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ՓԲԸ փակ բաժնետիրական ընկերություն 
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կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ 8 
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ջերմամեկուսացման տեխնիկական լուծումների խորհրդատվական ձեռնարկի» մշակման և 
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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: 

Հայաստանում շենքերում էներգախնայողության ամենամեծ ներուժը 
ջեռուցման համար ջերմային էներգիայի պահանջարկի կրճատումն է, որն առանց 
հարմարավետության մակարդակի նվազեցման կարելի է իրականացնել շենքերի 
ջերմային պաշտպանության հզորացման միջոցով: 

 «Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ/ 
00059937 ծրագրի (այսուհետև՝ Ծրագիր) 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: 2013թ. Ծրագիրը անցել է 
միջնաժամկետ անկախ գնահատում միջազգային խորհրդատուի կողմից և 
արժանացել է դրական գնահատականի: 2012թ. նոյեմբեր-2013թ. նոյեմբեր 
ժամանակահատվածում աշխատանքներն իրականացվել են ըստ Ծրագրի 
Ղեկավար կոմիտեի կողմից 2012թ. համար հաստատված աշխատանքային պլանի: 
Սույն հաշվետվության մեջ արտացոլված են Ծրագրի հիմնական արդյունքները. 
 Մշակվել է քաղաքաշինության բնագավառում էներգաարդյունավետության 

ոլորտի կայացման և զարգացման համար անհրաժեշտ իրավական և 
ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներին ուղղված համապատասխան օրենքների 
նախագծեր, որոնք սկզբունքային հավանության են արժանացել ՀՀ 
քաղաքաշինության և ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների 
նախարարությունների կողմից, 

 Փորձագետները մասնակցել են «Երևանի փոքր կենտրոնի կառուցապատման 
մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի էներգախնայողության բաժնի մշակմանը, 

 Մշակվել է «Էներգախնայողություն: Շենքի էներգետիկ անձնագիր: Հիմնական 
դրույթներ: Տիպային ձևեր» ազգային ստանդարտի նախագիծը, որը գրանցվել 
է Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի կողմից, 
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 Մշակվել է «Հայաստանի Հանրապետությունում նոր կառուցվող և 
վերակառուցվող բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի պատող 
կոնստրուկցիաների ջերմամեկուսացման տեխնիկական լուծումների 
խորհրդատվական ձեռնարկը», որը հաստատվել է ՀՀ քաղաքաշինության 
նախարարի հրամանով, 

 Ծրագրի շրջանակներում Հայաստանում առաջին անգամ հիմնադրվել է 
շինարարական նյութերի ջերմաֆիզիկայի լաբորատորիա, 

 Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսա-
րանում հիմնադրվել և համապատասխան սարքավորումներով և ուսում-
նական նյութերով հագեցվել է էներգաարդյունավետության լաբորատորիա, 

 Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանի 
համար մշակվել և ներդրվել են էներգաարդյունավետության խնդիրներին 
առնչվող ուսումնական մոդուլներ,  

 Իրականացվել է 7 տեղական արտադրության և ներկրվող ջերմամեկուսիչ 
նյութերի փորձարկում ու սերտիֆիկացում, տեխնիկական պայմանների 
մշակում, մշակվել և տպագրվել է ջերմամեկուսիչ նյութերի շտեմարան, 

 Շահագործման է հանձնվել Գորիսում կառուցված էներգաարդյունավետ 
ցուցադրական շենքը, իրականացվել է շենքի էներգաարդյունավետության 
ցուցանիշների մոնիտորինգ և արդյունքների վերլուծություն, 

 Իրականացվել է մի շարք բնակելի շենքերի հաշվարկային և գործիքային 
էներգետիկ աուդիտ, կազմվել են էներգետիկ անձնագրեր,  

 Առաջին անգամ Հայաստանում նախագծվել և իրականացվել է գոյություն 
ունեցող բազմաբնակարան 9 հարկանի շենքի ջերմաարդիականացում, 
Երևանի Ավան վարչական շրջանում, 

 Աջակցություն է տրամադրվել միջազգային «կանաչ» ստանդարտով 
Հայաստանում իրականացվող դպրոցի նախագծման ու կառուցմանը, 

  Խորհրդատվություն է տրամադրվել Երևանում «Ալ Համռա Ռիել Իսթեյթ 
Քոմփանի-Արմենիա» կազմակերպության կողմից կառուցվող «Կասկադ Հիլզ» 
բնակելի համալիրի էներգաարդյունավետության բարձրացման մասով, 

 Ընդլայնվել է Ծրագրի գործընկեր կազմակերպությունների շրջանակը և 
ամրապնդվել են կապերը շենքերի էներգաարդյունավետության հարցերի հետ 
առնչվող տարածաշրջանային ու տեղական ծրագրերի հետ, 

 Էներգաարդյունավետության բարձրացման խնդրի վերաբերյալ հանրության 
իրազեկության բարձրացման ուղղությամբ նկարահանվել և հեռարձակվել է 
տեսաֆիլմ և գովազդային հոլովակների շարք: Տպագրվել և տարածվել են 
տեղեկատվական նյութեր, ինչպես նաև լույս են տեսել մի շարք տպագիր 
նյութեր և հոդվածներ: Ծրագրի գործունեությունը բազմիցս ներկայացվել է 
տեղական, տարածաշրջանային և միջազգային գիտաժողովներին և 
սեմինարներին: 
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1. Քաղաքաշինության բնագավառում էներգաարդյունավետության 
ոլորտի կայացման և զարգացման համար անհրաժեշտ 
իրավական և ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներին ուղղված 
միջոցառումներ 

 
Ծրագրի արդյունքների շարունակականության ապահովման նպատակով 

շենքերի էներգաարդյունավետության ոլորտում կարևորվում են քաղաքաշինության 
բնագավառի իրավական, նորմատիվատեխնիկական և ինստիտուցիոնալ դաշտի 
բարելավմանն ուղղված աշխատանքները: Հաշվետու ժամանակահատվածում այդ 
ուղղությամբ իրականացվել են համապատասխան աշխատանքներ Ծրագրի 
առաջին բաղադրիչի շրջանակներում: Աշխատանքները, հիմնականում, կենտրոնա-
ցել են  

• իրավական ակտերում փոփոխությունների նախագծի մշակման,  
• տեխնիկական կանոնակարգի մշակման և հաստատման,  
• էներգախնայողության ԵՄ դիրեկտիվի և ստանդարտների ներդաշնա-

կեցման,  
• խորհրդատվական ձեռնարկի մշակման և հաստատման, 
• շենքերի ռեյտինգավորման կամավոր համակարգի ներդրման ուղղու-

թյուններով:  
 
1.1 «Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում 
կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 
վերաբերյալ 

 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010թ. նոյեմբերի 4-ի 

նիստի N43 արձանագրային որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետու-
թյան էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ազգային ծրագրի 
կատարմանն ուղղված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գործողու-
թյունների ծրագրով ամրագրված են Հայաստանում էներգախնայողության հիմնա-
կան թիրախները և միջոցառումները էներգատար ոլորտներում և բացահայտված են 
էներգաարդյունավետության միջոցառումների իրականացման խոչընդոտները: 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը առաջնային է համարում 
էներգախնայողությունը որպես երկրի էներգետիկ անվտանգության, տնտեսական 
մրցունակության մեծացման և շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության 
նվազեցման միջոց: 



Ծրագրի 2013թ. հաշվետվություն 
 

7   

Վերը նշված նպատակներին1 հասնելու համար կարևորվում է էներգախնա-
յողության և էներգաարդյունավետության պարտադիր պահանջների սահմանումը 
Հայաստանի Հանրապետության էներգատար ոլորտներում: Այդպիսի պահանջներ 
կարող են սահմանվել էներգախնայողությունը կարգավորող՝ «Էներգախնայողու-
թյան և վերականգնվող էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում համապատասխան փոփոխություններ կատարելու միջոցով:  

«Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին» Հայա-
ստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսվում է, որ 
էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտի պետական 
քաղաքականությունը հիմնված է այդ գործունեության շրջանակներում ներգրավվող 
կողմերի կամավորության սկզբունքի վրա: Նշված կամավորության սկզբունքը 
հնարավորություն չի տալիս Հայաստանի Հանրապետության էներգատար ոլորտ-
ների կանոնակարգման համար պարտադիր նորմեր սահմանել, ինչը լուրջ 
խոչընդոտ է «Հայաստանի Հանրապետության էներգախնայողության և վերա-
կանգնվող էներգետիկայի ազգային ծրագրի կատարմանն ուղղված Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության գործողությունների ծրագիրը» իրականացնելու 
և ԵՄ չափանիշները կիրառելու համար: 

Միաժամանակ, «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետու-
թյան օրենքի 9-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ ենթակետի համաձայն ֆիզիկական և 
իրավաբանական անձանց իրավունքների և ազատությունների սահմանափակում-
ները, նրանց պարտականությունները, ինչպես նաև պատասխանատվության 
տեսակները կարող են սահմանվել միայն օրենքով: Հետևաբար, Հայաստանի 
Հանրապետության էներգատար ոլորտներում՝ գործունեություն իրականացնող 
անձանց համար նոր՝ էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության 
պահանջների կատարման պարտականությունները պետք է սահմանվեն օրենքով: 
Առանց օրենքներում համապատասխան փոփոխություններ կատարելու հնարավոր 
չի լինի կանոնակարգել էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության հետ 
կապված իրավահարաբերությունները:  

«Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին» Հայա-
ստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 3-րդ մասը հղում է պարունակում 
ներկայումս չգործող «Համապատասխանության հավաստման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքին: Քանի որ նշված օրենքի համապատասխան խնդիր-
ները ներկայումս կանոնակարգվում են «Հավատարմագրման մասին» Հայաստանի 
                                                 
1  Մասնավորապես, վերոհիշյալ գործողությունների ծրագրի 4-րդ՝ «Էներգախնայողության 
բարելավման գործողություններ քաղաքաշինության ոլորտում» բաժնով նախատեսված 
միջոցառումների իրականացման համար կարիք կա ընդունել էներգախնայողության և 
էներգաարդյունավետության պարտադիր պահանջներ սահմանող կանոնակարգող օրենք, որի 
հիման վրա հետագայում կմշակվեն համապատասխան փոփոխություններ քաղաքաշինական 
օրենսդրությունում: 
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Հանրապետության օրենքով, ուստի անհրաժեշտություն է առաջացել օրենքի 13-րդ 
հոդվածի 3-րդ մասը շարադրել նոր խմբագրությամբ: 

Ս.թ. հուլիսի 1-ին Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական 
պաշարների նախարարությանը ուղղված պաշտոնական գրությամբ Ծրագիրը 
առաջարկել է «Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասում տեղ գտած 
կամավորության սկզբունքի համար նախատեսել բացառություն՝ օրենքի 5-րդ 
հոդվածի 1-ին մասը լրացնելով «բացառությամբ օրենքով սահմանված 
դեպքերի» բառերը:  

Օրենքում կատարված վերոհիշյալ փոփոխությունը թույլ կտա նույն օրենքով 
ամրագրել էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության ապահովման 
պարտադիր պահանջներ էներգատար ոլորտներում, որոնց ցանկի հաստատման 
պարտավորությունը կդրվի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության վրա:  

Նախագծի ընդունմամբ հնարավոր է դառնում կանոնակարգել էներգախնայո-
ղության և էներգաարդյունավետության հետ կապված իրավահարաբերությունները: 

Նախագծի ընդունումը և կիրառումը թույլ կտա համապատասխան օրենսդրա-
կան և գերատեսչական ակտերի ընդունման միջոցով բարձրացնել էներգաարդյու-
նավետությունը և էներգախնայողությունը Հայաստանի Հանրապետության էներ-
գատար ոլորտներում, ինչն իր հերթին կառաջացնի տնտեսումներ հանրային և 
մասնավոր սեկտորներում վառելիքաէներգետիկ ռեսուրսների ողջամիտ օգտա-
գործման արդյունքում և կնպաստի բնապահպանական ու սոցիալական խնդիրների 
մեղմացմանը: 

Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների 
նախարարությունը ս.թ. հուլիսի 30-ին պաշտոնական գրությամբ տեղեկացրել է, որ 
նախագիծը համարում է ընդունելի: Միաժամանակ հայտնվել է, որ 
նախարարությունը խորհրդակցություններ է վարում Հայաստանի 
արդյունաբերողների և գործարարների միության հետ՝ արդյունաբերության տարբեր 
ոլորտներում էներգախնայողական միջոցառումների ներդրման հարցերի շուրջ: 
Նշված բանակցությունների արդյունքում կմշակվի և շրջանառության մեջ կդրվի 
ամբողջական օրենսդրական փաթեթի նախագիծ, որում ներառված կլինեն նաև 
Ծրագրի կողմից ներկայացված առաջարկները:  
 

1.2 «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 
նախագծի վերաբերյալ 

 

Հայաստանի Հանրապետության էներգախնայողության և վերականգնվող 
էներգետիկայի ազգային ծրագրի կատարմանն ուղղված Հայաստանի Հանրա-
պետության կառավարության գործողությունների ծրագրի 4-րդ՝ «Էներգա-
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խնայողության բարելավման գործողություններ քաղաքաշինության ոլորտում» 
բաժնի 6-րդ, 8-րդ և 9-րդ կետերով համապատասխանաբար սահմանվում են.  

«6) Սկսած 2004թ. Հայաստանը ներգրավված է Եվրոպական հարևանության 
քաղաքականության մեջ (ԵՀՔ): ԵՀՔ գործողությունների պլանը հաստատվել է 
2006թ. և կնպաստի Հայաստանի օրենսդրության, նորմերի և ստանդարտների 

ներդաշնակեցման ԵՄ չափանիշներին: Այս առնչությամբ շենքերի և շինարարության 
էներգախնայողության բարելավումը ևս պահանջում է ուշադրություն դարձնել ԵՄ 
դիրեկտիվներին»: 

«8) Քաղաքաշինական ոլորտի հիմնական խոչընդոտներն են.  
բ. էներգախնայողական շինարարության պահանջներ սահմանող 

համապատասխան օրենսդրության (օրենքներ, ստանդարտներ, նորմեր) և դրանց 
կիրարկումը խթանող մեխանիզմների բացակայություն», 

«9) Քաղաքաշինական ոլորտում գործողությունների զարգացման հիմնական 
թիրախը կարելի է ձևակերպել հետևյալ կերպ.  

ա. վերանայել գործող օրենսդրությունը և ենթաօրենսդրությունը 
(ստանդարտներ, նորմեր) արտացոլելու շենքերի էներգախնայողության 
բարելավման անհրաժեշտ քայլերը»: 

Վերը նշված նպատակներին հասնելու համար կարևորվում է էներգախնա-
յողության, էներգաարդյունավետության և վերականգնվող էներգիայի օգտագործ-
ման պարտադիր պահանջների սահմանումը քաղաքաշինության բնագավառում: 
Այդպիսի պահանջներ կարող են սահմանվել նշված բնագավառը կարգավորող՝ 
«Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
համապատասխան լրացում կատարելու միջոցով՝ հենվելով «Էներգախնայողության 
և վերականգնվող էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքի նախագծի վրա:  

Մասնավորապես, քաղաքաշինության բնագավառում գործունեություն 
իրականացնող անձանց համար նոր՝ էներգաարդյունավետության և 
էներգախնայողության պահանջների կատարման պարտականությունները պետք է 
սահմանվեն օրենքով:  

2013թ. հուլիսի 13-ի ՀՀ քաղաքաշինության նախարարությանը ուղղված 
պաշտոնական գրությամբ Ծրագիրը առաջարկել է «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ 
օրենքով ամրագրել էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության 
ապահովման պարտադիր պահանջներ ներառելու հնարավորություն:  

Նախագծի ընդունման և հետագա նորմատիվ իրավական ակտերի մշակման և 
կիրառման դեպքում ՀՀ քաղաքաշինության բնագավառում կխթանվի էներգա-
խնայողությունը և էներգաարդյունավետությունը, ինչն իր հերթին կառաջացնի 
բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի շահագործման ծախսերի 
նվազեցում և կնպաստի բնապահպանական խնդիրների լուծմանը: 



 

 
«Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ/00059937 ծրագիր               10 

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարությունը Ծրագրի կողմից ներկայացված 
օրենքի նախագիծը ներառել է «Երևանի փոքր կենտրոնի կառուցապատման մասին» 
օրենքի ընդունմամբ պայմանավորված հարակից օրենքներում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելուն ուղղված օրենսդրական փաթեթում, սակայն այն կարող է 
նաև ներկայացվել առանձին՝ կախված «Էներգախնայողության և վերականգնվող 
էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքում սպասվող փոփոխությունների ընթացքից:  

 
1.3 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության 

նախաձեռնությունների վերաբերյալ  

Ծրագիրը համագործակցել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքա-
շինության նախարարության հետ, մասնավորապես «Երևանի փոքր կենտրոնի 
կառուցապատման մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի քննարկումներին մասնակցելու 
առումով: Տվյալ օրենքի նախագծի հոդված 28-ով նախատեսվում է էներգա-
արդյունավետության և էներգախնայողության պարտադիր պահանջների սահմա-
նում հատուկ կարգավորման գոտում: Մասնավորապես, ՀՀ կառավարության 
սահմանած դասակարգման համաձայն բարձր և բարձրագույն ռիսկայնության 
աստիճան ունեցող օբյեկտների ու 1000 քառակուսի մետր և ավելի ընդհանուր 
մակերեսով շենքերի ու շինությունների համար` կառուցապատման իրականացման 
բոլոր փուլերում (նախագծում, փորձաքննություն և շինարարություն) Էներգաարդյու-
նավետության և էներգախնայողության պարտադիր պահանջները հետևյալն են.  

1) էներգետիկ փորձաքննության իրականացում, 

2) շենքերի ու շինությունների էներգետիկական անձնագրերի կազմումը և 
դրանց կիրառում, 

3) շենքերի ու շինությունների էներգաարդյունավետության դասի որոշումը, 
էներգետիկ բնութագրերի հավաստագրման և պիտակավորման 
ապահովումը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից 
սահմանված կարգով, 

4) սերտիֆիկացված ջերմամեկուսիչ շինարարական նյութերի օգտագործում: 

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության 
կողմից առաջարկվել է ՀՀ կառավարության 2014թ. գործունեության միջոցառում-
ների ծրագրի նախագծում ներառել «Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող 
(վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյու-
նավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին» ՀՀ 
կառավարության որոշման նախագծի մշակումը և ներկայացումը:  

Ծրագրի փորձի փոխանակման և արդյունքների շարունակականության 
տեսանկյունից կարևորվում է վերը նշված նախաձեռնությունների իրականացումը, 
որի համար Ծրագիրը կարող է տրամադրել որոշակի աջակցություն:  
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1.4 «Շենքեր և շինություններ, շինարարական նյութեր և շինվածքներ. Անվտան-
գություն» տեխնիկական կանոնակարգի մշակման և հաստատման 
ուղղությամբ աշխատանքներ 

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավական պետական փորձաքննություն 
անցած վերը նշված տեխնիկական կանոնակարգի նախագիծը ՀՀ քաղաքա-
շինության նախարարության կողմից սահմանված կարգով ներկայացվել է ՀՀ 
կառավարություն: Սակայն ՀՀ կառավարության տարածքային զարգացման և 
բնապահպանական նախարարական կոմիտեի 16.04.2013թ. կայացած նիստում  
տեխնիկական կանոնակարգի նախագծի քննարկումը մերժվել է դրանում ընդգրկ-
ված հարցերի լրացուցիչ քննարկման անհրաժեշտության պատճառաբանությամբ: 
Նախատեսվում է նախագիծը կրկին ներկայացնել ՀՀ կառավարություն 2014 թ.:  

 
1.5 «Էներգախնայողություն: Շենքի էներգետիկ անձնագիր: Հիմնական դրույթ-

ներ: Տիպային ձևեր» ազգային ստանդարտի նախագծի մշակման ուղղու-
թյամբ աշխատանքներ  

«Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին» Հա-
յաստանի Հանրապետության օրենքից բխող խնդիրները նպատակաուղղված են 
իրավական, կազմակերպական, գիտական, արտադրական, տեխնիկական և 
տնտեսական միջոցների իրականացմամբ ապահովելու վառելիքաէներգետիկ 
ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում, էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաների 
մշակում, արտանետումների նվազեցում, չվերականգնվող էներգառեսուրսների 
ռացիոնալ օգտագործում, արտադրված և (կամ) սպառված էներգիայի հաշվառում, 
որով կապահովվի էներգիայի ծախսի և էներգախնայողության միջոցառումների 
իրական արդյունավետության գնահատումը: 

Ծրագրի կողմից մշակված ստանդարտը կանոնակարգում է շենքի էներգետիկ 
անձնագրավորման հիմնական դրույթները, բնակելի և հանրային շենքերի համար 
սահմանում է էներգետիկ անձնագրի ձևը, առաջարկում է միասնական միօրինա-
կանացված լուծում էներգետիկ անձնագրի կազմի և կառուցվածքի վերաբերյալ: 

Էներգետիկ անձնագիրը հնարավորություն է տալիս միատեղված ձևով 
ունենալ օբյեկտիվ տեղեկատվություն շենքերի վառելիքաէներգետիկ ռեսուրսների 
օգտագործման մակարդակի և արդյունավետության մասին: 

Այն ներառում է շենքի էներգաարդյունավետությունը գնահատող բոլոր 
անհրաժեշտ հարաչափերը և նախատեսված է շենքի էներգաարդյունավետության 
տեսակարար բնութագրի, պատող կոնստրուկցիաների ջերմապաշտպանիչ 
հատկությունների, այլ տեսակարար ցուցանիշների համապատասխանությունը 
նորմերում սահմանված պահանջներին հավաստելու համար: Ստանդարտի մեջ 
ներառված է նաև էներգետիկ անձնագրի լրացման ուղեցույցը: 
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Վերը նշված ազգային ստանդարտի նախագիծը սահմանված կարգով 2013թ. 
սեպտեմբերի 26-ին ներկայացվել է Ստանդարտացման ազգային ինստիտուտ՝ 
փորձաքննության և գրանցման: Ստանդարտի նախագիծը ներկայացվել է 
«Էներգետիկա» տեխնիկական հանձնաժողովին և հաստատվել է 2013թ. նոյեմբերի 
12-ի նիստում: Ստանդարտը, գործող կարգին համաձայն, գրանցվել է 
Ստանդարտացման ազգային ինստիտուտի կողմից ՀՍՏ 362-2013 համարի տակ: 

 
1.6 «Հայաստանի Հանրապետությունում նոր կառուցվող և վերակառուցվող 

բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի պատող 
կոնստրուկցիաների ջերմամեկուսացման տեխնիկական լուծումների 
խորհրդատվական ձեռնարկի» մշակման և հաստատման ուղղությամբ 
աշխատանքներ 

Ծրագրի շրջանակներում, հիմք ընդունելով միջազգային լավագույն փորձը՝ 
մշակվել է «Հայաստանի Հանրապետությունում նոր կառուցվող և վերակառուցվող 
բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի պատող կոնստրուկցիաների 
ջերմամեկուսացման տեխնիկական լուծումների խորհրդատվական ձեռնարկը»:  

Ձեռնարկը նախատեսված է Հայաստանում էներգաարդյունավետ շենքեր և 
շինություններ կառուցողների և նախագծողների համար, օգտակար կլինի նաև կա-
ռուցապատողների, ուսանողների, գիտաշխատողների և ոլորտի այլ մասնագետների 
համար:  

Ձեռնարկը պարունակում է շենքերի պատող կոնստրուկցիաների ջերմամեկու-
սացման իրականացման հանգույցների սկզբունքային սխեմատիկ լուծումներ, 
Հայաստանի բնակավայրերի համար պատող կոնստրուկցիաների ջերմամեկուսիչ 
շերտի նվազագույն հաստություններ, Հայաստանի կլիմայական և սեյսմիկ 
քարտեզներ, ինչպես նաև օժանդակ այլ տեղեկատվական նյութեր: Հաշվարկները 
կատարված են I-IV հրակայունության աստիճանով, չոր, նորմալ, թաց 
ջերմաստիճանախոնավային ռեժիմով միահարկ և բազմահարկ շենքերի համար, 
որոնք կարելի է կառուցել Հայաստանի ամբողջ տարածքում:  

Մշակված ձեռնարկի կիրառումը համահունչ կլինի Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 2010թ. նոյեմբերի 4-ի նիստի «Հայաստանի 
Հանրապետության էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի 
ազգային ծրագրի կատարմանն ուղղված Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության գործողությունների ծրագրի մասին» N43 արձանագրային 
որոշմամբ ամրագրված հիմնական թիրախներին և միջոցառումներին: 

Ձեռնարկը ներկայացվել է կարծիքի 9 մասնագիտացված կազմակերպու-
թյունների, արված առաջարկները ներառվել են ձեռնարկի այն տարբերակում, որը 
հետագայում քննարկվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության 
նախարարության կառուցվածքային ստորաբաժանումներում և Մշտական գործող 
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միջգերատեսչական աշխատանքային խմբում և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 
2013թ. նոյեմբերի 6-ի թիվ 343 հրամանով առաջարկվել է կիրառության 
նախագծային և շինարարական աշխատանքներում:  

 
1.7 «Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության մասին» ԵՄ դիրեկտիվի և դրա 

կիրարկումն ապահովող վեց ստանդարտների ներդաշնակեցում  

Հայաստանը 2004թ. ընդգրկվել է Եվրոպական հարևանության քաղաքա-
կանության (ԵՀՔ) շրջանակներում, և 2006թ. հաստատված ԵՀՔ գործողությունների 
ծրագրի իրականացումը նպատակ ունի նպաստելու Հայաստանի օրենսդրության, 
նորմերի և ստանդարտների ներդաշնակեցմանը Եվրոպական միության չափա-
նիշներին: Այս կապակցությամբ, շենքերի և շինությունների էներգետիկ արդյունա-
վետության բարելավման ոլորտում ևս կարևոր է ուշադրություն դարձնել ԵՄ 
հրահանգների (դիրեկտիվների) վրա: 

