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

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

ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի նիստերի դահլիճ 
29 նոյեմբերի, 2013թ. 

 

ՆՊԱՏԱԿԸ` Ներկայացնել Ծրագրի Ղեկավար կոմիտեի (ԾՂԿ) քննարկմանը և 
հաստատմանը. 
1.  Ծրագրի առաջընթացի 2013թ. հաշվետվությունը 
2. Ծրագրի հետագա խնդիրները և 2014թ. աշխատանքային պլանը  

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ` Նիստին ներկայացված էին Ծրագրի Ղեկավար կոմիտեի 11 
անդամներից 10-ը, ընդ որում 3-ը` անձամբ և 7-ը` փոխարինմամբ: 
Ծրագրի Ղեկավար կոմիտեի նիստի մասնակիցների ընդհանուր 
թիվը 18 էր (մասնակիցների ցուցակը կցվում է): 

Ղեկավար կոմիտեի անդամներին նախապես տրամադրվել էին հետևյալ նյութերը.  
1. Նիստի օրակարգը (կցվում է), 
2. Ծրագրի կողմից 2013թ. ընթացքում իրականացրած աշխատանքների  

հաշվետվությունը (92 էջ, կցվում է), 
3. 2014թ. աշխատանքային պլանի նախագիծը (կցվում է): 
 

Նիստը վարում էր` ՀՀ բնապահպանության նախարարի առաջին տեղակալ` 
պրն. Սիմոն Պապյանը, համանախագահողներն էին ՀՀ քաղաքաշինության 
նախարարի տեղակալ՝ պրն. Ալեքսան Կարապետյանը և ՄԱԶԾ-ի մշտական 
ներկայացուցչի տեղակալ՝ տկն. Կլեր Մեդինան:  
 ԾՂԿ համանախագահողները ողջունեցին ներկաներին, հայտնեցին փոխադարձ 
երախտապարտություն համատեղ արդյունավետ աշխատանքի համար, կարևորեցին 
Ծրագրի գործունեությունը Հայաստանում էներգաարդյունավետության բնագավառի 
զարգացման համար:  

ԾՂԿ-ի համանախագահող պրն. Սիմոն Պապյանն առաջարկեց ներկայացնել 
կարծիքներ ՂԿ օրակարգի վերաբերյալ: Օրակարգը հաստատվեց միաձայն:  

 
Համաձայն օրակարգի 1-ին կետի` Ծրագրի առաջադրանքի ղեկավար պրն. 

Վահրամ Ջալալյանը ներկայացրեց Ծրագրի հիմնական արդյունքները, ինչպես նաև 
Ծրագրի շրջանակներում 2013թ. ընթացքում կատարված աշխատանքները:   

 
ԾՂԿ անդամները զեկուցողին տվեցին հարցեր և ներկայացրեցին առաջարկություն-
ներ: 
Տկն. Թ.Բաբայանը, մասնավորապես, խնդրեց ներկայացնել «Շենքեր, շինություններ, 
շինարարական նյութեր. Անվտանգություն» տեխնիկական  կանոնակարգի 
հաստատումը մերժելու պատճառները, ինչպես նաև հարցրեց արդյոք «Էներգախնա-
յողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին» և «Քաղաքաշինության մասին» 
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ՀՀ օրենքներում փոփոխությունները մշակվել և ներկայացվել են փաթեթով, թե 
Ծրագիրը նախատեսում է փուլային մոտեցում: 
 
