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ԾՐԱԳՐԻ  ՆՊԱՏԱԿԸ 

Հակադարձել առկա միտումները, նվազեցնել 
էլեկտրական, ջերմային էներգիայի սպառումը և 
դրանց հետ կապված ջերմոցային գազերի 
արտանետման ծավալները Հայաստանի 
նորակառույց, վերակառուցվող, առաջին հերթին` 
բնակելի շենքերից: 
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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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ԾՐԱԳՐԻ  ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 
ՑՈՒՑԱՆԻՇ 

Ցուցանիշի անվանում Բազային Ծրագրային Փաստացի 

Էներգետիկ արդյունավետություն, 
կՎտժ/մ2 տարի 

185 111 60-82 

Գումարային արտանետումների 
կրճատում, հազար տ CO2 

0 54,000 53,600* 

Էներգաարդյունավետության 
փորձարկման լաբորատորիաների 
քանակը, հատ 

 
0 

 
1 

 
2 

Ջերմամեկուսիչ նյութերի տեղական 
մասնաբաժինը շուկայում 

5-10% 10-20%  մոտ 45% 

Շենքերի էներգետիկ անձնագրեր և 
պիտակներ 

չկան Կիրառվում 
են 

ՀՍՏ,                   
13 անձնագիր և 

պիտակ 

Էներգետիկ աուդիտի 
մեթոդաբանություն 

չկա Մշակվել է Մշակվել է** 

*Հաշվի առնելով արտանետումների անուղղակի կրճատումները 
**փորձարկվել է և գտնվում է համաձայնեցման փուլում 



 «Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի 
մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ 
 ՀՀ տնտեսության էներգատար ճյուղերում կսահմանվեն 

էներգաարդյունավետության պարտադիր պահանջներ 
 «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում 

կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ներառված է 
«Երևանի փոքր կենտրոնի կառուցապատման մասին» օրենքի 
ընդունմամբ պայմանավորված հարակից օրենքներում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելուն ուղղված 
օրենսդրական փաթեթում 
 Ներառում է Երևանի փոքր կենտրոնում կառուցվող և 

վերակառուցվող շենքերի էներգաարդյունավետության 
պարտադիր պահանջներ 

Երկու նախագծերն էլ գտնվում են հաստատման տարբեր 
փուլերում: 

ԲԱՂԱԴՐԻՉ  - 1`Էներգաարդյունավետության 
սկզբունքների վրա հիմնված շինարարական 

նորմերի և ստանդարտների մշակում և կիրարկում 
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 Մշակվել է «Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության 
վերաբերյալ» տեխնիկական կանոնակարգի 
նախագիծը (ԵՄ դիրեկտիվի հիման վրա),  

 Շենքերի էներգաարդյունավետությանն առնչվող 6 ԵՆ 
և ԻՍՕ ստանդարտներ տեղայնացվել, հաստատվել և 
գրանցվել են Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի 
կողմից, 

 2013թ. մշակված «Էներգախնայողություն. Շենքի 
էներգետիկ անձնագիր. Հիմնական դրույթներ. 
Տիպային ձև» ստանդարտը սահմանված կարգով 
գրանցվել է «Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ» 
ՓԲԸ-ն կողմից 2013թ. դեկտեմբերի 18-ին ՀՍՏ 362-2013 
համարի տակ: Ստանդարտը գործարկվել է 
01.01.2014թ.-ից: 
 6 

ԲԱՂԱԴՐԻՉ - 1 
(շարունակություն) 

 



 Մշակվել է «Պետական միջոցների հաշվին 
կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) 
օբյեկտներում էներգախնայողության և 
էներգաարդյունավետության բարձրացմանն 
ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին» ՀՀ 
կառավարության որոշման նախագիծը: 

Ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն ս.թ. դեկտեմբերի 
18-ին: 

 

 
 

ԲԱՂԱԴՐԻՉ - 1 
(շարունակություն) 

 

7 



 Մշակվել է շենքերի էներգետիկ աուդիտի 
իրականացման մեթոդաբանություն 
 Մեթոդաբանությունը քննարկման փուլում է 

 Ջերմամեկուսիչ շինարարական նյութերի 
լաբորատոր փորձարկումներ և սերտիֆիկացում 
 ՀՀ-ում կիրառություն ունեցող ևս 4 ջերմամեկուսիչ 

