
Ծրագրի 1-ին բաղադրիչի առաջընթացի 
հաշվետվություն 2010-2012թթ. և  

աշխատանքային պլանը 

Արսեն Կարապետյան 
Ծրագրի փորձագետ 

 Միջգերատեսչական մշտական գործող  
աշխատանքային խմբի նիստ  

 Երևան, հոկտեմբերի 12, 2012թ. 



Ծրագրի բաղադրիչները  

1. Էներգաարդյունավետության սկզբունքների վրա 
հիմնված շինարարական նորմերի ու կանոնների և 
ստանդարտների մշակում և կիրարկում  

2. Էներգաարդյունավետ նյութերի և սարքավորումների 
օգտագործման խթանում (փորձարկում և 
հավաստագրում) 

3. Շենքերի ինտեգրված նախագծման վերաբերյալ 
իրազեկում, ուսուցում և կրթական ծրագրերի 
կազմակերպում 

4. Շենքերի ինտեգրված նախագծման կիրառմամբ 
ցուցադրական ծրագրերի իրագործում 
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Բաղադրիչ 1. Էներգաարդյունավետության 
սկզբունքների վրա հիմնված շինարարական 

նորմերի և ստանդարտների մշակում և կիրարկում 

• ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի հրամանով (#125, 11.11.2010) 
կազմավորվել է մշտական գործող միջգերատեսչական 
աշխատանքային խումբ Ծրագրի այս բաղադրիչով նախատեսված 
գործողություններին աջակցելու նպատակով 

• Իրականացվել է շենքերի էներգաարդյունավետությանը վերաբերող 
իրավանորմատիվային դաշտի վերլուծություն 

• Մշակվել է ՀՀ-ում շենքերի էներգաարդյունավետությանը վերաբերող 
օրենսդրական դաշտի կատարելագործմանն ուղղված միջոցառում-
ների ծրագիր և ժամանակացույց (համաձայն Էներգախնայողության 
և վերականգնվող էներգետիկայի ազգային ծրագրի կատարմանն 
ուղղված ՀՀ կառավարության գործողությունների ծրագրի) 

• Կայացել է աշխատանքային խմբի 3 հանդիպում-քննարկում 
միջազգային փորձագետների մասնակցությամբ 
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Բաղադրիչ 1. (շարունակությունը) 

– ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կոլեգիայի 
նիստում քննարկվել է Ծրագրի կողմից 
էներգաարդյունավետ շինարարական նորմերի 
բարելավման ուղիները` 

• «Շենքերի ջերմային պաշտպանություն» ՄՍՆ-ԵՆ 
տեղայնացումը (որը ընդունվել է որպես 
բարելավման ուղի) 

• «Շենքեր, շինություններ, շինարարական նյութեր. 
Անվտանգություն» տեխնիկական կանոնակարգի 
մշակումը 

– Ներգրավվել է ՌԴ շինարարական ֆիզիկայի ԳՀԻ 
(НИИСФ) միջպետական նորմերի ու ՏԿ 
տեղայնացման/մշակման աշխատանքներում: 
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Բաղադրիչ 1. (շարունակությունը) 

– Իրականացվել է շենքերի նախագծման, շինարարության և 
շահագործման փուլերում, էներգաարդյունավետությանն 
առնչվող նորմատիվաիրավական դաշտի և կիրարկման 
ապահովման ինստիտուցիոնալ կարիքների գնահատում և 
մշակվել են բարելավման առաջարկություններ 

– Մշակվել է «Շենքեր, շինություններ, շինարարական նյութեր. 
Անվտանգություն» տեխնիկական  կանոնակարգի նախագիծ 
(որը հավանության է արժանացել մասնագիտական 
կազմակերպությունների կողմից և ներկայացվել ՀՀ 
քաղաքաշինության նախարարություն) 

– Մշակվել է շենքերի էներգետիկ աուդիտի իրականացման 
մեթոդաբանություն 
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• Աջակցել «Շենքեր, շինություններ, շինարարական 
նյութեր. Անվտանգություն» տեխնիկական 
կանոնակարգի հաստատմանը  

• Մշակել/տեղայնացնել «Շենքերի ջերմային 
պաշտպանություն» վերանայված ՄՍՆ (ԵՄ 
համահունչ) 

• Մշակել «Շենքերի ջերմային պաշտպանություն» 
ՄՍՆ-ԵՄ համապատասխան ձեռնարկը 

• Մշտական գործող միջգերատեսչական 
աշխատանքային խմբում քննարկել մշակված 
նորմատիվների նախագծերը 
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Ծրագրի աշխատանքային պլանն 
ըստ Բաղադրիչ 1-ի 



• Նորմատիվ էներգասպառման սահմանման 
գործում ուսումնասիրել միջազգային լավագույն 
փորձը 

• Պարբերաբար լրամշակել ջերմամեկուսիչ նյութերի 
և պատրաստվածքների տվյալների շտեմարանը 

• Քննարկել և առաջմղել ԷԱ պահանջների 
կիրարկման խստացման համար առաջարկվող 
օրենսդրական և նորմատիվ փոփոխությունների 
փաթեթները 

• Իրականացնել էներգետիկ աուդիտի ազգային 
ստանդարտի մշակման նախապատրաստական 
աշխատանքներ 

Ծրագրի աշխատանքային պլանն 
ըստ Բաղադրիչ 1-ի. (շարունակությունը)  



ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ 
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