Պրն. Վ.Ջալալյանը պատասխանեց, որ պաշտոնական պարզաբանումներ Ծրագիրը չի 
ստացել, և անդրադարձավ կանոնակարգում նշված՝ կիրարկման ժամկետների 
կրճատման անհրաժեշտությանը, ինչ վերաբերում է օրենսդրական փաթեթին 
Վ.Ջալալյանը պարզաբանեց, որ լրացումները և փոփոխությունները ներկայացվել են 
սահմանված կարգով՝ ամբողջական փաթեթով, բացառելու համար ՀՀ գործող 
օրենսդրության հետ հնարավոր հակասությունները:   
Տկն. Թ.Բաբայանը ողջունեց Ծրագրի կողմից «ՀՀ-ում նոր կառուցվող և վերակառուց-
վող բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի պատող կոնստրուկցիաների 
ջերմամեկուսացման տեխնիկական լուծումների խորհրդատվական ձեռնարկի» և «ՀՀ 
համայնքներում (բնակավայրերում) էներգաարդյունավետ անհատական բնակելի 
տների բազմակի օգտագործման նախագծերի և կատալոգի» մշակումը և հարցրեց 
դրանց հասանելիության վերաբերյալ:  
Պրն. Վ.Ջալալյանը տեղեկացրեց, որ երկու մշակումներն էլ գտնվում են տպագրության 
փուլում և դրանց վերջնական էլ. տարբերակները զետեղվելու են Ծրագրի վեբ-կայքում:  
Պրն. Հ.Բադալյանը Ծրագրի կողմից մշակված օրենսդրական փոփոխությունների 
վերաբերյալ նշեց, որ ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունը 
ստացել է առաջարկությունը, որը որոշվել է ներառել ՀՀ կառավարությանը 
ներկայացվելիք նախարարության 2014թ. միջոցառումների ծրագրի համապատասխան 
փաթեթում:   
Պրն. Ա.Կարապետյանը շնորհակալություն հայտնեց կատարած մեծածավալ աշխա-
տանքի համար և հարցրեց Ծրագրի՝ նոր գաղափարների իրագործմանն աջակցելու 
հնարավորությունների վերաբերյալ, հատկապես էներգաարդյունավետ և ձայնա-
մեկուսիչ նյութերի տեղական արտադրությունը խթանելու առումով:  
Պրն. Վ.Ջալալյանը տեղեկացրեց, որ Ծրագրի փորձագետներն ուսումնասիրել են 
Հայաստանի շուկան և ծանոթ են տեղական արտադրողներին, ավելին, մշակվել և 
տպագրվել է արտադրվող և ներկրվող ջերմամեկուսիչ շինանյութերի կատալոգը, որը 
զետեղված է Ծրագրի վեբ-կայքում: Օգտվելով Ծրագրի կողմից ստեղծված 
լաբորատորիայի կարողություններից՝ համապատասխան նյութերի ջերմաֆիզիկական 
հատկությունները հնարավոր է ստուգել և հավաստագրել: 
Պրն. Ս.Պապյանը հայցեց տեղեկություն 2013թ. հաստատված պլանով նախատեսված, 
սակայն հաշվետու ժամանակահատվածում չկատարված աշխատանքների, ինչպես 
նաև չկատարման պատճառների վերաբերյալ: 
Պրն. Վ.Ջալալյանն ի պատասխան նշեց (1) ԱՊՀ երկրների Շինարարությունում ստան-
դարտացման, տեխնիկական նորմավորման և սերտիֆիկացման միջպետական գիտա-
տեխնիկական հանձնաժողովի (МНТКС) կողմից «Շենքերի ջերմային պաշտպանու-
թյունը» ՄՍՆ միջպետական շինարարական նորմերի վերանայած տարբերակը 
նախատեսվում էր տարամադրել ԱՊՀ երկներին դեռևս 2011թ., սակայն այն դեռևս չի 
ներկայացվել, որի պատճառով՝ տեղայնացման աշխատանքները չեն իրականացվել, 
(2) «Շենքեր, շինություններ, շինարարական նյութեր. Անվտանգություն» տեխնիկական 
կանոնակարգի քննարկումը առանց պարզաբանման մերժելը, և (3) Ախուրյան համայն-
քում բնակարանաշինության պետական ծրագրի կատարման հետաձգումը, 
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հետևաբար, Ծրագրի ցուցադրական շենքում ջերմամեկուսացման աշխատանքներ 
մեկնարկելու անհնարինությունը:  
Տկն. Ե.Աթայանը, անդրադառնալով Վ.Ջալալյանի ելույթին, մեկնաբանեց, որ (1) տեխ-
նիկական կանոնակարգի նախագծի հաստատումը պաշտոնապես մերժվել է, քանի որ 
ընդհանուր առմամբ հետաձգվել է դրանում ընդգրկված հարցերի քննարկումը, և 
առաջարկել է համահունչ կերպով խմբագրել Ծրագրի 2013թ. հաշվետվության համա-
պատասխան հատվածը, (2) Ծրագրի կողմից մշակված օրենսդրական փոփոխու-
թյունների նախագծերին սահմանված կարգով ընթացք տալու վերաբերյալ՝ «Երևանի 
փոքր կենտրոնի կառուցապատման մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը դեռևս քննարկման 
փուլում է և դա ՀՀ կառավարությանը ներկայացնելու ժամկետն անորոշ է (2013թ. 
հաշվետվությունւց հանել հղումը ժամկետների վրա), (3) ցուցադրական շենքի 
վերաբերյալ՝ տարատեսակ խնդիրներ կան ոչ միայն Ախուրյան համայնքում, այլև 
ամբողջ աղետի գոտում, այնուամենայնիվ Ծրագրի ցուցադրական շենքը ՀՀ քաղաքա-
շինության նախարարություն ուշադրության կենտրոնում է:   

