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Առաջադրանքի նպատակը
•

•
•

Քաղաքաշինության բնագավառում էներգաարդյունավետության
բարձրացմանն ուղղված օրենսդրության պահանջների
գնահատումը,
Նորմատիվ-իրավական փաստաթղթերի կիրարկման
խոչընդոտների բացահայտումը,
Նշված փաստաթղթերում անհրաժեշտ պահանջներ սահմանող ու
դրանց կիրարկումն ապահովող փոփոխությունների ու
լրացումների փաթեթի նախագծի մշակումը և քննարկումը բոլոր
շահագրգիռ կողմերի հետ
Որպես քաղաքաշինության բնագավառում էներգաարդյունավետության ոլորտի իրավական և ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների
հայեցակարգ, փաստաթուղթը համապատասխան պետական
կառավարման մարմինների կողմից հավանության արժանանալու
դեպքում «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն
կմշակվի և քննարկման կներկայացվի նախատեսված բարեփոխումների իրականացումն ապահովող իրավական ակտերի
նախագծերի ձևաչափով:
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Նախագծի մշակման հիմքերը
• «ՀՀ էներգախնայողության և վերականգնվող
էներգետիկայի ազգային ծրագրի կատարմանն ուղղված
ՀՀ կառավարության գործողությունների ծրագիր (ՀՀ
կառավարության 2010 թվականի նոյեմբերի 4-ի նիստի N
43 արձանագրային որոշում)
• «ՀՀ կառավարության 2010թ. նոյեմբերի 4-ի նիստի N 43
արձանագրային որոշման պահանջների կատարումն
ապահովող միջոցառումների մասին» (ՀՀ վարչապետի
2011թ. հուլիսի 12-ի N 642-Ա որոշում)
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Իրականացված գործողություններ
Մաս 1. Միջազգային փորձը
Համառոտ տեղեկատվություն շենքերի
էներգաարդյունավետության սկզբունքների
ձևավորման մասին

էներգիայի խնայողության հիմնական սկզբունքը՝
«Էներգետիկ ռեսուրսները կարող են օգտագործվել
արդյունավետ, եթե միջոցները, որոնք իրագործելի
են տեխնիկապես, հիմնավորված են տնտեսապես
և ընդունելի են բնապահպանական և հանրային
տեսակետներից »:
• Ժամանակակից նորմերը
• Նորմավորման ռուսաստանյան փորձը
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Մաս 2. Քաղաքաշինության բնագավառում
էներգաարդյունավետության ոլորտի գործունեության
նորմատիվաիրավական փաստաթղթերի վերլուծություն
• Վերլուծվել է քաղաքաշինության բնագավառում
ընդունված օրենսդրությունը
• Տրվել են առաջարկություններ քաղաքաշինության
բնագավառի էներգախնայողության ոլորտում գործող
նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի
հնարավորությունները լիարժեք օգտագործելու առումով
• Տրվել են առաջարկություններ քաղաքաշինական
փաստաթղթերի մշակման, փորձաքննության,
համաձայնեցման և փոփոխման կարգերում, դրանց
կազմին ու բովանդակությանն վերաբերվող կանոններում
լրացումներ կատարելու ուղղությամբ
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Իրավական դաշտի բարելավման ուղղությամբ
ներկայացված առաջարկությունները
Ներկայացվել են առաջարկություններ քաղաքաշինության բնագավառի
էներգաարդյունավետությանն առնչվող նորմատիվա-իրավական հետևյալ
փաստաթղթերում`
•

«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքում

•

«Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների համար
պատասխանատվության մասին» ՀՀ օրենքում

•

«Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին» ՀՀ
օրենքում

•

ՀՀ կառավարության որոշումներով հաստատված թվով 11 կարգերում

•

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի հրամանում

Մաս 3. Քաղաքաշինության բնագավառում շենքերի ու
շինությունների էներգաարդյունավետության
նորմատիվային մակարդակի գնահատումը

