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ԾՐԱԳՐԻ  ՀԻՄՆԱԿԱՆ  ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ 

Ֆինանսավորում ԳԷՖ 

Համաֆինանսավորում  
ՀՀ կառավարություն 
 
ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր 

ԳԷՖ-ի իրականացնող 
գործակալություն ՄԱԶԾ 

Իրականացնող 
գործընկերներ 

ՀՀ բնապահպանության 
նախարարություն  

ՀՀ քաղաքաշինության 
նախարարություն  

Ծրագրի  տևողությունը 2010 – 2015թթ. 
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1. Մշակվել է «Շենքեր, շինություններ, շինարարական 
նյութեր. Անվտանգություն» տեխնիկական 
կանոնակարգի նախագիծը 

– Նախագիծը դրական կարծիքներ է ստացել մասնագիտական 
կազմակերպություններից և անցել է ՀՀ արդարադատության 
նախարարության իրավական պետական փորձաքննություն 

– ՀՀ կառավարության տարածքային զարգացման և 
բնապահպանական նախարարական կոմիտեի 16.04.2013թ. 
կայացած նիստում հարցի քննարկումը մերժվել է, առանց 
հիմնավորման 

ԲԱՂԱԴՐԻՉ  - 1`Էներգաարդյունավետության 
սկզբունքների վրա հիմնված շինարարական 

նորմերի և ստանդարտների մշակում և կիրարկում 
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2. Մշակվել է «Քաղաքաշինության բնագավառում 
էներգաարդյունավետության ոլորտի կայացման և 
զարգացման համար անհրաժեշտ իրավական և 
ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներին ուղղված 
միջոցառումների» նախագիծը  և ներկայացվել է ՀՀ 
քաղաքաշինության նախարարություն 

 

– ներկայացված օրենքի նախագիծը ներառվել է «Երևանի փոքր 
կենտրոնի կառուցապատման մասին» օրենքի ընդունմամբ 
պայմանավորված հարակից օրենքներում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելուն ուղղված օրենսդրական փաթեթում 

– օրենքի նախագիծը՝ հարակից օրենսդրական փաթեթով ՀՀ 
կառավարության քննարկմանը կներկայացվի 2013թ. վերջին 

 

 

 

ԲԱՂԱԴՐԻՉ - 1 
(շարունակություն) 
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3. Մշակվել է «Էներգախնայողության և վերականգնվող 
էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և 
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ և 
ներկայացվել է ՀՀ էներգետիկայի և բնական 
պաշարների նախարարությանը  

– Առաջարկվել է «Էներգախնայողության և վերականգնվող 
էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասում 
կամավորության սկզբունքի համար նախատեսել բացառություն՝ 
հոդվածը լրացնելով «բացառությամբ օրենքով սահմանված 
դեպքերի» բառերով 01.07.2013թ.  

– ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունը 
հուլիսի 30-ին տեղեկացրել է, որ նախագիծը համարում է ընդունելի 
և նախատեսում է մշակել և շրջանառության մեջ դնել ամբողջական 
օրենսդրական փաթեթի նախագիծ, որում կներառվեն նաև Ծրագրի 
կողմից ներկայացված առաջարկները: 

ԲԱՂԱԴՐԻՉ - 1 
(շարունակություն) 
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4. Մշակվել է «Էներգախնայողություն: Շենքի 
էներգետիկ անձնագիր: Հիմնական դրույթներ: 
Տիպային ձևեր» ազգային ստանդարտի 
նախագիծը և ներկայացվել է Ստանդարտների 
ազգային ինստիտուտ 

– Ստանդարտի նախագիծը ներկայացվել է «Էներգետիկա» 
տեխնիկական հանձնաժողովին, հաստատվել է 2013թ. 
նոյեմբերի 12-ի նիստում և գրանցվել Ստանդարտների 
ազգային ինստիտուտի կողմից ՀՍՏ 362-2013 համարի 
տակ 

 

 

ԲԱՂԱԴՐԻՉ - 1 
(շարունակություն) 
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5. Շենքերի Էներգաարդյունավետության ԵՄ 
դիրեկտիվի և ստանդարտների ներդաշնակեցում  