 
  Համաձայն օրակարգի 2-րդ կետի` պրն.Վ.Ջալալյանը ներկայացրեց 2014թ. 
Ծրագրի աշխատանքային պլանով նախատեսված գործողությունները:  
 
ԾՂԿ անդամները զեկուցողին տվեցին հարցեր և ներկայացրեցին առաջարկություն-
ներ: 
Տկն. Ե.Աթայանն առաջարկեց հետաձգել տեխնիկական կանոնակարգի ներկայացման 
ժամկետը, քանի որ ՌԴ-ի հետ մաքսային միություն մտնելու հետ կապված ստեղծվելու 
է միասնական նորմատիվային դաշտ: Մասնավորապես, ՌԴ-ի նորաստեղծ՝ քաղաքա-
շինության և կոմունալ տնտեսության նախարարությունն (градостроительства и комму-
нального хозяйства) արդեն իսկ համաձայնեցման է ներկայացրել “Соглашение о 
создании единой строительно-нормативной базы в области жилищного строительства” 
նախագիծը:  
Պրն. Ա.Կարապետյանը Ծրագրի աշխատանքային պլանի 1.1 կետի վերաբերյալ 
շեշտեց վերջին զարգացումներին զուգահեռ ընթանալու անհրաժեշտությունը:  
Պրն. Հ.Բադալյանը առաջարկեց հստակեցնել Ծրագրի աշխատանքային պլանի 1.2 
կետի առաջին պարբերության ձևակերպումը:  
Պրն. Վ.Ջալալյանը համաձայնվեց, որ ձևակերպումը անհաջող է և պարզաբանեց, որ 
1.2 կետը վերաբերում է «Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության մասին» ԵՄ դիրեկ-
տիվին (EPBD) և դրա կիրարկումն ապահովող վեց ստանդարտների ներդաշնակեցման 
աշխատանքներին, ինչը և հաշվի կառնվի նիստի  որոշումների համաձայն ՝ պլանի նոր 
խմբագրությունում:  
Պրն. Ա.Կարապետյանը մեկնաբանեց քաղաքաշինության ոլորտում ՌԴ-ում կիրառվող 
մոտեցումներից դասեր քաղելու կարևորությունը:  
Տկն. Դ.Հարությունյանը նշեց, որ Ծրագրի՝ ՌԴ Շինարարական ֆիզիկայի ԳՀԻ-ի 
(НИИСФ РААСН) հետ համագործակցության փորձը, մասնավորապես ցույց է տվել, որ 
ՌԴ և ԵՄ մոտեցումները տարամետ չեն քաղաքաշինության ոլորտում, ավելին, ՌԴ-ն 
արդիականացնում է մոտեցումներն ըստ ԵՄ-ի փորձի:  
Պրն. Ս.Պապյանը հարցրեց Ծրագրի և Դիլիջանի միջազգային դպրոցի նախագծի 
միջև համագործակցության վերաբերյալ նշելով Դիլիջանում իրագործվող մասշտա-
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բային ծրագրերը, որոնք կարող են հանգեցնել, մասնավորապես, քաղաքի գլխավոր 
հատակագծի վերանայմանը, քանի որ նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվում նոր 