Շենքերի և շինությունների էներգետիկ արդյունավետության աստիճանի 
բարձրացումը բխում է «Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի 
մասին» ՀՀ օրենքի (2004թ.), Հայաստանի Հանրապետության էներգախնայո-
ղության և վերականգնվող էներգետիկայի ազգային ծրագրի (2007թ.) և 
Հայաստանի Հանրապետության էներգախնայողության և վերականգնվող 
էներգետիկայի ազգային ծրագրի կատարմանն ուղղված Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության գործողությունների ծրագրի (2010թ.) մի շարք 
դրույթներից:  

Համաձայն ՀՀ կառավարության 2012թ. նոյեմբերի 22-ի ՀՀ-ԵՄ ասոցացման 
համաձայնագրի նախագծով նախատեսված՝ էներգետիկայի բնագավառի 
ներդաշնակեցման ենթակա իրավական ակտերի միասնական համալիր ցանկը 
հաստատելու մասին N 1481-Ա որոշման՝ այլ հրահանգների շարքում նախատեսվում 
է նաև «Շենքերի էներգաարդյունավետության մասին» Եվրոպական պառլամենտի և 
խորհրդի 2010 թվականի մայիսի 19-ի N 2010/31/ԵՄ հրահանգի ներդաշնակեցում: 
Ընդ որում, տվյալ հրահանգի կիրառման համար նախատեսված ժամկետը 
ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումից հետո 5 տարի է:  

Շենքերի էներգաարդյունավետության մասին N 2010/31/ԵՄ հրահանգի, 
ինչպես նաև դրանց համապատասխան եվրոպական և միջազգային ստանդարտ-
ների ընդունումը և կիրառումը կարևորվում է Հայաստանի Հանրապետությունում 
գոյություն ունեցող և նոր կառուցվող շենքերի էներգաարդյունավետության 
բարելավման իրավական հիմքերի ամրապնդման տեսանկյունից:  

Այս կապակցությամբ ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախա-
րարությունը նախաձեռնել է այդ ոլորտին առնչվող հրահանգների և 
ստանդարտների ներդաշնակեցման գործընթացը` համագործակցելով ՄԱԶԾ-ԳԷՖ 
«Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում» ծրագրի հետ: Ծրագրի 
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2012-2013թթ. աշխատանքային պլանում ներառվել են շենքերի էներգաարդյունա-
վետության եվրոպական հրահանգների, միջազգային և եվրոպական ստանդարտ-
ների ներդաշնակեցման խնդիրները:  

Ծրագրի շրջանակներում ներգրավված կապալառու կազմակերպության 
կողմից իրականացվող առաջադրանքի հիմնական նպատակն է ներդաշնակեցնել 
Եվրոպական պառլամենտի և խորհրդի 2010 թվականի մայիսի 19-ի N 2010/31/ԵՄ 
հրահանգը շենքերի էներգաարդյունավետության մասին՝ հաշվի առնելով էներգա-
արդյունավետության մասին Եվրոպական պառլամենտի և խորհրդի 2012թ. հոկտեմ-
բերի 25-ի N 2012/27/ԵՄ հրահանգի համապատասխան հոդվածները, ինչպես նաև 
ստորև նշված միջազգային ու ԵՄ թվով վեց ստանդարտները (համապատասխան 
եվրոպական տեխնիկական հանձնաժողովների կողմից սահմանված կանոնների և 
ՀՍՏ 1.0-2001 «Ստանդարտացման ազգային համակարգ. Հիմնական դրույթներ» 
ստանդարտի պահանջների): 

Աղյուսակ 1. Ծրագրի ներքո տեղայնացվող ստանդարտների ցանկ 
 Ստանդարտի կոդը Ստանդարտի անվանումը 

1.  EN ISO 13790:2008  
ԻՍՕ 13790:2008 

Energy performance of buildings – Calculation of energy use for space 
heating and cooling  
Շենքերի էներգետիկ բնութագիր. Սենքերի ջեռուցման և հովացման 
համար. Էներգիայի ծախսի հաշվարկ 

2.  EN ISO 13789:2007 
ԵՆ ԻՍՕ 13789:2007 

Thermal performance of buildings – Transmission and ventilation heat 
transfer coefficients – Calculation method  
Շենքերի ջերմային բնութագիր. Ջերմահաղորդականության և 
օդափոխման ջերմափոխանցման գործակիցներ. Հաշվարկման մեթոդ 

3.  EN ISO 10211;2007 
ԻՍՕ 10211:2007 

Thermal bridges in building construction – Heat flows and surface 
temperatures – Detailed calculations  
Ջերմային կամրջակներ շենքի կառուցվածքում. Ջերմային հոսքը և 
մակերևույթի ջերմաստիճանները. Մանրամասն հաշվարկներ 

4.  EN ISO 14683;2007  
ԻՍՕ 14683:2007 

Thermal bridges in building construction – Linear thermal transmittance – 
Simplified methods and default values  
Ջերմային կամրջակներ շենքի կառուցվածքում. Գծային 
ջերմանցիկություն. Պարզեցված մեթոդներ և օգտագործվող արժեքներ: 

5.  EN 15242:2007 
ԵՆ 15242:2007 

Ventilation for buildings – Calculation methods for the determination of air 
flow rates in buildings including infiltration 
Օդափոխում շենքերի համար. Հաշվարկման մեթոդները շենքերում օդի 
ծախսի որոշման համար, ներառյալ ներթափանցումը: 

6.  EN ISO 9251  
ԻՍՕ 9251 

Thermal insulation – Heat transfer conditions and properties of materials – 
Vocabulary  
Ջերմամեկուսացում. Նյութերի ջերմափոխանցման պայմաններ և 
հատկություններ. Բառարան: 

Ներկայումս ենթակապալառուի կողմից ներկայացվել են վեց ստանդարտների 
նախագծերը, որոնք գտնվում են Ծրագրի կողմից քննարկման փուլում:  
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1.8 Շենքերի ռեյտինգավորման կամավոր համակարգի ներդրման ուղղությամբ 
աշխատանքներ 

Շենքերի ռեյտինգավորման համակարգի մշակման և ներդրման ուղղությամբ 
հնարավոր համագործակցության եզրեր գտնելու նպատակով 2012թ. կայացել էին 
մի շարք հանդիպումներ անշարժ գույքի գործակալությունների, ինչպես նաև այլ 
շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ: Հանդիպումների արդյունքում որպես 
համագործակցող գործընկեր է ընտրվել «Կառուցապատողների հայկական 
ասոցիացիա» ՀԿ, որը հիմնականում զբաղվում է երկու խնդրով` կատարում է 
շենքերի ռեյտինգային գնահատում (մինչ այժմ գնահատվել է մոտ 10 շենք) և 
պրոբլեմատիկ շենքերի (որոնք հիմնականում ունեն իրավական խնդիրներ) 
«առողջացման» աշխատանքներ:  

Համագործակցության հիմնական նպատակն է ներառել էներգա-
արդյունավետության բնութագրերը շենքերի կամավոր ռեյտինգավորման 
համակարգում, դրանով նպաստելով Հայաստանի Հանրապետությունում 
ներդրողների և գնորդների կողմից անշարժ գույքի շուկայում հիմնավորված 
որոշումներ ընդունելուն և էներգաարդյունավետ շենքերի կառուցմանը:  

Հայաստանի Հանրապետությունում շենքերի կամավոր ռեյտինգավորման 
համակարգի (ներառյալ էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության 
ցուցանիշները) մշակման և ներդրման նպատակով համագործակցության շրջանակ-
ներում նախատեսվում է տեխնիկական աջակցության տրամադրում: Ծրագրի 
ազգային և միջազգային փորձագետների ներգրավմամբ նախատեսվում է աջակցել 
շենքերի կամավոր ռեյտինգավորման ստանդարտի նախագծի մշակման 
քննարկումների կազմակերպմանը և պետական գրանցմանը:  

Ներկայումս մշակման փուլում է գտնվում համապատասխան ստանդարտի 
նախագիծը, որով կռեյտինգավորվեն շենքերը:  
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2. Շինարարական ջերմամեկուսիչ նյութերի փորձարկման, 
սերտիֆիկացման և որակի հսկողության կարողությունների 
ընդլայնմանը ուղղված միջոցառումներ 

 

2.1. Ջերմամեկուսիչ շինարարական նյութերի լաբորատոր փորձարկումներ և 
սերտիֆիկացում 

 
Ջերմամեկուսիչ նյութեր արտադրող հայաստանյան ընկերությունների 

արտադրանքի սերտիֆիկացման կամավոր գործընթացի խթանման, ՀՀ-ում 
ջերմամեկուսիչ, շինարարական նյութերի տեղական արտադրողների միջև 
մրցակցության միջավայրի ձևավորման, կառուցապատողի և պատվիրատուի 
կողմից շենքի կառուցման (վերանորոգման) ժամանակ վստահելի, սերտիֆիկացված 
և փորձարկված ջերմամեկուսիչ նյութերի օգտագործման մշակույթի ներդրման 
նպատակով Ծրագրի կողմից, ձեռնարկվել և իրականացվել են մի շարք 
միջոցառումներ, այդ թվում ՀՀ-ում կիրառվող, բոլոր հիմնական ջերմամեկուսիչ 
նյութերի սերտիֆիկացման գործընթացը: 

Այդ նպատակով ընտրվել են ՀՀ-ում ամենալայն կիրառություն ունեցող 7 
տիպի ջերմամեկուսիչ նյութեր, որոնց նմուշները փորձարկվել են Մոսկվայի 
շինարարկան ֆիզիկայի ԳՀԻ-ի լաբորատորիայում:  

Ընտրված և փորձարկման ուղարկված ջերմամեկուսիչ նյութերն են` 

1. տեղական հումքից արտադրվող`  

o փքեցված պեռլիտե ավազ (օգտագործվում է ճկուն ներքնակների, սալերի և 
սեգմենտների տեսքով շինվածքների արտադրության համար, արտադրող 
«Էկոպեռլիտ» ՍՊԸ), 

o հանքային բամբակ (օգտագործվում է բազալտի նուրբ և գերնուրբ 
մանրաթելերից ներքնակների, բամբակի, քուղի ինչպես նաև հարթ սալերի 
տեսքով շինվածքների արտադրության համար, արտադրող «Արջերմեկ» 
ՍՊԸ), 

o պեռլիտա-ցեմենտային սալ (արտադրող «Վանի» ՍՊԸ):  

o պեռլիտա-սիլիկատային սալ (արտադրող «Էկոպեռլիտ» ՍՊԸ) 

2. ներկրվող հումքից արտադրվող ` 

o փրփրապոլիստիրոլի (էքստրուդացված) թերթեր (արտադրող «Տերմոպլեքս» 
ՍՊԸ), 

o փրփրապոլիուրեթան (արտադրող «Լեգիոն Պարսպ» ՍՊԸ) 

o փրփրապոլիստիրոլի (փրփրապլաստի) թերթեր (արտադրող «Դավիթ 
Ավետիսյան» ԱՁ) 
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«Շինսետիֆիկատ» ՍՊԸ շինա-
րարական նյութերի և արտադրանքի 
հավատարմագրված սերտիֆիկացման 
մարմնի կողմից (նույնականացման 
նշագիր A 10, գրանցահամար N-AST-
001.L-0001-2012), ջերմամեկուսիչ նյու-
թերի ԳՕՍՏ-երի և ՌԴ Շինարարական 
ֆիզիկայի ԳՀԻ Ջերմաֆիզիկական 
փորձարկումների լաբորատորիայի ար-
դյունքների և նույնականացման եզրա-
կացության հիման վրա կատարվել են համապատասխանության գնահատման 
աշխատանքներ (սերտիֆիկացման սխեման N 2Ս ըստ ՀՍՏ 5.3-2004-ի), և 
համապատասխանության սերտիֆիկատներ են տրամադրվել հետևյալ ջերմա-
մեկուսիչ նյութեր արտադրանքներին` 

o Փքապեռլիտե ավազ (ԳОՍՏ 10832-2009) AST-A10. A-0068-2012, 
գործողության ժամկետը մինչև 13.11.2013թ. (արտադրող «Էկոպեռլիտ» ՍՊԸ) 

o Հանքաբամբակ (ԳՕՍՏ 4640-93) AST-A10. A-0062-2012, գործողության 
ժամկետը մինչև 15.10.2013թ. (արտադրող «Արջերմեկ» ՍՊԸ), 

o Պեռլիտաբետոնե պատաքարեր միջնապատերի համար (ԳՕՍՏ 25820-2000 
և ԳՕՍՏ 6133-99) AST-A10. A-0067-2012, գործողության ժամկետը մինչև 
09.11.2013թ. (արտադրող «Վանի» ՍՊԸ) 

Հայաստանյան երեք վերոնշված ջերմամեկուսիչ նյութեր արտադրող ընկե-
րություններին համապատասխանության սերտիֆիկատների հանդիսավոր հանձ-
նումը տեղի ունեցել է 2013թ. մարտ ամսին: Համապատասխանության հսկողու-
թյունն իրականացվում է համապատասխան պայմանագրերի համաձայն: 

 Մնացած չորս ջերմամեկուսիչ նյութերի 
շինվածքների համար (որոնց ստանդարտաց-
ման նորմատիվ փաստաթղթերը բացա-
կայում էին, կամ նմուշների փորձարկումների 
արդյունքները շեղվել էին ԳՈՍՏ-երի պա-
հանջներից)` Ծրագրի պատվերով «Ստան-
դարտների ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ 
կողմից մշակվել, փորձաքննվել և պետական 
գրանցում են ստացել համապատասխան 
արտադրանքների համար 4 Տեխնիկական 
պայմաններ: 

Տեխնիկական պայմանները` ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթուղթ է, 
հաստատված արտադրողի կողմից, որը պարունակում է տեխնիկական 
պահանջները (բնութագրեր, նորմեր, անվտանգության պահանջներ) ընդունման 

 
Նկ.1. Սերտիֆիկատների հանձնումը 

 
Նկ.2. սերտիֆիկատի հանձնումը 

«Էկոպեռլիտ» ՍՊԸ-ին 
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կանոնները, որակի վերահսկողության մեթոդները, փոխադրման, պահպանման, 
մակնշման ու փաթեթավորման պահանջները իրացվող արտադրանքի որոշակի 
տեսակի, տիպի, մակնիշի վերաբերյալ:  

Տեխնիկական պայմանների մշակման արդյունքում ստեղծվել են դիտարկված 
արտադրանքների տեխնիկական պահանջները սահմանող ստանդարտացման 
նորմատիվ փաստաթղթեր, որոնց հիման վրա իրականացվել է այդ նյութերի 
սերտիֆիկացման գործընթացը: 

Ջերմամեկուսիչ նյութերի ջերմա-
ֆիզիկական փորձարկումները մասամբ 
իրականացվել են Ծրագրի աջակցու-
թյամբ հիմնադրված նորաստեղծ լաբո-
րոտորիայում: 

Կատարված լաբորատոր փոր-
ձարկումների (ջերմահաղորդականու-
թյան գործակից, խտություն, 
խոնավություն, սեղմման ամրություն, 
ջրակլանում և այլն) և նույնականացման 
եզրակացությունների հիման վրա համապատասխանության սերտիֆիկատներ են 
տրամադրվել հետևյալ ջերմամեկուսիչ նյութերի արտադրանքներին. 

1. Տեղական հումքից արտադրվող ջերմամեկուսիչ նյութեր. 
o Ջերմամեկուսիչ պեռլիտասիլիկատային սալեր (ՍԴ 91.100.60 Ջերմամեկուսիչ 

շինվածքներ փքապեռլիտից. Տեխնիկական պայմաններ ՀՀ ՏՊ 
28520126.7154-2013), արտադրող «Էկոպեռլիտ» ՍՊԸ, 

2. Ներկրվող հումքից արտադրվող ջերմամեկուսիչ նյութեր. 
o Պոլիուրեթանային փրփրամեկուսիչ (ՍԴ 71.100.99 Պոլիուրեթանային 

փրփրամեկուսիչ «ԳՐԻՆԹԵՔ» («GREENTEC») Տեխնիկական պայմաններ ՀՀ 
ՏՊ 39060024.7153-2013), արտադրող «ԼԵԳԻՈՆ ՊԱՐԻՍՊ» ՍՊԸ, 

o Փրփրապոլիստիրոլե էքստրուզիացված սալեր (ՍԴ 91.100.60 Ջերմամեկուսիչ 
սալեր «ՏԵՐՄՈՊԼԵՔՍ» Տեխնիկական պայմաններ ՀՀ ՏՊ 39272370.7152-
2013), արտադրող «Տերմոպլեքս» ՍՊԸ, 

o Փրփրապոլիստիրոլե ջերմամեկուսիչ սալեր (ՍԴ 91.12010 Փրփրապոլիստի-
րոլե ջերմամեկուցիչ սալեր. Տեխնիկական պայմաններ ՀՀ ՏՊ 45018287.7174-
2013), արտադրող «Դավիթ Ավետիսյան» ԱՁ: 

Մշակված տեխնիկական պայմանների հիման վրա, նշված չորս ջերմամեկուսիչ 
նյութերի սերտիֆիկացումը նույնպես իրականացվել է Ծրագրի գործընկեր` 
«Շինսետիֆիկատ» ՍՊԸ կողմից: 

Հայաստանյան չորս վերոնշված ջերմամեկուսիչ նյութերի արտադրող ընկերու-
թյուններին համապատասխանության սերտիֆիկատների հանդիսավոր հանձնումը 

 
Նկ.3. Տեխնիկական պայմանների հանձնումը, 

2013թ. հոկտեմբերի 2-ին 
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տեղի է ունեցել 2013թ. հոկտեմբեր ամսին: Համապատասխանության հսկողությունն 
իրականացվում է համապատասխան պայմանագրերի համաձայն: 
 
2.2. Հայաստանում շինարարական և ջերմամեկուսիչ նյութերի 

ջերմաֆիզիկական փորձարկումների լաբորատորիայի ստեղծումը 

 
ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագրի և «Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ միջև կնքված 

նամակ հուշագրի շրջանակներում, «Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ-ում հիմնվել է «Շինա-
րարական ֆիզիկայի լաբորատորիա»: Ծրագրի աջակցությամբ լաբորատորիան 
կահավորվել է շինարարական նյութերի ջերմահաղորդականութան գործակցի 
որոշման նորագույն սարքով, համակարգչային տեխնիկայով և այլ սարքավորում-
ներով՝ 7 միլիոն դրամ ընդհանուր արժողությամբ: Լաբորատորիայի բացումը 
կայացավ ս.թ. մարտի 29-ին: Ջերմահաղորդականութան գործակցի որոշման ПИТ 2-
1 սարքը (չափման մեթոդը ըստ ԳՈՍՏ 7076–99) ունի բարձր ճշտության դաս, 
հարմար է փորձարկման նմուշների մշակման, արագագործության առումներով, 
կարող է կատարել ՀՀ-ում առկա բոլոր տիպի ջերմամեկուսիչ նյութերի ջերմա-
հաղորդականութան գործակցի չափումները:  

Շինարարական, ջերմամեկուսիչ նյութերի 
ջերմահաղորդականութան գործակցի որոշման 
սարքի ընտրության ժամանակ դիտարկվել են 
ԱՊՀ, Եվրոպայի և աշխարհի այլ երկրներում 
արտադրվող ավելի քան 10 տիպի սարքեր: 

 «Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ ապահովել է 
համապատասխան օժանդակ չափման միջոցների 
և այլ սարքերի ձեռքբերումը (ըստ մշակված 
լրակազմի), տրամադրել անհրաժեշտ տարածք, 
կատարել նաև վերանորոգում, բարեկարգում, 
ինժեներական ենթակառուցվածքների միացում: Բացի դրա, որպես Ծրագրի 
գործընկեր իրականացրել է վերոնշված ջերմամեկուսիչ յոթ նյութերի 
սերտիֆիկացման և լաբորատոր փորձարկման աշխատանքները, ինչպես նաև 
Ծրագրի պիլոտային շենքերում կիրառվող նյութերի փորձարկումը: 

Շինարարական ֆիզիկայի լաբորատորիայի գործունեությունը մեծապես 
կնպաստի ՀՀ-ում էներգաարդյունավետ շինարարության կայացմանը: Նորագույն 
սարքավորումներով համալրված լաբորատորիան միակն է ՀՀ-ում, այն կարող է 
լիարժեք իրականացնել շինարարական ջերմամեկուսիչ նյութերի փորձարկում և 
սերտիֆիկացում նաև հարևան երկրների համար: 

 
Նկ.4. նորաբաց լաբորատորիան  
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2.3. Ջերմամեկուսիչ շինարարական նյութերի և շինվածքների տվյալների 
շտեմարանի մշակում 

Հայկական շուկայում հիմնականում ներկայացված են պեռլիտից, հանքային և 
բազալտե մանրաթելերից, ապակեմանրաթելերից, փրփրապոլիստիրոլից և փրփրա-
պոլիուրեթանից պատրաստված ջերմամեկուսիչ նյութեր և արտադրանք: Շուկայում 
առկա են ճառագայթային ջերմափոխանցման պաշտպանության համար նախա-
տեսված փրփրապոլիէթիլենային և thermo-reflex տեսակի ջերմաանդրադարձիչներ: 

Սակայն, այդ նյութերի և պատրաստվածքների, ինչպես նաև դրանք արտա-
դրող/ներկրող ընկերությունների մասին տվյալները երբևէ համակարգված չեն եղել: 
Հետապնդելով այդ տեղեկատվությունը առավել մատչելի դարձնելու նպատակը, 
Ծրագրի շրջանակներում մշակվեց «Ջերմամեկուսիչ շինարարական նյութերի և 
շինվածքների տվյալների շտեմարանը»: Շտեմարանը նախատեսված է նախա-
գծողների, ուսանողների, շինարարների և ոլորտի այլ մասնագետների համար: 
Ընդհանուր առմամբ շտեմարանում ներառված են 40-ից ավելի նյութեր և պատրա-
ստվածքներ և դրանց հիմնական բնութագրերը: 

Շտեմարանում ներկայացված են ՀՀ շուկայում առկա ջերմամեկուսիչ նյութերի 
և շինվածքների բնութագրերը, ինչպես նաև դրանք արտադրող և ներկրող ընկերու-
թյունները: Ջերմամեկուսիչ նյութերի և շինվածքների բնութագրերը ներկայացված են 
ընկերությունների կողմից տրամադրված տեղեկատվության հիման վրա: 

Շտեմարանում զետեղված ջերմամեկուսիչ նյութերը բաժանվել են հետևյալ 
պայմանական խմբերի.  

• ՀՀ-ում տեղական հումքից արտադրվող ջերմամեկուսիչ նյութեր 
• ՀՀ-ում ներկրվող հումքից արտադրվող ջերմամեկուսիչ նյութեր 
• ՀՀ ներկրվող ջերմամեկուսիչ նյութեր 

Ջերմամեկուսիչ նյութերի դասակարգումը իրականացվել է ըստ հետևյալ 
հատկանիշների. 

