնական գազ:  

• CO2-ի արտանետումների կրճատման ներուժը կկազմի 47.3 տ տարեկան: 

• Շենքի էներգաարդյունավետության դասն է` D (ըստ МСН 24-01-2011 
«Тепловая защита зданий»), այսինքն` ցանկալի է կատարել շենքի վերա-
կառուցում, նման դասի շենքի նախագծումն անթույլատրելի է (ըստ ՀՍՏ ԵՆ 
15217:2007 ստանդարտի էներգաարդյունավետության դասն է` G, որը 
նշանակում է էներգետիկ ամենացածր բնութագրով շենքեր, նկ.4.6):  

 
 Նպատակ ունենալով աջակցել ՀՀ բազմաբնակարան բնակելի շենքերում 

էներգետիկ փորձաքննության/աուդիտի գործընթացի կայացմանը և զարգացմանը 
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ծրագրի շրջանակներում մշակվել է «Շենքի էներգետիկ փորձաքննության/աուդիտի 
իրականացման մեթոդաբանության» նախագիծը: Համահունչ լինելով բնագավառում 
ընդունված իրավական ակտերին, հաշվի առնելով առկա ուսումնական նյութերը, 
բուհային դասագրքերը, նաև քննարկման փուլում գտնվող իրավական ակտերը՝ այն 
կենտրոնանում է շենքի էներգասպառման և էներգատեխնիկական ցուցանիշների 
վերլուծության և բնակելի շենքերի էներգետիկ փորձաքննության/աուդիտի 
խնդիրների վրա: 

Մեթոդաբանության նախագիծը, հիմնականում, ուղղված է ՀՀ կառավարու-
թյան կողմից սահմանված կարգով հավատարմագրված սերտիֆիկացման մարմին-
ներին, դրանց կողմից սերտիֆիկացված, ՀՀ-ում շենքի էներգետիկ փորձաքննու-
թյուն/աուդիտ իրականացնող անձանց և համապատասխանության հավաստման 
հայտատուներին: Այն պարունակում է տեխնիկական, իրավական, տնտեսական 
բնույթի խորհրդատվություն: Էներգախնայողության բնագավառում ՀՀ իրավական 
ակտերի ոչ լիարժեք հագեցվածության և էներգետիկ փորձաքննության/աուդիտի 
գործընթացի ձևավորման գործընթացում գտնվելու պատճառով այն հիմնված է նաև 
միջազգային լավագույն պրակտիկայի կանոնների վրա: 

Մեթոդաբանության նախագիծը համապատասխան գրությամբ ուղարկվել է 
շահագրգիռ կազմակերպություններին և անհատ մասնագետներին: Կազմակերպվել 
են քննարկումներ, որոնց արդյունքում, խնդրի կանոնակարգման նպատակով, 
առաջարկվել է մշակել ազգային ստանդարտներ` ՀՍՏ «Էներգախնայողություն. 
Շենքի էներգետիկ անձնագիր. Հիմնական դրույթներ. Տիպային ձևեր» և ՀՍՏ 
«Էներգախնայողություն. Շենքի էներգետիկ փորձաքննության/աուդիտի իրականաց-
ման կարգ. Ընդհանուր պահանջներ» աշխատանքային վերնագրերով: 
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5. Էներգաարդյունավետ շենքերի վերաբերյալ ուսուցումը, 
մասնագիտական կրթական ծրագրերի կազմակերպումը և 
իրազեկումը 

 
5.1. Կրթություն, մասնագետների որակավորման բարձրացում, սեմինարներ 

Ծրագրի շրջանակներում կատարվել էր ուսումնական ոլորտի ուսումնա-
սիրություն, դիտարկվել են ՀՀ-ում պետական ԲՈՒՀ-ի կարգավիճակ ունեցող բոլոր 
ուսումնական հաստատություններում դասավանդվող մասնագիտությունները, ինչի 
հիման վրա էլ ընտրվել են հետազոտության շրջանակներին համապատասխանող 
ուսումնական հաստատությունները: 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության «Երևանի ճարտարա-
պետության և շինարարության պետական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի հետ կնքվել է 
համապատասխան նամակ-հուշագիր: 

Համալսարանի կրթական ծրագրերի առանձին բաղադրիչները զարգացման 
և արդիականացման կարիք ունեն, մասնավորապես էներգաարդյունավետ շենքերի 
նախագծման, ժամանակակից նյութերի, սարքավորումների և տեխնոլոգիաների 
մասով: Ներկայումս մշակվում են կրթական մոդուլներ՝ համապատասխան 
ծրագրերում ներդրման նպատակով: 

Բացի այդ, ընթացքում է համալսարանի համապատասխան լաբորա-
տորիաների մեթոդիկաներով և սարքավորումներով համալրման գործընթացը՝ 
էներգաարդյունավետության, շենքերում էներգետիկ աուդիտի, շինարարական ջեր-
մամեկուսիչ նյութերի ջերմաֆիզիկական ցուցանիշների որոշման և շինարարական 
կլիմայաբանության թեմաներով ուսանողների համար գործնական/լաբորատոր 
աշխատանքների իրականացման համար (մանրամասները ներկայացված են 
Հավելված 3-ում): 

Ծրագրի ընտրված գործընկերներին՝ փորձարկման լաբորատորիաներին, 
տրամադրվող տեխնիկական աջակցության շրջանակներում, մասնագետների 
վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման նպատակով, նոյեմբերին 
կազմակերպվել է ուսուցողական այց ՌԴ Շինարարական ֆիզիկայի ԳՀԻ հետևյալ 
լաբորատորիաներ՝  

• «Ջերմաֆիզիկական չափումների փորձարկման լաբորատորիա»,  
• «Ամրության և որակի խնդիրներ շինարարության մեջ»,  
• «Շինարարական ջերմաֆիզիկա»,  
• «Շինարարական ակուստիկա և պաշտպանություն աղմուկից»,  
• «Բարձրահարկ և յուրահատուկ շենքերի պատող կոնստրուկցիաներ»:  

Ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել և անց են կացվել մի շարք 
ուսուցողական և մասնագիտական որակավորման բարձրացման ուղղվածության 
միջոցառումներ: 