նյութեր  փորձարկվել են   
 Աջակցություն է տրամադրվել տեխնիկական 

պայմանների մշակմանը և համապատասխանության 
սերտիֆիկատների տրամադրմանը (ընդամենը շուրջ 11 
տեղական արտադրողներ և ներկրողներ ստացել են 
տեխնիկական պայմաններ և համապատասխանության 
սերտիֆիկատներ): 

 
 

 

 
ԲԱՂԱԴՐԻՉ - 2` Էներգաարդյունավետ նյութերի 

և սարքավորումների  օգտագործման խթանում 
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 Մշակվել է «Կանաչ ճարտարապետություն» 
գիրքը` 10 ուսումնական մոդուլներով 
 Թվով 10 երկլեզու մոդուլներ ներառվել են 

Ճարտարապետաշինարարական Համալսարանի գործող 
ուսումնական ծրագրերում, ըստ մասնագիտացումների 
/գտնվում է տպագրության փուլում/ 

 Ճարտարապետության և շինարարության 
Հայաստանի ազգային համալսարանում 
հիմնադրված էներգաարդյունավետության 
լաբորատորիա 
 Մշակվել, տպագրվել և բաշխվել է էներգետիկ 

արդյունավետությանը վերաբերող գործնական 
պարապմունքների ուսումնամեթոդական ձեռնարկը:  

 
 

 

ԲԱՂԱԴՐԻՉ - 3՝ Էներգաարդյունավետ շենքերի 
վերաբերյալ ուսուցում, մասնագիտական կրթական 

ծրագրերի կազմակերպում և իրազեկում 

9 



10 



Վերլուծություններ 
 Հասարակական շենքի վերակառուցման հենակետային 

և ջերմաարդիականացված նախագծերի արժեքների և 
միջոցառումների համեմատական վերլուծություն 
 տարեկան կտնտեսվի մոտ 8,900 մ3 բնական գազ կամ 1,400,000 

դրամ: Ջերմոցային գազերի տարեկան կրճատումը կկազմի մոտ 
17 տ CO2: Շենքի կառուցման նախահաշվային արժեքը կավելանա 
մոտ 4.4%-ով հենակետային տարբերակի նկատմամբ 

 ՀՀ քաղաքներում շենքերի պատող կոնստրուկցիաների 
ջերմամեկուսացման աշխատանքների տնտեսական 
նպատակահարմարության գնահատում  
 Վերլուծությունը իրականացվել է Երևան, Գյումրի, Հրազդան և 

Վանաձոր քաղաքների համար, 
 Դիտարկվել են 4 տիպի պատեր, 4 տեսակի ջերմամեկուսիչ 

նյութերով: 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

ԲԱՂԱԴՐԻՉ - 3 
(շարունակություն) 
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Ուսուցում 
 «Կանաչ շինարարության միջազգային LEED ստանդարտ և 

վավերացման ընթացակարգ» դասընթաց 
 Ուսուցողական այց Չեխիայի Հանրապետություն 
 «ՀՀ-ում շենքերի ջերմային պաշտպանության առկա 

խնդիրները» թեմայով ուսուցողական սեմինար 
 Շենքերի ջերմային պաշտպանության առկա խնդիրների 

վերաբերյալ ուսուցողական սեմինար ՀՀ քաղաքաշինական 
պետական տեսչության համար 

 Էներգախնայող շենքերի չեխական փորձի վերաբերյալ երկօրյա 
վերապատրաստման դասընթաց 

 «Էներգախնայողության արդի հիմնախնդիրները նախագծման 
և շինարարության փուլերում» ուսուցողական սեմինար 

 Բնապահպանի օրվան նվիրված դաս Երևանի դպրոցներում  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

ԲԱՂԱԴՐԻՉ - 3 
(շարունակություն) 
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Իրազեկության բարձրացում 
 

 Շենքերում էներգաարդյունավետության բարձրացման 
վերաբերյալ սոցիալական գովազդի հեռարձակում 

 «12 քայլ դեպի էներգաարդյունավետ տուն» թեմատիկ 
օրացույց 

Մասնակցություն «էներգետիկայի շաբաթ-2014» 
ցուցահանդեսին և միջոցառումների շարքին 

 Ծրագրի պարբերական տեղեկագրերի և 
տեղեկատվական թերթիկների հրատարակում 

 Իրականացված աշխատանքների մասին Ծրագրի վեբ 
կայքի վարում 

 
 