1. հիմնական հումք հանդիսացող նյութ 
• օրգանական,  
• ոչ օրգանականm 

Օրգանական և ոչ օրգանական հումքից պատրաստված ջերմամեկուսիչ նյութերը 
դասվում են ոչ օրգանական նյութերի շարքին, եթե խառնուրդի մեջ ոչ 
օրգանական նյութերի քանակը ըստ կշռի գերազանցում է 50%: 
2. կառուցվածք 

• մանրաթելային, 
• բջջային, 
• հատիկային, 

3. կապակցող նյութի առկայության 
• կապակցող նյութեր պարունակող, 
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• կապակցող նյութեր չպարունակող, 
4. ձև 

• փխրուն (պեռլիտ, բամբակ և այլն), 
• հարթ (սալիկներ, ներքնակներ, ամրաթելեր և այլն), 
• ֆասոնային (գլան, կիսագլան, սեգմենտ և այլն), 
• քուղային: 

5. այրելիություն 
• չայրվող, 
• դժվար այրվող, 
• այրվող: 

 
Պեռլիտային հումքով ջերմամեկուսիչ նյութեր 

Փվեցքած պեռլիտը, որի խտությունը կազմում է 50-150 կգ/մ3, ստացվում է 
հումքային պեռլիտից՝ խտությունը 1100կգ/մ3, 850-900°C պայմաններում ջերմային 
մշակման արդյունքում: Մշակման արդյունքում պեռլիտի ծավալը մեծանում է 7-15 
անգամ:  

Հանքային բամբակից ջերմամեկուսիչ նյութեր 

Հանքային բամբակից ջերմամեկուսիչ նյութերի դասին են պատկանում քարե 
մանրաթելերից (բազալտ, դիաբազ) և ապակե մանրաթելերից պատրաստված 
ջերմամեկուսիչ նյութերը: 

Այս դասին պատկանող ջերմամեկուսիչ նյութերը արտադրվում են ներքնակ-
ների, բամբակի ինչպես նաև հարթ սալերի տեսքով: Խտությունը կախված նյութի 
տեսակից կարող է տատանվել 10-150 կգ/մ3: Ապակե բամբակի և հանքային բամբա-
կի արտադրության մեջ կիրառվում են կապակցող նյութեր՝ բացառությամբ բազալ-
տե գերնուրբ մանրաթելերից ստացվող արտադրատեսակներում: Քարե բամբակից 
պատրաստված ջերմամեկուսիչ արտադրանքը առանձնանում է ջերմապաշտպանիչ 
բարձր ցուցանիշներով և քիմիական նյութերի ազդեցության նկատմամբ բարձր 
կայունությամբ:  

Փրփրապոլիուրեթանից, փրփրապլաստից և փրփրապոլիստիրոլից 
ջերմամեկուսիչ նյութեր 

ՀՀ ջերմամեկուսիչ նյութերի շուկայում առկա են ինչպես տեղական արտա-
դրության, այնպես էլ ներկրվող փրփրապոլիուրեթանից, փրփրապոլիստիրոլից և 
էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլից պատրաստված ջերմամեկուսիչ նյութեր:  

ՀՀ ներկրվում են նաև ջերմաանդրադարձիչ ջերմամեկուսիչ նյութեր:  
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3. Շենքերի էներգաարդյունավետության բարձրացման 
ցուցադրական նախագծերի իրականացումը 

 

Ցուցադրական ծրագրերի նպատակը 

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

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

Ցուցադրական շենքերի ընտրությունը կատարվել է ըստ հետևյալ հիմնական 
չափորոշիչների` 

 Նախագծի կրկնօրինակման հնարավորություն, 
 Կառուցվելիք բազմաբնակարան շենքերի սոցիալական ուղղվածություն, 
 Պետության մասնակցություն` որպես շինարարության իրականացման 

երաշխավոր և համաֆինանսավորող, 
 Շենքի սեյսմիկ անվտանգություն/սեյսմակայունություն, 
 Շենքի բնակեցվածության մակարդակ: 

Այդ նպատակով ըստ նշված չափորոշիչների ընտրվել է երեք նախագիծ՝ 

 Նոր կառուցվող բազմաբնակարան շենք Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքում 
/ընթացքի մեջ է շինարարությունը/, 

 Նոր կառուցվող բազմաբնակարան շենք ք.Գորիսում /ավարտված է/, 
 Ա1-451 ԿՊ1Պ/9 սերիայի գոյություն ունեցող բազմաբնակարան շենքի վերա-

կառուցում/ջերմաարդիականացում ք.Երևանում /ընթացքի մեջ է 
վերակառուցումը/: 

Բացի դրանից էներգաարդյունավետության բարձրացման միջոցառումների 
հիմնավորման առումով խորհրդատվություն է տրամադրվել Երևանում կառուցվող 
«Կասկադ հիլզ» բնակելի թաղամասի շենքերի կառուցապատողին և աջակցություն է 
տրամադրվել Երևանի Մալաթիա համայնքում միջազգային LEED «կանաչ» 
ստանդարտով կառուցվող դպրոցի նախագծային և շինարարական 
աշխատանքներին:  

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

 Ծրագրի շրջանակներում էներգաարդյունավետ շենքերի առավելությունները 
ցուցադրելու նպատակով, որպես ցուցադրական շենք ընտրվել էր Գորիս քաղաքում 
կառուցվող սոցիալական շենքը: Շենքը երեք հարկանի է, ունի 20 բնակարան և 
նկուղային տարածք, շենքի ընդհանուր մակերեսը մոտ 950 մ2 է:  

 Շենքի կառուցումը ֆինանսավորվել է Շվեյցա-
րիայի Զարգացման և համագործակցության գործակա-
լության և ՀՀ կառավարության հետ համատեղ իրագործ-
վող «Սոցիալական տուն` աջակից պայմանների առկա-
յությամբ Գորիս-2» ծրագրի շրջանակներում:  
Սյունիքի մարզպետարանի, 
Շվեյցարիայի Զարգացման և 

համագործակցության 
գործակալության և ՄԱԿ-ի 
Զարգացման ծրագրի միջև 
2011թ. հունիսի 30-ին ստորա-
գրվել է եռակողմ նամակ-
հուշագիր, որի շրջանակ-
ներում լրամշակվել էր շենքի 
սկզբնական նախագիծը:  

Ըստ հենակետային նա-
խագծի նախատեսված էր շեն-
քի պատերն իրականացնել 
500 մմ հաստության խամքա-
րաբետոնից (ճակատը՝ գորի-
սյան շարվածք), որը լրամշակ-
ված նախագծում փոխարին-

վեց 460 մմ հաստության եռաշերտ պատային կոնստ-
րուկցիայով: Շենքի պատերը իրականացվել են 300 մմ 
երկաթբետոնից (ճակատը՝ գորիսյան շարվածք) և ներսի 
կողմից մեկուսացվել պոլիուրեթանի 60մմ հաստության 
շերտով: Պոլիուրեթանի շերտը փակված է 100 մմ հաս-
տության պեմզաբետոնե միջնորմային բլոկներով: Նկուղի 
և վերջին հարկի ծածկերը մեկուսացվել են 40 մմ հաս-
տության պոլիուրեթանի շերտով, որի վրայից իրականաց-
վել է 40 մմ հաստության ամրանավորված ցեմենտա-
ավազային համահարթեցնող շերտ:  

 
ա. պոլիուրետանի շերտի 

ստեղծումը  

 
բ. ԷԱ լամպ 

 
գ. ջերմային հաշվիչ 

(ալոկատոր) 

 
դ. օդի ներածման ավտո-

մատ փական  
Նկ.6. Գորիսում ցուցադրա-

կան շենքի ԷԱ տարրերը 

 

 

 

 
Նկ.5. Գորիսում ցուցադրական 

շենքի կառուցման փուլերը 
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Շենքում տեղադրվել են 4 խցանի պրոֆիլներով էներգաարդյունավետ մետա-
ղապլաստե պատուհաններ ու դռներ: Շենքի մուտքերի համար նախատեսվել են 
նախամուտքեր (тамбур): 

Շենքի պատող կոնստրուկցիաների ջերմատեխնիկական ցուցանիշների 
բարելավման շնորհիվ հնարավոր եղավ օպտիմիզացնել շենքի 
ջերմամատակարարման համակարգը. զգալիորեն նվազել է ջեռուցման մարտ-
կոցների թիվը: Բնակարաններում տեղադրվել են տաք ջրի հաշվիչներ, իսկ 
մարտկոցների վրա` ալոկատորներ (անհատական ջերմահաշվառքի սարքեր), որոնք 
թույլ են տալիս բնակարանների ջեռուցման և տաք ջրի ծախսերը գնահատել ըստ 
փաստացի սպառման: Բոլոր բնակարաններում և շենքի մուտքերում տեղադրվել են 
էներգաարդյունավետ լամպեր, որոնք սովորական շիկացման լամպերի համեմատու-
թյամբ առնվազն 4 անգամ քիչ էներգիա են ծախսում և ունեն անհամեմատ երկար 
ծառայության ժամկետ: Էներգիայի անհարկի ծախսից խուսափելու նպատակով 
մուտքերում և աստիճանավանդակներում տեղադրվել են նաև շարժման տվիչներ:  

Առանձնահատուկ պետք է նշել, որ այս ցուցադրական շենքում Հայաստանում 
առաջին անգամ պատուհանների վրա տեղադրվել են օդի ներհոսքի փականներ, 
որոնք ապահովում են բնակարանների նորմալ օդափոխություն, միաժամանակ 
պահպանելով հարմարավետ պայմաններ և խուսափելով ջերմաստիճանի կտրուկ 
փոփոխություններից:  

2012թ. դեկտեմբերի 18-ին Գորիսում կայացավ ցուցադրական շենքի 
պաշտոնական բացումը, որին ներկա էին ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային 
կառավարման նախարար Արմեն Գևորգյանը, Սյունիքի մարզպետարանի և Գորիսի 
քաղաքապետարանի ներկայացուցիչները, Հայաստանում Շվեյցարիայի 
Համադաշնության դեսպան Կոնստանտին Օբոլենսկին, Հարավային Կովկասում 
Շվեյցարիայի Համագործակցության գրասենյակի հումանիտար ծրագրերի ղեկավար 
Մաթիաս Վայնգարթը և այլ հյուրեր: Հատուկ հանձնաժողովի կողմից ընտրված 20 
շահառու ընտանիքներին հանձնվեցին բնակարանների բանալիները: 

  
2012/2013թթ. ջեռուցման շրջանի ընթացքում 

Ծրագրի փորձագետների կողմից իրականացվել է 
ցուցադրական շենքի մոնիթորինգ և գործիքային էներ-
գետիկ աուդիտ: Աուդիտի արդյունքները հավաստել են 
շենքի էներգաարդյունավետության մակարդակի զգալի 
բարձրացում: Շենքի համար լրացվել է էներգետիկ 
անձնագիր և տրվել էներգաարդյունավետության սերտի-
ֆիկատ: Շենքի էներգաարդյունավետության դասն 
անթույլատրելի ցածր «G»-ից բարելավվել է մինչև 
նորմատիվային «C» դաս: 

 

 
Նկ.7. Շենքի ԷԱ սերտիֆիկատ 
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Էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների 
իրականացման հետևանքով շինարարության արժեքն ավելացել է ընդամենը 8%-ով, 
սակայն արդյունքում բնակիչների համար բնակարաններում ապահովվել են առավել 
հարմարավետ պայմաններ, իսկ բնակարանների ջեռուցման և լուսավորության հետ 
կապված էներգիայի ծախսերը նվազել են ավելի քան 60%-ով, ինչը, սոցիալական 
շենքի պարագայում, առանձնապես կարևորվում է: Որպես հավելյալ օգուտ 
անհրաժեշտ է նշել նաև շենքում մոտ 20մ² ընդհանուր մակերեսի ավելացումը: 

 
3.2. 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 համար բնակարանաշինության 
պետական ծրագրով նոր կառուցվող շենքը (նկ.8-
10): Աշխատանքի իրականացման համար ընտր-
ված մոտեցումը հենված էր արդեն իսկ գոյություն 
ունեցող նախագծի լրամշակման/փոփոխման վրա` այն համապատասխանացնելու 
համար էներգաարդյունավետության ժամանակակից նորմերի պահանջներին: 

Աղյուսակ 2. 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 

Շենքի նախագծի նկարագրությունը և մանրամասները նկարագրված են 
համապատասխան հաշվետվությունում /զետեղված է Ծրագրի կայքում/ ինչպես նաև 
2012թ. տարեկան հաշվետվությունում: 

 

 

Նկ.8. Ախուրյանի շենքերի գլխավոր 
հատակագիծը 



 

 
«Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ/00059937 ծրագիր               26 

Շենքի շինարարությունը սկսվել է 2011թ. հունիսին, 2013թ. 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 էր իրականացնել 2013թ. ընթացքում, 
սակայն Ծրագրի հետ կապ չունեցող պատճառներով 
շինարարական աշխատանքները կրկին հետաձգվել 
են մինչև 2014թ.: 

 
3.3. Ցուցադրական շենք Երևան քաղաքում 

2012թ. որոշվեց ցուցադրական բաղադրիչի շրջանակներում իրականացնել 
գոյություն ունեցող տիպային շենքի ջերմաարդիականացում, որը միտված է 
ցուցադրելու գոյություն ունեցող շենքերի էներգաարդյունավետության ներուժը և 
միջոցառումների տնտեսական հիմնավորվածությունը:  

Ծրագրի փորձագետների կողմից կատարվել են նախնական 
ուսումնասիրություններ Երևան քաղաքի Ավան վարչական շրջանի Դ.Վարուժան, 
Ա.Իսահակյան և Հ.Հովհաննիսյան թաղամասերի տիպային բազմաբնակարան 
շենքերում, որոնք միացված են կենտրոնացված 
ջերմամատակարարման համակարգին: 
Դիտարկված համախմբից նախապես ընտրվել 
են ԱI-451 ԿՊ1պ/9 սերիայի երկու շենքեր, որոնց 
համար գնահատվել են ջերմային կորուստները:  

ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի և Երևանի 
քաղաքապետարանի միջև ստորագրված մտա-
դրությունների մասին հուշագրի շրջանակներում 
(հավելված 4) որպես ցուցադրական շենք համա-
տեղ ընտրվեց ք.Երևան, Ավան, Դանիել 
Վարուժան 6 հասցեում գտնվող Ա1-451 ԿՊ1պ/9 
սերիայի (ԴՍԿ) շենքը:  

 
Շենքի ընտրության հիմնական չափանիշներն էին. 

• շենքի նախագծի տարածվածության աստիճանը Հայաստանում, 

• շենքի տեխնիկական եզրակացության առկայությունը (շենքի վնասվածության 
աստիճանը չպետք է գերազանցի 1-ին աստիճանը), 

• շենքում՝ կենտրոնացված ջերմամատակարարման համակարգին միացված 
բնակարանների քանակը,  

 
Նկ.9. Շինարարության վիճակը 

առ հոկտեմբեր 2013թ. 
 

 
Նկ.10. Երևանի Ավան վարչական 
շրջանում ցուցադրական շենքի 

եռաչափ մոդելը 
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• շենքի պատերի վրա ծխատար խողովակների նվազագույն քանակը, 

• շենքի կցակառույցների բացակայությունը, մատչելիությունը բոլոր կողմերից, 
շենքի ճակատային մասերով անցկացված մալուխների և գազի խողովակների 
հնարավորինս նվազագույն քանակը, 

• փակ բնակարանների նվազագույն քանակը, 

• վերը նշված միջոցառումների իրականացման համար բնակիչների առնվազն 
2/3-ի համաձայնությունը:  

Ցուցադրական ծրագիրը իրականացվում է «Շենքերի էներգետիկ արդյունա-
վետության բարձրացում» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ ծրագրի (90%) և Երևանի քաղա-
քապետարանի (10%) համաֆինանսավորմամբ: Ծրագրի իրականացմանը համա-
գործակցողներն են Ավան վարչական շրջանի աշխատակազմը և «Ավան-3» 
համատիրությունը: 

   
Նկ.11. Երևանի Ավան վարչական շրջանում ցուցադրական շենքի 

ջերմաարդիականացման աշխատանքների ընթացքը 
 

Հենակետային (բազային) տարբերակի նկարագրությունը 
1.  Արտաքին պատեր 
Շենքի արտաքին պատերը կազմված են 300 մմ հաստությամբ կրող պանել-

ներից, որոնց համար ջերմամեկուսացում նախատեսված չի եղել: 
2. Բնակարանների պատուհաններ  
Տեղադրված պատուհանների 55% մետաղապլաստե պատուհաններ են, իսկ 

45%` հին փայտյա պատուհաններ: Բնակարանների բաց պատշգամբները 
ապակեպատված են: 

3. Առաջին հարկի հատակ  
Առաջին հարկի հատակի ջերմամեկուսացում նախատեսված չի եղել: 
4. Վերին հարկի ծածկ  
Վերին հարկի ծածկի ջերմամեկուսացումը իրականացված է 150 մմ հաստու-

թյամբ խարամի շերտով: 
5. Ընդհանուր միջանցքների արտաքին պատեր և աստիճանավանդակ 
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Ընդհանուր միջանցքների արտաքին պատերի համար ջերմամեկուսացում 
նախատեսված չի եղել: 

Աստիճանավանդակում, ինչպես նաև հարթակների մեծ մասում, բացակայում 
են նախագծով նախատեսված դռներն ու պատուհանները:  

Չափագրության արդյունքների տվյալների հիման վրա կատարված ջերմա-
փոխանցման դիմադրության հաշվարկները 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 20°C ջերմաստիճան (100% 
հարմարավետության մակարդակ) պահպանելու համար ջերմային էներգիայի 
տեսակարար ծախսը հենակետային տարբերակի դեպքում կազմում է մոտ 
177 կՎտժ/մ2տարի: 

Առաջարկվող (ծրագրային) տարբերակի նկարագրությունը  
1. Արտաքին պատեր 

Շենքի արտաքին պատերը նախատեսվում է ջերմամեկուսացնել 60 մմ 
հաստությամբ էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլի շերտով:  

Բազմաշերտ պատող կոնստրուկցիայի շերտերի հաջորդականությունը 
(արտաքին շերտից դեպի ներքին շերտը) կունենա հետևյալ տեսքը` ջրադիմացկուն 
ճակատային ներկ, ունիվերսալ հիմնասվաղ, ապակեցանցով ամրանավորված 
սոսնձի շերտ, էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլի շերտ, սոսնձի շերտ, 
նախասվաղ, պանել, գաջի սվաղ: 

2. Բնակարանների պատուհաններ 
Բնակարանների պատուհանների փոխարինում չի նախատեսվում: 

3. Առաջին հարկի հատակ 
Հատակի համար ջերմամեկուսացում չի նախատեսվում: 
Նախատեսվում է նկուղի լուսային բացվածքներում պատուհանների 

տեղադրում: 
4. Վերին հարկի ծածկ 

Ծածկի համար ջերմամեկուսացում չի նախատեսվում: 
5. Ընդհանուր միջանցքների արտաքին պատեր և աստիճանավանդակ 

Ընդհանուր միջանցքների արտաքին պատերը նախատեսվում է իրականացնել 
60 մմ հաստությամբ էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլի շերտով: 

Նախատեսվում է աստիճանավանդակում և հարթակներում տեղադրել 
մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ: 

Հաշվետու տարվա ընթացքում իրականացվել են ընտրված շենքի 
ջերմաարդիականացման նախագծային աշխատանքները, գնվել են անհրաժեշտ 
նյութերը և ընտրվել է շինարարական կազմակերպությունը: Շինարարական 
աշխատանքները մեկնարկել են օգոստոսին և նախատեսված է ավարտել 2013թ. 
դեկտեմբերին: 
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Ինստիտուցիոնալ մասով իրականացված աշխատանքները 
2013թ. հունվարին Ծրագրի փորձագետները, “Ավան–3” համատիրության 

ներկայացուցիչների հետ համատեղ, իրականացրել են հարցում Դ.Վարուժան թիվ 5 
և 6 շենքերի բնակիչների շրջանում: Նպատակն էր ուսումնասիրել այդ շենքերում 
էներգաարդյունավետության բարձրացման աշխատանքների իրականացման 
վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը, ինչպես նաև իրազեկել առաջարկվող 
ցուցադրական ծրագրի մասին:  

Բոլոր բնակիչներին նախապես տրամադրվել էր Ծրագրի փորձագետների 
կողմից մշակված ցուցադրական ծրագրի վերաբերյալ տեղեկատվական նյութ: 
Հարցմանը մասնակցել և աջակցել են նաև դիտարկվող շենքերի ակտիվ 
բնակիչները: 

Երկու շենքերում նախնական համաձայնություն են տվել 28-ական բնակարանի 
(ընդհանուր բնակարանների 78%-ը) սեփականատերերը, համասեփականատերերը 
կամ նրանց կողմից լիազորվածները: Հարցաթերթի օրինակը և արդյունքների 
վերլուծությունը տրված են 5-րդ հավելվածում: 

Ցուցադրական շենքի վերջնական ընտրության նպատակով Երևանի 
քաղաքապետարանի առաջարկությամբ ստեղծվել է աշխատանքային խումբ` 
Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի, Ավան վարչական շրջանի 
աշխատակազմի, Ծրագրի փորձագետների, ինչպես նաև “Ավան-3” 
համատիրության պատասխանատու ներկայացուցիչների մասնակցությամբ: Խմբի 
աշխատանքի հիմնական նպատակն էր աջակցել ցուցադրական ծրագրի 
իրագործմանը, և մասնավորապես` ցուցադրական շենքի վերջնական ընտրությանը:  

Խմբի անդամների կողմից, տեղում ուսումնասիրվել են Դ.Վարուժան թիվ 5 և 6 
շենքերում աշխատանքների իրականացմանը խոչընդոտող պայմանները, այն 
անմիջապես քննարկելով բնակիչների հետ: Արդյունքում նպատակահարմար 
գտնվեց ընտրել Դ.Վարուժան թիվ 6 շենքը, հաշվի առնելով, որ. 

• թիվ 6 շենքում բնակվում են ավելի շատ թվով բնակիչներ, քան թիվ 5 շենքում, 
• շենքը գտնվում է ավելի տեսանելի վայրում և իրոք կարող է հանդիսանալ 

ցուցադրական,  
• թիվ 6 շենքի կողմից պարտադիր վճարների հավաքագրման աստիճանը զգալի 

բարձր է համեմատած թիվ 5 շենքի հետ, 
• թիվ 5 շենքի շրջամերձ տարածքները ավելի շատ են օգտագործված տարբեր 

նպատակներով, հետ որոնք կարող են հանդիսանալ խոչընդոտ շինարարական 
աշխատանքների համար: 

2013թ. մայիսի 31-ին կայացավ Ավան վարչական շրջանի Դ.Վարուժան թաղ. 
թիվ 6 շենքի սեփականատերերի ընդհանուր ժողովում քննարկվել է շենքում 
ցուցադրական ծրագրի իրագործման հարցը և պատասխան է տրվել բնակիչների 
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բարձրացած հարցերին: Ծրագրի ներկայացուցիչները սեփականատերերին 
ծանոթացրել են շինարարության իրականացման ընթացքում և ծրագրի ավարտից 
հետո իրենց կողմից ստանձնվող պարտավորություններին, որոնք նշվել են շենքի 
սեփականատերերի ընդհանուր ժողովի արձանագրությունում: Ընդհանուր ժողովի 
արդյունքում 34 (94%) բնակարանների սեփականատերեր ստորագրությամբ 
հաստատել են ցուցադրական ծրագրին մասնակցելու իրենց համաձայնությունը: 

2013թ. հուլիսի 13-ին Ավան վարչական շրջանի ղեկավար Մ. Ջավադյանի մոտ 
կայացած աշխատանքային հանդիպման ժամանակ բոլոր շահառուների կողմերի 
հետ քննարկվել են իրականացվող ցուցադրական ծրագրի մեկնարկի հետ կապված 
խնդիրները, համագործակցության և պատասխանատվության շրջանակները:  
 
3.4. Էներգաարդյունավետության միջոցառումների իրականացում Ծրագրի 

կողմից տրամադրված խորհրդատվության արդյունքում  

 «Ալ Համռա Ռիել Իստեյթ Արմենիա» ՍՊԸ ք.Երևանում իրականացնում է 
«Կասկադ հիլզ» բնակելի համալիրի կառուցապատման աշխատանքները:  

Նշված ընկերության և ՄԱԶԾ 
միջև ստորագրվել է հուշագիր համա-
գործակցության մասին, որի համա-
ձայն Ծրագիրը խորհրդատվություն է 
տրամադրել կառուցապատողին, 
ապահովելու համար կառուցվող 
համալիրի շենքերի էներգաարդյունա-
վետության առավել բարձր ցուցա-
նիշներ: Ծրագիրը նաև իրականացնում 
է ջերմամեկուսացման աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողություն, ինչպես 
նաև մշակել է շենքերի էներգետիկ անձնագրեր (տես գլուխ 4): 

Բնակելի համալիրը բաղկացած է 8 շենքե-
րից (6 հատ մեկ-սեկցիանոց և 2 հատ երկ-
սեկցիանոց): 

Ծրագրի տրամադրված խորհրդատվու-
թյան արդյունքում փոփոխություններ են 
իրականացվել շենքերի սկզբնական նախա-
գծերում, մասնավորապես հիմնովին փոփոխվել 
է պատող կոնստրուկցիաների կառուցվածքը: 
Պատերի համար նախատեսվել է բարձրորակ 
ջերմամեկուսացում (տեղում փչվող երկկոմ-
պոնենտ պոլիուրեթան), լուծումներ են տրվել նաև շենքերի ծածկերի համար: 

 

 
Նկ.12. «Կասկադ հիլզ» բնակելի համալիրի 

եռաչափ մոդելը 

 
Նկ.13. «Կասկադ հիլզ» բնակելի 

համալիրի կառուցումը 
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Հենակետային (բազային) տարբերակի նկարագրությունը 
1.  Արտաքին պատեր 
Ըստ նախագծի շենքերի արտաքին պատերը կազմված են երկու շերտ 150 մմ 

հաստությամբ պեմզաբետոնե սնամեջ բլոկներից, որոնց միջև նախատեսված է 20-
30 մմ օդային միջնաշերտ: Պատերը արտաքինից երեսպատվում են 20-30 մմ 
հաստությամբ ֆելզիտե շերտով, որը շաղկապված է պատի հետ 40-50 մմ 
հաստությամբ ամրանավորված ց/ա շերտով: 

Արտաքին պատերի մեջ ներառված սյուների ու հեծանների համար 
ջերմամեկուսացում նախատեսված չէ 

2. Պատուհաններ և արտաքին (պատշգամբի և մուտքի) դռներ 
Տեղադրվում են ալյումինե, ջերմային կամրջակներով, երկշերտ ապակեպատ-

մամբ պատուհաններ և դռներ: 
3. Առաջին հարկի հատակ 
Առաջին հարկի հատակի համար ջերմամեկուսացում նախատեսված չէ: 
4. Վերին հարկի ծածկ 
Վերին հարկի ծածկի ջերմամեկուսացումը նախատեսված է 100 մմ հաստու-

թյամբ հանքային բամբակի շերտով: 
 

Առաջարկվող (ծրագրային) տարբերակի նկարագրությունը 
1. Արտաքին պատեր 
Երկու շերտ 150մմ հաստությամբ բլոկները փոխարինել մեկ շերտ 200 մմ 

ամրանավորված պեմզաբետոնե բլոկներով: Շենքի ամբողջ արտաքին պարագծով 
նախատեսվում է տեղում փչվող պոլիուրեթանի շերտ 40 մմ հաստությամբ: 

 

Ջերմամատակարարում 
Շենքերի ջերմամատակարարումն նախատեսվում է իրականացնել ներտնային 

անհատական երկկոնտուրանի գազի կաթսաներով: Որպես ջեռուցման սարքեր 
ընտրված են եվրոպական արտադրության ջեռուցման ալյումինե մարտկոցներ 
h=500 մմ: Նախագծով նախատեսված ջեռուցման մեկ մարտկոցի հզորությունը 
կազմում է 130 Վտ: Յուրաքանչյուր մարտկոցի մատակարարող առբերիչի վրա 
նախատեսված է ջերմության կարգավորիչ կափույր: Խողովակները մետաղա-
պլաստե են: Օդահեռացումը համակարգերից պետք է իրականացվի մարտկոցների 
վրա դեղադրված օդահան ծորանների միջոցով:  
 

Օդափոխություն 
Շենքերի խոհանոցներից և սանհանգույցներից օդափոխությունը նախատեսած 

է բնական` հորանների մեջ տեղադրված պոլիէթիլենային ∅125 մմ խողովակներով: 
Օդափոխության խողովակների վրա յուրաքանչյուր հարկի առաստաղի տակ 
նախատեսված է կարգավորիչ ճաղավանդակ: 
 



 

 
«Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ/00059937 ծրագիր               32 

3.5. Աջակցություն Էներգաարդյունավետ միջնակարգ դպրոցի կառուցմանը 
Երևանի Մալաթիա-Սեբաստիա համայնքում  

ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագիրը 
համագործակցում է Ամերիկայի Հայ 
Ավետարանչական ընկերության հետ՝ 
Ավետիսյանների անվան դպրոցի 
կառուցման գործընթացում էներգա-
խնայողության բաղադրիչի ներառման 
մասով: Դպրոցը հավակնում է միջազ-
գային LEED (Leadership in Energy and 
Environmental design) առաջնորդու-
թյուն շրջակա միջավայրի և էներ-
գետիկ նախագծման համար հավա-
ստագրին, որի պարտադիր նախա-
դրյալն է էներգախնայող և բնապահ-
պանության առումով մաքուր տեխ-
նոլոգիաների կիրառումը դպրոցի կա-
ռուցման և շահագործման ընթացքում:  