Ծրագրի 2012թ. հաշվետվություն 

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

36 

2011թ. դեկտեմբերին կայացավ 
«Հայաստանում շինարարական և 
ջերմամեկուսիչ նյութերի և պատրաստ-
վածքների սերտիֆիկացման խնդիրները 
և միջազգային փորձը» սեմինարը: 
Սեմինարին մասնակցել են պետական 
շահագրգիռ մարմինների, փորձարկման 

լաբորատորիաների, շինարարական և ջերմամեկուսիչ նյութեր և պատրաստ-
վածքներ արտադրող կազմակերպությունների շուրջ 40 ներկայացուցիչ: Սեմինարն 
անց է կացրել շինանյութերի էներգտիկ բնութագիրների փորձարկման և 
սերտիֆիկացման գծով Ծրագրի միջազգային խորհրդատու, ՌԴ Շինարարական 
ֆիզիկայի ԳՀԻ լաբորատորիայի վարիչ Ալեքսանդր Սպիրիդոնովը: 

2012թ. ապրիլին կազմակերպվել է «Հայաստանում շինարարական և 
ջերմամեկուսիչ նյութերի և պատրաստվածքների սերտիֆիկացման խնդիրները և 
միջազգային փորձը» սեմինարը: Սեմինարին զեկուցումով հանդես է եկել շինա-
նյութերի էներգտիկ բնութագրերի փորձարկման և սերտիֆիկացման գծով Ծրագրի 
միջազգային խորհրդատու, ՌԴ Շինարարական ֆիզիկայի ԳՀԻ լաբորատորիայի 
վարիչ Ալեքսանդր Սպիրիդոնովը և լաբորա-
տորիայի ավագ գիտ. աշխատող Իգոր Բեսո-
նովը: Սեմինարին մասնակցեց պետական 
շահագրգիռ մարմինների, կրթական և 
գիտական հաստատությունների, փորձնական 
լաբորատորիաների, շինարարական ոլորտում 
ներգրավված կազմակերպությունների շուրջ 
50 ներկայացուցիչ:  

2012թ.-ի ապրիլի 2-ից-6-ը «Ժե-դո-ի-ա» (G2iA) Ֆրանսիայում հիմնված 
միջմասնագիտական հայկական հասարակական կազմակերպության հետ 
համատեղ կազմակերպվել էր կայուն զարգացման ոլորտում առաջին սեմինարը: 
Սեմինարի նպատակն էր 3 հայկական պետական համալսարանների 
փորձագետների և այլ հետաքրքրված մասնագետների հետ դիտարկել կայուն 
զարգացման հայեցակետերը` ուսումնական հաստատությունների և մասնավոր 
հատվածի հետ երկարաժամկետ համագործակցություն հաստատելու նպատակով: 

Սեմինարը վարեցին ֆրանսիացի փորձագետներ Ջորջ Վեսյեն և Ժան Լյուք 
Բոգրանը: Սեմինարի ավարտին կայացավ «Շենքերի էներգետիկ արդյունավետու-
թյան բարձրացում» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ ծրագրի և «Ժե-դո-ի-ա»-ն (G2iA) համատեղ մամուլի 
ասուլիսը: 

2012թ. մայիսին Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական 
համալսարանում կազմակերպվել էր սեմինար-քննարկում «Էներգաարդյունավետ 
նախագծման սկզբունքների ներառումը ճարտարապետական պրակտիկայի և 
կրթության մեջ» թեմայով: Սեմինարը նախապատրաստել և վարել էին տկն. 



Ծրագրի 2012թ. հաշվետվություն 

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

37 

Կիրստեն Մագվայրը, էներգաարդյունավետ/պասիվ շենքերի նախագծման վերա-
բերյալ վերապատրաստման դասընթացների գծով միջազգային փորձագետ, և պրն. 
Ալեն Ամիրխանյանը, շենքերի ինտեգրված և էներգաարդյունավետ նախագծման 
թեմաներով ուսումնական մոդուլների մշակման գծով փորձագետ: Սեմինարին 
ներկա էր ավելի քան 30 մասնակից, որոնց հնարավորություն տրվեց ծանոթանալ 
Էներգիայի ցածր սպառումով շենքերի վերաբերյալ միջազգային քաղաքականու-
թյանը և փորձին, ինչպես նաև անդրադառնալ ճարտարապետական պրակտի-
կայում էներգաարդյունավետ նախագծման սկզբունքներին: 

2012թ. հունիսին կազմակերպվել էր «Շենքերի ջերմային պաշտպանություն» 
շինարարական նորմերի արդի զարգացումները» թեմայով ուսուցողական սեմինար:  

Սեմինարի նպատակն էր մասնակիցներին ծանոթացնել ոլորտում առկա 
նորամուծություններին, նոր մշակված և մշակման փուլում գտնվող շինարարական 
նորմերին ու դրանց կիրառման մոտեցումներին ՌԴ փորձի օրինակով: Սեմինարը 
վարում էին Ծրագրի միջազգային փորձագետներ. ՌԴ Շինարարական ֆիզիկայի 
ԳՀԻ (НИИСФ) տնօրենի տեղակալ, տ.գ.թ. Նինա Ումնյակովան, և նույն ինստի-
տուտի բաժանմունքի վարիչ, տ.գ.թ. Վալերի Անժելովը: Սեմինարին մասնակցեց 
շուրջ 65 մասնագետ` ներկայացնելով պետական շահագրգիռ մարմիններ, կրթական 
և գիտական հաստատություններ և այլ կազմակերպություններ: 

Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի 
հետ համատեղ 2012թ. հունիս-հուլիս ամիս-
ներին կազմակերպվել էր մեկ շաբաթյա 
ամառային դասընթաց «արևային» ճարտարա-
պետության վերաբերյալ:  

Դասընթացն ուղղված էր պրակտիկ 
աշխատանք իրականացնող երիտասարդ 
մասնագետներին, ճարտարագիտության և 
ճարտարապետության ոլորտի շուրջ 20 ուսա-
նողներին, ովքեր, ուսումնասիրելով շենքերի նախագծման մեջ ակտիվ և պասիվ 
արևային լուծումները, անց են կացրել ինտենսիվ աշխատաքային շաբաթ: 
Մասնակիցներին հնարավորություն տրվեց ծանոթանալ էներգիայի և հզորության 
միավորներին, արևային էներգիայի պաշարներին, վերականգնվող էներգիայի 
բազմապիսի աղբյուրներին և ոլորտի այլ թեմաներին:  

Ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվեց և անց կացվեց ջերմամեկուսիչ 
նյութերի և պատրաստվածքների փորձարկումների գծով ուսուցում Ծրագրի 
գործընկեր՝ երեք ընտրված լաբորատորիաների առաջատար մասնագետների 
համար 2012թ. նոյեմբերի 19-ից 22-ը «Շինարարական ֆիզիկայի ԳՀԻ»-ում, ՌԴ 
(НИИСФ): Ուսուցումը վերաբերում էր լաբորատոր սարքավորումներին, ընտրանքներ 
կազմելուն, փորձարկումների ընթացակարգերին, շինարարական նյութերի 
ջերմային հաղորդականության, խտության, խոնավության և ջերմային դիմա-
դրողականության որոշման մեթոդաբանություններին: Ուսուցողական այցը 

http://www.niisf.ru/
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համակարգում էր Ծրագրի՝ շենքերում էներգախնայողության գնահատման, 
շինարարական և ջերմամեկուսիչ նյութերի որակի ապահովման և որակի 
վերահսկման գծով փորձագետը: 

5.2. Իրազեկության բարձրացում, հրապարակումներ 
ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեան 2012թ. հռչակել է որպես կայուն էներգետիկայի 

տարի բոլորի համար: Նախաձեռնության շրջանակներում Ծրագրի կողմից կազմա-
կերպվել են մի շարք միջոցառումներ` էներգաարդյունավետության ոլորտի վերա-
բերյալ հանրությանը իրազեկելու նպատակով: Մասնավորապես, Ծրագրի շրջանակ-
ներում շենքերի էներգաարդյունավետության վերաբերյալ հանրային իրազեկումը 
բարձրացնելու նպատակով պատրաստվել է վավերագրական տեսաֆիլմ, որն 
անդրադառնում է էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաների կիրառմանը` Սյունիքի 
մարզի Գորիս քաղաքում կառուցվող սոցիալական նշանակության ցուցադրական 
շենքի օրինակով։ Վավերագրական տեսաֆիլմը ներկայացնում է սոցիալական 
շենքի կառուցման ընթացքը, ընդգծում է էներգաարդյունավետության 
բարձրացմանն ուղղված տեխնոլոգիաների և նյութերի օգտագործման օգուտները, 
մասնավորապես, էներգիայի խնայումը և ջերմոցային գազերի արտանետումների 
նվազեցումը, շեշտում է կլիմայի փոփոխության պայմաններում և Հայաստանի սուղ 
վառելիքաէներգետիկ ռեսուրսների պարագայում էներգախնայողական ժամանակա-
կից տեխնոլոգիաների և նյութերի դերը, ուրվագծում է պետական և մասնավոր 
հատվածների, ՀԿ-ների ու համայնքների կողմից հնարավոր գործողությունները:  

2012թ. Ծրագրի մի շարք միջոցառումներ և նվաճումներ լուսաբանվել են 
մամուլի կողմից: «Ճարտարապետություն/շինարարություն» ամսագրի մայիսի 
թողարկումը անդրադարձել է էներգաարդյունավետ ջերմամատակարարման 
խնդիրներին` ՄԱԶԾ կլիմայի փոփոխության հետ առնչվող ծրագրերի համակարգող 
Դիանա Հարությունյանի և ՄԱԶԾ-ԳԷՖ ծրագրի փորձագետ Ռոբերտ Խարազյանի 
հետ հարցազրույցի շրջանակներում:  

«Դելովոյ Էքսպրես» թերթի 2012թ. հուլիսի 27-ի թողարկումն անդրադարձել է 
Ծրագրի շրջանակներում իրականացվող բազմաբնակարանային շենքերի էներգա-
արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումներին: Հոդվածը 
բացահայտում է շինարարության ընթացքում կիրառվող ջերմամեկուսացման արդի 
տեխնոլոգիաների առավելությունները: 

ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի «Կայուն էներգետիկա բոլորի համար» նախա-
ձեռնության շրջանակներում 2012թ. Ծրագրի կողմից հայտարարվել էր 
Հայաստանում կայուն էներգետիկայի կարևորությունը, ինչպես նաև ՄԱԶԾ 
հայաստանյան գրասենյակի կողմից վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների և 
էներգաարդյունավետության ոլորտներում իրականացվող աշխատանքները 
լավագույնս լուսաբանելու լրագրողական մրցույթը: Նախաձեռնության նպատակն էր 
բարձրացնել հանրության իրազեկումն էներգետիկայի ոլորտում առկա ժամա-
նակակից ծառայությունների, վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների, էներգա-
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արդյունավետության, էներգախնայողության, ինչպես նաև կայուն էներգետիկայի 
խնդիրների վերաբերյալ: Մրցույթին հրավիրված էին մասնակցելու Հայաստանում 
գործող տպագիր, հեռարձակվող և առցանց մամուլում աշխատող անհատ 
լրագրողները:  

ՄԱԶԾ-ԳԷՖ տարածաշրջանային նմանատիպ ծրագրերի հետ համատեղ 
հիմնվել է www.beeca.net կայքը, որտեղ արտացոլվում է ինչպես այս, այնպես էլ 
Ղազախստանում, Ղըրղզստանում, Թուրքմենստանում և Ուզբեկստանում գործող 
շենքերում էներգաարդյունավետության բարձրացմանը վերաբերող ծրագրերի 
գործունեությունը:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.beeca.net/
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1  
 

Հաշվետու ժամանակահատվածում Ծրագրի շրջանակներում 
իրականացված աշխատանքների և հաշվետվությունների ցանկը 

 
Արսեն Կարապետյան 
«Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ 

Նախագիծ. «Շենքեր, շինություններ, շինարարական նյութեր և շինվածքներ. 
Անվտանգություն» ՏԿ 
 
Արամ Ջուլհակյան  
Սերգեյ Ավագյան  
Սամվել Եդիգարյան 

Առաջարկությունների փաթեթ. «Քաղաքաշինության բնագավառում էներգա-
արդյունավետության ոլորտի կայացման և զարգացման համար անհրաժեշտ 
իրավական և ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներին ուղղված միջոցառումներ» 
 
Միխաիլ Վերմիշև 
 Հաշվետվություն. «Գորիսում և Ախուրյանում կառուցվող ցուցադրական 
շենքերում էնաերգաարդյունավետության բարձրացման միջոցառումների 
իրականացման արդյունքում առաջացող էներգախնայողության և ՋԳ կրճատման 
գնահատում» 
 