 
 

 

ԲԱՂԱԴՐԻՉ - 3 
(շարունակություն) 
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1. 2012թ. կառուցված սոցիալական բազմաբնակարան 
շենք  ք.Գորիսում 

 

 2013/2014թթ. ջեռուցման շրջանի ընթացքում իրականացվել է 
ցուցադրական շենքի մոնիտորինգ` ջեռուցման հետ կապված 
էներգիայի ծախսը նվազել է շուրջ  60% -ով, CO2 
արտանետումների կրճատում - 25 տ/տարի 
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2. Պանելային բազմաբնակարան շենքի 
ջերմաարդիականացում ք.Երևանում  

 Աշխատանքներն ավարտվել են մայիսին, հանձնման 
պաշտոնական արարողությունը կայացավ սեպտեմբերի 19-ին: 

 2013/2014թթ. ջեռուցման շրջանի ընթացքում իրականացվել է 
մոնիտորինգ – ջեռուցման հետ կապված էներգիայի ծախսը 
նվազել է ավելի քան 50% -ով, CO2 արտանետումների 
կրճատում -  մոտ 60 տ/տարի: 

 : 
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Մինչև - 178 կՎտժ/մ2 տարի  
CO2 արտանետումներ- 91 տ/տարի 
 

 
 
 
 
 
 
 

Հետո - 74կՎտժ/մ2 տարի 
CO2 արտանետումներ - 31 տ/տարի 
 

 
 
 
 
 
 
 



3. Աջակցություն  էներգաարդյունավետ միջնակարգ 
դպրոցի կառուցմանը Երևանի Մալաթիա-
Սեբաստիա համայնքում  

 Դպրոցը կառուցվել է միջազգային LEED (Leadership in Energy 
and Environmental design) “կանաչ” ստանդարտով, 

 Խորհրդատվություն է տրամադրվել դպրոցի նախագծման և 
կառուցման ընթացքում, 

 Համաֆինանսավորվել են դպրոցի              շենքի 
ջերմամեկուսացման աշխատանքները 

      և էներգետիկ մոնիթորինգի համակարգը,  
 Դպրոցի պաշտոնական բացումը             

կայացավ 2014թ. հոկտեմբերի 8-ին: 
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4. Համագործակցություն մասնավոր սեկտորի հետ 
 

 Շարունակաբար խորհրդատվություն է տրամադրվում 
ք.Երևանում «Կասկադ հիլզ» բնակելի համալիրի 
կառուցապատողին, ապահովելու համար կառուցվող 
շենքերի էներգաարդյունավետության առավել բարձր 
ցուցանիշներ: 

 Իրականացվում է ջերմամեկուսացման աշխատանքների 
տեխնիկական վերահսկողություն: 

 Ծրագրի կողմից առաջարկված փոփոխությունների 
արդյունքում շենքերի էներգետիկ բնութագրերը 
բարելավվում են շուրջ 35%-ով, CO2 արտանետումները 
կրճատվում են մոտ 90 տ/տարի-ով 

 բնակելի համալիրում ավելանում է ավելի քան 900մ2 
բնակելի մակերես, ինչն իր հերթին կառուցապատողին 
բերում է լրացուցիչ օգուտ: 
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5. Աջակցություն «Մեղվիկ» մանկական կենտրոնի 
էներգաարդյունավետության բարձրացմանը 
ք.Գյումրիում 

 Իրականացվել է ԱՄՆ ՄԶԳ «Մաքուր էներգիա և ջուր» 
ծրագրի հետ համատեղ 

 Ջերմամեկուսացվել է  կենտրոնի շենքի տանիքը, 
լուսաթափանց կոնստրուկցիաներով պարփակվել բարձր 
առաստաղ ունեցող դահլիճը և տեղադրվել են 
ինֆրակարմիր ջեռուցիչներ 

 Բացումը կայացավ ս.թ. դեկտեմբերի 11-ին 
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6. Պետական ծրագրով կառուցվող բազմա-
բնակարան շենք Շիրակի մարզի Ախուրյան 
համայնքում 

 

 Իրականացվել է շենքի վերանախագծում 
 Շինարարությունը սկսվել է 2011թ. հունիսին 

Համատեղ ծրագրի իրականացումը վտանգված է 
 Շինարարությունը իրականացվում է տևական 

ընդհատումներով, ավարտը բազմիցս հետաձգվել է 2012թ.-
ից մինչև 2013թ., հետո մինչև 2014թ. աշուն...   