Ծրագրի կողմից տրամադրվում 
է տեխնիկական աջակցություն շենքի ջերմամեկուսացման աշխատանքներն իրակա-
նացնելու համար: Կիրառվող էներգախնայող միջոցառումների շնորհիվ շենքի 
էներգասպառումը կնվազի 30%-ով: Դպրոցի շինարարությունը ընթացքի մեջ է, 
ավարտը նախատեսվում է 2014թ. սեպտեմբերին: 
  
3.6. Հայաստանի Հանրապետության համայնքներում (բնակավայրերում) 

էներգաարդյունավետ անհատական բնակելի տների բազմակի 
օգտագործման նախագծերի և նախագծերի կատալոգի մշակում  

 Վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետությունում բնակելի տների 
շինարարությունը հիմնականում իրականացվում է մասնավոր կառուցապատողների 
կողմից, որոնք գերադասում են կառուցել ճարտարապետական տարբեր լուծումներ 
ունեցող հարմարավետ տներ: Սակայն, հաճախ, բնակելի տների նախագծման և 
շինարարության գործընթացներում անտեսվում է շենքերի ջերմային 
պաշտպանության, էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության խնդիր-
ները, որոնց հետևանքները զգացվում են հետագայում՝ շահագործման բարձր 
ծախսերի առկայությամբ:  

Ուստի անհրաժեշտություն է առաջանում մշակել պատող կոնստրուկցիաների 
ջերմային պաշտպանության բարձրացմանն ուղղված հատուկ լուծումներ 
նախագծման փուլում, որոնք նպաստում են ջեռուցման և օդորակման նպատակով 

 
Նկ.14. Երևանի Մալաթիա վարչական շրջանում 

«կանաչ» դպրոցի եռաչափ մոդելը 

 
Նկ.15. Երևանի Մալաթիա վարչական շրջանում 

«կանաչ» դպրոցի կառուցումը 
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ծախսվող էներգիայի խնայողությանը, կբարելավեն բնակարանների 
հարմարավետության պայմանները և կնվազեցնեն մթնոլորտ արտանետվող 
ջերմոցային գազերի ծավալը: 

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինու-
թյան նախարարության պատվերով վերջին տարիներին 
մշակվել և հրատարակվել են անհատական բնակելի 
տների բազմակի օգտագործման oրինակելի նախագծերի 
թվով 3 կատալոգներ, որոնք միավորվել են 41 բնակելի 
տների նախագծերի գովազդային տեղեկագրերը:  

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության 
առաջարկությամբ Ծրագրի շրջանակներում մշակվել են 
անհատական, էներգաարդյունավետ բազմակի 
օգտագործման հինգ տիպի առանձնատների 
նախագծեր:  

Նախագծերից երկուսը մշակվել են «կանաչ» 
ճարտարապետության որոշ սկզբունքների ներառմամբ 
(շահագործվող «կանաչ» տանիքով, վերականգնվող 
էներգիայի աղբյուրների օգտագործման լուծումներով), 
բացի դրանից երկու բնակելի տների նախագծերը 
նախատեսված են փուլային զարգացման հնարավորու-
թյամբ: 

Նշված բնակելի տները նախագծվել են 
հանրապետությունում գործող նորմատիվատեխնիկա-
կան փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին 
համապատասխան՝ ժամանակակից տեխնոլոգիաների և 
նյութերի կիրառմամբ, հաշվի առնելով էներգա-
արդյունավետության ոլորտի միջազգային լավագույն 
փորձը:  

Նախագծված բնակելի տների պատող 
կոնստրուկցիաների (պատեր, նկուղի ծածկ և 
վերնածածկ) համար նախատեսված է ջերմա-
մեկուսացում: Ընդ որում, Հայաստանի Հանրապետության 36 բնակավայրերից 2 
յուրաքանչյուրի համար, ըստ բնակավայրի ջեռուցման շրջանի աստիճան-օրերի և 
կոնստրուկցիայի պահանջվող ջերմափոխանցման դիմադրության արժեքի, 
հաշվարկվել ու տրվել են ջերմամեկուսիչ նյութերի պահանջվող հաստությունները: 
Տների ջերմամեկուսացման համար նախատեսված են հայաստանյան շուկայում 

                                                 
2 Ըստ «Շինարարական կլիմայաբանություն» ՀՀՇՆ II-7.01-2011 ընդունված դասակարգման: 

 

 

 

 

 
Նկ.16. Կատալոգում 
ներառված շենքերի եռաչափ 
մոդելները 
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առկա և մատչելի ջերմամեկուսիչ նյութերի չորս տարբերակ (նաև 
տարբերակների/նյութերի զուգակցում)՝ հանքային բամբակ, էքստրուդացված 
փրփրապոլիստիրոլ, փրփրապոլիուրեթան և բիտումային կապակցանյութով 
փքեցված պեռլիտ: 

Նախագծերում նախատեսվել են նաև էներգաարդյունավետության ժամանա-
կակից պահանջներին համապատասխանող դռներ և պատուհաններ, արևապաշտ-
պան միջոցներ, ջերմամատակարարման, տաք ջրամատակարարման և օդափո-
խության համակարգեր, վերականգնվող էներգիայի աղբյուր, մասնավորապես, 
արևային ջրատաքացուցիչ կոլեկտորների համակարգ` համակցված ջերմամատա-
կարարման համակարգին, էներգաարդյունավետ լուսավորության համակարգ և 
այլն:  

Բոլոր 5 բնակելի տների համար հաշվարկվել են տների ջերմատեխնիկական 
ցուցանիշները, լրացվել էներգետիկ անձնագրերը և որոշվել էներգաարդյունա-
վետության դասերը: 

Նախագծերը անցել են պաշտոնական փորձաքննություն, ստանալով դրական 
եզրակացություններ և ներկայացվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքա-
շինության նախարարություն՝ հաստատման և պաշտոնական կայքում այդ նախա-
գծերի տեղադրման համար: Բացի դրանից մշակված նախագծերը ներառվել են 
գովազդային նպատակով մշակված Կատալոգի մեջ: 
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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: 

Շենքերի էներգետիկ փաստացի և պահանջվող ցուցանիշների 
համեմատության նպատակով՝ հաշվետու տարվա ընթացքում իրականացվել է 
էներգետիկ աուդիտ և էներգետիկ անձնագրերի կազմում հետևյալ շենքերի համար՝ 

• Գորիսում շահագործման հանձնված ցուցադրական բազմաբնակարան շենք,  

• Երևանում գոյություն ունեցող վերակառուցվող/ջերմաարդիականացվող 
բազմաբնակարան շենք, 

• Երևանում կառուցվող և/կամ շահագործման հանձնված 5 նոր բազմաբնա-
կարան շենքեր: 

4.1. Գորիս քաղաքի Մաշտոցի փողոցի 151ա հասցեում կառուցված 
էներգաարդյունավետ ցուցադրական շենքի էներգետիկ աուդիտ 

Աշխատանքի նպատակը  
Աշխատանքը իրականացվել է շենքի Էներգետիկ աուդիտի 

մեթոդաբանության փորձարկման, շենքի էներգասպառման և ջերմատեխնիկական 
ցուցանիշների վերլուծության, հաշվարկային և փաստացի ցուցանիշների 
համեմատության, էներգետիկ անձնագրի կազմման, ինչպես նաև շենքի 
արդյունավետ էներգետիկ կառավարմանը վերաբերող առաջարկությունների 
ներկայացման համար: Ամբողջական հաշվետվությունը հասանելի է Ծրագրի վեբ-
կայքում՝ http://www.nature-ic.am/res/pdfs/documents/2013/Mush-Goris-joint-report-
2013.pdf:  

Կիրառված մեթոդաբանությունը 
Շենքի էներգետիկ աուդիտի ժամանակ իրականացվել են հետևյալ 

նախապատրաստական աշխատանքները` 
 ուսումնասիրության վերաբերյալ բնակիչները և սատարող ընտանիքները 

նախապես տեղեկացվել են համապատասխան գրություններով, 
 շենքում էներգակիրների օգտագործման մասին տեղեկությունները 

հավաքագրվել են էլեկտրաէներգիայի, տաք և սառը ջրի հաշվիչների և ջեռուցման 
մարտկոցների վրա տեղադրված ջերմային էներգիայի հաշվառքի անհատական 
սարքերի (ալոկատորներ) ցուցմունքների հիման վրա (ալոկատորի ընդհանուր 
տեսքը բերված է 17-րդ նկարում): 

http://www.nature-ic.am/res/pdfs/documents/2013/Mush-Goris-joint-report-2013.pdf
http://www.nature-ic.am/res/pdfs/documents/2013/Mush-Goris-joint-report-2013.pdf


 

 
«Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ/00059937 ծրագիր               36 

 շենքի էներգետիկ աուդիտի (ուսումնասիրության) 
համար անհրաժեշտ ներսենյակակին օդի ջերմաստիճանային 
ռեժիմների մոնիտորինգը իրականացվել է 15.01.2013-01.03.2013 
ժամանակահատվածի ընթացքում, համապատասխան սարքերի 
օգնությամբ,  

 շենքի բոլոր սենքերում և արտաքին միջավայրում 
տեղադրվել են օդի ջերմաստիճանի և հարաբերական 
խոնավության գրանցման 52 հատ դյուրակիր սարք (սարքերի 
ընդհանուր տեսքը բերված է 18-րդ նկարում): 

 

Շենքի արտաքին պատող կոնստրուկցիաների 
ջերմափոխանցման բերված դիմադրությունները 
հետազոտվել են մի քանի եղանակով` 

  հաշվարկային եղանակով՝ նախագծային և 
մոնիտորինգի արդյունքում արձանագրված փաստացի 
ջերմաստիճանային ցուցանիշների համաձայն (էներ-
գետիկ անձնագիր), 

 պատող կոնստրուկցիաների ջերմափոխանցում 
չափող TESTO 435 տիպի սարքով, 

 հետադարձ հաշվարկով` ըստ ջեռուցման հա-
մար շենքում սպառված (բնական գազի ծավալների) 
էներգակիրների ծախսի և տարբեր սենքերում ջերմաս-
տիճան գրանցող սարքերով չափված ջերմաստիճան-
ների, շենքի համար միջինացված տվյալների: 

Հետազոտություններ են կատարվել նաև Testo 
875-2 մոդելի ինֆրակարմիր ջերմացույց սարքով: 

Շենքի ջերմաստիճանային տվյալները  
Գրանցված ջերմաստիճանային տվյալների 

հիման վրա հաշվարկվել են շենքի բոլոր բնակա-

 
Նկ.17. Ջերմային  

էներգիայի 
հաշվառքի 

անհատական սարք 

 

 
Նկ.18. Ջերմաստիճան և օդի հարաբերական խոնավություն գրանցող սարքերի (DataLogger) 

արտաքին տեսքը: 
 

 
Նկ.19. Testo 435 սարքի 

արտաքին տեսքը 

 
Նկ.20. Testo 875-2 մոդելի 
ինֆրակարմիր ջերմացույց 
սարքի արտաքին տեսքը 
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րանների, ընդհանուր օգտագործման տարածքների ներքին և արտաքին օդի միջին 
ջերմաստիճանները, ընտրանքային ձևով արձանագրվել են նաև ներսենյակային 
օդի հարաբերական խոնավությունը և ցողի կետի ջերմաստիճանը: 

Շենքի սենքերի և արտաքին միջավայրի միջինացված ջերմաստիճանների 
պատկերը տրված է 21-րդ նկարում: 

 
Նկ.21. Գորիսի շենքի ներսի և արտաքին միջավայրի օդի ջերմաստիճանների միջինացված 

տվյալների գրաֆիկական պատկեր 

էներգակիրների օգտագործումը 
Շենքի էներգետիկ բնութագրերը հաշվարկվել են շենքի ջեռուցվող մասի 

համար, որը կազմում է 812 մ2 և իր մեջ ներառում է բնակարանները (0.00 նիշից 
9.00 նիշը) և աստիճանավանդակները (0.00 նիշից մինչև 9.00): 

 

Նկ.22. Շենքում էներգակիրների ծախսն ըստ նպատակային սպառման 

Շենքում սպառվող բոլոր էներգակիրների (էլեկտրաէներգիա, տաք ջուր, 
ջերմային էներգիա) հաշվառումը իրականացվում է բնակարանների մակարդակով: 

Շենքում էներգակիրների փաստացի օգտագործման վերլուծությունը (2013թ.-ի 
հունվարի 15-ից 2013թ.-ի մարտի 1-ը) բերված է 22-րդ նկարում: 

Շենքի էներգետիկ ցուցանիշների վերլուծություն 
ա) Չափագրվել են երկրաչափական ցուցանիշները (մակերես, շերտի նյութ և 

հաստություն) ըստ փաստացի կառուցված կոնստրուկցիայի տեսակի: Հաշվարկ-
ներում օգտագործվել են նախագծային, տեղեկատու և նյութերի նմուշների ջերմա-
հաղորդականության գործակիցների լաբորատոր փորձաքննությունների արդյունք-

4
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14
16
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22

°C
 

ժամ 

Բնակարաններ 

Հանդիսությունների սրահ 

Աստիճանավանդակներ 

Նկուղ 

Նախամուտք 

Արտաքին միջավայր 

44% 

22% 

18% 

6% 5% 5% Բնակարանների ջեռուցում 

Տաք ջրամատակարարում 

Հանդիսությունների սրահի 
ջեռուցում 
Կերակրի պատրաստում 

Ընդհանուր տարածքների ջեռուցում 

Լուսավորություն, Կենցաղային 
տեխնիկա 
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ների տվյալները: Արդյունքում շենքի պատող կոնստրուկցիաների ջերմափոխանց-
ման բերված ընդհանուր դիմադրությունը կազմել է Rբերվ.

պ.կ.= 2.04 (մ2·°C/Վտ): 
բ) Շենքի պատող կոնստրուկցիաների ջերմափոխանցման բերված դիմա-

դրությունները հետազոտվել են նաև պատող կոնստրուկցիաների ջերմափոխանցում 
չափող TESTO 435 տիպի սարքով, որի արդյունքները բերված են 3-րդ աղյուսակում: 

 

Աղյուսակ 3. Շենքի պատող կոնստրուկցիաների ջերմափոխանցման բերված դիմադրությունները 

Ցուցանիշ Նշանակում 
Չափման 
միավոր 

Միջանցքի 
պատ 

Հանդիսու-
թյունների 

սրահի 
պատ 

6-րդ 
բնակա-
րանի 
պատ 

Ջերմափոխանցման արժեք U value Վտ/մ2·°C 0.92 0.17 0.92 
Հարաբերական խոնավություն rH % 53 55.6 53 
Ջերմափոխանցման 
դիմադրություն 

R value մ2·°C/Վտ 1.09 5.75 1.08 

Արտաքին միջավայրի օդի 
ջերմաստիճան 

Tout °C 8.5 7.4 8.5 

Կոնստրուկցիայի ներքին 
մակերևույթի միջին 
ջերմաստիճան 

Tw °C 16.1 16.8 16.1 

Ներսենյականյին օդի 
ջերմաստիճան 

Ti °C 17.1 17.1 17.1 

գ) Շենքի պատող կոնստրուկցիաների ջերմափոխանցման բերված ընդհա-
նուր դիմադրությունը ստուգվել է նաև հետադարձ հաշվարկով ըստ ջեռուցման 
համար շենքում սպառված էներգակիրների ծախսի (էլեկտրաէներգիայի և բնական 
գազի հաշվիչների ցուցմունքների համաձայն, հաշվի են առնելով ոչ ջերմային 
ծախսերը) և ջերմաստիճանը գրանցող դյուրակիր սարքերով չափված 
ջերմաստիճանների, շենքի համար միջինացված տվյալները` 15.01.2013-01.03.2013 
ժամանակահատվածի կտրվածքով: 

Աղյուսակ 4. Շենքի ջերմատեխնիկական և էներգետիկ ցուցանիշները 

Ցուցանիշ Նշանակում Չափման միավոր Արժեքը 
Սպառված ջերմային էներգիան Q կՎտժ/ամիս 12 467 
Ներքին օդի միջին ջերմաստիճանը tներս °C 19.2 
Արտաքին օդի միջին ջերմաստիճանը tդուրս °C 6.1 
Ջեռուցման օրերի թիվը n °C 35 
Աստիճան-օրերի բերված արժեքը D ՕC·օր 458 
Ջերմափոխանցման բերված ընդհանուր 
դիմադրությունը 

R մ2· ОC/Վտ 2.29 

 

ա) և գ) տարբերակների արդյունքում ստացված, ջերմափոխանցման բերված 
ընդհանուր դիմադրությունների ցուցանիշների տարբերությունը կազմում է 12.3 %, 



Ծրագրի 2013թ. հաշվետվություն 
 

39   

որը հաշվի առնելով ընդունված մեծությունների, սարքերի, չափումների ճշտության 
դասը և մեծ քանակը համարվում է բավարար:  

դ) Բացի, վերոնշված տարբերակների, շենքի պատող կոնստրուկցիաները 
հետազոտվել են նաև ինֆրակարմիր խցիկով (ջերմացույց): Նկարներից պարզ 
երևում է ինչպես շենքի ընդհանուր ջերմամեկուսացված վիճակը այնպես էլ ցրտի 
կամրջակների բացակայությունը: 

 
Նկ.23. Գորիս, Մաշտոցի 151ա, հյուսիսային կողմ, 15.01.2013թ.: 

Լուսանկարը նկարվել է Testo 875-2 սարքով: 

Շենքի ջերմային հարմարավետության մակարդակը ջեռուցման ժամանակա-
շրջանում կազմել է 95.5% (ջերմային էներգիայի տեսակարար ծախսի փաստացի և 
նորմատիվային ցուցանիշների հարաբերություն): 

Ջերմատեխնիկական և էներգետիկ հիմնական ցուցանիշների համեմատու-
թյունը բերված է 5-րդ աղյուսակում: 

 
Նկ.24. Գորիս, Մաշտոցի 151ա, հարավային կողմ, 15.01.2013թ.: 

Լուսանկարը նկարվել է Testo 875-2 սարքով: 

Աղյուսակ 5. Ջերմատեխնիկական և էներգետիկ հիմնական ցուցանիշներիը 

Ցուցանիշ 
Չափման 
միավոր 

Պահա
նջվող 

Հենակետա-
յին  

Լրամշակ-
ված  

Փաստացի 
նորմավորվող 

Արտաքին պատող կոն-
ստրուկցիաների ջերմա-
փոխանցման բերված 
դիմադրությունները 

մ2·°C/Վտ 2.72 0.61 2.18 2.04 
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Ջեռուցման և օդափոխու-
թյան համար ջերմային 
էներգիայի տեսակարար 
ծախսը 

կՎտժ/մ2·տ
արի 

75 216 78 82 

Ջեռուցման և օդա-
փոխության համար 
ջերմային էներգիայի 
ծախսը 

կՎտժ/տար
ի 

60693 175802 63164 66862 

Շենքում ջերմային էներգիայի տեսակարար ծախսի նախագծային ցուցանիշը 
կազմում է մոտ 78 կՎտժ/մ2 տարի, մոնիտորինգի արդյունքում այդ ցուցանիշը 
կազմել է մոտ 82 կՎտ*ժ/մ2

 տարի արժեքը: 

Եզրակացություններ 
 Շենքի նախագծի հենակետային տարբերակի լրամշակման արդյունքում` 

ջեռուցման և օդափոխության համար ջերմային էներգիայի հաշվարկային 
տեսակարար բնութագիրը բարելավվել է 2.8 անգամ: Դրա արդյունքում հնարավոր 
է եղել շենքում ապահովել ջեռուցման 95.5% հարմարավետության փաստացի 
մակարդակ և բավական մատչելի ջեռուցում բնակիչների համար (մոտ 250 դրամ/մ2 

տարի): 
 Էներգաարդյունավետ նախագծման և շինարարության շնորհիվ շենքի 

էներգաարդյունավետության դասը բարելավվել է՝ 
- Ըստ “Тепловая защита зданий” МСН 24-01-2011 միջպետական 

շինարարական նորմի «E»-ից մինչև «C»: 
- Ըստ «Շենքի էներգետիկական բնութագիր. շենքերի էներգետիկական 

բնութագրի արտահայտման ու էներգաարդյունավետության սերտիֆիկացման 
մեթոդներ» ՀՍՏ ԵՆ 15217:2012 ստանդարտի «G»-ից մինչև «C»: 

  
Նկ.25. Էներգաարդյունավետության պիտակն 

ըստ МСН 24-01-2011 միջպետական 
շինարարական նորմի 

Նկ.26. Էներգաարդյունավետության պիտակն ըստ 
ՀՍՏ ԵՆ 15217:2007 ստանդարտի 
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 Կառուցված շենքի բոլոր արտաքին պատող կոնստրուկցիաների 
ջերմափոխանցման բերված դիմադրությունները բավարարում են գործող 
նորմատիվային պահանջներին: 

 Բնակարանների ննջասենյակների և հյուրասենյակների պատուհանների 
վրա տեղադրված օդի ներածման փականները ավտոմատ կերպով ապահովում են 
բնակարանների օդափոխության և ներսենքային օդի հարաբերական խոնավության 
հարմարավետ պայմաններ: 

 Բոլոր բնակարաններում և ընդհանուր օգտագործման տարածքներում 
լուսավորությունը ամբողջությամբ իրականացվում է էներգաարդյունավետ 
կոմպակտ ֆլյուրոսցենտային լամպերի միջոցով, որի հետևանքով տարեկան 
տնտեսվում է 7217.7 կՎտժ էլեկտրաէներգիա: 

 Շենքի ջեռուցման համար առաջնային էներգիայի խնայողության ներուժը 
(նախագծի հենակետային տարբերակի և փաստացի նորմավորվող արժեքների 
տարբերություն) կազմում է շուրջ 60%, կամ մոտ 110 000 կՎտժ/տարի (կաթսաների 
92% ՕԳԳ-ի և բնական գազի 8000 կկալ/նմ3 ստորին բանվորական ջերմատվության 
դեպքում): 

 Շենքում ջերմային էներգիայի տեսակարար ծախսի նախագծային 78 
կՎտժ/մ2 տարի արժեքը ավելացել է մոտ 5%-ով և կազմել է շուրջ 82 կՎտժ/մ2 տարի: 

 Շենքում CO2-ի արտանետումների կրճատումը նախագծի հենակետային 
տարբերակի համեմատ կազմում է՝ 

- տարեկան 25 տ, 
- շենքի ծառայության ժամկետի ընթացքում (20 տարի)՝ 500 տ, 
- մինչև Ծրագրի ավարտը (2015թ.)՝ 75 տ:  
 Շենքի համար կազմվել է էներգետիկ անձնագիրը (հավելված 2): 
 Տանիքային գազի կաթսաների շահագործումը իրականացվում է սատարող 

ընտանիքների կողմից, որոնք սակայն չունեն նմանատիպ աշխատանք 
իրականացնելու համար համապատասխան բավարար գիտելիքներ (որակավորում): 

 Ընդհանուր օգտագործման լվացքատան օգտագործումը չի կանոնա-
կարգվում: 
 Սույն աշխատանքի ընթացքում հաջողությամբ փորձարկվեց և լրամշակվեց 
էներգետիկ աուդիտի մեթոդաբանությունը, որը հիմք հանդիսացավ շենքի 
էներգետիկ անձնագրի ստանդարտի մշակման համար: 

 

4.2. Շենքերի էներգետիկ անձնագրերի կազմումը 
 

Երևանում ջեռուցման ժամանակաշրջանը տևում է 140 օր: Այդ ընթացքում 
արտաքին օդի միջին ջերմաստիճանը 1°C է, իսկ առավել ցուրտ հնգօրյակի միջին 
ջերմաստիճանը` -19°C: 

«Շինարարական ջերմաֆիզիկա պատող կոնստրուկցիաների» ՀՀՇՆ II-7.02-95 
նախագծման նորմերի համաձայն՝ Երևանում բնակելի շենքերի պատող 



 

 
«Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ/00059937 ծրագիր               42 

կոնստրուկցիաների համար պահանջվող նվազագույն ջերմափոխանցման 
դիմադրությունները բերված են 6-րդ աղյուսակում:  

Աղյուսակ 6. Շենքերի պատող կոնստրուկցիաների ջերմափոխանցման պահանջվող 
դիմադրությունները 

Պատող կոնստրուկցիաներ 
Պահանջվող արժեքները 

(մ2·°C)/Վտ 
Պատեր 2.46 
Վերնածածկեր և արտաքին օդից մեկուսացնող ծածկեր 3.53 
Սառը նկուղների և ձեղնահարկերի ծածկեր 3.23 
Պատուհաններ, պատշգամբային դռներ 0.39 

 

Շենքում գազի անհատական կաթսաների ՕԳԳ-ն ընդունվել է 92%, բնական 
գազի ջերմարարությունը 8,000 կկալ/ն.մ3: 

Երևանում ջերմաարդիականացվող ցուցադրական բնակելի շենք 
Որպես ցուցադրական ընտրվել է ԱI-451 ԿՊ1պ/9 սերիայի շենքը, որը 

բավականաչափ տարածված է հանրապետության տարբեր քաղաքներում:  
Աշխատանքը կատարվել է 

ցուցադրական շենքի չափագրու-
թյան արդյունքների և նախագծի 
ջերմաարդիականացված տարբե-
րակի էներգետիկ ուսումնասիրու-
թյան հիման վրա: Չափագրության 
արդյունքների տվյալների հիման 
վրա կատարված ջերմափոխանց-
ման դիմադրության հաշվարկները 
ցույց են տալիս, որ շենքի 

արտաքին պատող կոնստրուկցիաների ջերմափոխանցման դիմադրության 
արժեքները զգալի ցածր են ՀՀ-ում գործող նորմերի պահանջներից: 

Շենքի էներգետիկ ցուցանիշների տարբերակների համեմատությունը բերված 
է 7-րդ աղյուսակում: 