• Գնահատվել է շենքերի ու շինությունների
էներգաարդյունավետության նորմատիվային
ներկայիս մակարդակը
•

Տրվել են առաջարկություններ նորմերում
որոշակի փոփոխություններ ու լրացումներ
կատարելու ուղղությամբ

Մաս 4. ՀՀ քաղաքաշինության բնագավառում ԷԱ նորմատիվաիրավական փաստաթղթերի պահանջների կիրարկման
իրավիճակը և դրա բարելավմանն ուղղված առաջարկներ
•

Դիտարկել լիցենզավորված անձանց գործունեության
բարելավման հնարավորությունները, մասնավորապես նրանց
կողմից հաշվետվությունների ներկայացումը:

•

Անհրաժեշտ է մշակել և ՀՀ կառավարության որոշմամբ հաստատել ՀՀ քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության
որակի տեխնիկական հսկողության գործունեության իրականացման կարգն ու պահանջները, որով նաև ներկայացնել տեխնիկական հսկիչի հսկման (դիտարկման) աշխատանքների
նկարագիրը` ըստ շինարարական աշխատանքների տեսակների:

•

Շինարարության որակի հսկողության բարելավման նպատակով
տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձանց
(տեխնիկական հսկիչների) որակավորումը իրականացնել ըստ
շինարարական աշխատանքների տեսակների` համաձայն
մշակվելիք չափորոշիչների:

Ինստիտուցիոնալ դաշտի բարելավմանն ուղղված
առաջարկներ (շարունակ.)
• Կազմակերպել մասնագիտական որակավորման և
վերապատրաստման դասընթացներ համապատասխան
մասնագետների համար:
• Հստակեցնել քաղաքաշինական պետական տեսչության
գործառույթները, սահմանել ընթացակարգեր և չափորոշիչներ
այդ ուղղությամբ:
• Հիմք ընդունելով առկա լավագույն միջազգային փորձը սահմանել
շենքերի էներգետիկ աուդիտի նորմերը և ընթացակարգերը:
• Ըստ շենքի գործառնական նշանակության` մշակել տեխնիկական
լուծումներ պատող կոնստրուկցիաների համար:

Ինստիտուցիոնալ դաշտի բարելավմանն ուղղված
առաջարկներ (շարունակ.)
• Մշակել և ըստ սահմանված կարգի հաստատել շենքի
պատող կոնստրուկցիաների տեխնիկական լուծումները:
• Պարտադիր նշել կառույցի և (կամ) առանձին պատող
կոնստրուկցիաների ջերմամեկուսացման պահանջները:
• Ստեղծել ինտերնետային կայք, որտեղ կներկայացվեն
նորագույն տեղեկություններ հանրապետությունում առկա
նյութերի, տեխնոլոգիաների, հարցին առնչվող իրավական ու
տեխնիկական որոշումների և լուծումների վերաբերյալ:

Հիմնական եզրահանգում
•

Շենքերի ու շինությունների ջերմային պաշտպանության
նկատմամբ նորմատիվ–տեխնիկական փաստաթղթերի
պահանջների անտեսման, կամ ոչ լիարժեք կատարման
հիմնական պատճառը բնագավառի գործունեությունը
կարգավորող` քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման
կարգերի առանձին դրույթներում թույլ տրված
ընդհանրացումներն են և (կամ) ոլորտին վերաբերող
անմիջական պահանջների բացակայությունը:

•

էներգաարդյունավետության ոլորտի կայացման ու զարգացման
ներկայիս՝ ցածր մակարդակը հետևանք է համապատասխան
օրենքում տեղ գտած բազմաթիվ բացթողումները ու
հակասությունները, ինչպես նաև այն բանի, որ դեռևս
հանրապետության օրենսդրական դաշտը բևեռված չէ այդ
կարևոր խնդրի վրա։

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