 2013 և 2014թթ. ՀՀ քաղաքաշինության նախարարությունում 
կայացել են մի շարք քննարկումներ կառուցապատողի 
մասնակցությամբ 

 2014թ. նոյեմբերի դրությամբ իրականացվում են տանիքի 
շինարարական աշխատանքները 

 
 

 
 

 

ԲԱՂԱԴՐԻՉ - 4 
(շարունակություն) 

23 



24 

Ցուցադրական շենք Ախուրյան համայնքում 



1. Կայացել են Միջգերատեսչական աշխատանքային 
խմբի հանդիպում-քննարկումներ 

2. Ծրագիրը եռամսյակային և տարեկան կտրվածքով 
հաշվետու է եղել համակարգող նախարարություն-
ներին և ՄԱԶԾ-ին 

3. Գլոբալ էկոլոգիական ֆոնդին ներկայացվել է 
տարեկան հաշվետվություն /հատուկ ձևաչափով/ 
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2015թ.  
Ծրագրով նախատեսվող 

աշխատանքներ 
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 «Շենքեր, շինություններ, շինարարական նյութեր և 
արտադրանք» տեխնիկական կանոնակարգի նախագծի 
լրամշակված տարբերակի ներկայացում ՀՀ 
կառավարություն 

 Շենքերի ջերմային պաշտպանությանը վերաբերող 
նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի մշակման 
աշխատանքների շարունակում – ԵՏՄ շրջանակներում 

 Ոլորտի մասնագետների համար վերապատրաստման 
դասընթացների իրականացում 

 Շենքերի էներգետիկ աուդիտի իրականացման 
մեթոդական ուղեցույցի համաձայնեցում, գրանցում, 
հրատարակում 

 Շենքերի համար մշակվող ռեյտինգային համակարգում 
էներգաարդյունավետության պահանջների ներառում 
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 Աջակցություն փորձարկման և սերտիֆիկացման 
մեխանիզմների միջոցով շենքերում շինարարական 
մեկուսիչ նյութերի կամավոր սերտիֆիկացմանը և 
տեխնիկական պայմանների մշակմանը /ըստ պահանջի/ 
 

 

ԲԱՂԱԴՐԻՉ - 2 

ԲԱՂԱԴՐԻՉ - 3 

 «Կանաչ ճարտարապետություն» ուսումնական մոդուլների 
ժողովածուի հրատարակում և բաշխում  

 Շենքերի էներգետիկ աուդիտ իրականացնող անձանց 
համար վերապատրաստման դասընթացների մշակում և 
իրականացում 

 Ցուցադրական շենքերի արդյունքների վերաբերյալ 
իրազեկում 

 Էներգաարդյունավետության օգուտների մասին 
իրազեկում 
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 Շենքերում իրականացվող էներգաարդյունավետության 
բարձրացման միջոցառումների տեխնիկական 
հսկողություն 

 Ցուցադրական շենքերի էներգետիկ ցուցանիշների 
մոնիթորինգ և վերլուծություն 

 Սոցիոլոգիական հետազոտություններ, ցուցադրական 
շենքերում էներգաարդյունավետության վիճակի 
վերաբերյալ սպառողների կարծիքի 
ուսումնասիրություն 

 Ախուրյան համայնքում կառուցվող ցուցադրական 
շենքի էներգաարդյունավետության բաղադրիչի 
ապահովում 

 Ցուցադրական ծրագրերի արդյունքների տարածում  
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 Ծրագրի ավարտական անկախ գնահատում 
ընտրված միջազգային փորձագետի կողմից 

 Ծրագրի իրագործման ժամկետի երկարացում 
 Ախուրյանում ցուցադրական ծրագրի իրականացումը 
 Իրականացված ցուցադրական ծրագրերի մոնիթորինգի 

անհրաժեշտություն 
 Քննարկման և/կամ հաստատման փուլում գտնվող 

օրենսդրական նախագծերի վերաբերյալ իրազեկում 
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