
 
 

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն 
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն 

 

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

Բազմաբնակարան շենքերում էներգաարդյունավետության  
իրավիճակի սոցիոլոգիական հետազոտություն  
ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, “Մուշ-2” թաղամաս 

 
Նախաբան 

 «Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրա-
ցում» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ ծրագրի (այսուհետ` Ծրագիր) աջա-
կցությամբ և համաֆինանսավորմամբ ՀՀ երկրաշար-
ժի գոտում նախատեսվում է իրականացնել բազմա-
բնակարան շենքի շինարարություն` համալիր նախա-
գծման էներգախնայողության և ծախսարդյունավե-
տության պոտենցիալը ցուցադրելու նպատակով:  

Ելնելով Ծրագրի շրջանակներում նախատեսված 
աշխատանքներից, անհրաժեշտություն էր առաջացել 
հավաքագրել նորակառույց շենքերի մասին համա-
պատասխան տվյալները և ուսումնասիրել բնակիչն-
երի կարծիքը շենքերի էներգաարդյունավետության 
վերաբերյալ և նրանց մոտեցումները կապված դրա 
բարձրացման խնդիրների լուծման հետ: Հաշվի առնե-
լով, որ Ախուրյանում նախատեսված ցուցադրական շենքի շինարարությունը պետք է իրակա-
նանա նմանատիպ տեխնոլոգիայի և պատող կոնստրուկցիաների կիրառմամբ, ինչպիսին Գյում-
րի քաղաքում էր, ուստի սոցիոլոգիական հետազոտությունը անցկացվեց Գյումրի քաղաքի 
“Մուշ-2” թաղամասի 5 նորակառույց բազմաբնակարան շենքերում: 

2011թ. մարտ ամսվա դրությամբ Գյումրի քաղաքում կառուցվել էր 38 շենք, որոնց զգալի մասը 
արդեն բնակեցված է, այդ թվում նաև սոցիալապես անապահով ընտանիքների կողմից:    

Սոցիոլոգիական հետազոտությունը անցկացվել է «Երրորդ բնություն» հասարակական կազմա-
կերպության կողմից: Տեղեկատվությունը հավաքագրվել 
է բնակիչների շրջանում հարցում անցկացնելու միջոցով: 
Հարցումը անցկացվել է “Մուշ-2” թաղամասի 5 նորա-
կառույց բազմաբնակարան շենքերի 94 բնակարանում 
(ընդամենը բնակարանների թիվը` 204, որից 2010-
2011թթ. ջեռուցման շրջանում բնակեցված` 134):   

Բացի այդ, որոշ ցուցանիշներ համեմատելու նպատակով 
անցկացվել են նաև հարցազրույցներ թաղամասի մեկ 
հին շենքում` 22 բնակարաններում (ընդամենը շենքի 
բնակարանների թիվը` 56, 2010-2011թթ. ջեռուցման 
շրջանում բնակեցված` 39):  

 

«Մուշ-2» թաղամասում կառուցվող   
բազմաբնակարան շենք 

«Մուշ-2» թաղամասի նորակառույցների 
մոդելային շենք 



Հետազոտության հավաքագրված տվյալները և հիմնական արդյունքները հաշվի կառնվեն 
Ախուրյանում ցուցադրական շենքի համալիր նախագծման և կառուցման ժամանակ:   

Հիմնական եզրահանգումներ 

Գյումրի քաղաքի «Մուշ-2» թաղամասի նորակառույց շենքերում բնակիչների շրջանում 
անցկացված հարցման արդյունքների և հավաքագրված տեղեկատվության վերլուծությունը թույլ 
է տալիս կատարել հետևյալ հիմնական եզրակացությունները. 

