
ՀՀ Բնակելի և հանրային շենքերի
էներգաարդյունավետության

ներուժը

Աստղինե Պասոյան
Հակոբեան Բնապահպանական Կենտրոն

Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան



Բնակֆոնդի ընդհանուր մակերեսը, 
միլիոն մ²
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ՀՀ բնակֆոնդ
19,000 բնակավայր, 822,000
միավոր, որից՝
Առանձնատներում՝
• 427,000 միավոր
• Ընդհանուր բնակելի

տարածքի 71% 

Բազմաբնակարան շենքերում՝
• 435,000 բնակելի տուն (52 %) 

բազմաբնակարան
շենքերում են, 

• Ընդհանուր բնակելի
տարածքի 29% 



Ավելացող նոր բնակելի տարածքներ
(մլն.մ2)

75.00

80.00

85.00

90.00

95.00

100.00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

մի
լի

ոն
մ2

տարի

Բնակելի շենքի տարածք (մլն.մ2) Ավելացող նոր բնակելի տարածքներ (մլն.մ2)



Բազմաբնակարան շենքերի կառուցվածքն
ըստ կառուցման տարեթվի, հարկերի թվի և 

շինանյութի տեսակի



էներգաարդյունավետությունը
բնակելի ոլորտում



Նախքան ԷԱ միջոցառումները և հետո

Էներգաարդյունավետության դասը (E-ից՝ C-) 
որոշվել է AST 362-2013 “Էներգախնայողություն: 
Շենքի էներգետիկ անձնագիր: Ստանդարտ ձև” 
Ազգային ստանդարտով



ՀՀ բնակարանային ոլորտում
էներգախնայողության ներուժը

 Հայաստանի էներգասպառման 30%-ը բնակելի շենքերում է

 Ընտանեկան բյուջեի մոտ 30%-ը ձմեռային ամիսներին ուղղվում է էներգետիկ ծախսերին

 30-50% էներգախնայողության ներուժ.
 Միջին եվրոպական շենքերում. 80-160կՎտ.ժ/մ2.տարի

 Հայաստանյան շենքեր . 220-260կՎտ.ժ/մ2.տ.

 Փոքրամասշտաբ էներգաարդյունավետության ներդրումները կարող են բարձրացնել

ներտնային ջերմաստիճանը 1-2oC-ով, գազի սպառումը՝ 15-20%-ով

 Ֆինանսական կառույցները պետք է հասկանան ոլորտի կարիքներն ու գնտնել լավագույն

ֆինանսական լուծումները



Բնակֆոնդի էներգախնայողության
ներուժը
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Էներգախնայողության պոտենցիալ (կիլոտոննա նավթային համարժեք )
Անրաժեշտ ներդրումներ (միլիոն $$)
Բնակելի տարածքների նվազեցված էներգասպառման մասնաբաժին



Բնակֆոնդում ԷԱ ներդրումների խոչընդոտները
• Բնակարանային ռազմավարության կամ խոցելի խմբերի նկատմամբ պետական/տեղական

կառավարման մարմինների պատասխանատվության վերաբերյալ հստակ քաղաքականության
բացակայություն

• Պետական և տեղական իշխանությունների միջև պատասխանատվությունների բաշխման
հստակության բացակայություն

• Մասնավոր հատվածի ներգրավվածությունը բնակարանային ոլորտի պահպանման և
շահագործման գործառույթներում

• Վտարման/ գրավազրկման և սնանկության մեխանիզմների բարելավումները՝ անշարժ գույքի
ոլորտում գործարքների թափանցիկությունը և կայունությունը, ներառյալ՝ վաճառքն ու
չսպասարկվող վարկերի այլ փոխանցումները, օրինականության բացակայություն

• Բազմաբնակարան շենքերի պահպանման և կառավարման ոլորտում գործող օրենքների և
կանոնակարգերի սխալ իրականացում և կիրարկում

• Շենքի կառավարման, ծրագրի զարգացման, ֆինանսական պլանավորման և կառավարման,
գումարների հայթայթման, մարդկային ռեսուրսների, հաշվետվության
պատրաստման/ներկայացման և հաճախորդ/անդամ հարաբերությունների թույլ կարողություններ:
• սեփականատերերի ասոցիացիայի ղեկավարները դեռևս նախաձեռնում են անձնակազմի