– Աշխատանքը բխում է ՀՀ էներգախնայողության և 
վերականգնվող էներգետիկայի ազգային ծրագրի կատար-
մանն ուղղված ՀՀ կառավարության գործողությունների 
ծրագրի (2010թ.) մի շարք դրույթներից 

– Ծրագրի շրջանակներում ներդաշնակեցվում է ԵՄ շենքերի 
էներգաարդյունավետության մասին 2010/31/ԵՄ 
հրահանգը ինչպես նաև միջազգային ու ԵՄ 6 
ստանդարտները 

– Աշխատանքը նախատեսված է ավարտել 2014թ. առաջին 
եռամսյակում 

ԲԱՂԱԴՐԻՉ - 1 
(շարունակություն) 
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6. Մշակվել է «Հայաստանի Հանրապետությունում 
նոր կառուցվող և վերակառուցվող բնակելի, 
հասարակական և արտադրական շենքերի պատող 
կոնստրուկցիաների ջերմամեկուսացման 
տեխնիկական լուծումների խորհրդատվական 
ձեռնարկը»  

– Ձեռնարկը անցել է համաձայնեցման փուլ և ՀՀ 
քաղաքաշինության նախարարի 2013թ. նոյեմբերի 6-ի 
թիվ 343 հրամանով առաջարկվել է կիրառության 
նախագծային և շինարարական աշխատանքներում 

– Ձեռնարկը հրատարակվել է և կտրամադրվի շահագրգիռ 
կողմերին 

 

 

ԲԱՂԱԴՐԻՉ - 1 
(շարունակություն) 
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1. Հայաստանում հիմնադրվել է շինարարական և 
ջերմամեկուսիչ նյութերի ջերմաֆիզիկական 
փորձարկումների լաբորատորիա 
– կահավորվել է 7 միլիոն դրամ արժողությամբ սարքա-

վորումներով, բացումը կայացավ ս.թ. մարտի 29-ին 

2. Ջերմամեկուսիչ շինարարական նյութերի 
լաբորատոր փորձարկումներ և սերտիֆիկացում 

– ՀՀ-ում լայն կիրառություն ունեցող 7 ջերմամեկուսիչ 
նյութեր  փորձարկվել են և աջակցություն է տրամադրվել 
տեխնիկական պայմանների և համապատասխանության 
սերտիֆիկատների ստացմանը 

3. Մշակվել է ջերմամեկուսիչ շինարարական 
նյութերի և շինվածքների տվյալների շտեմարանը 

 

 

 

 
ԲԱՂԱԴՐԻՉ - 2` Էներգաարդյունավետ նյութերի 

և սարքավորումների  օգտագործման խթանում 
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1. Մշակվել են էներգաարդյունավետության 
թեմայով ուսումնական մոդուլներ 

– Թվով 5 մոդուլներ ներառվել են ԵՃՇՊՀ գործող 
ուսումնական ծրագրերում, ըստ մասնագիտացումների 

– Մշակվել է էներգետիկ արդյունավետությանը վերաբերող 
գործնական ուսումնամեթոդական ձեռնարկ  

2. Երևանի ճարտարապետության և շինարարու-
թյան պետական համալսարանում  հիմնադրվեց 
էներգաարդյունավետության լաբորատորիա 

– կահավորվել է շուրջ 10 միլիոն դրամի 12 անվանում 
սարքավորումներով 

– Լաբորատորիայի բացումը կայացավ 2013թ. մարտի 26-ին 

 

 

 

ԲԱՂԱԴՐԻՉ - 3՝ Էներգաարդյունավետ շենքերի 
վերաբերյալ ուսուցում, մասնագիտական կրթական 

ծրագրերի կազմակերպում և իրազեկում 
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3. Իրազեկության բարձրացում 

– Վավերագրական տեսաֆիլմ  ցուցադրական շենքի 
վերաբերյալ 

– Շենքերում էներգաարդյունավետության բարձրացման 
վերաբերյալ սոցիալական գովազդ  

– «12 քայլ դեպի էներգաարդյունավետ տուն» թեմատիկ 
օրացույց 

– «Էներգախնայողություն» թեմայով դաս Երևանի 2 
դպրոցներում  

– Մասնակցություն Երևանի օրվա առթիվ կազմակերպված 
էքսպո-ցուցահանդեսին 

– Լրագրողական մրցույթ 

– Ծրագրի կիսամյակային տեղեկագրեր 

– Ծրագրի վեբ կայքի վարում 

 