Աղյուսակ 7. Շենքի էներգետիկ ցուցանիշները 

Ցուցանիշ 
Ջեռուցման և օդափոխության 
համար ջերմային էներգիայի 

տեսակարար ծախսը 

Ջեռուցման և 
օդափոխության համար 

ջերմային էներգիայի ծախսը 
Չափման միավոր կՎտ·ժ/(մ2·տարի) կՎտ·ժ/տարի 
Հաշվարկային/ 
նախագծային արժեք 

162 385770 

Փաստացի արժեք 177 493717 
Ցուցանիշի առաջարկվող 
արժեք 

75 209542 

  
Նկ.27. Ավան վարչական շրջանում ցուցադրական 

շենքի տեսքը և ջերմային պատկերը 
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Շենքի ջերմաարդիականացման արդյունքում CO2 տարեկան արտանետումները 
կկրճատվեն մոտ 63 տ-ով, և կկազմեն մոտ 46 տ/տարի: 

 Էներգաարդյունավետ նախագծման և շինարարության շնորհիվ շենքի 
էներգաարդյունավետության դասը կբարելավվի՝ 

- ըստ “Тепловая защита зданий” МСН 24-01-2011 միջպետական շինարա-
րական նորմի «E»-ից մինչև «C»: 

- ըստ «Շենքի էներգետիկական բնութագիր. շենքերի էներգետիկական բնու-
թագրի արտահայտման ու էներգաարդյունավետության սերտիֆիկացման 
մեթոդներ» ՀՍՏ ԵՆ 15217:2012 ստանդարտի «G»-ից մինչև «C»: 

Շենքի էներգետիկ անձնագիրը բերված է 2-րդ հավելվածում: 

  

Նկ.28. Էներգաարդյունավետության պիտակն 
ըստ МСН 24-01-2011 միջպետական 

շինարարական նորմի 

Նկ.29. Էներգաարդյունավետության պիտակն 
ըստ ՀՍՏ ԵՆ 15217:2012 ստանդարտի 

Երևան քաղաքում կառուցվող «Կասկադ Հիլզ» բնակելի համալիր 
Աշխատանքը կատարվել է ցուցադրական մեկ և երկու սեկցիանոց շենքերի 

հենակետային և առաջարկվող նախագծերի էներգետիկ ուսումնասիրության հիման 
վրա: 

Շենքերի ներսում 20°C ջերմաստիճան (100% հարմարավետության մակարդակ) 
պահպանելու համար ջերմային էներգիայի տեսակարար ծախսը առաջարկվող 
փոփոխությունների արդյունքում կկազմի՝ 

• Մեկ սեկցիանոց շենքում, մոտ՝ 46.7 կՎտժ/մ2տարի 
• Երկու սեկցիանոց շենքում՝ մոտ 44 կՎտժ/մ2տարի 

CO2-ի տարեկան արտանետումները կկրճատվեն՝ 
• Մեկ սեկցիանոց շենքում, մոտ՝ 12.8 տ-ով, և կկազմեն մոտ 24 տ/տարի, 
• Երկու սեկցիանոց շենքում, մոտ` 23.4 տ-ով, և կկազմեն մոտ 45.1 

տ/տարի: 
Շենքերի ամբողջ համալիրում (8 շենք) CO2-ի տարեկան արտանետումները 

կկրճատվեն մոտ՝ 87.4 տ-ով, և կկազմեն մոտ՝ 270.4 տ/տարի: 



 

 
«Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ/00059937 ծրագիր               44 

Շենքերի համար կազմվել են էներգետիկ անձնագրեր և էներգաարդյունա-
վետության պիտակներ: 

 Մեկ սեկցիանոց շենքի Էներգաարդյունավետ նախագծման և 
շինարարության շնորհիվ շենքի էներգաարդյունավետության դասը կբարելավվի՝ 

- ըստ “Тепловая защита зданий” МСН 24-01-2011 միջպետական շինարա-
րական նորմի « D»-ից մինչև «B»: 

- ըստ «Շենքի էներգետիկական բնութագիր. շենքերի էներգետիկական բնու-
թագրի արտահայտման ու էներգաարդյունավետության սերտիֆիկացման 
մեթոդներ» ՀՍՏ ԵՆ 15217:2012 ստանդարտի «F»-ից մինչև «D»: 

  
Նկ.30. Էներգաարդյունավետության պիտակն 

ըստ МСН 24-01-2011 միջպետական 
շինարարական նորմի 

Նկ.31. Էներգաարդյունավետության պիտակն ըստ 
ՀՍՏ ԵՆ 15217:2012 ստանդարտի 

 Երկու սեկցիանոց շենքի Էներգաարդյունավետ նախագծման և 
շինարարության շնորհիվ շենքի էներգաարդյունավետության դասը կբարելավվի՝ 

- ըստ “Тепловая защита зданий” МСН 24-01-2011 միջպետական շինարա-
րական նորմի « C-»-ից մինչև «B+»: 

- ըստ «Շենքի էներգետիկական բնութագիր. շենքերի էներգետիկական 
բնութագրի արտահայտման ու էներգաարդյունավետության սերտիֆիկացման 
մեթոդներ» ՀՍՏ ԵՆ 15217:2012 ստանդարտի «F»-ից մինչև «D»: 



Ծրագրի 2013թ. հաշվետվություն 
 

45   

  
Նկ.32. Էներգաարդյունավետության պիտակն 

ըստ МСН 24-01-2011 միջպետական 
շինարարական նորմի 

Նկ.33. Էներգաարդյունավետության պիտակն ըստ 
ՀՍՏ ԵՆ 15217:2012 ստանդարտի 

Երևանում նոր կառուցված բազմաբնակարան շենքեր 

Նպատակ ունենալով մանրամասն ուսումնասիրել ՀՀ-ում նոր կառուցվող 
բազմաբնակարան շենքերի ջերմատեխնիկական ցուցանիշները՝ ծրագրի 
շրջանակներում ուսումնասիրվել է Երևան քաղաքում նոր կառուցված 
բազմաբնակարան 35 շենք, որոնցից 8-ի արտաքին պատող կոնստրուկցիաների 
ջերմափոխանցման դիմադրության հաշվարկային ցուցանիշները 
համապատասխանում են, կամ մոտ են ՀՀՇՆ II-7.02-95 «Շինարարական 
ջերմաֆիզիկա շենքերի պատող կոնստրուկցիաների» շինարարական նորմերի 
պահանջներին: Նշված շենքերի կառուցապատողների և սեփականատերերի հետ 
բանակցությունների արդյունքում 3 շենքերի համար (Հր. Քոչարի 41, Քեռու փ. 35 և 
Արաբկիր 27 փ.) լրացվեցին էներգետիկ և տեխնիկական անձնագրեր և կազմվեցին 
էներգաարդյունավետության պիտակներ: 

Շենքերի մասին ընդհանուր տեղեկությունները բերված են 8-րդ աղյուսակում: 

Աղյուսակ 8. Պատող կոնստրուկցիաների ջերմափոխանցման պահանջվող դիմադրությունը 

Հասցե 
Հարկերի 
քանակը 

Ծավալը, մ3 
Բարձրություն, 

մ 
Ընդհանուր 

մակերեսը, մ2 
Հր. Քոչարի 41. 13 21 249 45.15 6 118 
Քեռու փ. 35 18 79 621 61.2 23 418 
Արաբկիր 27 փ. 14 25 570 47.5 7536 
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Բազմաբնակարան շենք Հր. Քոչարի 41 հասցեում («Շառոյան-Սարյան» ՍՊԸ) 

Շենքի արտաքին պատող կոնստրուկցիաների նկարագրությունը 
1.  Արտաքին պատեր 
Ըստ նախագծի շենքի արտաքին պատերը կազմված են երկու շերտ 200 մմ 

բետոնե բլոկներից (400մմ): Պատերը արտաքին կողմից երեսպատվել են 40մմ 
հաստությամբ տուֆե սալիկներով: Իսկ պատի ներքին մակերևույթի վրա 
իրականացվել է 70 մմ հաստությամբ ջերմամեկուսիչ շերտ, այնուհետև 20մմ գաջի 
շերտ:  

2.  Պատուհաններ և արտաքին (պատշգամբի և 
մուտքի) դռներ 

Շենքում տեղադրված են երկշերտ (երկու ապակիով), 
60մմ պրոֆիլի հաստությամբ, մետաղապլաստե 4 խցանի 
շրջանակով պատուհաններ ու դռներ, որոնց ջերմային 
դիմադրությունը կազմում է 0.48 մ2·°C/Վտ:  

3. Առաջին հարկի հատակ  
Առաջին հարկի հատակի, ինչպես նաև արտաքին 

պատերի մեջ ներառված սյուների ու հեծանների համար 
ջերմամեկուսացում նախատեսված չէ: 

4. Վերին հարկի ծածկ  
Վերին հարկի ծածկի 150 մմ հաստությամբ միաձույլ երկաթբետոնե սալի վրա 

իրականացված է գոլորշամեկուսիչ շերտ, 30 մմ հաստությամբ էքստրուդացված 
փրփրապոլիստիրոլի շերտ և 150 մմ հաստությամբ խարամի շերտ, որը ծածկված է 
50 մմ հաստությամբ հարթեցնող ց/ա շերտով, որի վրայից իրականացված է 
ջրամեկուսիչ շերտ: 

5. Պատշգամբներ 
Պատշգամբների բետոնե սալերի համար ջերմամեկուսացում նախատեսված չէ: 

Ջերմամատակարարում 
Շենքի ջերմամատակարարումը իրականացվում է ներտնային անհատական 

երկկոնտուրանի գազի կաթսաներով, իսկ սառնամատակարարումը իրականացվում 
է օդի լավորակման անհատական սարքերով (յուրաքանչյուր բնակարանի համար): 
Աստիճանավանդակները և հարթակների ջերմամատակարարում նախատեսված չէ: 

Օդափոխություն 
Բնակարանների խոհանոցներից, սանհանգույցներից օդափոխությունը 

նախատեսած է բնական` հորանների մեջ տեղադրված պոլիէթիլենային ∅100 մմ 
խողովակներով: Օդափոխության խողովակների վրա յուրաքանչյուր հարկի 
առաստաղի տակ նախատեսված է օդափոխիչ: Մեխանիկական օդափոխության 
համակարգ նախատեսված չէ: 

 
Նկ.34. Բազմաբնակարան 

շենք Հր.Քոչարի 41 (Երևան) 
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Շենքի համար կազմված են տեխնիկական և էներգետիկ անձնագրեր, ինչպես 
նաև տրված է համապատասխան էներգաարդյունավետության դաս և պիտակ: 

 

  
Նկ.35. Էներգաարդյունավետության պիտակն ըստ 

МСН 24-01-2011 միջպետական շինարարական 
նորմի 

  Նկ.36. Էներգաարդյունավետության պիտակն ըստ ՀՍՏ 
ԵՆ 15217:2012 ստանդարտի 

Բազմաբնակարան շենք Քեռու փ. 35 հասցեում («Ավնիկ» ՍՊԸ) 

Շենքի արտաքին պատող կոնստրուկցիաների նկարագրությունը 
1. Արտաքին պատեր 

Նախագծի համաձայն, շենքի արտաքին պատերը օդափոխվող օդային 
միջնաշերտով են: Արտաքին պատերի հիմնական մասը 300մմ հաստությամբ 
բետոնից է, և 200մմ հաստությամբ բլոկներից, որի վրա իրականացված է 
գոլորշամեկուսիչ շերտ: Պատերի ջերմամեկուսացումը իրականացված է ներսից՝ 
60մմ հաստությամբ փքեցված պեռլիտի սալիկներով, որի վրա իրականացվում է 20 
մմ գաջի շերտ, կամ փքեցված պեռլիտի փոշու և գաջի խառնուրդի սվաղով: 

1. Պատուհաններ և արտաքին (պատշգամբի և 
մուտքի) դռներ 

Շենքում տեղադրված են երկշերտ (երկու ապակիով), 
60մմ պրոֆիլի հաստությամբ, մետաղապլաստե 4 խցանի 
շրջանակով պատուհաններ ու դռներ, որոնց ջերմային 
դիմադրությունը կազմում է 0.48 մ2·°C/Վտ:  

2. Առաջին հարկի հատակ  
Առաջին հարկի հատակի, ինչպես նաև արտաքին 

պատերի մեջ ներառված սյուների ու հեծանների համար 
ջերմամեկուսացում նախատեսված չէ: 

3. Վերին հարկի ծածկ  

 
Նկ.37. Բազմաբնակարան 

շենք Քեռու 35 (Երևան) 
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Վերին հարկի ծածկի 220 մմ հաստությամբ երկաթբետոնե սալերի վրա 
իրականացված է 20մմ հաստությամբ ց/ա հարթեցնող շերտ, որի վրա 
իրականացված է գոլորշամեկուսիչ(ռուլոնային) շերտ, 400 մմ հաստությամբ 
խարամի շերտ, որը ծածկվում է 60 մմ հաստությամբ հարթեցնող ց/ա շերտով, որը 
ևս ծածկվում է ջրամեկուսիչ շերտով: 

4. Պատշգամբներ 
Պատշգամբների բետոնե սալերի համար ջերմամեկուսացում նախատեսված չէ: 

Ջերմամատակարարում 
Շենքի ջերմամատակարարումը իրականացվում է ներտնային անհատական 

երկկոնտուրանի գազի կաթսաներով(որոշ բնակարաններում էլ. Էներգիայի 
միջոցով), իսկ սառնամատակարարումը իրականացվում է օդի լավորակման 
անհատական սարքերով (յուրաքանչյուր բնակարանի համար): 
Աստիճանավանդակների և հարթակների ջերմամատակարարում նախատեսված չէ: 

Օդափոխություն 
Բնակարանների խոհանոցներից, սանհանգույցներից օդափոխությունը 

նախատեսած է բնական` հորանների մեջ տեղադրված պոլիէթիլենային ∅100 մմ 
խողովակներով: Օդափոխության խողովակների վրա յուրաքանչյուր հարկի 
առաստաղի տակ նախատեսված է օդափոխիչ: Մեխանիկական օդափոխության 
համակարգ նախատեսված չէ:  

Շենքի համար կազմված են տեխնիկական և էներգետիկ անձնագրեր, ինչպես 
նաև տրված է համապատասխան էներգաարդյունավետության դաս և պիտակ: 

  
Նկ.38. Էներգաարդյունավետության պիտակն 

ըստ МСН 24-01-2011 միջպետական 
շինարարական նորմի 

Նկ.39. Էներգաարդյունավետության պիտակն ըստ 
ՀՍՏ ԵՆ 15217:2012 ստանդարտի 
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Բազմաբնակարան շենք Արաբկիր 27 փ, 1/6 հասցեում («Սպիտակ Տնակ» ՍՊԸ) 

Շենքի արտաքին պատող կոնստրուկցիաների նկարագրությունը 

1. Արտաքին պատեր 
Ըստ նախագծի, շենքի արտաքին պատերը կազմված են 400մմ հաստությամբ 
բետոնե բլոկներից, որի ներքին մակերևույթին իրականացված է20մմ գաջի սվաղի 
շերտ: Պատերի արտաքին կողմից իրականացվել է փրփրապոլիստիրոլի 30մմ 
հաստությամբ ջերմամեկուսիչ շերտ, այնուհետև 40մմ հաստությամբ ց/ա սվաղ, որը 
երեսպատվել է 30մմ հաստությամբ տուֆե և ֆելզիտե սալիկներով:  

1.  Պատուհաններ և արտաքին (պատշգամբի և 
մուտքի) դռներ 

Շենքում տեղադրված են երկշերտ (երկու 
ապակիով), 60մմ հաստությամբ, մետաղապլաստե 4 
խցանի շրջանակով պատուհաններ ու դռներ, որոնց 
ջերմային դիմադրությունը կազմում է 0.48 մ2·°C/Վտ:  

2. Առաջին հարկի հատակ  
Առաջին հարկի հատակի, ինչպես նաև արտաքին 

պատերի մեջ ներառված սյուների ու հեծանների 
համար ջերմամեկուսացում նախատեսված չէ: 

3. Վերին հարկի ծածկ  
Վերին հարկի ծածկի 200 մմ հաստությամբ երկաթբետոնե սալի վրա 
իրականացված է գոլորշամեկուսիչ (ռուլոնային) շերտ, որի վրա իրականացվել է 
ջրամեկուսիչ նյութի երկու շերտ: Ծածկի ջերմամեկուսացումը իրականացվել է 200մմ 
հաստությամբ խարամի շերտով, որը ծածկվում է 30 մմ հաստությամբ հարթեցնող 
ց/ա շերտով, որը ևս ծածկվում է ջրամեկուսիչ շերտով: 

4. Պատշգամբներ 
Պատշգամբների բետոնե սալերի համար ջերմամեկուսացում նախատեսված չէ: 

Ջերմամատակարարում 
Շենքի ջերմամատակարարումը իրականացվում է ներտնային անհատական 

երկկոնտուրանի գազի կաթսաներով, իսկ սառնամատակարարումը իրականացվում 
է օդի լավորակման անհատական սարքերով (յուրաքանչյուր բնակարանի համար): 
Աստիճանավանդակների և հարթակների ջերմամատակարարում նախատեսված չէ: 

Օդափոխություն 

Բնակարանների խոհանոցներից, սանհանգույցներից օդափոխությունը 
նախատեսած է բնական` հորանների մեջ տեղադրված պոլիէթիլենային ∅100 մմ 

 
Նկ.40. Բազմաբնակարան շենք 

Արաբկիր 27, 1/6 (Երևան) 
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խողովակներով: Օդափոխության խողովակների վրա յուրաքանչյուր հարկի 
առաստաղի տակ նախատեսված է օդափոխիչ: Մեխանիկական օդափոխության 
համակարգ նախատեսված չէ: 

Շենքի համար կազմված են տեխնիկական և էներգետիկ անձնագրեր, ինչպես 
նաև տրված է համապատասխան էներգաարդյունավետության դաս և պիտակ: 

 

  
Նկ.41. Էներգաարդյունավետության պիտակն 

ըստ МСН 24-01-2011 միջպետական 
շինարարական նորմի 

Նկ.42. Էներգաարդյունավետության պիտակն ըստ 
ՀՍՏ ԵՆ 15217:2012 ստանդարտի 

 

Նախագծից վերցված տվյալների հիման վրա կատարված ջերմային դիմա-
դրության հաշվարկները ցույց են տալիս, որ շենքերի արտաքին պատող 
կոնստրուկցիաների ջերմափոխանցման դիմադրության արժեքները զգալի ցածր են 
ՀՀ-ում գործող նորմերի պահանջներից: Սակայն շենքերի կոմպակտության 
բնութագրի հաշվին էներգետիկ ցուցանիշները ընդունում են փոքր արժեքներ: 

Շենքերի ջերմային էներգիայի ընդհանուր և տեսակարար ծախսերը բերված են 
9-րդ աղյուսակում: 

Աղյուսակ 9. Շենքերի ջերմային էներգիայի ընդհանուր և տեսակարար ծախսերը 

Հասցե Ցուցանիշի արժեք 
Ջերմային էներգիայի 
տեսակարար ծախսը,  

կՎտժ/մ2 տարի 

Ջերմային էներգիայի 
ծախսը, 

կՎտժ/ տարի 

Հր. Քոչարի 41 
Պահանջվող 60 366 362 

Նախագծային 67 409 399 

Քեռու փ. 35 
Պահանջվող 26 597 763 

Նախագծային 54 1 274 196 

Արաբկիր 27 փ 
Պահանջվող 40 299 419 

Նախագծային 61 456 345 
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5. Էներգաարդյունավետ շենքերի վերաբերյալ ուսուցում, 
մասնագիտական կրթական ծրագրերի կազմակերպում և 
իրազեկում, միջոցառումներ 

 
5.1. Ուսուցում և կրթական ծրագրերի կազմակերպում 
 

Էներգաարդյունավետության թեմայով ուսումնական մոդուլների և կրթական 
ծրագրերի մշակում 

ՀՀ-ում գործող բարձրագույն ուսումնական հաստատություններից երկուսը` 
Հայաստանի պետական ճարտագիտական համալսարանը և Երևանի 
ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանը իրենց 
մասնաճյուղերով պատրաստում են ճարտարագետներ, էներգետիկներ, 
նախագծողներ, ճարտարապետներ և այլ ճարտարագիտական ուղղվածության 
մասնագետներ:  

Սակայն այդ ԲՈՒՀ-երում էներգախնայողության և էներգաարդյունա-
վետության հիմնահարցերի ներառման մակարդակը չի բավարարում այդ ոլորտին 
ներկայացվող ժամանակակից պահանջներին, չկան ուսուցման անհրաժեշտ 
տեսական և գործնական միջոցներ, լաբորատոր սարքեր ճարտարապետների և 
նախագծողների մասնագիտական որակավորման բարձրացման դասընթացներ: 

Ծրագրի մասնագետների և «Երևանի ճարտարապետության և 
շինարարության պետական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի Շինարարական նյութերի, 
իրերի և կառուցվածքների, Հիդրավլիկայի, ջերմագազամատակարարման և 
օդափոխության ամբիոնների, Ճարտարապետության և դիզայնի ֆակուլտետի 
պատասխանատու աշխատակիցների հետ համատեղ վերլուծվել և քննարկվել են 
ծրագրի կողմից տրամադրվող օժանդակության շրջանակները:  

Կարևորելով Հայաստանում շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձ-
րացման ուղղվածության կրթական ծրագրերի, տեսական և գործնական դասըն-
թացների արդիականացման անհրաժեշտությունը` «Երևանի ճարտարապետության 
և շինարարության պետական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի և ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրա-
գրի միջև 18.10.2012թ. կնքված Նամակ հուշագրի համաձայն նախատեսված էր 
մշակել և համալսարանում ներդնել էներգաարդյունավետությանը, շենքերի 
ինտեգրված նախագծման մոտեցմանը, կանաչ ճարտարապետությանը վերաբերող 
ուսումնական մոդուլներ, ընդլայնել շենքերի նախագծման փուլում 
էներգաարդյունավետությանը վերաբերվող տեսական գիտելիքների կիրառման 
մակարդակը, ինչպես նաև աջակցել համալսարանում էներգաարդյունավետության 
լաբորատորիայի կահավորմանը:  

Մասնավորապես, Ծրագրի շրջանակներում մշակվել են հետևյալ ուսումնական 
մոդուլների փաթեթները`  
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• Էներգիա, բնական ռեսուրսներ և մարդածին միջավայր. ներածական 
դասընթաց ճարտարապետների և քաղաքաշինարարների համար, 

• Շենքերի էներգաարդյունավետությունը. պասիվ լուծումներ, 
• Շենքերի էներգետիկ արդյունավետություն. շենքի պատող կոնստրուկցիաներ, 
• Շենքերին ինտեգրված վերականգնվող էներգետիկա, 
• Շենքերի նյութերը, էներգաարդյունավետությունը և բնապահպանական 

առողջ մոտեցումը, 
• Շենքերի նախագծման, կառուցման և շահագործմանը հանձնման ինտե-

գրված մոտեցումը (IBDA), 
• Շենքերի և արտադրական ձեռնարկությունների էներգետիկ աուդիտ և 

անձնագրավորում, 
• Ֆինանսական վերլուծության հիմունքներ ճարտարապետների և կառուցա-

պատողների համար: 

Մշակված մոդուլները ներառվել են համալսարանի գործող ուսումնական 
ծրագրերում, ըստ մասնագիտացումների (6-րդ հավելված): 

Մշակվել է նաև էներգետիկ արդյունավետությանը վերաբերող գործնական 
ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, որը ներառում է ուսանողների կողմից շենքերի 
ինտեգրված նախագծման, էներգաարդյունավետ շենքերի նախագծման, էներգետիկ 
աուդիտի թեմաներով գործնական լաբորատոր աշխատանքների կազմակերպման 
համար անհրաժեշտ նյութերը և համապատասխան սարքերի ու փորձերի 
նկարագրությունը: 
 

Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանում 
էներգաարդյունավետության լաբորատորիայի բացումը 

Ծրագրի և Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական 
համալսարանի (ԵՃՇՊՀ) համագործակցության շրջանակներում հիմնադրված 
էներգաարդյունավետության լաբորատորիայի բացումը տեղի ունեցավ 2013թ. 
մարտի 26-ին: Լաբորատորիան համալրված է էներգաարդյունավետության խնդրին 
առնչվող ժամանակակից սարքերով և չափման գործիքներով, ինչը 
հնարավորություն կտա ուսանողներին գործնական աշխատանքների միջոցով 
ծանոթանալ շենքերի էներգաարդյունավետության ներուժի գնահատման և 
էներգաարդյունավետության բարձրացման գործընթացներին՝ դրանք հետագա 
գործունեության ընթացքում կիրառելու նպատակով: 
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Նկ.43. ԷԱ լաբորատորիայի բացումը ԵՃՇՊՀ-ում Նկ.44. Չափիչ սարքեր ԵՃՇՊՀ նորաբաց ԷԱ 

լաբորատորիայում 

Ծրագրի կողմից ԵՃՇՊՀ-ին է տրամադրվել շուրջ 10 միլիոն դրամ ընդհանուր 
արժողությամբ 12 անվանում սարքավորումներ և գործիքներ: Հայաստանում 
առաջին անգամ հասանելի այս նորագույն սարքերը թույլ են տալիս 
մասնավորապես գնահատել շենքերի էներգետիկ արդյունավետության հետ 
առնչվող մի շարք օդերևութաբանական և ջերմաֆիզիկական հարաչափեր և 
ստացված տվյալները ուղղակիորեն ներբեռնելով համակարգիչ՝ ստանալ վերլուծած 
արդյունքները գրաֆիկական պատկերով: Հետապնդելով ոլորտի բարձրակարգ 
մասնագետների պատրաստման նպատակը` լաբորատորիան հասանելի կլինի նաև 
համապատասխան որակավորում տրամադրող այլ ԲՈՒՀ-երի ուսանողների համար` 
հնարավորություն տալով նրանց գործնականում ծանոթանալ էներգաարդյունա-
վետության գնահատման և բարձրացման նպատակով իրականացվող վերլու-
ծություններին և միջոցառումներին: 

 Ծրագրի և ԵՃՇՊՀ-ի համագործակցության արդյունքում շարունակաբար 
իրականացվում են մի շարք միջոցառումներ, որոնք ուղղված են ՀՀ-ում էներգետիկ 
արդյունավետության ոլորտի մասնագետների պատրաստմանը և վերապատ-
րաստմանը, մասնավորապես՝ ուսումնամեթոդական գրականության, ուսումնական 
ծրագրերի և կրթական մոդուլների համատեղ մշակման և ներդրման միջոցով: 

Ծրագրի ջանքերով պատրաստվել է 
ցուցատախտակ Հայաստանում առկա 
ջերմամեկուսիչ նյութերի, ինչպես նաև 
տեղեկատվական պաստառ՝ էներգետիկ 
աուդիտի համար օգտագործվող սարքերի 
վերաբերյալ, որոնք տրամադրվել են 
համալսարաններին և նորաբաց լաբորատորիա-
ներին:  

Միջոցառումը լուսաբանվել է մամուլում, 
ներառյալ՝ noratert.am,report.am. 