վարձում՝ վճարելով կանխիկ գումարով
• մինչև 20% իրականացնում են պահպանման աշխատանքներ ոչ ավելի հաճախ քան 1-2 տարին

մեկ



Բնակֆոնդում ԷԱ ներդրումների խոչընդոտները
• Ֆինանսական ռեսուրսների բացակայություն՝ պահպանման ցածր վճարների և

գումարների հավաքման ցածր մակարդակի պատճառով
• Ցածր վարկունակություն՝ իրենց նոր կարգավիճակի, դանդաղ զարգացման,

ծառայությունների վճարների հավաքման գործում ձախողման, ինչպես նաև
վարկունակ հաշվապահության, հաշվապահության և հաշվետվությունների
պատրաստման/ ներկայացման վատ իրականացման պատճառով

• Ջերմամատակարարման հարցերի հետ կապված ռազմավարական որոշման
կայացման համար անհրաժեշտ քանակությամբ ձայների ապահովման դժվարություն:
Իրավիճակը սրվել է բնակարանի մակարդակով ինքնուրույն լուծումների աճող թվով և
«փակ դռների» զգալի թվով (~20%)

• Հաճախ յուրաքանչյուր տնային տնտեսության հետ վարկի վերավճարման և
ծառայությունների մատուցման անհատական պայմանագրերի կնքման
անհրաժեշտություն՝ անվստահության և միջնորդից կենցաղսպասարկման
ծառայությունների գնման փորձի բացակայության պատճառով:

• Սեփականատերերի ասոցիացիաների և, ընդհանրապես, ԷԱ օգուտների հետ կապված
իրավական-կարգավորող շրջանակի, իրավունքների և պատասխանատվությունների
ընդհանուր իրազեկվածության և ըմբռնման պակաս:



Միջ-ճյուղային / ԷԱ ֆինանսավորում․
ԷԱ և ՎԷ վարկային պորտֆելի
վերլուծություն
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 ՄՖԿ-ներ ՏՖԿ-ներ

 

30,046,573 , 17%

35,019,840 , 19%

15,300,000 , 8%
11,970,296 , 7%

31,050,928 , 17%

18,965,000 , 10%

36,211,872 , 20%

3,879,780 , 2%

ՎԷ պորտֆել (ԷԽ ինտեգրացված)

Բնակելի շենքեր

Հասարակական և սպասարկման
շենքեր
Տեղական ինքնակառավարման
մարմինների ենթակառուցվածք
Արդյունաբերության ոլորտ (նշել)

Էներգետիկ ոլորտ/արտադրություն

ՓՄՁ (նշել)

Այլ (նշել)

2010-2015թթ. վարկավորման հաստատված
ծավալների արդյունքում ստացվել է 1.76 մլն ՄՎտժ
ընդհանուր էներգախնայողություն, որի կուտակային
ազդեցությունը 2015թ. 2012թ. էներգիայի
խնայողությունների քանակից 4.2 անգամ ավելի էր: 
2010-2020թթ. համար էներգիայի ընդհանուր
հաշվարկված խնայողությունները կազմել են 213 մլն
ՄՎտժ, որի կուտակային ազդեցությունը զգացվել է
2015թ. հետո: Ընդհանուր առմամբ, տարեկան աճը
հաշվարկվել է 96% մակարդակով: 
2010-2015թթ. խնայվել է շուրջ 150 հազար ՆՀՏ: 
նախկին ներդրումների կուտակային ազդեցության
շնորհիվ 2016-2020թթ. կխնայվի ավելի քան 18.30 մլն
ՆՀՏ: GGF հիմնադրամն ընդհանուր
խնայողությունների իր հաշվարկված մասնաբաժնով
կդառնա այս գործունեության հիմնական մասնակիցը. 
ակնկալվում է մոտ 97.2%: Պատճառն այն է, որ ՄՖՀ-
ների զգալի մասը թերացել է տրամադրել 2015թ. հետո
վարկավորման պլանների խելամիտ
կանխատեսումներ



Հ/Հ Բնական գազի սպառողների
խմբերը

Սպառողների
քանակը

Մատակարարված
բնական գազի ծավալը
բաշխման համակարգում
(մլն. մ3)

Արտադրան
քի
առաքումը
(մլն. ՀՀ
դրամ)