 

 

 

 

ԲԱՂԱԴՐԻՉ - 3 
(շարունակություն) 
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1. Նոր կառուցվող սոցիալական բազմաբնակարան 
շենք ք.Գորիսում 

– Իրականացվել է ՀՀ կառավարության, Շվեյցարիայի 
զարգացման գրասենյակի և Ծրագրի համաֆինանսա-
վորմամբ 

– Շինարարությունը սկսվել է 2011թ. և ավարտվել 2012թ. 
դեկտեմբերին 

– 2012/2013թթ. ջեռուցման շրջանի ընթացքում Ծրագրի 
փորձագետների կողմից իրականացվել է ցուցադրական 
շենքի մոնիթորինգ և գործիքային էներգետիկ աուդիտ 

– Շենքի ջեռուցման և լուսավորության հետ կապված 
էներգիայի ծախսերը նվազել են ավելի քան 60%-ով 

– Շինարարության թանկացումը կազմել է շուրջ 8% 

– Մշակվել է շենքի էներգետիկ անձնագիր (նախագծային և 
փաստացի) 

 

 

 

 

 

 

 

ԲԱՂԱԴՐԻՉ - 4`Էներգաարդյունավետ շենքերի 
ցուցադրական ծրագրեր 
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2. Նոր կառուցվող բազմաբնակարան շենք Շիրակի 
մարզի Ախուրյան համայնքում 

 
– Իրականացվել էր շենքի վերանախագծումը 

– Շինարարությունը սկսվել է 2011թ. հունիսին 

– Ավարտը հետաձգվել 2012թ.-ից մինչև 2013թ. գարուն  

– 2013թ. նոյեմբերի դրությամբ իրականացվում են 4-րդ 
հարկի շինարարական աշխատանքները 

– շինարարական աշխատանքների ավարտը նախատեսվում 
է 2014թ. 

 

 

 

 

 

ԲԱՂԱԴՐԻՉ - 4 
(շարունակություն) 

19 



3. Գոյություն ունեցող պանելային բազմաբնակա-
րան շենքի ջերմաարդիականացում ք.Երևանում  

– Ցուցադրական ծրագիրը իրականացվում է Երևանի քաղա-
քապետարանի (10%) համաֆինանսավորմամբ 

– Իրականացվել են նախագծային աշխատանքները, 
ավարտին է մոտենում շենքի ջերմաարդիականացումը 

– Մշակվել է շենքի էներգետիկ անձնագիր 

– Աշխատանքները նախատեսված է ավարտել ս.թ. 
դեկտեմբերին 

 

 

 

 

 

 

ԲԱՂԱԴՐԻՉ - 4 
(շարունակություն) 
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4. Աջակցություն Էներգաարդյունավետ միջնակարգ 
դպրոցի կառուցմանը Երևանի Մալաթիա-
Սեբաստիա համայնքում  

 
– Դպրոցը կառուցվում է միջազգային LEED (Leadership in 

Energy and Environmental design) “կանաչ” ստանդարտով 

– Խորհրդատվություն է տրամադրվել դպրոցի նախագծման 
և կառուցման ընթացքում 

– Համաֆինանսավորվում են դպրոցի շենքի ջերմամեկու-
սացման աշխատանքները 

– Աշխատանքները նախատեսված է ավարտել 2014թ. 
սեպտեմբերին 

 

 

 

 

 

 

ԲԱՂԱԴՐԻՉ - 4 
(շարունակություն) 
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5. Համագործակցություն մասնավոր սեկտորի հետ 

 
– Խորհրդատվություն է տրամադրվել ք.Երևանում «Կասկադ 

հիլզ» բնակելի համալիրի կառուցապատողին, ապահո-
վելու համար կառուցվող շենքերի էներգաարդյունավետու-
թյան առավել բարձր ցուցանիշներ 