 

 
Նկ.45. Ցուցապաստառներ ԵՃՇՊՀ 

նորաբաց ԷԱ լաբորատորիայում 

http://noratert.am/news/id/63370.html
http://www.report.am/news/economy/laboratoria-elektraenergia.html
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5.2. Միջոցառումներ 

«Սոցիալական տուն՝ աջակից պայմաններով Գորիս-2» ծրագրի շրջանակում 
կառուցված բնակելի շենքի բացումը 
 
2012թ. դեկտեմբերի 18-ին Գորիսում կայացավ «Սոցիալական տուն՝ աջակից 
պայմաններով Գորիս-2» ծրագրի շրջանակում կառուցված բնակելի շենքի բացման 
 արարողությունը, որին ներկա էին ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավար-
ման նախարար Արմեն Գևորգյանը, Սյունիքի 
մարզպետ Սուրեն Խաչատրյանը, Գորիսի 
քաղաքապետ Նելսոն Ոսկանյանը, Հայաստանում 
Շվեյցարիայի Համադաշնության դեսպան Կոնս-
տանտին Օբոլենսկին, Հարավային Կովկասում 
Շվեյցարիայի համագործակցության գրասենյակի 
հումանիտար ծրագրերի ղեկավար Մաթիաս 
Վայնգարթը և այլ հյուրեր: 

Հատուկ հանձնաժողովի կողմից ընտրված 
20 շահառու ընտանիքներին հանձնվեցին բնակա-
րանների բանալիները:  

Սոցիալական բնակելի շենքի կառուցման 
աշխատանքները ֆինանսավորվել են 
Շվեյցարիայի զարգացման և համա-
գործակցության գործակալության և ՀՀ 
կառավարության կողմից: Շենքի էներգա-
խնայողության բարձրացմանը ուղղված 
միջոցառումները ֆինանսավորվել են «Շենքերի 
էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում» 
ՄԱԶԾ-ԳԷՖ ծրագրի կողմից:  

Իրականացված միջոցառումների 
արդյունքում ակնկալվում է բնակարանների 
ջեռուցման և լուսավորության հետ կապված 
էներգիայի ծախսերի ավելի քան 50%-ով նվազում` 
ապահովելով բնակարաններում առավել 
հարմարավետ պայմաններ բնակիչների համար: 

Շինարարական ֆիզիկայի լաբորատորիայի բացումը Երևանում 
Հետապնդելով ՀՀ-ում էներգաարդյունավետ շինարարության կայացման 

խնդիրը, Ծրագիրը համագործակցում է «Շինսերտիֆիկատ» ընկերության հետ՝ 
շինարարական ջերմամեկուսիչ նյութերի փորձարկման և սերտիֆիկացման գործող 
համակարգերի բարելավման նպատակով:  

 

 

 
Նկ.46. Գորիսում ցուցադրական շենքի 

բացումը 
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Համագործակցության շրջանակներում ս.թ. մարտի 29-ին կայացավ «Շինսերտի-
ֆիկատ» ընկերության շինարարական ֆիզիկայի լաբորատորիայի բացումը: 
Ընկերության լաբորատորիան համալրվել է շուրջ 7 միլիոն դրամ ընդհանուր 
արժողությամբ նորագույն սարքավորումներով, որոնք թույլ են տալիս իրականացնել 
շինարարական ջերմամեկուսիչ նյութերի փորձարկում և սերտիֆիկացում: 

Արդյունքում՝ շենքերի կառուցման և վերանորոգման ժամանակ մասնագետ-
ներին հնարավորություն է տրվում օգտագործել վստահելի, փորձարկված և սերտի-
ֆիկացված ջերմամեկուսիչ նյութեր: 

Գործընկեր լաբորատորիաների ընտրության նպատակով Ծրագրի կողմից 
ուսումնասիրվել են տեղական 11 փորձարկման լաբորատորիաներ, մշակվել և 
լրացվել են համապատասխան հարցաթերթեր, կատարվել են այցելություններ: 
Հետագա համագործակցության, մասնագիտական կադրերի վերապատրաստման և 
այլ տեխնիկական աջակցություն տրամադրելու նպատակով սահմանված չափո-
րոշիչների հիման վրա ընտրվել են գործընկեր երեք լաբորատորիաներ` 
«Շինսերտիֆիկատ», «Փ.Աբաջյան», «Ուկրշին» ՍՊԸ-ները: Գործընկեր լաբորա-
տորիաների աշխատակիցների մասնագիտական որակավորման բարձրացման 
նպատակով Ծրագրի կողմից կազմակերպվել էր ուսումնական այց Ռուսաստան և 
Գերմանիա, որտեղ մասնագետները մասնակցեցին շինարարական ջերմամեկուսիչ  

նյութերի փորձարկման և սերտիֆիկաց-
ման վերաբերյալ դասընթացներին և փորձի 
փոխանակման նպատակով այցելեցին նմա-
նատիպ լաբորատորիաներ: 

Ծրագրի հիմնական շահագրգիռ կող-
մերի հետ քննարկումների հիման վրա, որպես 
Ծրագրի գործընկեր լաբորատորիա ընտրվել 
էր «Շինսերտիֆիկատ» ընկերու-թյունը՝ տեխ-
նիկական աջակցություն տրամադրելու նպա-
տակով:  

 Համագործակցության շրջանակներում 
Ծրագրի աջակցությամբ ընկերությունում հիմ-
նադրվեց շինարարական ֆիզիկայի լաբո-
րատորիան, որի պաշտոնական բացումը 
կայացավ ս.թ. մարտի 29-ին: Ընկերության 
լաբորատորիան համալրվել է շուրջ 7 միլիոն 
դրամ ընդհանուր արժողությամբ նորագույն 

սարքավորումներով, որոնք, Հայաստանում առաջին անգամ, թույլ են տալիս 
իրականացնել շինարարական ջերմամեկուսիչ նյութերի փորձարկում և 
սերտիֆիկացում: Արդյունքում՝ շենքերի կառուցման և վերանորոգման ժամանակ 

 

 
Նկ.47. «ՇԻնսերտիֆիկատ» ՍՊԸ նորաբաց 

լաբորատորիան 
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մասնագետներին հնարավորություն է տրվում օգտագործել վստահելի, 
փորձարկված և սերտիֆիկացված ջերմամեկուսիչ նյութեր:  

 
Ջերմամեկուսիչ նյութերի փորձարկում և սերտիֆիկացում 
 

Ծրագրի շրջանակներում Ռուսաստանի ճարտարապետության և շինարա-
րական գիտությունների ակադեմիայի «Շինարարական ֆիզիկայի ԳՀԻ» (НИИСФ 
РААСН) լաբորատորիայում իրականացվել է հայկական ընկերությունների կողմից 
ներկայացված 7 տեսակի ջերմամեկուսիչ արտադրանքի փորձարկում, որի ընթաց-
քում դիտարկվել է նյութերի խտությունը, ջերմահաղորդակցության գործակիցը և 
ջրակլանման հատկությունները: Ընկերություններից 4-ի համար, Ծրագրի աջա-
կցությամբ՝ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի կողմից մշակվել են արտա-
դրանքի տեխնիկական պայմաններ: 

 Հիմնվելով լաբորատոր փորձարկ-
ման, ինչպես նաև այլ հետազոտություն-
ների արդյունքների վրա, տեղական 7 
ընկերություններին շնորհվել են արտա-
դրանքի որակի համապատասխանու-
թյան սերտիֆիկատներ, որոնք կնպաս-
տեն ընկերություններին նոր շուկա գրա-
վել իրենց արտադրանքը վաճառելու 
նպատակով:  

Միջոցառմանը ներկա շինարարա-
կան ջերմամեկուսիչ նյութեր արտադրող 
ընկերությունների ներկայացուցիչները բարձր գնահատեցին սերտիֆիկացման դերը 
տեղական արտադրանքի մրցունակության բարձրացման և միջազգային շուկայում 
այն ներկայացնելու հնարավորության հարցում:  

Միջոցառումը լուսաբանվել է մամուլում, ներառյալ` panarmenian.am, armtown.com: 

5.3. Իրազեկության բարձրացում և հրատարակումներ 

Ծրագրի կողմից իրականացվել են հանրային իրազեկության բարձրացմանն 
ուղղված մի շարք միջոցառումներ, ներառյալ՝ 

 Գորիսում կառուցված ցուցադրական շենքում էներգաարդյունավետության 
տեխնոլոգիաների կիրառման վերաբերյալ 4.5-րոպե տևողությամբ 
վավերագրական տեսաֆիլմի արտադրություն և հեռարձակում 

 Շենքերում էներգաարդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ 
սոցիալական գովազդի պատրաստում և հեռարձակում 

 «12 քայլ դեպի էներգաարդյունավետ տուն» թեմատիկ օրացույցի մշակում 

 
Նկ.48. Տեխնիկական պյամանների հանձնում,  

2013թ. հոկտեմբերի 2-ին 

http://www.panarmenian.net/arm/news/152115/
http://www.armtown.com/news/am/pan/20130329/152115/
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 Ծրագրի տեղեկագրի ամփոփում 
 Լրագրողական մրցույթի կազմակերպում 

 
Վավերագրական ֆիլմի պատրաստում և հեռարձակում 

Հետապնդելով հանրության լայն շրջանակների իրազեկման խնդիրը 
շենքերում էներգաարդյունավետության մակարդակի բարձրացման վերաբերյալ՝ 
Ծրագրի շրջանակներում նկարահանվել և արտադրվել է վավերագրական 
տեսաֆիլմ՝ Գորիսում էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ 
կառուցված սոցիալական նշանակության ցուցադրական շենքի վերաբերյալ։ 
Վավերագրական տեսաֆիլմը ամփոփ անդրադառնում է հետևյալ խնդիրներին՝  

 Սոցիալական շենքի կառուցման փուլերը (սկիզբ, միջին ժամկետ, 
ավարտական փուլ, շենքի պաշտոնական բացման արարողություն): 

 Էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված տեխնոլոգիաների և 
նյութերի օգտագործման օգուտները 

 Էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ կառուցված շենքի 
առավելությունները ավանդական շինարարական տեխնոլոգիաներով 
կառուցված շենքերի համեմատությամբ: 

Ֆիլմում ընդգրկված են հարցազրույցներ տվյալ ոլորտի մասնագետների և 
բնակիչների հետ, ինչպես նաև շենքի պաշտոնական բացման միջոցառումը: 
Ֆիլմը հեռարձակվել է Հ2 և Կենտրոն հեռուստաալիքներով, հետևյալ 
ժամանակացույցով. 

Հ2 հեռուստաալիքով` 25.02.2013թ. ժամը` 18:54-ին և 01.03.2013թ. ժամը` 
18:52-ին: 

Կենտրոն հեռուստաալիքով` 05.03.2013թ. ժամը 20:05-ին: 
Հեռուստաալիքները ընտրվել են առաջադրանքը կատարող ԱՁ-ի կողմից 
առաջարկած առավել արդյունավետ մեդիա պլանավորման հիման վրա, ինչպես 
նաև ՀՀ մարզերի մեծամասնությունում (ներառյալ Երևանը և Սյունիքի մարզը) 
հեռարձակումը իրականացնելու սկզբունքով: Ի հավելումն հեռուստահեռարձակ-
մանը, ֆիլմը տեղադրվել է սոց. կայքերում, ներառյալ youtube և facebook ցանցերը՝ 
Ծրագրի համար հատկացրած համապատասխան էջերում, ինչպես նաև Ծրագրի 
կայքում:  
http://www.youtube.com/channel/UCkMjADcvLgv0hY_F_2jDGZQ 
http://www.facebook.com/groups/363096800383635/ 
http://www.nature-ic.am/en/EEB_Video 
 
Սոցիալական գովազդային հոլովակների պատրաստում և հեռարձակում  

Ծրագրի նպատակներից է` հանրությանը իրազեկել էներգաարդյունավետու-
թյան առավելությունների վերաբերյալ, ինչպես նաև զարգացնել ոլորտի մասնա-
գետների հմտությունները և ծանոթացնել նրանց շենքերի ինտեգրված նախագծման 

http://www.youtube.com/channel/UCkMjADcvLgv0hY_F_2jDGZQ
http://www.facebook.com/groups/363096800383635/
http://www.nature-ic.am/en/EEB_Video
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սկզբունքներին` նախագծման փուլից մինչև կառուցման և շենքերի պահպանման 
փուլերը: 

Այդ նպատակով պատրաստվել են երեք՝ յուրաքանչյուրը 30-վարկյան տևողու-
թյամբ սոցիալական գովազդային փոխկապակցված հոլովակներ, որոնք ամփոփ 
անդրադառձել են հետևյալ թեմաներին՝ 

 Էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաների և նյութերի օգտագործման 
երկարաժամկետ առավելությունները շենքերի կառուցման և վերակառուց-
ման ընթացքում. խնայած էներգիայի քանակը, գազի և էլեկտրական 
էներգիայի աճող գները և շենքերում բարելավված պայմանները:  

 Շինարարության ընթացքում էներգաարդյունավետության բարձրացմանն 
ուղղված տեխնոլոգիաների և նյութերի օգտագործման օգուտները, հակա-
դրելով դրանք ոչ էներգաարդյունավետ շիանարարական մոտեցումներին, 
որոնք հետագայում բարձրացնում են շահագործման ծախսերը: 

 
Մասնավորապես, առաջին հոլովակը տալիս է ընդհանուր պատկերացում 

շենքերի էներգետիկ արդյունավետության անհրաժեշտության և բնապահպանական 
խնդիրների մասին, երկրորդ հոլովակում պարզաբանվում է նոր տեխնոլոգիաների և 
նյութերի իրականացման գործընթացը, երրորդ հոլովակում ներկայացվում են 
շինարարության ընթացքում կիրառվող նոր տեխնոլոգիաների առավելությունները: 
Տեսահոլովակների հեռարձակումը կատարվել է Հ2 և Կենտրոն հեռուստա-
ընկերությունների կողմից, յուրաքանչյուր հոլովակը հեռարձակվել է 30 անգամ: 

Հեռուստաալիքները ընտրվել են ընկերության կողմից Ծրագրին առաջարկած 
առավել արդյունավետ մեդիա պլանավորման հիման վրա, ինչպես նաև ՀՀ մարզերի 
մեծամասնությունում (ներառյալ Երևանը և Սյունիքի մարզը) հեռարձակումը 
իրականացնելու սկզբունքով: Ի հավելումն հեռուստահեռարձակմանը, սոցիալական 
գովազդային հոլովակները տեղադրվել են սոց. կայքերում, ներառյալ youtube և 
facebook ցանցերը՝ Ծրագրի համար հատկացրած համապատասխան էջերում, 
ինչպես նաև Ծրագրի կայքում: 

http://www.youtube.com/channel/UCkMjADcvLgv0hY_F_2jDGZQ 
http://www.facebook.com/groups/363096800383635/ 
http://www.nature-ic.am/en/EEB_Video 
 
Էներգախնայողության միջազգային օրվան նվիրված դաս` Երևանի 
դպրոցներում  
 

Նոյեմբերի 11-ին՝ էներգախնայողության միջազգային օրվա կապակցությամբ, 
Ծրագրի կողմից Երևանի Շահամիր Շահամիրյանի անվան կրթահամալիրի և «ԱՅԲ» 
ավագ դպրոցի սաների համար կազմակերպվել էր յուրահատուկ 

http://www.youtube.com/channel/UCkMjADcvLgv0hY_F_2jDGZQ
http://www.facebook.com/groups/363096800383635/
http://www.nature-ic.am/en/EEB_Video
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«Էներգախնայողություն» թեմայով դաս: Դասի ընթացքում աշակերտները 
ծանոթացան էներգաարդյունավետության հիմունքներին, ինչպես նաև քննարկեցին 
էներգախնայողության ուղղակի և անուղղակի օգուտները, տիպային դպրոցի 
էներգասպառման հաշվարկը և ջերմամեկուսիչ նյութերի միջոցով շենքերի 
էներգաարդյունավետության բարձրացման լայն հնարավորությունները: 

Հատուկ դասի նպատակն էր բարձրացնել էներգախնայողության և էներգա-
արդյունավետության վերաբերյալ գիտելիքները աշակերտների շրջանակներում, 
ինչպես նաև ներգրավվել նրանց թեմայի ակտիվ քննարկման գործընթացում՝ 
վիկտորինայի միջոցով: Դասի ավարտին աշակերտների ուշադրությանը ներկայաց-
վեց Ծրագրի կողմից պատրաստված «12 քայլ դեպի էներգաարդյունավետ տուն» 
վերնագրով 2014թ. օրացույցը, որի մեջ ներառված են էներգաարդյունավետության 
վերաբերյալ պարզ խորհուրդներ:  
 
 «Ավելի լավ Երևան» էքսպո–ցուցահանդես 

 2013թ. հոկտեմբերի 12-ին Ծրագիրը 
մասնակցեց Երևանի քաղաքապետարանի 
կողմից կազմակերպած «Ավելի լավ Երևան» 
քաղաքային տնտեսության էքսպո–ցուցա-
հանդեսին, ներկայացնելով Երևանի քաղա-
քապետարանի հետ համագործակցության 
շրջանակներում իրականացվող նախա-
գծերը:  

 
Շենքերի պատող կոնստրուկցիաների ջերմամեկուսացման տեխնիկական 
լուծումների խորհրդատվական ձեռնարկ 
 

Ծրագրի շրջանակներում՝ ՀՀ քաղաքաշինության 
նախարարության հետ համագործակցության ներքո մշակվեց 
շենքերի պատող կոնստրուկցիաների ջերմամեկուսացման 
տեխնիկական լուծումների խորհրդատվական ձեռնարկ: 
Ձեռնարկը ներառում է ՀՀ-ում կառուցվող և վերակառուցվող 
բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի պատող 
կոնստրուկցիաների ջերմամեկուսացման տեխնիկական 
լուծումներ: Ձեռնարկը նախատեսված է ՀՀ-ում 
էներգաարդյունավետ շենքեր և շինություններ նախագծելու 
համար, ինչպես նաև նախագծողների, ուսանողների, 
գիտական աշխատանք կատարողների և ոլորտի այլ մասնագետների համար:  

 
Նկ.49. Ծրագրի ներկայացումը «Ավելի լավ 

Երևան» էքսպո-ցուցահանդեսին 
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Ջերմամեկուսիչ նյութերի շտեմարան 
Ծրագրի շրջանակներում մշակվել է ջերմամեկուսիչ 

շինարարական նյութերի և շինվածքների տվյալների շտեմարան: 
Շտեմարանի նպատակն է ներկայացնել ՀՀ-ում ջերմամեկուսիչ 
նյութեր արտադրող և ներկրող ընկերությունները, ինչպես նաև 
համապատասխան արտադրանքի տեխնիկական ցուցանիշները:  
 
Բնակելի կառուցապատման էներգաարդյունավետ օբյեկտների օրինակելի 
նախագծերի կատալոգ 

  Կատալոգը մշակվել է ՀՀ քաղաքաշինության 
նախարարության հետ համագործակցությամբ և ներառում է 
հինգ տիպի անհատական, էներգաարդյունավետ բազմակի 
օգտագործման տների նախագծեր մշակված ՄԱԶԾ-ԳԷՖ 
ծրագրի կողմից և նպատակ ունի նպաստել ՀՀ-ում 
բնակավայրերի ճարտարապետական միջավայրի կատարելա-
գործմանը և արդիականացմանը: Կատալոգում ներառված 
օրինակելի նախագծերի բազմազանությունը յուրաքանչյուրին 
հնարավորություն կտա կառուցապատման աշխատանքներն 
իրականացնել իր պահանջներին և նախասիրություններին համապատասխան, 
ինչպես նաև կառուցապատողների համար առավել հասանելի դարձնել 
առաջարկվող նախագծերի տարբերակները: 
 

Նոր «Շինարարական կլիմայաբանություն» շինարարական նորմեր 
  «Շինարարական կլիմայաբանություն» ՀՀՇՆ II-7.01-2011 
փոխարինում է ՀՀՇՆ II-7.01-96 և ներառում է քաղաքային 
ջեռուցման, սառնամատակարարման, օդա-փոխանակության, 
խոնավության, տեղումների և քամու վերաբերյալ 
ցուցանիշները և հարաչափերը վերջին տարիների 
դիտարկումների տվյալների հիման վրա, որոնք կիրառվում են 
բնակավայրերի կառուցապատման և կանխատեսումների 
հայեցակարգերի մշակման համար: Շինարարական նորմերը 
վերամշակվել և տպագրվել են «Քաղաքային ջեռուցման և 
տաք ջրամատակարարման էներգաարդյունավետության 
բարձրացում» և «Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում» 
ծրագրերի շրջանակներում: 
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«12 քայլ դեպի էներգաարդյունավետ տուն» թեմատիկ օրացույց 
Ծրագրի կողմից մշակվել է թեմատիկ օրացույց, որի մեջ ներառված են 

էներգաարդյունավետության վերաբերյալ խորհուրդներ և պարզ քայլեր: Օրացույցի 
յուրաքանչյուր ամիսը նվիրված է մեկ թեմայի՝ օրինակ 
ինչպես կարելի է մինչև 20 տոկոս նվազեցնել տան 
ջեռուցման և հովացման ծախսերը՝ տեղադրելով 
էներգաարդյունավետ պատուհաններ և դռներ: Օրա-
ցույցը նախատեսվում է օգտագործել Ծրագրի՝ հան-
րային իրազեկության բարձրացմանը ուղղված 
միջոցառումների ընթացքում, հատկապես՝ 
դպրոցներում, ԲՈՒՀ-երում և այլն:  
 
Ծրագրի պարբերական տեղեկագրի մշակում և տարածում 

Ծրագրի նվաճումներն ու արդյունքները ներառվում են տեղեկագրում, որը 
տպագիր և էլեկտրոնային տարբերակներով տրամադրվում է Ծրագրի գործըն-
կերներին և շահագրգիռ կողմերին, տեղադրվում է կայքում և տարածվում 
սոցիալական ցանցում: 2012-2013թթ. ընթացքում տպագրվել և տարածվել է 
տեղեկագրի երկու թողարկում: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Լրագրողական մրցույթի ամփոփում 
«Կայուն էներգետիկա բոլորի համար» (Sustainable Energy for All) ՄԱԿ-ի 

Գլխավոր քարտուղարի նախաձեռնությունն է, որն ուղղորդվում է նրա բարձրաս-
տիճան աշխատանքային խմբի կողմից: Կայուն էներգետիկան 2030թ. դրությամբ 
բոլորի համար իրականություն դարձնելու նպատակով նախաձեռնությունը 
համախմբում է առանցքային գործիչներին: 
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 «Կայուն էներգետիկա բոլորի համար» ՄԱԿ-ի 
նախաձեռնության շրջանակներում Ծրագրի կողմից կազ-
մակերպած լրագրողական մրցույթի արդյունքներով 
ընտրված հաղթողների մրցանակաբաշխության միջո-
ցառումը կայացավ 2012թ. նոյեմբերի 28-ին: «Տպագիր 
հոդված» անվանակարգում մրցանակը շնորհվել է Կարեն 
Արզումանյանին «Էներգաարդյունավետությանը լուրջ 
մոտեցումը ժամանակի հրամայականն է» 2012թ. հուլիսի 
27-ին «Դելովոյ էքսպրես» ռուսալեզու թերթում 
տպագրված հոդվածի համար: «Առցանց հոդված» անվա-
նակարգում հաղթել է Քրիստինե Աղալարյանը «Մեծ 
պաշտոնյաների փոքր ՀԷԿ-երը» 2012թ. մայիսի 11-ին 

«Հետք Online» կայքում ներկայացված հոդվածով: 

Հրապարակումներ 
• 2013թ. Ծրագրի կողմից իրականացրած մի շարք միջոցառումներ և 

նվաճումներ լուսաբանվել են մամուլի կողմից, ներառյալ՝ noratert.am, report.am, 
panarmenian.am, armtown.com կայքերի միջոցով: 

•  «Ճարտարապետություն/շինարարություն» ամսագիրն անդրադարձել է 
«Սոցիալական տուն՝ աջակից պայմաններով Գորիս-2» ծրագրի շրջանակում 
կառուցված բնակելի շենքի բացմանը, ինչպես նաև Ծրագրի կողմից իրականացրած 
էներգաարդյունավետության բարձրացմանը 
ուղղված մի շարք միջոցառումներին, 
ներառյալ՝ էներգաարդյունավետության լաբո-
րատորիայի և ջերմամեկուսիչ նյութերի փոր-
ձարկման լաբորատորիայի բացումը: 

• «Դելովոյ Էքսպրես» Հայաստանի տնտե-
սական թերթը 25.10.2013թ № 37 (1036) 
համարում (առ 25.10.2013թ) հրապարակել է 
Ծրագրի շրջանակներում 2013թ. հոկտեմբերի 
2-ին կայացած «Ջերմամեկուսիչ նյութերի 
արտադրության, փորձարկման և սերտի-
ֆիկացման ներկայիս խնդիրները Հայաստանում» սեմինարի արդյունքներով 
հոդված: 

 