Ֆինանսական
միջոցների
ներհոսքը (մլն. 
ՀՀ դրամ)

1
Ամսական <6,000 մ3

սպառողներ 665.633 574.6 89120.7 90657.7

2
Ամսական 6-8,000 մ3

սպառողներ 101 8.3 1285.6 1236.7

3
Ամսական 8-9,000 մ3

սպառողներ 22 2.2 347.9 337.5

4
Ամսական 9-10,000 մ3

սպառողներ 14 1.5 237.2 231.5

5
Ամսական 10-13,000 մ3

սպառողներ 214 28.1 3214.2 2972.5

6
Ամսական >=13,000 մ3

սպառողներ 653 1394 134727 125430.8

Ընդամենը 2008.8 228932.6 220866.8

Միջ-ճյուղային․Գազի սակագնի կառուցւվածքի վերանայում՝ ԷԽ խթանման նպատակով

ԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅԱՆ ՊՈՏԵՆՑԻԱԼ 60 ՄՎտԺ տարեկան



Միջճյուղային միջոցառումներ (ներդրումներ և պլանավորում)
No Էներգախնայողության

միջոցառման անվանումը
Թիրախային վերջնական օգտագործումը

Տևողությունը
Ստացված (միայն 2014-ի համար) կամ ակնկալվող
էներգախնայողությունները թիրախային տարում

(ՄՎտԺ) 

Կարգավիճակն
ըստ առաջին

ԷԳԱՊ-ի
2014 2017 2018 2020 

I.3.a. ԷԱ Ֆինանսավորում․ ԿԱՀ (GGF) 

ԷԱ և ՎԷ լուծումներ տնային տնտեսությունների
տարածքի ջեռուցման և լուսավորության
արդյունավետության համար (պատուհաններ, դռներ, 
ջեռուցման մատակարարում, լուսավորություն, բաշխման
համակարգեր) և ՓՄՁ-ներ

Սկիզբը՝
2014թ.
Ավարտը՝
2020 թ. 
(ընթացիկ) 

35,069 35,069 35,069 35,069 

մասնակի
իրականացված

I.3.b. 

ԷԱ Ֆինանսավորում․ ՄԱԿ ԷԱ
վարկեր տնային
տնտեսությունների և ՓՄՁ-ների
համար

Բնակարանային էներգիայի վերջնական սպառում, ՓՄՁ
արտադրական գործընթացների ԷԱ,տարածքների
ջեռուցման խնայողություն

Սկիզբը՝
2009թ. 
Ավարտը՝
2015 թ.

35,792 35,792 35,792 35,792 

մասնակի
իրականացված

I.3.c. 

ԷԱ Ֆինանսավորում․ ԷԱ վարկեր
բնակարանային և բիզնես
հաճախորդների համար, ՎԶԵԲ
ArmSEFF 

ԷԱ վարկեր բնակարանային և բիզնես հաճախորդների
համար (կորպորատիվ էներգաարդյունավետություն, 
կայուն էներգիայի ֆինանսավորման հիմնադրամներ, 
մաքուր էներգիայի արտադրություն, քաղաքային
ենթակառուցվածքի էներգաարդյունավետություն) 

Սկիզբը՝
2006թ. 
Ավարտը՝
2015 թ.

341,655 341,655 341,655 341,655 

մասնակի
իրականացված

I.3.d. 

ԷԱ Ֆինանսավորում: 
Արևլ․Եվրոպայի ԷԱ և
բնապահպանական
գործընկերություն (E5P) 

Էներգաարդյունավետության ֆինանսավորման խթանում
քաղաքային ենթակառուցվածքներում դրամաշնորհային
համաֆինանսավորման միջոցով

Սկիզբը՝
2015թ.
ավարտը` 
ընթացիկ

- - - -
սկզբնական
փուլում է, այլ
միջոցառման
մասն է կազմում

I.6. 

Գազի սակագնի
անհամապատասխան
կառուցվածքի վերացումը
էներգախնայողությունները
խթանելու համար

Վերանայված սակագնային կառուցվածքի մշակում, որը
չի տուգանի ՓՄՁ-երին և անկախ ջեռուցման
համակարգերին

Սկիզբը՝
2016, 
ընթացիկ

- 59,365 89,047 148,412 

չի իրականացվել

I.7 

Աջակցություն Հայաստանի
քաղաքապետարաններին՝ կայուն
էներգիայի գործողությունների
պլանավորման համար

Քաղաքային ենթակառուցվածքներ, բնակարանային
ոլորտ, տնային տնտեսություններ

Սկիզբը՝
2015թ. 
ավարտը՝
2020թ. 