– Իրականացվում է ջերմամեկուսացման աշխատանքների 
տեխնիկական վերահսկողություն 

– Մշակվել են էներգետիկ անձնագրեր Երևանում 
կառուցված/կառուցվող 5 բազմաբնակարան շենքերի 
համար 

 

 

 

 

 

ԲԱՂԱԴՐԻՉ - 4 
(շարունակություն) 
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6. Հանրապետության համայնքներում էներգա-
արդյունավետ անհատական բնակելի տների 
բազմակի օգտագործման նախագծերի մշակում  

 
– Մշակվել են անհատական, էներգաարդյունավետ բազմակի 

օգտագործման 5 տիպի առանձնատների նախագծեր 

– Նախագծերը անցել են փորձաքննություն  

– Մշակվել և հրատարակվել է համապատասխան կատալոգ 

– Նախագծերն ու կատալոգը պետք է տեղադրվեն  ՀՀ 
քաղաքաշինության նախարարություն և Ծրագրի վեբ 
կայքերում 

 

 

ԲԱՂԱԴՐԻՉ - 4 
(շարունակություն) 
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1. Ծրագիրն անցել է միջնաժամկետ գնահատում 
միջազգային անկախ փորձագետի կողմից և 
ստացել է դրական եզրակացություն 

2. Կայացել են Միջգերատեսչական աշխատանքային 
խմբի հանդիպում-քննարկումներ 

3. Ծրագիրը եռամսյակային և տարեկան կտրվածքով 
հաշվետու է եղել համակարգող նախարարու-
թյուններին և ՄԱԶԾ-ին 

4. Գլոբալ Էկոլոգիական Ֆոնդին ներկայացվել է 
տարեկան հաշվետվություն /հատուկ ձևաչափով/ 

 
 

 

ԲԱՂԱԴՐԻՉ - 5 
(Ծրագրի կառավարում) 
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2014թ.  
Ծրագրով նախատեսվող 

աշխատանքներ 
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• «Շենքեր, շինություններ, շինարարական նյութեր և 
արտադրանք» տեխնիկական կանոնակարգի նախագծի 
լրամշակում, հաստատում 

• Շենքերի ջերմային պաշտպանությանը վերաբերող 
նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի մշակման 
աշխատանքների շարունակում 

• Ոլորտի մասնագետների համար վերապատրաստման 
դասընթացների մշակում և իրականացում 

• Շենքերի էներգետիկ աուդիտի իրականացման մեթոդական 
ուղեցույցի մշակում, համաձայնեցում 

• Շենքերի համար մշակվող ռեյտինգային համակարգում 
էներգաարդյունավետության պահանջների ներառում 

 

ԲԱՂԱԴՐԻՉ - 1 
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• Աջակցություն սերտիֆիկացման և պիտակավորման 
մեխանիզմի միջոցով շենքերում շինարարական մեկուսիչ 
նյութերի կամավոր սերտիֆիկացմանը /ըստ պահանջի/ 

 

 

ԲԱՂԱԴՐԻՉ - 2 

ԲԱՂԱԴՐԻՉ - 3 

• Ընտրված ԲՈՒՀ-ի ուսումնական ծրագրերում 
առաջարկվող մոդուլների մշակում և ներդրում 
/շարունակություն/ 

• Շենքերի էներգետիկ աուդիտ իրականացնող անձանց 
համար վերապատրաստման դասընթացների մշակում և 
իրականացում 

• Ցուցադրական շենքերի արդյունքների վերաբերյալ 
իրազեկում 
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• Ախուրյան համայնքում կառուցվող ցուցադրական շենքի 
էներգաարդյունավետության բաղադրիչի ապահովում 

• Շենքերում իրականացվող էներգաարդյունավետության 
բարձրացման միջոցառումների տեխնիկական 
հսկողություն 

• Ցուցադրական շենքերի էներգետիկ ցուցանիշների 
մոնիթորինգ և վերլուծություն 

• Սոցիոլոգիական հետազոտություններ, ցուցադրական 
շենքերում էներգաարդյունավետության վիճակի 
վերաբերյալ սպառողների կարծիքի ուսումնասիրություն 

 

 

ԲԱՂԱԴՐԻՉ - 4 
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