 
Նկ.50. «Կայուն էներգետիկա 

բոլորի համար» լրագրողական 
մրցույթի հաղթողները 

 

http://noratert.am/news/id/63370.html
http://www.report.am/news/economy/laboratoria-elektraenergia.html
http://www.panarmenian.net/arm/news/152115/
http://www.armtown.com/news/am/pan/20130329/152115/
http://www.express.am/article/37_1036/view/armj%D0%B0nskie-stroiteli-stali-menshe-y%D0%B5konomit-na-teploizolj%D0%B0cii.html
http://www.express.am/article/37_1036/view/armj%D0%B0nskie-stroiteli-stali-menshe-y%D0%B5konomit-na-teploizolj%D0%B0cii.html
http://www.nature-ic.am/am/SR_TU_Certif_Oct_13
http://www.nature-ic.am/am/SR_TU_Certif_Oct_13
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5.4. Սեմինարներ, գիտաժողովներ  

Բնակելի հատվածի էներգաարդյունավետության հարցերին նվիրված կլոր 
սեղան/քննարկում 

2013թ. ապրիլի 29-ին Ծրագիրը մասնակցեց կլոր սեղան/քննարկմանը՝ 
նվիրված ցածր եկամուտ ունեցող տնային տնտեսությունների էներգաարդյու-
նավետության հարցերին, որը կազմակերպվել էր «Habitat for Humanity Armenia» 
ծրագրի շրջանակներում: Կլոր սեղանի նպատակն էր ներկայացնել ծրագրի 
գործունեությունը հիմնական գործընկերներին և շահագրգիռ կողմերին, ինչպես 
նաև գտնել համագործակցության համար հնարավոր ուղիներ՝ ցածր եկամուտ 
ունեցող տնային տնտեսությունների բնակելի էներգաարդյունավետության խնդիր-
ների շուրջ: Habitat for Humanity Armenia ծրագրի տարածաշրջանային ղեկավար 
պարոն Յաքիմ Ռեմեկերսը ներկայացրեց ծրագրի շրջանակներում իրականացված 
գնահատման արդյունքները, ինչպես նաև առաջարկվող միջոցառումները, որոնք 
ուղղված բարելավել բազմաբնակարան բնակելի շենքերի պայմանները Հայաստա-
նում մինչև 2015թ.: Ելույթներին հաջորդեց խմբակային քննարկում, որի ընթացքում 
ներկայացվեց ՄԱԶԾ-ԳԷՖ ծրագրի փորձը: 

Հայաստանում կայուն էներգետիկայի և էներգաարդյունավետության 
խնդիրների լուսաբանմանը և հանրային իրազեկմանը նվիրված սեմինար 

2013թ. ապրիլի 25-ին «Շեն-
քերի էներգետիկ արդյունավետու-
թյան բարձրացում» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ 
ծրագիրը մասնակցել է Հայաստա-
նում կայուն էներգետիկայի և էներ-
գաարդյունավետության խնդիրների 
լուսաբանմանը և հանրային իրա-
զեկմանը նվիրված սեմինարին, որը 
կազմակերպվել էր ԻՆՈԳԵՅԹ 
տեխնիկական քարտուղարության 
կողմից: Սեմինարին մասնակցեցին 
Հայաստանում կայուն էներգետի-

կայի և էներգաարդյունավետության հարցերի շուրջ հանրային իրազեկմանը 
ուղղված միջոցառումներում ներգրավված հիմնական շահագրգիռ կողմերը, այդ 
թվում՝ պետական մարմինների, հասարակական կազմակերպությունների, ԶԼՄ-
ների, համալսարանների և այլ խմբերի ներկայացուցիչներ: Սեմինարի ընթացքում 
քննարկվեցին կայուն էներգետիկայի և էներգաարդյունավետության հարցերին 
անդրադարցող իրազեկման արշավների կազմակերպումը և դրանց արդյունա-
վետությունը տարբեր թիրախային լսարանների համար: 

 
Նկ.51. Կայուն էներգետիկայի և էներգաարդյունավետու-

թյան խնդիրների լուսաբանմանը նվիրված սեմինար 
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Հարավային Կովկասի էներգետիկ ֆորում 

2013թ. մայիսի 18-ից 19-ը Ծրագրի փորձագետները մասնակցել են Կոնրադ 
Ադենաուեր Ստիֆտունգ հիմնադրամի և Կովկասում Բնապահպանության տարածա-
շրջանային կենտրոնի կողմից համատեղ կազմակերպած «Հարավային Կովկասի 
էներգետիկ համաժողովին»՝ Կովկասի էներգետիկայում էներգաարդյունավետության 
բարձրացման մոտեցումների և վերականգնվող էներգիայի օգտագործման խթան-
ման վերաբերյալ: Համաժողովը կայացել է Վրաստանի Բաթումի քաղաքում: 

Էներգաարդյունավետ նախագծերի բիզնես պլանավորման վերաբերյալ 
միջազգային դասընթաց 

2013թ. հունիսի 20-ին և 21-ին Ստամ-
բուլում տեղի ունեցավ Էներգաարդյունավետ 
նախագծերի բիզնես պլանավորման վերաբե-
րյալ միջազգային դասընթացը, որին մասնակ-
ցեցին քսաներեք երկրներից ավելի քան 
ութսուն մասնակից: Դասընթացը կազմակերպ-
վել էր ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնա-
ժողովի (UNECE) և Ասիայի եւ խաղաղօվ-
կիանոսյան տարածաշրջանի տնտեսական և 
սոցիալական հանձնաժողովի (ESCAP) համա-
տեղ ջանքերով, որոնք՝ համագործակցելով 

ՄԱԿ-ի այլ տարածաշրջանային հանձնաժողովների հետ, իրականացնում են 
«Կլիմայի փոփոխության մեղման և կայուն զարգացման համար էներգաարդյու-
նավետ ներդրումների խթանում» ծրագիրը՝ գլոբալ Էներգախնայողության 21 (GEE21) 
նախաձեռնության շրջանակներում: 

Դասընթացը նախատեսված էր աջակցելու հարավ–արևելյան և Արևելյան 
Եվրոպայի, Կովկասի, Ասիայի, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնության և 
Թուրքիայի մասնավոր և պետական ընկերությունների ներկայացուցիչներին 
էներգաարդյունավետ ծրագրերի իրականացման, այդ թվում՝ ֆինանսավորման 
աղբյուրների հասանելիության հարցերի շուրջ: Դասընթացի նպատակներից էր նաև 
ֆինանսական կազմակերպությունների շրջանակներում՝ պետական - մասնավոր 
գործընկերության շնորհիվ էներգաարդյունավետ ծրագրերի ներդրումների 
վերաբերյալ իրազեցկման բարձրացումը: 

Ծրագրի առաջադրանքի ղեկավար Վահրամ Ջալալյանը մասնակցեց վերո-
հիշյալ դասընթացին՝ ներկայացնելով ծրագրի հիմնական նվաճումները, ինչպես 
նաև Հայաստանում բազմաբնակարան շենքերի ջերմային մեկուսացման առա-
վելությունները: 

 

 
Նկ.52. Էներգաարդյունավետ նախագծերի 

բիզնես պլանավորման վերաբերյալ 
միջազգային դասընթաց, Ստամբուլ 

http://www.kas.de/kaukasus
http://www.kas.de/kaukasus
http://rec-caucasus.org/
http://rec-caucasus.org/
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«Էներգիա կայուն զարգացման համար համաժողով» Թբիլիսիում 
Ծրագիրը մասնակցել է «Էներգիա կայուն 

զարգացման համար» չորրորդ միջազգային 
համաժողովին, որը կայացել է 2013թ. սեպ-
տեմբերի 17-ից 19-ը Վրաստանի մայրաքաղաք 
Թբիլիսիում: Համաժողովը կազմակերպվել է 
Վրաստանի կառավարության և ՄԱԿ-ի Եվրո-
պայի տնտեսական հանձնաժողովի (UNECE), 
Ասիայի և խաղաղ օվկիանոսի համար ՄԱԿ-ի 
տնտեսական և սոցիալական հանձնաժողովի 
(ESCAP) և ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի (UNDP) 
հետ համատեղ: 

«Էներգետիկայի և կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ 6-րդ միջազգային 
գիտական համաժողով» Աթենքում 

2013թ. հոկտեմբերի 9-ից 11-ին 
Աթենքում տեղի ունեցավ Էներգետիկայի և 
կլիմայի փոփոխությանը վերաբերող 
գիտական համաժողով, որին մասնակցեցին 
Սևծովյան տնտեսական համագործակցու-
թյան, Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի 
և Կենտրոնական Ասիայի, և մի շարք 
միջազգային կազմակերպությունների 
ներկայացուցիչներ:  

Շենքերի էներգաարդյունավետության 
հարցերով Ծրագրի փորձագետը մասնակցեց վերոհիշյալ համաժողովին՝ 
ներկայացնելով «Էներգետիկ աուդիտի մեթոդաբանության փորձարկումը 
էներգաարդյունավետ ցուցադրական շենքում» թեմայով զեկույցը, որը ներառվել է 
Գիտաժողովի հոդվածների ժողովածուի մեջ: 

 «Վերականգնվող և մաքուր էներգիայի հինգերորդ միջազգային համաժողով և 
ցուցահանդես» Երևանում 

 «Վերականգնվող և մաքուր էներգիայի 
հինգերորդ միջազգային համաժողովը և 
ցուցահանդեսը» տեղի ունեցավ 2013թ. 
հոկտեմբերի 24-ից 25-ը Երևանում: Միջոցառման 
նպատակն էր բոլոր շահագրգիռ կողմերին՝ 
հասարակական կազմակերպություններին, 
գերատեսչություններին, արտադրական, հետա-
զոտական, ֆինանսավորող և ոլորտի այլ 

 
Նկ.53. «Էներգիա կայուն զարգացման 
համար» IV միջազգային համաժողով 

 

 
Նկ.54. Էներգետիկայի և կլիմայի 

փոփոխության վերաբերյալ 6-րդ միջազգային 
գիտական համաժողով 

 
Նկ.55. Վերականգնվող և մաքուր 
էներգիայի հինգերորդ միջազգային 
համաժողով և ցուցահանդես, Երևան 
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մասնակիցներին տրամադրել միասնական հանրային հարթակ՝ ներկայացնելու և 
քննարկելու վերականգնվող էներգիայի և էներգաարդյունավետության ոլորտի 
զարգացման միտումները և ներուժը, քաղաքականությունը, նոր 
գիտատեխնիկական մշակումները, գործնական փորձը և արդիական այլ հարցեր: 
Ծրագրի փորձագետները ելույթ ունեցան համաժողովի ընթացքում՝ զեկույցներ 
ներկայացնելով «Էներգախնայողության խնդիրները քաղաքաշինության 
բնագավառում» և «Շենքերի էներգետիկ արդյունավետություն և էներգետիկ 
աուդիտ» թեմաներով:  
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1  
 

Հաշվետու ժամանակահատվածում Ծրագրի շրջանակներում 
իրականացված աշխատանքների և հաշվետվությունների ցանկը 

 
Միխայիլ Վերմիշև 

Ցուցադրական բազմաբնակարան շենքերում էներգաարդյունավետության բարձրաց-
ման միջոցառումների իրականացման արդյունքում առաջացող էներգախնայողության և ՋԳ 
արտանետումների կրճատման գնահատում: 

 

Միխայիլ Վերմիշև, Տիգրան Սեկոյան, Արթուր Ծուղունյան, Արսեն Կարապետյան 
ՀՍՏ «Էներգախնայողություն. Շենքի էներգետիկ անձնագիր. Հիմնական դրույթներ. 

Տիպային ձևեր» նախագիծ: 

 

Տիգրան Սեկոյան 
«Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ  

Տեղական արտադրության շինարարական ջերմամեկուսիչ նյութերի համար 
տեխնիկական պայմանների մշակում, փորձաքննություն և գրանցում: 

 

Արթուր Ծուղունյան 
ՀՀ ք. Երևանում ջերմաարդիականացվող ցուցադրական բնակելի շենքի հենա-

կետային և առաջարկվող տարբերակների էներգետիկ անձնագրի լրացում և 
համեմատություն: 

Գորիս քաղաքի Մաշտոցի փողոցի 151 հասցեում կառուցված էներգաարդյունավետ 
ցուցադրական շենքի էներգետիկ աուդիտի (ուսումնասիրության) վերլուծական 
հաշվետվություն: 

ՀՀ տարածքում նոր կառուցված բազմաբնակարան շենքերի էներգետիկ 
անձնագրերի լրացում և հաշվետվություն: 

Ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ցուցադրական բազմաբնակարան շենքերի 
էներգետիկ աուդիտի իրականացում և իրականացման կարողությունների ընդլայնմանն 
ուղղված միջոցառումները: 

Երևան քաղաքում կառուցվող «Կասկադ Հիլզ» բնակելի համալիրի շենքերի 
նախագծերի հենակետային և լրամշակված տարբերակների համար էներգետիկ անձնագրի 
լրացում և համեմատություն: 

 

Արսեն Կարապետյան 
Շենքերի կամավոր ռեյտինգավորման համակարգի նախագծի մշակում 
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Արսեն Կարապետյան, Արպես Նազարյան, Արթուր Ծուղունյան, Վահրամ Ջալալյան 
ԵՃՇՊՀ ՊՓԲԸ, «ԷյԻ Քոնսալթինգ» ՍՊԸ, «Մենհիր» ՍՊԸ, «Այր Դեզայն» ՍՊԸ, 
«Արխիտոն» ՍՊԸ 

ՀՀ համայնքներում (բնակավայրերում) էներգաարդյունավետ անհատական բնակելի 
տների բազմակի օգտագործման հինգ նախագծերի մշակում և դրանց կատալոգի կազմում: 

ՀՀ-ում նոր կառուցվող և վերակառուցվող բնակելի, հասարակական և արտա-
դրական շենքերի պատող կոնստրուկցիաների ջերմամեկուսացման տեխնիկական 
լուծումների խոհրդատվական ձեռնարկի մշակում: 

 

Արսեն Կարապետյան, Արպես Նազարյան 
ԵՃՇՊՀ ՊՓԲԸ, «ԷյԻ Քոնսալթինգ» ՍՊԸ, «Լավո» ՍՊԸ 

Երևանի Ավան վարչական շրջանում ԱI-451 ԿՊ1պ/9 սերիայի շենքի էներգաարդյու-
նավետության բարձրացման նպատակով իրականացվելիք վերակառուցման նախագծի 
մշակում և փորձաքննություն: 

 

Արսեն Կարապետյան, Տիգրան Սեկոյան 
«Էներգետիկայի ԳՀԻ» ՓԲԸ  

Շենքերի էներգաարդյունավետության մասին եվրոպական հրահանգի և համապա-
տասխան 6 ստանդարտների ներդաշնակեցում: 

 

Ալեն Ամիրխանյան 
Շենքերի ինտեգրված նախագծման և էներգաարդյունավետ շենքերի նախագծման 

թեմաներով ուսումնական 8 մոդուլների մշակում և ԲՈւՀ-երի ուսումնական ծրագրերում 
ներառելու համար:  

 
Աննա Քարամյան 

«Շենքերի ջերմատեխնիկական հարաչափերիգործիքային չափագրում» 
ուսումնամեթոդական ձեռնարկի մշակում: 

 
Աննա Դիրեյ 

Ծրագրի տեղեկագրեր, բաններներ, տեղեկատվական թերթիկներ, տարածաշրջա-
նային ծրագրի հետ համատեղ լրագրողական մրցույթի համակարգում:  

Գորիսում կառուցված ցուցադրական սոցիալական բազմաբնակարան շենքի 
էներգաարդյունավետության բարձրացման միջոցառումների վերաբերյալ վավերագրական 
տեսաֆիլմի նկարահանման և հեռարձակման համակարգում: 

2014թ. թեմատիկ օրացույցի մշակման աշխատանքների համակարգում: 

Իրազեկության բարձրացման նպատակով երեք սոցիալական թեմատիկ հոլովակների 
մշակման և հեռարձակման համակարգում: 
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Սվետլանա Գալոյան 
Ուղեցույց բնակիչների համար. «Բազմաբնակարան շենքերի էներգաարդյունա-

վետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում» (ցուցադրական՝ 
Երևանի Ավան վարչական շրջանի ԱI-451 ԿՊ1պ/9 տիպային շենքի օրինակով, Դ.Վարուժան 
թաղամասի թիվ 6): 

Ավան վարչական շրջանի Դ.Վարուժան թաղամասի թիվ 5 և 6 բազմաբնակարան 
շենքերում բնակիչների շրջանում հարցման իրականացում (համատիրության 
մասնակցությամբ): 

Բնակիչների հետ բացատրական և կազմակերպական աշխատանքներ, ծրագրի 
նպատակների և ակնկալվող արդյունքների ներկայացում, քննարկում: 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2 
Շենքերի էներգետիկ անձնագրեր 
 
ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս Մաշտոցի փ. 151ա շենքի էներգետիկ անձնագիր 

 
1. Ընդհանուր տեղեկատվություն 

Ամսաթիվ 05.04.2012 
Շենքի հասցե ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս Մաշտոցի փ. 151ա 
Նախագծի մշակող «Մաստարա» ԱԿ 
Մշակողի հասցե և հեռախոս ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Գորիս, (093) 99 60 30 
Նախագծի ծածկագիր  
Շենքի նշանակությունը, սերիա Բնակելի շենք 
Հարկերի և սեկցիաների քանակ, 3 հարկանի, 2 մուտք 
Բնակարանների թիվ 20 բնակարան 
Բնակիչների կամ աշխատակիցների հաշվարկային քանակ - 
Շենքի տեղակայում Առանձնացված 
Կոնստրուկտիվ լուծում Երկաթբետոնե շրջանակային շենք 

 
2. Հաշվարկային պայմաններ 

  Հաշվարկային բնութագրերի անվանում Բնութագիր Չափման 
միավոր 

Ցուցանիշի 
արժեք 

հենակետային 
տարբերակի 

համար 

 Ցուցանիշի 
փաստացի 

նորմավորվող 
արժեք 

1 Արտաքին օդի հաշվարկային 
ջերմաստիճան tդ °C -13 -13 

2 Ջեռուցման ժամանակաշրջանի արտաքին 
օդի միջին ջերմաստիճան 

tջեռ °C 2.4 2.4 

3 Ջեռուցման ժամանակաշրջանի տևողություն zջեռ օր/տարի 173 173 

4 Ջեռուցման ժամանակաշրջանի աստիճան-
օրեր Dd °C օր/տարի 3045 2906 

5 Ներսի օդի հաշվարկային ջերմաստիճան tն °C 20 19.2 

6 Վերնահարկի հաշվարկային ջերմաստիճան tձեղն °C     

7 Տեխնկուղի հաշվարկային ջերմաստիճան tնկուղ °C     
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3. Երկրաչափական ցուցանիշներ 

 Ցուցանիշ 
Ցուցանիշի 
նշանակում 

Չափման 
միավոր 

Ցուցանիշի արժեք 
հենակետային 
տարբերակի 

համար 
8 Շենքի հարկերի մակերեսների գումար Aջեռ մ2 813 
9 Բնակելի սենքերի մակերես Aբնակ մ2 557 
10 Հաշվարկային մակերես (հասարակական շենքերի համար) Aհ մ2 – 
11 Ջեռուցվող ծավալ Vջեռ մ3 2 518 
12 Շենքի ապակեպատման գործակից f  0.19 
13 Շենքի կոմպակտության բնութագիր Kկոմպ  0.57 

14 

Շենքի արտաքին պատող կոնստրուկցիաների ընդհանուր 
մակերես Aդմակ մ2 1438 

այդ թվում՝ 
– ճակատամաս Aճակատ մ2 896 
– պատեր (ըստ կոնստրուկցիայի տեսակի) Aպատ1 մ2 752 
– երկաթբետոնե սյուներ և հեծաններ Aպատ2 մ2 209 
– պատեր Aպատ3 մ2 543 
– պատուհաններ և պատշգամբների դռներ Aպատուհան1 մ2 127 
– վիտրաժներ Aպատուհան2 մ2 - 
– երդիկներ Aպատուհան3 մ2 - 
– վերելակաաստիճանավանդակային հանգույցի 
պատուհաններ Aպատուհան4 մ2 11 

– արտաքին անցումների պատշգամբների դռներ Aդուռ1 մ2 - 
– մուտքի դռներ/ դարպասներ Aդուռ2 մ2 7 
– համատեղած ծածկեր Aծածկ մ2 – 
– ձեղնահարկային ծածկեր Aձեղն. մ2 271 
– տաք ձեղնահարկային ծածկեր Aտաքձեղն. մ2 - 
– ջեռուցվող նկուղների ծածկեր Aհատակ1 մ2 271 
– անցումների վրայի կամ էրկերների տակի ծածկեր Aհատակ2 մ2 - 
– գետնի մեջ պատերի և գետնի վրայի հատակներ Aհատակ3 մ2 – 
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4. Ջերմատեխնիկական ցուցանիշներ 

 Ցուցանիշ Ցուցանիշի 
նշանակում 

Չափման 
միավոր 

Պահանջվող 
արժեք 

Ցուցանիշի արժեք 
հենակետային 
տարբերակի 

համար 

Ցուցանիշի 
արժեք 

լրամշակված 
տարբերակի 

համար 

Փաստացի 
նորմավորվող 

արժեք 

15 Արտաքին պատող կոնստրուկցիաների 
ջերմափոխանցման բերված դիմադրությունները, 
այդ թվում՝ 

Rբերվ.պ.կ. մ2·°C/Վտ 2.72 0.61 2.18 2.04 

– երկաթբետոնե սյուներ և հեծաններ Rբերվ.պատ1 մ2·°C/Վտ 2.64 0.50 2.50 1.51 
– պատեր Rբերվ.պատ2 մ2·°C/Վտ 2.64 0.66 2.61 2.61 
– պատուհաններ և պատշգամբների դռներ Rբերվ.պատուհան1 մ2·°C/Վտ 0.41 0.38 0.51 0.51 
– վիտրաժներ Rբերվ.պատուհան2 մ2·°C/Վտ     
– երդիկներ Rբերվ.պատուհան3 մ2·°C/Վտ     
– վերելակաաստիճանավանդակային հանգույցի 
պատուհաններ 

Rբերվ.պատուհան4 մ2·°C/Վտ 0.41 0.38 0.51 0.51 

– արտաքին անցումների պատշգամբների դռներ Rբերվ.դուռ1 մ2·°C/Վտ     
– մուտքի դռներ/ դարպասներ Rբերվ.դուռ2 մ2·°C/Վտ 0.41 0.38 0.51 0.51 
– համատեղած ծածկեր Rբերվ.ծածկ մ2·°C/Վտ     
– ձեղնահարկային ծածկեր Rբերվ.ձեղն. մ2·°C/Վտ 3.45 0.56 2.06 2.06 
– տաք ձեղնահարկային ծածկեր Rբերվ.տ. ձեղն. մ2·°C/Վտ   

  
– տեխնիկական ներքնահարկի կամ չջեռուցվող 
ներքնահարկերի ծածկեր 

Rբերվ.հատակ1 մ2·°C/Վտ 3.45 0.77 2.10 2.10 

– անցումների վրայի կամ էրկերների տակի ծածկեր Rբերվ.հատակ2 մ2·°C/Վտ     
– գետնի մեջ պատերի և գետնի վրայի հատակներ Rբերվ.հատակ3 մ2·°C/Վտ 

    
 

5. Օժանդակ ցուցանիշներ 

  Ցուցանիշ Ցուցանիշի 
նշանակում 

Չափման 
միավոր 

Պահանջվող 
արժեք 

Ցուցանիշի արժեք 
հենակետային 
տարբերակի 

համար 

Ցուցանիշի 
արժեք 

լրամշակված 
տարբերակի 

համար 

Փաստացի 
նորմավորվող 

արժեք 

16 Շենքի ընդհանուր ջերմափոխանցման գործակից Kընդ Վտ/(մ2·օC) 0.55 1.69 0.57 0.61 

17 
Շենքի օդափոխության տեսակարար նորմավորված 
պայմաններում ջեռուցման ժամանակաշրջանի 
օդափոխության բազմապատիկ 

Nօդ ժ-1 0.29 0.29 0.29 0.29 
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18 Տեսակարար կենցաղային ջերմանջատումները 
շենքում qկենց Վտ/մ2 11.1 11.1 11.05 11.05 

19 Նախագծվող շենքի ջերմային էներգիայի սակագինը Сջերմ դր./կՎտժ - - - - 

20 Ջեռուցող սարքերի և նրանց ջերմային ցանցին 
միացումների տեսակարար արժեքը 

Сջեռ 
դր./(կՎտժ/

տարի) 
- - - - 

21 Էներգետիկ միավորի խնայման տեսակարար 
շահույթ Wշահ 

դր./(կՎտժ/
տարի) - - - - 

 
6. Տեսակարար ցուցանիշներ 

  Ցուցանիշ Ցուցանիշի 
նշանակում 

Չափման 
միավոր 

Պահանջվող 
արժեք 

Ցուցանիշի արժեք 
հենակետային 
տարբերակի 

համար 

Ցուցանիշի 
արժեք 

լրամշակված 
տարբերակի 

համար 

Փաստացի 
նորմավորվող 

արժեք 

22 Շենքի ջերմային պաշտպանության 
տեսակարար բնութագիր kընդ Վտ/(մ3·оС) 0.31 0.96 0.33 0.35 

23 Շենքի օդափոխության տեսակարար 
բնութագիր 

kօդ Վտ/(մ3·оС) 0.09 0.09 0.09 0.09 

24 Շենքում կենցաղային ջերմանջատումների 
տեսակարար բնութագիր kկենց Վտ/(մ3·оС) 0.14 0.14 0.14 0.14 

25 Արևային ճառագայթումից ջերմային 
մուտքերի տեսակարար բնութագիր 

kճառ. Վտ/(մ3·оС) 0.02 0.02 0.02 0.02 

 
7. Գործակիցներ 

  Ցուցանիշ Ցուցանիշի 
նշանակում 

Ցուցանիշի 
արժեք 

26 Ինքնակառավարման արդյունավետության գործակից ζ 0.5 

27 Բնակելի շենքերի ջերմային սպառման նվազեցման գործակից՝ բնակարաններում ջերմային էներգիայի հաշվառքի դեպքում ξ 0.1 

28 Ռեկուպերատիվ ջերմափոխանակիչի արդյունավետության գործակից kարդ 0 

29 Գործակից, որը հաշվի է առնում ջերմային մուտքերի գերազանցումը շենքի ջերմային կորուստներին ν 0.75 

30 Ջեռուցման համակարգից լրացուցիչ ջերմային կորուստների հաշվառման գործակից bh 1.07 
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8. Էներգաարդյունավետության համալիր ցուցանիշներ 

  Ցուցանիշ Ցուցանիշի 
նշանակում 

Չափման 
միավոր 

Պահանջվող 
արժեք 

Ցուցանիշի 
արժեք 

հենակետային 
տարբերակի 

համար 

Ցուցանիշի 
արժեք 

լրամշակված 
տարբերակի 

համար 

Փաստացի 
նորմավորվող 

արժեք 

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

qհջեռ Վտ/(մ3·°С) 0.33 0.955 0.343 0.363 

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

qկջեռ Վտ/(մ3·°С) 0.372 0.372 0.372 0.372 

34 Էներգաարդյունավետության դասը 
  

C+ E C C 

35 
Շենքի նախագծի համապատասխանությունը 
ջերմային պաշտպանության նորմատիվ 
պահանջներին   

այո ոչ այո այո 

 
9. Շենքի էներգետիկ բեռերը 

  Ցուցանիշ Ցուցանիշի 
նշանակում 

Չափման 
միավոր 

Պահանջվող 
արժեք 

Ցուցանիշի 
արժեք 

հենակետային 
տարբերակի 

համար 

Ցուցանիշի 
արժեք 

լրամշակված 
տարբերակի 

համար 

Փաստացի 
նորմավորվող 

արժեք 

36 
Ջեռուցման ժամանակաշրջանում ջեռուցման և 
օդափոխության համար ջերմային էներգիայի 
տեսակարար ծախսը 

q 
կՎտժ/մ3·տարի 24 70 25 27 

կՎտժ/մ2·տարի 75 216 78 82 

37 
Ջեռուցման ժամանակաշրջանում ջեռուցման և 
օդափոխության համար ջերմային էներգիայի 
ծախսը 

Qտարիջեռ կՎտժ/տարի 60693 175802 63164 66862 

38 Ջեռուցման ժամանակաշրջանում ջերմային 
էներգիայի գումարային ծախսը Qտարիընդ կՎտժ/տարի 74227 193759 76793 80633 
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Շենքի էներգաարդյունավետության պիտակը 
Շենքի էներգաարդյունավետության դասը որոշվել է երկու նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջների համաձայն. 