Արթուր Ծուղունյան 

Հաշվետվություն. «ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքում կառուցվող 
ցուցադրական բնակելի շենքի հենակետային և առաջարկվող տարբերակների 
էներգետիկ անձնագրի լրացում և համեմատություն» 

Հաշվետվություն. «ՀՀ Սյունիքի մարզի ք. Գորիսում կառուցվող ցուցադրական 
բնակելի շենքի հենակետային և առաջարկվող տարբերակների էներգետիկ 
անձնագրի լրացում և համեմատություն» 
 
Տիգրան Սեկոյան 
Արթուր Ծուղունյան  

Հաշվետվություն. «Ք.Գյումրիի Մուշ-2 թաղամասի #2 բազմաբնակարան 
շենքի էներգետիկ աուդիտ» 
 
Տիգրան Սեկոյան 
 Նախագիծ. «Շենքերում էներգետիկ աուդիտի իրականացման 
մեթոդաբանություն» 
 
Արտակ Համբարյան 
Ալեն Ամիրխանյան 

Շենքերի ինտեգրված նախագծման և էներգաարդյունավետ շենքերի նախա-
գծման թեմաներով ուսումնական մոդուլներ, ԲՈՒՀ-երի ուսումնական ծրագրերի 
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բարելավման առաջարկություններ, «Արևային ճարտարապետություն» խորագրով 
ամառային դասընթացների պատրաստում և անցկացում Հայաստանի Ամերիկյան 
Համալսարանի հետ համատեղ: 
 
Սվետլանա Գալոյան 

Ուղեցույց. «Բազմաբնակարան շենքերի էներգաարդյունավետության 
բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում»  

Ուղեցույց. «Սյունիքի մարզի Գորիս քաղաքում կառուցված սոցիալական 
բազմաբնակարան շենքի էներգաարդյունավետության բարձրացում» 
 
Աննա Դիրեյ 

Տեղեկատվական թերթիկներ, լրագրողական մրցույթի համակարգում 
 
Գարեգին Փարսյան 

Բնակելի էներգաարդյունավետ ցուցադրական շենքի ջեռուցման և տաք 
ջրամատակարարման համակարգի նախագիծ 
 



Ծրագրի 2012թ. հաշվետվություն 

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

42 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2  
 

ՀՀ արտադրվող ջերմամեկուսիչ նյութերի և պատրաստվածքների 
փորձարկումների արդյունքները 

 

Նյութերը 
Խտությունը, 

կգ/մ3 

Ջրակլանումը, % 

Ըստ 
փորձարկման 
արդյունքների 
(ըստ ծավալի) 

Ըստ 
փորձարկման 
արդյունքների 

(ըստ կշռի) 

Ըստ ԳՕՍՏ-ի 

Փրփրապոլիստիրոլե սալեր 
ԳՕՍՏ 15588-86  35,4 0,6 18,2 

Ոչ ավելի 2,0 
ըստ ծավալի 

( ԳՕՍՏ 
15588-86) 

Սալեր փքացրած պեռլիտից 
սիլիկատային կապակցողով 
ՀՍՏ 197-2000 

226,8 47,2 211,3 - 

Պեռլիտաբետոն ԳՕՍՏ 25820-
2000  664,8 34,0 51,1 - 

Պոլիուրեթան 
երկկոմպոնենտային  
«Elastopor 1612/20» 

41,7 2,3 55,8 - 

 

 
Նյութերը 

Նյութերի բնութագրերը չոր վիճակում 

Խտությունը, 
կգ/մ3 

Ջերմահաղորդականության գործակից, 
Վտ/մ×К 

Ըստ 
փորձարկման 
արդյունքների 

Ըստ ԳՕՍՏ-ի 
Ըստ փորձարկման 

արդյունքների Ըստ ԳՕՍՏ-ի 

Հանքային բամբակ 
ԳՕՍՏ 4640-93 78,5 

Ոչ ավելի 80 
«ВМ» տեսակի 

«А» տիպի 
համար 

0,037 0,045 

Փրփրապոլիստիրոլե 
սալեր ԳՕՍՏ 15588-
86 

35,3 

35,1-ից մինչև 
50,0 «50» 
մակնիշի 
որակի 

բարձրագույն 
կատեգորիայի 

համար 

0,040 0,040 

Պեռլիտ փքացրած 
ԳՕՍՏ 10832-91 126,3 100–ից միչև 

150 ներառյալ 0,056 0,058 

Սալեր փքացրած 
պեռլիտից 
սիլիկատային 
կապակցողով ՀՍՏ 
197-2000  

228,2 Ոչ ավելի 250 0,072 0,065 
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Նյութերը 

Նյութերի բնութագրերը չոր վիճակում 

Խտությունը, 
կգ/մ3 

Ջերմահաղորդականության գործակից, 
Վտ/մ×К 

Ըստ 
փորձարկման 
արդյունքների 

Ըստ ԳՕՍՏ-ի 
Ըստ փորձարկման 

արդյունքների Ըստ ԳՕՍՏ-ի 

Պեռլիտաբետոն 
ԳՕՍՏ 25820-2000  689,3 

700 մակնիշ 
D700 –ի 
համար 

0,134 0,14 (СП 23-101-
2004) 

Սալեր 
փրփրապլաստից 
ԳՕՍՏ 20916-87 

12,4 

ՈՉ ավելի 50 
«50» որակի 

մակնիշի 
(առաջին) 

կատեգորիայի 
համար 

0,049 0,041 

Պոլիուրեթան 
երկկոմպոնենտային  
«Elastopor 1612/20» 

41,4 Ոչ պակաս 40 0,029 0,029 (СП 23-101-
2004) 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3 
 

Ծրագրի գործընկեր՝ Երևանի Ճարտարապետության և 
շինարարության պետական համալսարանին որպես տեխնիկական 

աջակցություն տրամադրվող սարքավորումների ցանկը 
 

N Անվանումը Քանակը Մակնիշը, տեսակը 

1 
Ջերմամեկուսիչ շինարարական 
նյութերի ցուցատախտակի 
պատրաստում 

1 լրակազմ  

2 Ջերմացույց սարք 1 հատ Testo 876 

3 Օդերևութաբանական կայան 1 լրակազմ HOBO Weather Station ONS-
U30-ETH-000-05-S100-003 