3056.4 22811.0 31961.0 51082.8 

նոր միջոցառում

Ոլորտի ընդամենը Մվտժ 412,516 471,880 501,562 560,927 

Ոլորտի ընդամենը ԿՏՆՀ 35 41 43 48 



Պլանավորված ԷԱ բարձրացման միջոցառումներ (1-ին ԷԳԱՊ)

Շենքերի
ոլորտ․
կարգա-

վորող
միջոցա-
ռումներ

II.1 Ազգային շինարարական նորմեր՝ հաշվի առնելով շենքերի
էներգաարդյունավետությունը

II.2 Ստանդարտներ և հաշվարկման մեթոդաբանություն շենքների
էներգաարդյունավետությունը գնահատելու համար

II.3 Ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում նոր ստանդարտների
իրականացման և կիրարկման համար

II.4 Որակի ապահովման/որակի վերահսկման (ՈԱ/ՈՎ) ստանդարտների ստեղծում, 
որոնք կնպաստեն էներգախնայողության համար հիմնական շինանյութերի
հավաստագրմանը:
II.5 Շենքի հավաստագրման համար բնական պայմաններում փորձարկման
ընթացակարգերի, ինչպես նաև պիլոտային շենքերի էներգախնայողության գնահատման
մեթոդաբանության ստեղծում
II.6. Վերապատրաստում և կրթություն՝ շենքերի ինտեգրված նախագծման մոտեցման և
շենքերի էներգախնայողության նոր պահանջների խթանմանը համապատասխան

II.7. Պիլոտային ծրագիր. «լավագույն փորձի» մի քանի շենքերի նախագծման մրցույթ և
շինարարություն

I.8. Խթանիչների համակարգի ձևավորում՝ բնակելի և հանրային շենքերի
էներգաարդյունավետ շինարարությունը կամ վերակառուցումը խթանելու համար



II.1

Ազգային
շինարարական
նորմեր՝ հաշվի
առնելով շենքերի
ԷԱ

II.1

Նոր շինարարական նորմերի մշակում և ընդունում.
• ՄՇՆ «Շենքերի ջերմային պաշտպանություն »
• ՄՇՆ «Ջերմային ցանցեր»

• ՄՇՆ «Սարքավորումների և խողովակաշարերի ջերմային մեկուսացում»

II.2

Ստանդարտներ և
հաշվարկման
մեթոդաբանությու
ն շենքների
էներգաարդյունավ
ետությունը
գնահատելու
համար

II.2.
ա.

«ԷԱ: Շենքի էներգետիկ անձնագիր: Հիմնական դրույթներ: Տիպային ձևեր» AST 362-2013 ազգային ստանդարտի մշակում և
ընդունում

II.2.բ
. ՇԷՑՀ վրա հիմնված «Շենքերի էներգետիկ ցուցանիշների» տեխնիկական կանոնակարգի ընդունում

II.2.գ
.

Եվրոպական ստանդարտների և Ստանդարտացման միջազգային կազմակերպության (ISO) 6 ստանդարտների
ներդաշնակեցում՝ կապված էներգաարդյունավետության հետ

II.2.դ
.

Շինարարության անվտանգության վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգի, ներառյալ՝ շենքի
էներգաարդյունավետության վերաբերյալ դրույթների մշակում

II.2.ե
. Լրացումներ «Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքում

II.3

Ինստիտուցիոնալ
կարողությունների
զարգացում նոր
ստանդարտների
իրականացման և
կիրարկման
համար

II.3.
ա.

«ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի 2013թ. հուլիսի 13-ի նախագիծը
ներկայացվել է Քաղաքաշինության նախարարություն

II.3.բ
.

«Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության եվ
էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին» ՀՀ կառավարության որոշումը:

II.3.գ
. Փոփոխությունների կատարում «Էներգետիկ աուդիտների» մասին ՀՀ կառավարության որոշման մեջ

II.3.դ
.