 
 

 

Էներգաարդյունավետության պիտակն ըստ МСН 24-01-2011 միջպետական 
շինարարական նորմի 

Էներգաարդյունավետության պիտակն ըստ ՀՍՏ ԵՆ 15217:2012 ստանդարտի 
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Երևան, Ավան Դանիել Վարուժան 6 շենքի տեխնիկական և էներգետիկ անձնագրերը 
Շենքի տեխնիկական անձնագիրը 
 

 

ՀՀ ք. Երևան, Ավան վարչական շրջան, Դ. Վարուժան թաղ. N6 շենք 
Շահագործման հանձնման տարեթիվը  
Հարկերի թիվը 9 
Մուտքերի թիվը 1 
Շենքի ծավալը, մ3 8370 
Բարձրությունը, մ 27 
Շինությունների ընդհանուր մակերեսը, մ2 3384 
Բնակելի մակերես, մ2 2790 
Ոչ բնակելի շինությունների ընդհանուր մակերեսը, մ2  
Բազմաբնակարան շենքի սպասարկման համար անհրաժեշտ (այդ թվում նաև՝ շենքի տակ գտնվող) 
հողամասի մակերեսը, մ2  

1. Բնակարանների թիվը, այդ թվում` 36 
1.1.մեկսենյականոց 9 
1.2.երկուսենյականոց 9 
1.3.երեքսենյականոց 18 

2. Ոչ բնակելի շինությունների թիվը  
Ընդհանուր օգտագործման շինությունների և գույքի նկարագրությունը 

 Հենակետային տարբերակ Առաջարկվող տարբերակ 
3. Հիմքերը Կրող պանելային Կրող պանելային 
4. Սյուները և հեծանները - - 

5. Պատերը և դրանց տարրերը 300 մմ ե/բ պանել, գաջի 
շերտ 

ջրադիմացկուն ճակատային ներկ, ունիվերսալ հիմնասվաղ, 
ապակեցանցով ամրանավորված սոսնձի շերտ, 60մմ հաստությամբ 
էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլի շերտ, սոսնձի շերտ, 300 մմ 

հաստությամբ պանելային շերտ, գաջիսվաղ: 
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6. Միջհարկային ծածկերը  Հավաքովի կլորանցքավոր 
երկաթբետոնե սալ Հավաքովի կլորանցքավոր երկաթբետոնե սալ 

7. Սեյսմամեկուսացման շերտավոր ռետինամետաղե 
հենարանները (ՍՇՌՄՀ) - - 

8. Նկուղը, տեխնիկական հարկը և ձեղնահարկը առկա է առկա է 
9. Տանիքները և տանիքներից ջրահեռացնող 

սարքավորումները Հարթ տանիք Հարթ տանիք 

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

1 մուտք 1 մուտք 

11. Աղբամուղները և աղբախցերը - - 

12. Բազմաբնակարան շենքի միասնական 
ամբողջական սպասարկման համար 
նախատեսված արտաձիգ օդափոխության 
հորանները և ծխաօդատար ուղիները 

օդատար ուղիներ 
 

օդատար ուղիներ 
 

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

Անհատական 
երկկոնտուրանի գազի 

կաթսա, գազի վառարան, 
էլեկտրական տաքացուցիչ, 

կենտրոնացված 
ջերմամատակարարման 

համակարգ 

Անհատական երկկոնտուրանի գազի կաթսա, գազի վառարան, 
էլեկտրական տաքացուցիչ, կենտրոնացված ջերմամատակարարման 

համակարգ 

14. Բազմաբնակարան շենքի միասնական 
ամբողջական սպասարկման համար 
նախատեսված ինժեներական ցանցեր 

Ջրամատակարարում, 
ջրահեռացում, 

էլեկտրամատակարարում, 
գազամատակարարում 

Ջրամատակարարում, ջրահեռացում, էլեկտրամատակարարում, 
գազամատակարարում 
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Շենքի էներգետիկ անձնագիրը 
 

1. Ընդհանուր տեղեկատվություն 
Անձնագրի լրացման ամսաթիվ   
Շենքի հասցե ք. Երևան, Ավան, Դանիել Վարուժան թաղ. N6 շենք 
Նախագծի մշակող «Հայպետնախագիծ» ինստիտուտ 
Մշակողի հասցե և հեռախոս Ք. Երևան, Չարենցի 1 
Նախագծի ծածկագիր  
Շենքի նշանակությունը, սերիա Բնակելի, ԱI-451 ԿՊ1պ/9  
Հարկերի և սեկցիաների քանակ 9 հարկ, 1 սեկցիա 
Բնակարանների թիվ 36 բնակարան 
Բնակիչների հաշվարկային քանակ  
Շենքի տեղակայումը շին. հրապարակում Առանձնացված 
Կոնստրուկտիվ լուծում կրող պանելային 

 
 

2. Հաշվարկային պայմաններ 
 

Հաշվարկային բնութագրերի անվանում 
Ցուցանիշի 

պայմանական 
նշանակում 

Չափման 
միավոր 

Ցուցանիշի 
հաշվարկային 
նախագծային 

արժեք 
1 Դրսի օդի հաշվարկային ջերմաստիճան tդ oC -19 
2 Ջեռուցման ժամանակաշրջանի դրսի օդի միջին ջերմաստիճան tջեռ oC 1 
3 Ջեռուցման ժամանակաշրջանի տևողություն zջեռ օր/տարի 140 
4 Ջեռուցման ժամանակաշրջանի աստիճան*օրեր ՋՇԱՕ oC×օր/տարի 2660 
5 Ներսի օդի հաշվարկային ջերմաստիճան tն oC 20 
6 Վերնահարկի հաշվարկային ջերմաստիճան tձեղն oC   
7 Տեխնկուղի հաշվարկային ջերմաստիճան tնկուղ oC   
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3. Երկրաչափական ցուցանիշներ 

Հ.  Ցուցանիշ 
Ցուցանիշի 

պայմանական 
նշանակում 

Ցուցանիշի հաշ-
վարկային 

նախագծային 
արժեք 

Ցուցանիշի 
փաստացի 

արժեք 

Ցուցանիշի 
առաջարկվող 

արժեք 

8 Շենքի հարկերի մակերեսների գումար Aջեռ 2381 2790 2790 
9 Բնակելի սենքերի մակերես Aբնակ 2340 2742 2742 
10 Հաշվարկային մակերես (հասարակական շենքերի համար) Aհ մ2 – – 
11 Ջեռուցվող ծավալ Vջեռ 7143 8370 8370 
12 Շենքի ապակեպատման գործակից f       
13 Շենքի կոմպակտության բնութագիր Kկոմպ 0.444 0.447 0.447 

14 

Շենքի արտաքին պատող կոնստրուկցիաների ընդհանուր մակերես Aդմակ 3171 3738 3741 
այդ թվում՝  
– ճակատամաս Aճակատ 2651 3118 3121 
– արտաքին պատեր Aպատ1 1444 2148 1843 
–վերելակաաստիճանավանդակային հանգույցի պատեր Aպատ2 835 528 835 
– պատուհաններ և պատշգամբների դռներ Aպատուհան1 300 370 370 
– մուտքի դռներ Aդուռ1 72 72 72 
– ծածկեր Aծածկ 260 310 310 
– տեխնիկական ներքնահարկի ծածկեր A հատակ1 260 310 310 

 
4. Ջերմատեխնիկական ցուցանիշներ 

Հ/Հ Ցուցանիշ 
Ցուցանիշի 

պայմանական 
նշանակում 

Ցուցանիշի հաշվար-
կային նախագծային 

արժեք 

Ցուցանիշի 
փաստացի 

արժեք 

Ցուցանիշի 
առաջարկվող 

արժեք 

15 

Արտաքին պատող կոնստրուկցիաների ջերմափոխանցման բերված 
դիմադրությունները, այդ թվում՝ Rբերվ       

– արտաքին պատեր Rպատ1 0.50 0.50 2.03 
–վերելակաաստիճանավանդակային հանգույցի պատեր Rպատ2 0.50 0.50 0.50 
– պատուհաններ և պատշգամբների դռներ Rլուս 0.39 0.44 0.44 
– մուտքի դռներ/ դարպասներ Rդուռ 0.39 0.35 0.35 
– ծածկեր Rծածկ 0.56 0.56 0.56 
– տեխնիկական ներքնահարկի կամ չջեռուցվող նկուղների ծածկեր Rնկուղ 0.71 0.71 0.71 
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5. Օժանդակ ցուցանիշներ 

Հ/Հ Ցուցանիշ 
Ցուցանիշի 

պայմանական 
նշանակում 

Չափման միավոր 

Ցուցանիշի 
հաշվարկային 
նախագծային 

արժեք 

Ցուցանիշի 
փաստացի 

արժեք 

Ցուցանիշի 
առաջարկվող 

արժեք 

16 Շենքի ընդհանուր ջերմափոխանցման գործակից Kընդ Վտ/(մ2·օC) 1.74 1.89 0.83 
17 Շենքի օդափոխության տեսակարար նորմավորված պայմաններում 

ջեռուցման ժամանակաշրջանի օդափոխության բազմապատիկ 
Nօդ ժ-1 0.29 0.29 0.28 

18 Տեսակարար կենցաղային ջերմանջատումները շենքում qկենց Վտ/մ2 17 17 17 
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) - - - 

 
6. Տեսակարար ցուցանիշներ 

Հ/Հ Ցուցանիշ 
Ցուցանիշի 

պայմանական 
նշանակում 

Չափման 
միավոր 

Ցուցանիշի 
հաշվարկային 
նախագծային 

արժեք 

Ցուցանիշի 
փաստացի 

արժեք 

Ցուցանիշի 
առաջարկվող 

արժեք 

22 Շենքի ջերմային պաշտպանության տեսակարար բնութագիր kընդ Վտ/(մ3·оС) 0.77 0.84 0.37 
23 Շենքի օդափոխության տեսակարար բնութագիր kօդ Վտ/(մ3·оС) 0.09 0.09 0.09 
24 Շենքում կենցաղային ջերմանջատումների տեսակարար բնութագիր kկենց Վտ/(մ3·оС) 0.29 0.29 0.29 
25 Արևային ճառագայթումից ջերմային մուտքերի տեսակարար բնութագիր kճառ. Վտ/(մ3·оС) 0.01 0.01 0.01 

 
7. Գործակիցներ 

Հ/Հ Ցուցանիշ 
Ցուցանիշի 

պայմանական 
նշանակում 

Ցուցանիշի 
նորմատիվային 

արժեք 
26 Ինքնակառավարման արդյունավետության գործակից ζ 0.50 
27 Բնակելի շենքերի ջերմային սպառման նվազեցման գործակից՝ բնակարաններում ջերմային էներգիայի հաշվառքի դեպքում ξ 0.00 
28 Ռեկուպերատիվ ջերմափոխանակչի արդյունավետության գործակից kարդ 0.00 
29 Գործակից, որը հաշվի է առնում ջերմային մուտքերի գերազանցումը շենքի ջերմային կորուստներին ν 0.74 
30 Ջեռուցման համակարգից լրացուցիչ ջերմային կորուստների հաշվառման գործակից bh 1.13 
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8. Էներգաարդյունավետության համալիր ցուցանիշներ 

Հ/Հ Ցուցանիշ 
Ցուցանիշի 

պայմանական 
նշանակում 

Չափման 
միավոր 

Ցուցանիշի հաշվար-
կային նախագծային 

արժեք 

Ցուցանիշի 
փաստացի 

արժեք 

Ցուցանիշի 
առաջարկվող 

արժեք 

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

qհջեռ 
Վտ/(մ3·°С)  

0.846 0.924 0.392 

  
 

Վտ/(մ2·°С)    

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

qկջեռ 
Վտ/(մ3·°С)  0.319 0.319 0.319 
Վտ/(մ2·°С)    

34 Էներգաարդյունավետության դասը    E E C 
35 Շենքի նախագծի համապատասխանությունը ջերմային 

պաշտպանության նորմատիվ պահանջներին  
  ոչ ոչ այո 

 

 
9. Շենքի էներգետիկ բեռերը 

Հ/Հ Ցուցանիշ 
Ցուցանիշի 

պայմանական 
նշանակում 

Չափման միավոր 

Ցուցանիշի 
հաշվարկային 
նախագծային 

արժեք 

Ցուցանիշի 
փաստացի 

արժեք 

Ցուցանիշի 
առաջարկվող 

արժեք 

36 Ջեռուցման ժամանակաշրջանում ջեռուցման և օդափոխության 
համար ջերմային էներգիայի տեսակարար ծախսը 

q 
կՎտ·ժ/(մ3·տարի) 54 59 25 
կՎտ·ժ/(մ2·տարի) 162 177 75 

37 Ջեռուցման ժամանակաշրջանում ջեռուցման և օդափոխության 
համար ջերմային էներգիայի ծախսը Qտարիջեռ կՎտ·ժ/տարի 385770 493717 209542 

38 Ջեռուցման ժամանակաշրջանում ջերմային էներգիայի 
գումարային ծախսը 

Qտարիընդ կՎտ·ժ/տարի 393111 497660 246178 
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Շենքի էներգաարդյունավետության պիտակը 
Շենքի էներգաարդյունավետության դասը որոշվել է երկու նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջների համաձայն. 

 
 

 

Էներգաարդյունավետության պիտակն ըստ МСН 24-01-2011 միջպետական 
շինարարական նորմի 

Էներգաարդյունավետության պիտակն ըստ ՀՍՏ ԵՆ 15217:2012 ստանդարտի 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3 
 

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 

 
«Լեգիոն Պարիսպ» ՍՊԸ 

 
«Թոփ Շինտեխ» ՍՊԸ 

 
«Ալ համռա ռիել իստեյթ Արմենիա» ՍՊԸ 



 

 
«Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ/00059937 ծրագիր               84 

 
  

 
«Զարգացման լուծումների ինստիտուտ» հիմնադրամ 

 

«Այր-դիզայն» ՍՊԸ 

 
 «Մենհիր» ՍՊԸ 

 «Վանո» ՍՊԸ 
 «Արփինե Գոռ» ՍՊԸ 
 «Հարսնաձոր» ՍՊԸ 

 «Ֆաստ տրեք քնստրաքշն» ՍՊԸ 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4 
Մտադրությունների մասին հուշագիր ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի և 
Երևանի քաղաքապետարանի միջև 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5 
 

Ավան վարչական շրջանի Դ.Վարուժան թաղամասի թիվ 5 և 6 
բազմաբնակարան շենքերում բնակիչների շրջանում կատարված 
հարցման հիմնական արդյունքները  
 

Հարցման նպատակը` ուսումնասիրել Ավանի Դ. Վարուժան թաղ. թիվ 5 և 6 
շենքերի բնակիչների կարծիքը այդ շենքերում էներգաարդյունավետության 
բարձրացման/ջերմամեկուսացման միջոցառումների իրականացման վերաբերյալ: 

Հարցումն իրականացնելուց առաջ (2012թ. դեկտեմբերին) բոլոր բնակիչներին 
տրամադրվել էին առաջարկվող ծրագրի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվական 
նյութերը: 

Հարցումն իրականացվել է 2013թ. հունվարի 9–13-ը “Ավան–3” 
համատիրության ներկայացուցիչների հետ համատեղ: Հարցմանը մասնակցել և 
աջակցել են նաև դիտարկվող շենքերի ակտիվ բնակիչները:  

Նշված 2 շենքերը 9 հարկանի են, 1 մուտքով, բնակարանների թիվը` 36: 

Հարցումը անցկացվել է. 

 թիվ 5 շենքի 31 բնակարանում (շենքում կա 2 “փակ բնակարան”, ինչպես 
նաև 3 բնակարանի բնակիչները ժամանակավոր բացակայում են 
քաղաքից) 

 թիվ 6 շենքի 30 բնակարանում (2 “փակ բնակարան”, 4 բնակարանի 
սեփականատերերին չհաջողվեց գտնել): 

Հարցման հիմնական արդյունքը.  

 թիվ 5 շենքում համաձայնությունը հայտնել են 28 բնակարանի (ընդհանուր 
բնակարանների 78%-ը) սեփականատերերը, համասեփականատերերը 
կամ իրենց կողմից լիազորվածները:  

 թիվ 6 շենքում համաձայնությունը հայտնել են նույնպես 28 (78%) 
բնակարանատեր: 

Ուսումնասիրության արդյունքները  
Թիվ 5 շենքում համաձայնություն հայտնած 28 բնակարաններից` 4 

բնակարան (14%) ջեռուցվել են կենտրոնական ջերմամատակարարման 
համակարգից, 17 բնակարան (61%) գազի բնակարանային կաթսաներով (BAXI և 
այլն), 3 բնակարան (11%) գազի վառարաններով (բաց և փակ խցով), 3 բնակարան 
(11%) էլեկտրական տաքացուցիչներով, իսկ 1 բնակարան ընդհանրապես չի 
ջեռուցվել: 

Բնակարանները հիմնականում ջեռուցվել են ամբողջությամբ, միայն մոտ 14%-
ը ջեռուցվել է մասամբ (հաշվի առնելով նաև չջեռուցվող բնակարանը): Ինչ 
վերաբերվում է բնակարաններում ապահովված ջերմաստիճաններին, ապա ըստ 
հարցվողների պատասխանների 21% բնակարանում ապահովվում է 21˚C և ավելի, 
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43% բնակարաններում` 19-21˚C, մոտ 32%-ում` 16-18˚C և միայն 1 բնակարանում (3%) 
մինչև 15˚C: 

Թիվ 6 շենքում համաձայնություն հայտնած 28 բնակարաններից` 1 
բնակարան ջեռուցվել է կենտրոնական ջերմամատակարարման համակարգից, 18 
բնակարան (64%) գազի բնակարանային կաթսաներով (BAXI և այլն), 7 բնակարան 
(25%) գազի վառարաններով (բաց և փակ խցով), 2 բնակարան (7%) էլեկտրական 
տաքացուցիչներով: 

Բնակարանները հիմնականում ջեռուցվել են ամբողջությամբ, միայն 5-ը 
ջեռուցվել է մասամբ: Ընդ որում, 46% բնակարաններում ապահովվել է 19-21˚C, 43%-
ում` 16-18˚C և միայն 3 բնակարանում (11%) մինչև 15˚C:  

Ամփոփում 
Ամփոփելով Ավանի Դ. Վարուժան թաղ. թիվ 5 և 6 շենքերի բնակիչների 

հարցման արդյունքները կարելի է նշել հետևյալը. 
o  Համաձայնություն հայտնած բնակարաններում (յուրաքանչյուր շենքում 28) 

բնակվող մարդկանց թիվը կազմում է . 

 թիվ 5 շենքում` 92 բնակիչ  

 թիվ 6 շենքում` 107 բնակիչ: 

o  Բնակարանների պատշգամբերը ապակեպատված են (բացառությամբ 1 
բնակարան թիվ 6 շենքում): Լուսամուտները ամբողջովին կամ մասնակիորեն 
փոխարինված են նոր մետաղապլաստե պատուհաններով.  

 թիվ 5 շենքում 19 բնակարան (68%)  

 թիվ 6 շենքում` 12 (43%) բնակարան: 

o Ըստ ակնադիտական գնահատականի թիվ 5 շենքի մուտքի միջանցքներում և 
աստիճանավանդակներում գտնվող խորդանոցների (кладовка) քանակը 
զգալի պակաս է, քան թիվ 6 շենքում: Խորդանոցների առկայությունը 
շինարարական աշխատանքների ընթացքում միանշանակ բարդություններ է 
առաջացնելու շինարարական կազմակերպության համար: 

o  Երկու շենքում 23 բնակարաններ ջերմամեկուսացված են (ամբողջությամբ 
կամ մասնակիորեն) ներսից, օգտագործելով տարբեր նյութեր`հիմնականում 
փրփրապլաստ:  

 թիվ 5 շենքում նման ձևով ջերմամեկուսացվել են 12 բնակարան (43%)  

 թիվ 6 շենքում` 11 բնակարան (39%): 

o Անկախ ջեռուցման տարբերակից հարցվողներից մոտավորապես 45%-ը 
բավարարված չեն իրենց բնակարանի հարմարավետության պայմաններով` 
ջերմաստիճանը ցածր է եղել, կամ ջեռուցվել է մասամբ: Դա կապված է միայն 
ընտանիքների ֆինանսական հնարավորությունների հետ:  

o Ջեռուցման համար ամսական միջին գումարը տատանվում է 10 000 մինչև 35 
000 դրամ և ավելի, կապված ընտրված ջեռուցման տարբերակից, բնակարա-
նի վիճակից (ջերմամեկուսացումը, տեղադրվածությունը շենքում և այլն) և 
ընտանիքի ֆինանսական հնարավորություններից: Երկու շենքում էլ 
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գերակայող տոկոսը (36% և 39%) կազմում են այն բնակարանները, որտեղ 
ջեռուցման ամսական միջին գումարը կազմում է 25 000-30 000 դրամ: 

 

 Ավանի Դ.Վարուժան թաղ. թիվ 5 և 6 շենքերը բնութագրող ցուցանիշները 
բերված են համեմատական աղյուսակում: 
 

Ավանի Դ.Վարուժան թաղ. թիվ 5 և 6 շենքերը բնութագրող ցուցանիշների 
համեմատական աղյուսակ 

Հարցման արդյունքների և ակնադիտական գնահատականների հիման վրա  

NN Ցուցանիշները Չափի 
միավոր 

թիվ 5 շենք թիվ 6շենք 

Ընդհանուր տեղեկատվություն շեբքերի մասին 

1.  Ընդհանուր բնակարանների քանակը  հատ 36 36 

2.  Փակ բնակարանների քանակը հատ 2 2 

3.  Չապակեպատված պատշգամբերը պատշ. - 2 

4.  Փոխարինված պատուհանների քանակը  % 69 55 

5.  Շենքի մուտքի միջանցքներում և 
աստիճանավանդակներում գտնվող 
խորդանոցների (кладовка) քանակը 

հատ 3 7 

6.  Գազի խողովակների երկարությունները 
շենքի ճակատով 

գ.մ մոտ 40 մոտ 40 

7.  Այլ խանգարող հանգամանքներ  
ծխատար 

խողովակնե
ր 

մալուխներ, 
խողովակնե

ր 
Տեղեկատվություն համաձայնություն հայտնած բնակարանների մասին 

(յուրաքանչյուր շենքում 28 բնակարան) 

8.  Բնակվող մարդկանց թիվը բնակիչ 92 107 

9.  

Բնակարանի ջերմամեկուսացումը, 
այդ թվում` բնակար. 12 11 

- ամբողջությամբ բնակար. 3 2 
- մասնակիորեն բնակար. 9 9 

10.  

Բնակարանի ջեռուցումը 
- կենտրոնական ջերմամատակարման 

համակարգից 
բնակար. 

4 1 

- գազի բնակարանային կաթսաներով 
(BAXI և այլն) 

17 18 

- գազի վառարաններով (բաց և փակ 3 7 
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խցով) 
- էլեկտրական տաքացուցիչներով 3 2 
- չի ջեռուցվել  1 - 

11.  
Ինչպես է ջեռուցվել բնակարանը 
- ամբողջությամբ բնակար. 

24 23 

- մասնակի  3 5 

12.  Ինչ ջերմաստիճան է ապահովվում 
բնակարանում 
- 21˚C և ավելի 

բնակար. 

6 - 

- 19-21˚C 12 13 
- 16-18˚C 9 12 
- մինչև 15˚C: 1 3 

13.  Ջեռուցման ամսական միջին գումարը.  
- 10 000 - 15 000 դրամ 

բնակար. 

5 4 

- 16 000 – 23 000 դրամ 5 7 
- 25 000-30 000 դրամ, 10 11 
- 35000 դրամ և ավելի, 5 3 
- դժվարացել են պատասխանել 3 3 
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