1. Շենքերի շինարարության որակին 
տրված լավ (հարցվողների մոտ 12,8%) և 
բավարար (35,1%) գնահատականները 
միասին վերցրած մի փոքր գերակշռում են 
վատ գնահատականին: Հիմնական 
դժգոհությունները կապված են բնակա-
րանների պատերի (46,8%), առաստաղ-
ների (18,1%) և պատուհանների (60,6%) 
խոնովացման հետ:  

2. Բնակարանների 22,3%-ում բնակիչների կողմից իրականացվել են վերանորոգման-
վերակառուցման աշխատանքներ, կապված էներգաարդյունավետության բարձրացման հետ: 
Հիմնականում այդ աշխատանքները ուղղված են եղել ջեռուցման համակարգի նորոգմանը 
(աշխատանքների ամբողջ քանակի 33,3%), ինչպես նաև ջեռուցման անհատական կաթսաների 
վերատեղակայմանը (նույնպես 33,3%): Ավելի փոքր մասնաբաժին (10-ից մինչև 14%) ունեն 
պատուհանների նորոգումը, պատերի ծեփումը և ջեռուցման մարտկոցների (կամ դրանց 
սեկցիաների) ավելացումը: 

Ի սկզբանե շենքերում տեղադրվել են գազի 
անհատական կաթսաներ: Այնուամենայնիվ, 
նորակառույց բնակարանների 16,5%-ը 
ջեռուցվել են էլեկտրաէներգիայի միջոցով: 
Մնացած բոլոր բնակարանները (83,5%) 
ջեռուցվել են բնական գազով: Ընդ որում, 
բնակարանների 78%-ը ջեռուցվել են 
տեղադրված գազի անհատական կաթսա-
ներով, իսկ բնակարանների մի փոքր մասը 
(5,5%)` գազօջախների միջոցով: Նույն թա-
ղամասի հին շենքի բնակարաններում մեծ 
կիրառություն ունի (27,3%) նաև վառելափայտը: 
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3. Նորակառույց շենքերում բնակիչների բավարարվածությունը ջեռուցման համակարգից ունի 
դրական բարձր ցուցանիշ` բավարարված են` 29,7% և բավարարված են մասամբ` 54,9%: Առկա 
դժգոհությունները հիմնականում առնչվում են ծախսվող բնական գազի դիմաց վճարի չափի 
(64,9%), ինչպես նաև ջեռուցման մարտկոցների ոչ բավարար քանակի, բնակարանի միջանցքում 
մարտկոցներ տեղակայված չլինելու (անհավասարաչափ ջեռուցման) հետ (23,1%):  

4. Ջեռուցվող բնակարանների ընդհանուր քանակի 11%-ը ջեռուցվել են մասնակի: Այդ 
բնակարանների 60%-ը մեկ սենյականոց բնակարաններ են, որտեղ բնակվող ընտանիքները 
սոցիալապես խիստ կարիքավոր են: Նրանք ջեռուցել են բնակարանի միայն խոհանոցը կամ 
միայն սենյակը: Նորակառույց մեկ բնակարանի հաշվով ջեռուցվող միջին մակերեսը  51 ք.մ է: 
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5. Ջեռուցման շրջանում տարբեր բնակարաններում ջերմաստիճանը կազմել է 7-ից մինչև 24 
(0C): Գերակշռող ջերմաստիճաններն են` 17-ից մինչև 180C (40,7%) և 15-ից մինչև 160C (28,6%): 
Աստիճանավանդակներում մշտապես դիտարկվել են դրական ջերմաստիճաններ: 

6. Ջեռուցման շրջանի միջին տևողությունը կազմել է 5,3 ամիս, իսկ օրվա ընթացքում 
ջեռուցման համակարգի աշխատանքի ամենատարածված ժամաքանակը` 3-ից մինչև 12 ժամ: 

7. Նորակառույց շենքերում կենցաղային նպատակներով օգտագործվող ջրի տաքացումը 
հիմնականում իրականացվել է բնական գազի անհատական կաթսաներով (86,2%), իսկ հին 
շենքում ավելի տարածված է գազօջախով ջրի տաքացումը` 45,5%: 

8. Ջեռուցվող նորակառույց բնակարաններում ջեռուցման շրջանում բնական գազի միջին 
ամսական ծախսը բնակարանի 1 քառ. մ մակերեսի հաշվով կազմել է մոտ 1,5 խ.մ (198 
դրամ/քառ. մ), իսկ նույն ցուցանիշը էլեկտրաէներգիայի համար կազմել է մոտ 2,45 կՎտժ (73,5 
դրամ/քառ. մ): Մեկ բնակարանի հաշվով միջին ամսական ծախսը բնական գազի դիմաց կազմել 
է ավելի քան 10000 դրամ, իսկ էլեկտրաէներգիայի դիմաց` մոտ 3800 դրամ (միջին ջեռուցվող 
տարածքը 51 քառ.մ): 