- ՀՀ կառավարության՝ թիվ 225-Ն որոշմամբ (2013թ. մարտի 13, ՄԱԶԾ-ԳԷՀ ծրագրի աջակցությամբ) 2013թ. 
Քաղաքաշինության նախարարության կանոնադրության մեջ ավելացվել են ԷԱ ու ԷԽ առնչվող խնդիրը և գործառույթներ: 
Ըստ 2014թ. գործողությունների պլանի` ՔՆ ներկայումս մշակում է «Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող
(վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում ԷԽ և ԷԱ բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին» ՀՀ
կառավարության որոշումը: 2015թ. աշխատանքների պլանը ներառում է Շինարարական նորմերի մշակում

II.4

Որակի
ապահովման/որա
կի վերահսկման
(ՈԱ/ՈՎ) ստան-

նե

II.4 Հայաստանում շինանյութերի ջերմային-ֆիզիկական պարամետրերի փորձաքննության համար ստեղծվել է 2 
լաբորատորիա: Փորձաքննության է ենթարկվել և հավաստագրվել ավելի քան 14 նյութ: 

No
.

ԷԱ միջոցառում No ԷԱ միջոցառման նկարագիր



II.5

Շենքի
հավաստագրման
համար բնական
պայմաններում
փորձարկման
ընթացակարգերի, 
պիլոտային շենքերի
ԷԽ գնահատման
մեթոդաբանություն

II.5.ա
.

«Խորհրդատվական ձեռնարկ Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցվող և վերակառուցվող բնակելի, հանրային և արդյունաբերական
շենքերի պատող կոնստրուկցիաների ջերմամեկուսացման տեխնիկական լուծումների վերաբերյալ» 

II.5.բ. «Շինարարական մեկուսիչ նյութերի և գործարանային մեթոդով պատրաստված արտադրանքի տվյալների բազայի» պատրաստում

II.5.գ. Փոփոխությունների կատարում «Էներգետիկ աուդիտի» մասին ՀՀ կառավարության որոշման մեջ

II.6

Վերապատրաստում
և կրթություն՝
շենքերի ինտեգրված
նախագծման
մոտեցման և շենքերի
էներգախնայողությա
ն նոր պահանջների
խթանմանը
համապատասխան

II.6.ա
.

Սև ծովի ավազանի 2007-2013թթ.  էներգաարդյունավետության ծրագիր՝ տեղական իշխանությունների վարչարարական կարողությունները
և շենքերի էներգախնայողության վերաբերյալ գիտելիքների պրակտիկ փոխանակումն ամրապնդելու համար, Սևծովյան համատեղ
գործառնական ծրագիր: 

II.6.բ. ՄԱԶԾ-ԳԷՀ-ի շենքերի էներգաարդյունավետության բարձրացման ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված բազմաթիվ
վերապատրաստումներ և սեմինարներ՝ ուղղված շինարարության գծով փորձագետների կարողությունների բարելավմանը

II.6.գ.
ԻՆՈԳԵՅԹ տեխնիկական քարտուղարությունը, էներգետիկ շուկայի ինտեգրման խթանման և կայուն էներգետիկայի (SEMISE) և
շինարարության ոլորտում էներգախնայողության նախաձեռնության (ESIB) ծրագրերն անց են կացրել ուսուցման մի շարք դասընթացներ և
սեմինարներ՝ կապված էներգաարդյունավետության, էներգետիկ աուդիտի, ԷԱ ֆինանսների, ESCO-երի (ESCO) և այլնի հետ

II.7

Պիլոտային
ծրագիր. «լավագույն
փորձի» մի քանի
շենքերի նախագծման
մրցույթ և
շինարարություն

II.7.ա
. Պիլոտային ծրագրեր բնակելի շենքերում էներգաարդյունավետության ուղղությամբ

II.7.բ. Պիլոտային ծրագրեր հանրային շենքերում էներգաարդյունավետության ուղղությամբ՝ էներգախնայողության համաձայնագրի միջոցով, որը
փակում է ներդրումային վարկը՝ էներգախնայողությունից

II.8

Խթանիչների
համակարգի
ձևավորում՝ բնակելի
և հանրային շենքերի
էներգաարդյունավետ
շինարարությունը
կամ
վերակառուցումը
խթանելու համար

II.8 չիրականացված

No
.