4 Ջերմաստիճանի տվյալների 
կուտակիչ (ներքին) 4 հատ HOBO U12 Temperature Data 

Logger - U10-001 
5 Ջերմաստիճանի/հարաբերական 

խոնավության տվյալների 
կուտակիչ (ներքին) 

2 հատ 
HOBO U12 Temperature 
Relative Humidity Data Logger 
- U12-011 

6 Ջերմաստիճանի տվյալների 
կուտակիչ (արտաքին) 2 հատ 

HOBO U23 Pro v2 2x External 
Temperature Data Logger 
U23-004 

7 Ջերմաստիճանի/հարաբերական 
խոնավության տվյալների 
կուտակիչ (արտաքին) 

2 հատ 

HOBO U23 Pro v2 External 
Temperature/Relative 
Humidity Data Logger - U23-
002 

8 Լյուքսմետր 1 հատ Testo 545 
9 Պիրոմետր 1 հատ Testo 830 Т1  
10 Կոնտակտային թվային ջերմաչափ 1 հատ ТК-5.06 
11 Անեմոմետր 1 հատ Testo 410-1 
12 Ջերմահաղորդականության 

գործակցի չափման սարք  1 հատ ИТП-МГ4-100 

13 Պատող կոնստրուկցիաների 
ջերմափոխանցման չափման սարք 1 հատ STM 220-U 

 
  

http://www.onsetcomp.com/products/kits/u30-nrc-sys-b
http://www.onsetcomp.com/products/kits/u30-nrc-sys-b
http://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/u12-001
http://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/u12-001
http://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/u12-001
http://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/u12-001
http://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/u12-001
http://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/u23-003
http://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/u23-003
http://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/u23-003
http://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/u23-002
http://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/u23-002
http://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/u23-002
http://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/u23-002
http://www.t-e-c.ru/products/52/278/


Ծրագրի 2012թ. հաշվետվություն 

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

45 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4 
 

Ծրագրի գործընկեր «Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ 
համաֆինանսավորմամբ կատարվող աշխատանքները և ձեռք 

բերվող սարքավորումները 
 

N Աշխատանքի, ապրանքի անվանումը Քանակը Մակնիշը, տեսակը 

1 
Տարածքի տրամադրում, վերանորոգում, 
բարեկարգում, ինժեներական ենթակա-
ռուցվածքների ապահովում/միացում 

20 մ2  

2 Լաբորատոր կշեռք +/-0.01գր ճշտությամբ 1 հատ ВЛКТ-500М 
3 Էլեկտրապահարան չորացնող` 105 0C 1 հատ СНОЛ-3.5 
4 Էքսիկատոր 10 հատ ըստ ԳՕՍՏ 25336 
5 Գործիքներ, չափիչ միջոցներ 1 լրակազմ ըստ ԳՕՍՏ 17177-94 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5 
 

Էներգետիկ աուդիտի ենթարկված ք.Գյումրի, «Մուշ-2» թաղ. #2 շենքի տեխնիկական անձնագիրը 
 
 
 

ՀՀ Շիրակի մարզ. Ք. Գյումրի, Մուշ 2 թաղամաս, 2-րդ շենք 

Շահագործման հանձնման տարեթիվը 2010 

Հարկերի թիվը 4 

Մուտքերի թիվը 3 

Շենքի ծավալը, մ3 6531 

 
Բարձրությունը, մ 12 

Շինությունների ընդհանուր մակերեսը, մ2 2177 

Բնակելի մակերեսը , մ2 1514 

Ոչ բնակելի շինությունների ընդհանուր մակերեսը, մ2 663 

Բազմաբնակարան շենքի սպասարկման համար անհրաժեշտ (այդ 
թվում նաև՝ շենքի տակ գտնվող) հողամասի մակերեսը, մ2 

600 

1. Բնակարանների թիվը, այդ թվում` 36 

1.1.Մեկ սենյականոց 16 

1.2.Երկու սենյականոց 12 

1.3.Երեք սենյականոց 8 

2. Ոչ բնակելի շինությունների թիվը 2 

Ընդհանուր օգտագործման շինությունների և գույքի նկարագրությունը 

3. Հիմքերը ե/բ ժապավենային 

4. Սյուները և հեծանները Երկաթբետոնե 

5. Պատերը և դրանց տարրերը Ց/ա սվաղ (տուֆե երեսպատում), 200 մմ պեմզաբլոկ, 
խարամի շերտ, 150 մմ պեմզաբլոկ, գաջի սվաղ 

6. Միջհարկային ծածկերը  Հավաքովի երկաթբետոնե կլորանցքավոր սալ 

7. Սեյսմամեկուսացման շերտավոր ռետինամետաղե հենարանները (ՍՇՌՄՀ) - 
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8. Նկուղը, տեխնիկական հարկը և ձեղնահարկը Ձեղնահարկ 

9. Տանիքները և տանիքներից ջրահեռացնող սարքավորումները Թեք ծպեղնավոր, թիթեղյա տանիք 

10. Բազմաբնակարան շենքի միասնական ամբողջական սպասարկման համար նախատեսված 
մուտքերը, աստիճանավանդակները, աստիճանները 3 մուտք 

11. Աղբամուղները և աղբախցերը - 
12. Բազմաբնակարան շենքի միասնական ամբողջական սպասարկման համար նախատեսված 
արտաձիգ օդափոխության հորանները և ծխաօդատար ուղիները օդատար ուղիներ, ծխատար ուղիներ 

13. Բազմաբնակարան շենքի միասնական ամբողջական սպասարկման համար նախատեսված` 
վերելակները, լոկալ ջեռուցման կաթսաները, օդի լավորակման և օդափոխության և այլ 
սարքավորումներ 

Անհատական երկկոնտուրանի գազի կաթսա 

14. Բազմաբնակարան շենքի միասնական ամբողջական սպասարկման համար նախատեսված 
ինժեներական ցանցեր 

Ջրամատակարարում, ջրահեռացում, 
էլեկտրամատակարարում,գազամատակարարում 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6 
 

Էներգետիկ աուդիտի ենթարկված ք.Գյումրի, «Մուշ-2»թաղ. #2 շենքի էներգետիկ անձնագիրը 
1. Ընդհանուր տեղեկատվություն 

Ամսաթիվ 25.04.2012 

Շենքի հասցե ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Մուշ 2 թաղամաս, շենք #2 

