
 
 

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն 
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն

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

Շիրակի մարզի Ախուրյան գյուղում բազմաբնակարան կառուցվող շենքի 
էներգաարդյունավետության բարձրացում 

 
ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի և Գլոբալ էկոլոգիական ֆոնդի կողմից համատեղ իրագործ-
վող «Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ/00059937 
բաղադրիչներից մեկի շրջանակներում նախատեսվում է ցուցադրել շենքերի ինտեգրված 
նախագծման մոտեցման առավելությունները, դրա էներգա- և ծախսախնայող ներուժը 
փորձնական նախագծի իրագործման միջոցով` բազմաբնակարան շենքի օրինակով: 

Ընտրված ցուցադրական շենքը երկրաշարժի 
հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների 
բնակապահովմանն ուղղված միջոցառումների 
պետական ծրագրի շրջանակներում Շիրակի 
մարզի Ախուրյան գյուղում` Հայաստանի ցուրտ 
կլիմայական գոտում կառուցվելիք չորս հար-
կանի բնակելի շենք է (36  բնակարան, մոտ 2300 
մ2 ընդհանուր մակերեսով): 
ՄԱԶԾ-ԳԷՖ ծրագրի կողմից շենքի էներգա-
արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ 
գործունեություն ծավալելու նպատակով 2011թ. 
հունիսի 30-ին ստորագրվել է եռակողմ նամակ-
հուշագիր ՀՀ քաղաքաշինության նախարա-
րության, «Գլենդել Հիլզ» ՓԲԸ (կառուցապատող կազմակերպության) և ՄԱԶԾ-ի միջև:  

Ախուրյանի շենքերի գլխավոր հատակագիծը 

Ըստ Նամակ-հուշագրի` ընտրված բազմաբնա-
կարան շենքի շինարարությունն իրականացվում 
է ըստ հենակետային նախագծի լրամշակված 
տարբերակի: Հենակետային նախագիծը հիմված 
է Գյումրիի «Մուշ-2» թաղամասի 4ա տիպի շենքի 
նախագծի վրա:  

Լրամշակված նախագծում տեղ են գտել պատող 
կոնստրուկցիաների, ծածկերի, հատակի և 
պատուհանների փոփոխությունները` ուղղված 
դրանց ջերմատեխնիկական ցուցանիշների 
բարելավմանը, կիրառելով ժամանակակից տեխ-
նոլոգիաներ և նյութեր:  

Ջերմամեկուսացման համար ընտրվել է երկբաղադրիչ տեղում փչվող պոլիուրեթանը: 
Նյութն ունի միջազգային ճանաչում վայելող` համապատասխանության հավաստագրեր 
(սանիտարական, հրդեհային անվտանգության և էներգետիկ արդյունավետության): Բացի 
դա, այն փորձարկվել է համապատասխան տեղական լաբորատորիայում, կիրառելով 
հասանելի բոլոր միջոցները:   

Ցուցադրական շենքի մոդելային տեսքը 



Կառավարական տուն 3, գրասենյակ 549, Երևան, 0010, ՀՀ, հեռ.` (+374 10) 583 932 (22), ֆաքս` (+374 10) 583 933 
վեբ-կայքը` nature-ic.am  էլ. փոստը` buildings@nature.am 

Հենակետային և լրամշկված (առա-
ջարկվող) տարբերակների նախա-
հաշվային տարբերութունը` էներգա-
արդյունավետության միջոցառում-
ների հավելյալ ծախսը գնահատվել է 
որպես հենակետային նախահաշվի 6 
տոկոս: Ակնկալվում է շենքի էներգա-
արդյունավետության ցուցանիշների 
բարելավումը 60 տոկոսով: 

Որպես դրական կողմնակի արդյունք, 
պետք է նշել բնակելի տարածքի 
ավելացումը մոտ 90մ2-ով և շենքի 
ծանրության նվազումը, ինչը զգալիորեն նպաստում է շենքի սեյսմակայունության 
բարձրացմանը:  

Շենքերի նախագծի տարրերը. ձախում`սկզբնական, 
աջում`  լրամշակված 

 

 

Կատարելով եռակողմ Նամակ-հուշագրով` ՄԱԶԾ-ԳԷՖ ծրագրի կողմից ստանձնած 
պարտավորությունները, Ծրագրի փորձագետները մի շարք աշխատանքային այցեր են 
իրականացրել դեպի Շիրակի մարզի Ախուրյան գյուղը: 

2012թ. մայիսի դրությամբ տեղադրվել են մեկ B սեկցիայի ծածկի կլորանցքավոր երկաթ-
բետոնե սալերը և բետոնացվել: Իրականացվում են նույն տեղամասի երկրորդ հարկի 
պատերի շարի աշխատանքները: Տեղադրվում են H սեկցիայի ծածկի սալերը: 

 

 

 

Ցուցադրական շենքի կառուցումը մեկնարկել է 
2011թ. օգոստոսին 

Ցուցադրական շենքը (մայիս 2012թ.)  