ԷԱ միջոցառում No ԷԱ միջոցառման նկարագիր



Բնակելի
շենքեր․
ծրագրեր
և նոր
միջոցառ
ումեր

Հ/Հ Էներգախնայող միջոցառման անվանումը

II.7 Օրենսդրական աջակցություն, ֆինանսավորում և տեղեկատվություն: ԷԱ
բարելավում շենքերում, ենթաօրենսդրական ակտերի մշակում շենքերում ԷԱ համար, 
ինչպես նաև Երևանի Ավանի շրջանի բազմաբնակարան շենքի և Գորիս ու Ախուրյան
քաղաքների հանրային շենքերի ջերմային համակարգի արդիականացման առաջին
փորձնական ծրագրի ֆինանսավորում (ՄԱԶԾ/ԳԷՀ ՇԷԱԲ ծրագիր)

II.9.ա. ԷԱ Ֆինանսավորում․ տնային տնտեսությունների ԷԱ վարկեր և ԷԱ
հիպոթեկային վարկեր (NMC/AFD)

II.9.բ. ԷԱ Ֆինանսավորում: Բնակարանային ԷԱ բանկային առևտրային վարկ HFHA 
Condo, REELIH և SUDEP ծրագրերիմիջոցով

II.9.գ. ԷԱ Ֆինանսավորումր. KfW բնակարանային ԷԱ վարկային գիծ

II.10 Սակագնի բարձրացման ազդեցության մեղմում անապահով խավի ԷԽ ծրագրի
միջոցով

II.11 ԷԱ վերակառուցումներ գոյություն ունեցող բնակելի շենքերում: ԲԲՇ
վերանորոգման և ԷԱ ազգային ծրագիր և գործողությունների պլան

II.12 Էներգասպառող սարքերի ԷԽ պիտակավորման մասին իրազեկման
քարոզարշավ



No ԷԱ միջոցառման անվանումը Տևողությունը
Նվաճված/ակնկալվող խնայողությունը (ՄՎտԺ) 1-ի հանդեպ

կարգավիճակ2014 2017 2018 2020

II.7 ՄԱԶԾ/ԳԷՀ ՇԷԱԲ ծրագիր․ օրենսդրական բարեփոխումներ, ուսուցում, 
պիլոտային ծրագրեր, մասնավոր ներդրումների խթանում, ևն

Սկիզբ: 2013;
Ավարտ: 2017

1,200 1,200 1,200 1,200 Մասնակի

II.9.a.
ԷԱ ֆինանսավորում. տնային տնտեսությունների
էներգաարդյունավետության վարկեր և ԷԱ հիպոթեկային վարկեր
(NMC/AFD)

Սկիզբ:2014
Ավարտ: 2020

136 141 164 211 Մասնակի

II.9.b
ԷԱ ֆինանսավորում: Բնակարանային էներգաարդյունավետության
բանկային առևտրային վարկ HFHA Condo, REELIH և SUDEP 
ծրագրերիմիջոցով

Սկիզբ: 2013;
Ավարտ: 2018

30 4,914 5,067 5,067 Մասնակի

II.9.c. ԷԱ ֆինանսավորում. KfW բնակարանային ԷԱ վարկային գիծ Սկիզբ:2016 Ավարտ: 2020  new measure TBD TBD TBD 
Մեկնարկում
է

II.10
Սակագնի բարձրացման ազդեցության մեղմում անապահով
խավի ԷԽ ծրագրի միջոցով

Սկիզբ:2015
Ավարտ: 2016

new measure 116,159 116,159 116,159 
Նոր
միռոցառում

II.11
ԷԱ վերակառուցումներ գոյություն ունեցող բնակելի
շենքերում: ԲԲՇ վերանորոգման և ԷԱ ազգային ծրագիր և
գործողությունների պլան