Նախագծի մշակող «Արխիտոն» ՍՊԸ 

Մշակողի հասցե և հեռախոս ք. Երևան, Նալբանդյան 25Ա շենք, բն.30, (010) 55 24 73 

Նախագծի ծածկագիր - 

Շենքի նշանակությունը, սերիա Բնակելի, 4 

Հարկերի և սեկցիաների քանակ, 4 հարկ, 3 սեկցիա 

Բնակարանների թիվ 36 բնակարան 

Բնակիչների կամ աշխատակիցների հաշվարկային քանակ - 

Շենքի տեղակայում Առանձնացված 

Կոնստրուկտիվ լուծում Երկաթբետոնե շրջանակային շենք 

 
2. Հաշվարկային պայմաններ 

Հ/Հ Հաշվարկային բնութագրերի անվանում Բնութագիր Չափման 
միավոր 

Հաշվարկային 
նախագծային արժեք Փաստացի արժեք 

1 Արտաքին օդի հաշվարկային ջերմաստիճան tդ ОC -25 -25 

2 Ջեռուցման ժամանակաշրջանի արտաքին օդի միջին 
ջերմաստիճան tջեռ ОC -2.4 -2.4 

3 Ջեռուցման ժամանակաշրջանի տևողություն zջեռ օր/տարի 188 188 

4 Ջեռուցման ժամանակաշրջանի աստիճան-օրեր Dd ОC·օր/տարի 4 211 1 748 

5 Ներսի օդի հաշվարկային ջերմաստիճան tն ОC 20 6.9 

6 Վերնահարկի հաշվարկային ջերմաստիճան tձեղն ОC   

7 Տեխնկուղի հաշվարկային ջերմաստիճան tնկուղ ОC   
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3. Երկրաչափական ցուցանիշներ 

Հ/Հ Ցուցանիշ Ցուցանիշի 
նշանակում 

Չափման 
միավոր 

Ցուցանիշի նախագծային 
արժեք 

8 Շենքի հարկերի մակերեսների գումար Aջեռ մ2 2 176.64 
9 Բնակելի սենքերի մակերես Aբնակ մ2 1 514.4 
10 Հաշվարկային մակերես (հասարակական շենքերի համար) Aհ մ2 - 
11 Ջեռուցվող ծավալ Vջեռ մ3 6 529.92 

12 Շենքի ապակեպատման գործակից f  0,17 

13 Շենքի կոմպակտության բնութագիր Kկոմպ  0,46 

14 Շենքի արտաքին պատող կոնստրուկցիաների ընդհանուր մակերես Aդմակ մ2 3 032.15 
 Այդ թվում՝    
 –ճակատամաս Aճակատ մ2 1 943.83 
 –Պատեր (ըստ կոնստրուկցիայի տեսակի) Aպատ1 մ2 1 617.13 
 –Երկաթբետոնե սյուներ և հեծաններ Aպատ2 մ2 535.36 
 –20 սմ բետոնե բլոկ, 15 սմ խարամ, 10 սմ բետոնե բլոկ, 2 սմ գաջ Aպատ3 մ2 1 081.77 
 –Պատուհաններ և պատշգամբների դռներ Aպատուհան1 մ2 286.68 
 –Վիտրաժներ Aպատուհան2 մ2 - 
 –Երդիկներ Aպատուհան3 մ2 - 
 –վերելակաաստիճանավանդակային հանգույցի պատուհաններ Aպատուհան4 մ2 30.9 
 –Արտաքին անցումների պատշգամբների դռներ Aդուռ1 մ2 - 
 –Մուտքի դռներ/դարպասներ Aդուռ2 մ2 9.12 
 –Համատեղած ծածկեր Aծածկ մ2 – 
 –Ձեղնահարկային ծածկեր Aձեղն. մ2 544.16 
 –Տաք ձեղնահարկային ծածկեր Aտաք ձեղն. մ2 - 
 –Տեխնիկական ներքնահարկի կամ չջեռուցվող ներքնահարկերի ծածկեր A հատակ1 մ2 - 
 –Անցումների վրայի կամ էրկերների տակի ծածկեր A հատակ2 մ2 - 
 –Գետնի մեջ պատերի և գետնի վրայի հատակներ A հատակ3 մ2 544.16 
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4. Ջերմատեխնիկական ցուցանիշներ 

 

Հ/Հ Ցուցանիշ Ցուցանիշի 
նշանակում 

Չափման 
միավոր 

Ցուցանիշի 
պահանջվող 

արժեք 

Ցուցանիշի 
նախագծային 

արժեք 

Ցուցանիշի 
փաստացի 

նորմավորվող 
արժեք 

Ցուցանիշի 
փաստացի 

արժեք 

15 Արտաքին պատող կոնստրուկցիաների ջերմափոխանցման բերված 
դիմադրությունները, այդ թվում՝ Rբերվ.պ.կ. մ2· ОC/Վտ 3.13 1.73 1.55 1.55 

 – Երկաթբետոնե սյուներ և հեծաններ Rբերվ.պատ1 մ2· ОC/Վտ 3.08 0.48 0.48 0.48 

 – 200 մմ բետոնե բլոկ, 150 մմ խարամ, 100 մմ բետոնե բլոկ, 20 մմ գաջ Rբերվ.պատ2 մ2· ОC/Վտ 3.08 1.35 1.08 1.08 

 – Պատուհաններ և պատշգամբների դռներ Rբերվ.պատուհան1 մ2· ОC/Վտ 0.47 0.38 0.38 0.38 

 – Վիտրաժներ Rբերվ.պատուհան2 մ2· ОC/Վտ - - - - 

 – Երդիկներ Rբերվ.պատուհան3 մ2· ОC/Վտ - - - - 

 – Վերելակաաստիճանավանդակային հանգույցի պատուհաններ Rբերվ.պատուհան4 մ2· ОC/Վտ 0.47 0.38 0.38 0.38 

 – Արտաքին անցումների պատշգամբների դռներ Rբերվ.դուռ1 մ2· ОC/Վտ - - - - 

 – Մուտքի դռներ/ դարպասներ Rբերվ.դուռ2 մ2· ОC/Վտ 0.47 0.38 0.38 0.38 

 – Համատեղած ծածկեր Rբերվ.ծածկ մ2· ОC/Վտ - - - - 

 – Ձեղնահարկային ծածկեր Rբերվ.ձեղն. մ2· ОC/Վտ 4.01 1.5 1 1 

 – Տաք ձեղնահարկային ծածկեր Rբերվ.տ. ձեղն. մ2· ОC/Վտ - - - - 

 – Տեխնիկական ներքնահարկի կամ չջեռուցվող նկուղների ծածկեր Rբերվ.հատակ1 մ2· ОC/Վտ - - - - 
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Հ/Հ Ցուցանիշ Ցուցանիշի 
նշանակում 