9. Բնակիչների կողմից նախապատվությունը տրվել է ջեռուցման միայն մեկ տարբերակին` 
գազի անհատական կաթսաներին` 86,2%: Պատճառների մեջ գերակշռություն են կազմում` ըստ 
ցանկության ջերմությունը կարգավորելու հնարավորությունը, ջեռուցման մաքուր և անվտանգ 
լինելը: 

10. Նորակառույց շենքերում ջեռուցման ծախսերի կրճատման հիմնական հնարավորությունը 
բնակիչները համարում են բնակարաններում ավելի որակյալ դռներ և պատուհաններ 
տեղադրելը (26,6%) և ջեռուցման համակարգում մարտկոցների ավելացումը ու դրանք նաև 
բնակարանի միջանցքում տեղադրելը (17%): Իսկ թաղամասի հին շենքում բնակիչները 
կարևորվել են իրենց բնակարանների ջերմամեկուսացման` 31,8%, ավելի որակյալ դռներ և 
պատուհաններ տեղադրելու` 50% և շենքի աստիճանավանդակների և մուտքերի 
ջերմամեկուսացման խնդիրը` 90,9%: 

11. Ի հայտ է բերվել բազմաբնակարան շենքերի բնակչության իրազեկման բարձրացման 
աշխատանքների անհրաժեշտություն էներգախնայողության ու էներգաարդյունավետության 
խնդիրների վերաբերյալ: Այդ նպատակով մշակվել է «Խնայենք էներգիան. Բազմաբնակարան 
շենքերի էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության ցուցումներ» տեղեկատվական 
բրոշյուրը, որը համապատասխան պարզաբանումներով տրամադրվել է բնակիչներին:   
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Առաջարկություններ 

1. Ջեռուցման անհատական համակարգերը ցան-
կալի է նախատեսել ջերմության հավասարաչափ 
բաշխման սկզբունքով: Բնակիչների կողմից կաթսա-
ների վերատեղակայման և նոր ծխատարների կա-
ռուցման գործողությունները անհրաժեշտ է կանխել: 
Առաջարկվում է դիտարկել կենտրոնացված ծխա-
տարի աշխատանքի բարելավման տարբերակներ: 

2. Բազմաբնակարան շենքերի էներգաարդյունավե-
տության ծրագրերով ցուցադրական շենքերի 
նախագծման և կառուցման գործընթացում առավելու-
թյուն տալ կենտրոնացված ջեռուցման համակարգի 
տարբերակին` այդ համակարգի բոլոր առավելու-
թյունները ցուցադրելու համար: Կենտրոնացված ջեռուցման կազմակերպումը հիմնված է 
բնակիչների կողմից կոլեկտիվ որոշումներ ընդունելու գաղափարի վրա, ինչը կարող է խթան 
հանդիսանալ շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականության նոր, արդյունավետ մոտեցումներով 
կառավարման և շահագործման համար: 

«Մուշ-2» թաղամասի նորակառույց 
բնակեցված բազմաբնակարան  շենք 

3. Իրականացնել Ախուրյանում նոր կառուցվող շենքերի և Գյումրիում գոյություն ունեցող 
նույնատիպ բազմաբնակարան շենքերի էներգաարդյունավետության գնահատում և համեմա-
տական վերլուծություններ` հատուկ համակարգչային ծրագրերի միջոցով:  

Այդ համակարգչային վերլուծական ծրագրերի կիրառմամբ հնարավոր կլինի նաև մշակել 
համայնքի գոյություն ունեցող բազմաբնակարան շենքերի էներգաարդյունավետության 
բարձրացման փոքր բիզնես-ծրագրեր, որոնք կպահանջեն հնարավորինս փոքր դրամական 
միջոցներ, սակայն կունենան շոշափելի դրական արդյունքներ և ետգնման կարճ ժամանա-
կահատված: Իսկ տեղական ինքնակառավարման մարմինները ձեռք կբերեն հնարավորություն 
դիտարկելու տվյալ ծրագրերի իրականացման համայնքի հնարավորությունները` ներառյալ 
վարկային միջոցների ներգրավումը և բնակիչների մասնակցությունը:  
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