Սկիզբ:2016
Ավարտ: 2020

new measure
65,000.00 

65,000.00 65,000.00 
Նոր
միռոցառում

II.12
Էներգասպառող սարքերի ԷԽ պիտակավորման մասին
իրազեկման քարոզարշավ

Սկիզբ:2015
Ավարտ: 2020

new measure 176,704 209,369 409,635 
Նոր
միռոցառում

ԽնայողություններԽնայողություններ ՄՎտԺ 1,366 364,118 396,959 597,272

Sum of savings: կտնհ 0.12 31.31 34.13 51.36 

Էներգախնայողության բարելավման միջոցառումները բնակելի շենքերում



Հանրային շենքեր



Հանրային ոլորտի
էներգախնայողության ներուժը

Հայաստանում հանրային շենքերի ընդհանուր մակերեսը (մ2) 13,787,397 

Հանրային շենքերում ընդհանուր էներգասպառումը (ՄՎտժ /տարեկան)* 1,764,787 

Տարեկան էներգախնայողության ներուժը (ՄՎտժ /տարեկան)* 896,181 

* - ՀՎԷԷՀ փորձի հիման վրա 56 ծրագրերով հանդերձ
Էներգիայի միջին սպառումը նախքան ԷԱ-ն հանրային շենքերում 128 կՎտժ.մ/տ
Էներգիայի միջին սպառումը ԷԱ-ից հետո 63 կՎտժ.մ/տ
Էներգախնայողության միջին ցուցանիշը 51%

Ներդրման պահանջարկը (ՀՀ դրամ) միջինը ՀՀ դրամ 8400/մ2 տիպային ԷԿՀ-ների համար 115,814,134,238 

Ներդրման պահանջը (ԱՄՆ դոլար) –փոխարժեքը` 473 ՀՀ դրամ $244,850,178 

Ներկայումս առկա ընդհանուր ֆինանսավորումը (ԳԷՀ և ԳԶԲ) $ 27,270,296 



Հանրային շենքերի լուսավորությունը
(Երևան)



Երևանի 160 նախակրթարանների ներքին մակերեսների
տեսակարար լուսավորվածության մակարդակը (Վտ/մ2)՝



Նախակրթական հաստատությունների բերված
տեսակարար էներգասպառումը



Էլեկտրաէներգիայի սպառման
ռեժիմների երկու օրինակ



Հայաստանում հանրային շենքերի ԷԱ
ֆինանսավորման սխեման , ՀՎԷԷՀ & ԷԾՀ-եր

ՄԶԱ պետական վարկ
($9.2 մլն , որից $8մլն

ԷԱՄ համար)

ՀՎԷԷՀ
(Սուպեր

ESCO)

Պետական/համայնքային
գործակալություն

ESCO

Վճարային
հաշիվ

Կոմունալ
ընկերությու

ն

ՀԲ/ԳԷՖ դրամաշնորհ
($1.8 մլն) ՖՄ միջոցով

Վերականգվող ֆոնդի
կապիտալիզացիա

Էներգախնայո-
ղության ծա-

ռայության գնում
ԷԽՀ միջոցով

Տեխ.
Աջակ-

ցություն

Presenter
Presentation Notes
Need for Improving Public Building Energy Efficiency Finance in Southeastern EuropeCurrent financing schemes from donors and IFIs provide support for energy efficiency financing -- through direct lending programs, on-lending programs to local banks, or technical assistance mainly to the private sector. Most currently available financing mechanisms are directed toward commercial companies and do not fit the financial needs of municipalities and other public authorities energy efficiency projects.Currently, there is huge potential for energy efficiency improvement but insufficient access to long-term financing for public authorities.  Although ESCO schemes (in which the ESCOs are the borrowers) have the potential to help overcome this barrier, the ESCO industry is still underdeveloped in most countries of Southeastern Europe.  As a result, despite several initiatives to improve financing for energy efficiency projects, few public building energy efficiency projects have been implemented.The various financing methods discussed in this module present different options for municipalities to seek the financing they need to improve the efficiency of their facilities; the different characteristics of each option will determine which may be most effective in a given situation. Improving the energy efficiency of municipal buildings will save energy and money, reduce the strain on budgets, and enable government entities to provide better service to their constituents.



Հանրային
շենքեր և
ծառայու-
թյուններ : 
Ծրագրեր և
նոր
միջոցառու
մեր

III. 1. Հանրային շենքերի ԷԱ: Էներգախնայողության միջոցառումների
իրականացում քաղաքային և սոցիալական հանրային կառույցներում (ՀՎԷԷՀ
/ԳԷՀ/ՀԲ)
III. 2. ՆԱՄԱ (Ազգային համատեքստին համահունչ մեղմման միջոցառում) ծրագիր՝ աջակցելու
էներգաարդյունավետությանը հանրային շենքերում և սոցիալական բնակարաններում -Կանաչ
Կլիմայական Հիմնադրամ