Չափման 
միավոր 

Ցուցանիշի 
պահանջվող 

արժեք 

Ցուցանիշի 
նախագծային 

արժեք 

Ցուցանիշի 
փաստացի 

նորմավորվող 
արժեք 

Ցուցանիշի 
փաստացի 

արժեք 

 – Անցումների վրայի կամ էրկերների տակի ծածկեր Rբերվ.հատակ2 մ2· ОC/Վտ - - - - 

 – Գետնի մեջ պատերի և գետնի վրայի հատակներ Rբերվ.հատակ3 մ2· ОC/Վտ 4.01 4.77 4.77 4.77 

 
5. Օժանդակ ցուցանիշներ 

 

Հ/Հ Ցուցանիշ Ցուցանիշի 
նշանակում Չափման միավոր 

Ցուցանիշի 
պահանջվող 

արժեք 

Ցուցանիշի 
նախագծային 

արժեք 

Ցուցանիշի 
փաստացի 

նորմավորվող 
արժեք 

Ցուցանիշի 
փաստացի 

արժեք 

16 Շենքի ընդհանուր ջերմափոխանցման գործակից Kընդ Վտ/(մ2·օC) 0.478 1.038 1.147 1.226 

17 
Շենքի օդափոխության տեսակարար նորմավորված 
պայմաններում ջեռուցման ժամանակաշրջանի 
օդափոխության բազմապատիկ 

Nօդ ժ-1 0.259 0.259 0.259 0.259 

18 Տեսակարար կենցաղային ջերմաանջատումները շենքում qկենց Վտ/մ2 11.05 11.05 11.05 11.05 

19 Նախագծվող շենքի ջերմային էներգիայի սակագինը Сջերմ դր./կՎտ·ժ - - - - 

20 Ջեռուցող սարքի և նրանց ջերմային ցանցին միացումների 
տեսակարար արժեքը Сջեռ դր./(կՎտ·ժ/տարի) - - - - 

21 Էներգետիկ միավորի խնայման տեսակարար շահույթ Wշահ դր./(կՎտ·ժ/տարի) - - - - 
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6. Տեսակարար ցուցանիշներ 

 

Հ/Հ Ցուցանիշ Ցուցանիշի 
նշանակում 

Չափման 
միավոր 

Ցուցանիշի 
պահանջվող 

արժեք 

Ցուցանիշի 
նախագծային 

արժեք 

Ցուցանիշի 
փաստացի 

նորմավորվող 
արժեք 

Ցուցանիշի 
փաստացի 

արժեք 

22 Շենքի ջերմային պաշտպանության տեսակարար բնութագիր kընդ Վտ/(մ3·оС) 0.22 0.48 0.53 0.57 

23 Շենքի օդափոխության տեսակարար բնութագիր kօդ Վտ/(մ3·оС) 0.08 0.08 0.08 0.08 

24 Շենքում կենցաղային ջերմաանջատումների տեսակարար 
բնութագիր kկենց Վտ/(մ3·оС) 0.11 0.11 0.11 0.26 

25 Արևային ճառագայթումից ջերմային մուտքերի տեսակարար 
բնութագիր kճառ. Վտ/(մ3·оС) 0.07 0.07 0.07 0.07 

 
7. Գործակիցներ 

 

Հ/Հ Ցուցանիշ Ցուցանիշի 
նշանակում 

Ցուցանիշի 
նորմատիվային 

արժեք 

26 Ինքնակառավարման արդյունավետության գործակից ζ 0.5 

27 Բնակելի շենքերի ջերմային սպառման նվազեցման գործակից՝ 
բնակարաններում ջերմային էներգիայի հաշվառքի դեպքում ξ 0 

28 Ռեկուպերատիվ ջերմափոխանակիչի արդյունավետության 
գործակից kարդ 0 

29 Գործակից, որը հաշվի է առնում ջերմային մուտքերի 
գերազանցումը շենքի ջերմային կորուստներին ν 0.78 

30 Ջեռուցման համակարգից լրացուցիչ ջերմային կորուստների 
հաշվառման գործակից bh 1.05 
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8. Էներգաարդյունավետության համալիր ցուցանիշներ 

 

Հ/Հ Ցուցանիշ 
Ցուցանիշի 
նշանակում 

Չափման 
միավոր 

Ցուցանիշի 
պահանջվող 

արժեք 

Ցուցանիշի 
նախագծային 

արժեք 

Ցուցանիշի 
փաստացի 

նորմավորվող 
արժեք 

Ցուցանիշի 
փաստացի 

արժեք 

32 
Ջեռուցման ժամանակաշրջանում ջեռուցման և 
օդափոխության համար ջերմային էներգիայի 
հաշվարկային տեսակարար բնութագիր 

qհջեռ 
Վտ/(մ3·°С) 
Վտ/(մ2·°С) 

0.243 0.516 0.57 0.55 

33 
Ջեռուցման ժամանակաշրջանում ջեռուցման և 
օդափոխության համար ջերմային էներգիայի 
նորմավորվող տեսակարար բնութագիր 

qկջեռ 
Վտ/(մ3·°С) 
Վտ/(մ2·°С) 

0.359 0.359 0.359 0.359 

34 Էներգաարդյունավետության դասը   A D D  

35 
Շենքի նախագծի համապատասխանությունը ջեր-
մային պաշտպանության նորմատիվ պահանջներին 

  այո ոչ ոչ ոչ 

 
9. Շենքի էներգետիկական բեռերը 

 

Հ/Հ Ցուցանիշ Ցուցանիշի 
նշանակում Չափման միավոր 

Ցուցանիշի 
պահանջվող 

արժեք 

Ցուցանիշի 
նախագծային 

արժեք 

Ցուցանիշի 
փաստացի 

նորմավորվող 
արժեք 

Ցուցանիշի 
փաստացի 

արժեք 

36 
Ջեռուցման ժամանակաշրջանում ջեռուցման և 
օդափոխության համար ջերմային էներգիայի տեսակարար 
ծախսը 

q 
կՎտ·ժ/(մ3·տարի) 25 52 58 25 

կՎտ·ժ/(մ2·տարի) 74 157 173 74 

37 Ջեռուցման ժամանակաշրջանում ջեռուցման և 
օդափոխության համար ջերմային էներգիայի ծախսը Qտարիջեռ կՎտ·ժ/տարի 160 628 340 694 375 983 162 068 