մոտեցումների կիրառման համար:  
Տկն. Դ.Հարությունյանը հիշեցրեց, որ այդ դպրոցին խորհրդատվություն է տրամա-
դրվել «Քաղաքային ջեռուցման և տաք ջրամատակարարման էներգաարդյունավետու-
թյան բարձրացում» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ այսօրվա դրությամբ ավարտված ծրագրի շրջանակ-
ներում՝  ջեռուցման մասով:  
Պրն. Ս.Պապյանը հայցեց պարզաբանում ցուցադրական նախագծերի ընտրության 
սկզբունքների վերաբերյալ:   
Տկն. Դ.Հարությունյանը հիշեցրեց, որ ըստ Ծրագրի փաստաթղթի պետք է ընտրվեր 
ընդամենը մեկ ցուցադրական շենք` պետական ֆինանսավորումով Ախուրյան 
համայնքում կառուցվող շենքը: Ցուցադրական նախագծի սոցիալական 
նշանակությունն ապահովելու նպատակով և Ծրագրում ռեսուրս ունենալով հանդերձ՝ 
այնուհետև ընտրվեց Գորիսում կառուցվող (բարեհաջող ավարտված) սոցիալական 
շենքը: Ըստ բազմաբնակարան շենքերի էներգաարդյունավետության բարձրացմանն 
ուղղված վերակառուցման վերաբերյալ ՀՀ կառավարությանը ՎԶԵԲ-ի առաջարկի՝ 
նպատակահարմար գտնվեց իրականացնել ցուցադրական նախագիծ Երևանի Ավան 
վարչական շրջանի շահագործվող բնակելի շենքերից մեկում: Ինչ վերաբերում է 
Դիլիջանի միջազգային դպրոցին՝ Ծրագիրն ունի գործիքային կազմ և մասնագետներ, 
և կարող է աջակցել դպրոցի համալիր կազմող շենքերի էներգետիկ ցուցանիշների 
գնահատման գործում:  
 

Ամփոփելով նիստը՝ պրն. Ս.Պապյանը, պրն. Ա.Կարապետյանը, տկն. Կ.Մեդինան 
շնորհակալություն հայտնեցին ներկաներին և մաղթեցին արդյունավետ աշխատանք: 
 

Ծրագրի Ղեկավար կոմիտեն որոշեց` 

1. Օրակարգի 1-ին հարցի վերաբերյալ.  
-  Ծրագրի 2013թ. հաշվետվությունն ընդունել ի գիտություն՝ առաջարկված 
խմբագրական փոփոխություններով:  

2. Օրակարգի 2-րդ հարցի վերաբերյալ.  
- Ծրագրի Ղեկավար կոմիտեի անդամները տասնօրյա ժամկետում  կարող են 
ներկայացնել են իրենց դիտողությունները և առաջարկություննները, 
- Նիստի ընթացքում հնչած և գրավոր ստացված առաջարկությունները հաշվի 
առնելով` հաստատել ծրագրի 2014թ. աշխատանքային պլանը: 

 

Պրն. Ս.Պապյանը շնորհակալություն հայտնեց Ծրագրի Ղեկավար կոմիտեի անդամ-
ներին, Ծրագրի թիմին և մասնակիցներին:  
 

Ղեկավար կոմիտեի  
համանախագահող՝       Ս.Պապյան 
  
 
Քարտուղար`          Վ.Ջալալյան 