38 Ջեռուցման ժամանակաշրջանում ջերմային էներգիայի 
գումարային ծախսը Qտարիընդ կՎտ·ժ/տարի 199 579 371 071 404 679 191 461 
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Շենքի էներգաարդյունավետության պիտակը 
 

 

Էներգաարդյունավետության պիտակը ըստ` МСН 24-01-2011 միջպետական նորմի 
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Էներգաարդյունավետության պիտակը ըստ ՀՍՏ ԵՆ 15217:2007 ստանդարտի: 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 7 
 

Հաշվետու ժամանակահատվածում Ծրագրի փորձագետների 
մասնակցությունը տեղական, տարածաշրջանային և միջազգային 

միջոցառումներին 
 
1. ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի և Գլոբալ Էկոլոգիական Ֆոնդի` տարածաշրջանում 

իրականացվող ծրագրերն իրագործող թիմերի հանդիպումը վերաբերել է 
էներգետիկայի, ենթակառուցվածքների, տեխնոլոգիաների և տրանսպորտի 
խնդիրներին և կազմակերպվել է Աշխաբադում, Թուրքմենիստան, 2012թ. 
հունվարի 30-ից փետրվարի 3-ը: Ծրագրի փորձագետները ներկայացրել են 
ոլորտում պետական և մասնավոր հատվածների համագործակցության խնդիր-
ները, ինչպես նաև Ծրագրի հիմնական արդյունքները և եզրահանգումները: 

2. Բնապահպանության տարածաշրջանային կենտրոնը Կովկասում կազմակերպել 
է «Վերականգնվող էներգիայի օգտահանում. մարտահրավերները և հնարա-
վորությունները Հարավային Կովկասում» տարածաշրջանային համաժողով 
Թբիլիսիում, Վրաստան, 2012թ. մարտի 1-ից 2-ը: Ծրագրի փորձագետները 
ներկայացրեցին իրենց թեմատիկ հոդվածները և հանդես եկան ելույթներով: 

3. Ծրագրի և Միջմասնագիտական միջազգային հայկական խմբավորման կողմից 
համատեղ կազմակերպվել է աշխատաժողով «Կայուն զարգացում» թեմայով, որը 
վերաբերում է էներգաարդյունավետության և վերականգնվող էներգետիկայի 
խնդիրներին և կայացել է Երևանում 2012թ. ապրիլի 2-ից 4-ը: 

4. «Բազմաբնակարան շենքերի պահպանման և կառավարման, շենքերի էներգա-
արդյունավետության բարձրացման և վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների 
կիրառման հետ կապված հարցեր» ուսուցողական սեմինարը կայացել է 2012թ. 
հուլիսի 26-ից 27-ը Արզականում: Սեմինարը կազմակերպվել է «Հայաստանյան ոչ 
կառավարական կազմակերպությունների կարողությունների զարգացում` 
հանրապետությունում բնակարանային ֆոնդի կայուն պահպանման և բարե-
լավման աշխատանքների խթանման համար» ծրագրի շրջանակներում:  

5. «Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ ծրագիրը 
մասնակցել է «Էներգետիկա կայուն զարգացման համար» երրորդ միջազգային 
համաժողովին, որը կայացել է 2012թ. սեպտեմբերի 12-ից 14-ը Ղրղզստանում և 
կազմակերպվել է ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի կողմից հայտարարված «Կայուն 
էներգետիկա բոլորի համար» տարվա շրջանակներում:  

6. Բնապահպանության տարածաշրջանային կենտրոնը Կովկասում կազմակերպել 
է VIII տարեկան միջազգային համաժողով «Կանաչ ուղղությունը էներգետիկա-
յում» թեմայով, որը վերաբերում է Կովկասի էներգետիկայում էներգաարդյունա-
վետության բարձրացման մոտեցումներին և վերականգնվող էներգիայի օգտա-
գործման խթանմանը: Համաժողովը կայացել է Թբիլիսիում, Վրաստան, 2012թ. 
հոկտեմբերի 25-ից 26-ը: 
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7. Ծրագրի առաջադրանքի ղեկավարը և «Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ գործընկեր 
լաբորատորիայի ղեկավարը մասնակցել են ՌԴ-ի և Գերմանիայի 
Շինարարական ֆիզիկայի ԳՀԻ-ների կողմից համատեղ կազմակերպված 
«Գերմանիայում Ռուսաստանի շինարարության գիտության օրերը» միջազգյաին 
գիտատեխնիկական միջոցառումների շարքին, որոնք կայացել են Գերմանիայի 
առաջատար գիտափորձարարական հաստատություններում 2012թ. նոյեմբերի 
11-ից 18-ը: 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8 
 

Ծրագրի գործընկերները և կապալառուները 
 

 

Երևանի քաղաքապետարան 

 

Շինարարական ֆիզիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ, 
Մոսկվա, ՌԴ (НИИСФ РААСН) 

 

Շվեյցարական զարգացման և համագործակցության 
գործակալություն 

 

«Ամերիկայի Հայ Ավետարանչական Ընկերակցություն»  

 

Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան 

 

Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական 
համալսարան 

 

«Գլենդել Հիլզ» ՓԲԸ 

 
«Արխիտոն» ՍՊԸ 

 

«Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ 

 
«Էյի Քոնսալտինգ» ՍՊԸ 

«Մենհիր» ՍՊԸ «Ֆաստ տրեք քնստրաքշն» ՍՊԸ 

«Ալ համռա ռիել իստեյթ Արմենիա» ՍՊԸ «Հարսնաձոր» ՍՊԸ 

«Երրորդ բնություն» ՀԿ «Ուկրշին» ՍՊԸ 

‹‹Զարգացման լուծումների ինստիտուտ›› 

հիմնադրամ 

«Փ.Աբաջյան» ՍՊԸ 

«Այր-դիզայն» ՍՊԸ 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9 
 

Նամակ հուշագիր ՄԱԶԾ, Սյունիքի մարզպետարանի և 
Շվեյցարական զարգացման և համագործակցության 

գործակալության միջև 
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