III. 3. Ֆինանսավորում էներգաարդյունավետության և ԷԱ պետական գնումների համար: ՄԱԶԾ
«կանաչ» քաղաքային լուսավորության ծրագիր, ՋԳ արտանետումների կրճատում Հայաստանի
քաղաքներում քաղաքային լուսավորության էներգաարդյունավետության բարձրացման միջոցով

III. 4. Ֆինանսավորում էներգաարդյունավետության և ԷԱ պետական գնումների համար: Դպրոցների
ԷԱ-ինտեգրված ամրացում KfW-ի կողմից

III. 5. ՎԶԵԲ վարկային ֆինանսավորմամբ Երևանի փողոցային լուսավորում

III. 6. ԱՄՆ ՄԶԳ մաքուր էներգիա և ջուր ծրագիր համայնքային էներգիայի և ջրի օգտագործման ԷԱ և
ՎԷ լուծումների համար

III.7 Երևան – Ջուր համակարգի վերականգնում և արդիականացում



No Էներգախնայողության միջոցառման
անվանումը Թիրախային վերջնական օգտագործումը Տևողություն

ը

Ձեռքբերված էներգախնայողությունը
տարեկան (ՄՎտժ)

Կարգավիճա
կը կապված

առաջին
ԷԳԱՊ-ի հետ2014 2017 2018 2020

III.1
.

Հանրային շենքերի ԷԱ: 
Էներգախնայողության
միջոցառումների իրականացում
մունիցիպալ և սոցիալական հանրային
վայրերում (ՀՎԷԷՀ/ԳԷՀ/ՀԲ)

Սոցիալական և հանրային այլ տարածքների
կողմից էներգասպառման մակարդակը
նվազեցնելու համար հանրային օբյեկտներում
իրականացնել էներգախնայողության
միջոցառումներ ESCO-ի մասնակցությամբ:

Սկիզբը՝
2012թ.
Ավարտը՝
2017թ.

569,183 983,548 1,180,2
57 

1,699,
570 

Մասնակի
ավարտված

III.2
.a

Հանրային շենքերի ԷԱ, 
համաֆինանսավորված դրամաշնորհ: 
էներգախնայողության
միջոցառումների իրականացում
մունինիցիպալ և սոցիալական
հանրային վայրերում
(E5P/ՀՎԷԷՀ/ԳԷՀ/ՀԲ)

Սոցիալական և այլ հանրային օբյեկտներում, 
որոնք ունեն օպտիմալից ցածր ելակետային
հարմարավետության մակարդակ, 
էներգախնայողության միջոցառումներ
իրականացնելու, հանրային տարածքներում
էներգասպառման մակարդակը նվազեցնելու
համար ընդլայնել ներկայիս ՀՎԷԷՀ
վարկավորման կառույցը : 

Սկիզբը՝
2016թ.
Ավարտը՝
2020թ.

ՆՈՐ
6,742 10,113 16,855 

Նոր
միջոցառում

III.2
.

NAMA (ազգային համատեքստին
համահունչ մեղմման միջոցառումներ)
ծրագիր, ուղղված
էներգաարդյունավետությանը
հանրային վայրերում և սոցիալական
բնակարաններում

Հանրային շենքերի և սոցիալական
բնակարանների նոր շինարարություն և
կապիտալ վերանորոգում, առկա շենքերի
նշանակալից վերակառուցում, 
ենթաօրենսդրական ակտեր շենքերում ԷԱ-ի
համար

Սկիզբ՝
2016թ.
Ավարտ՝
2020 թ. 
(շարունակ
ական)

ՆՈՐ
133,073 170,415 244,66

0 Մասնակի
ավարտված

III.3
.

Ֆինանսավորում և հանրային գնումներ
ԷԱ-ի համար: ՄԱԶԾ-ի քաղաքային
կանաչ լուսավորության ծրագիր: 
Հայաստանի քաղաքներում ՋԳ
արտանետումների կրճատում
մունիցիպալ լուսավորության
էներգաարդյունավետության աճի
միջոցով: 

Մունիցիպալ լուսավորության համար
էլեկտրաէներգիայի օգտագործում
Հայաստանի քաղաքներում

Սկիզբը՝
2013 թ. 
Ավարտը՝20
17 թ. 

ՆՈՐ
1,200 1,200 1,200 

Մասնակի
ավարտված

ԷԱ միջոցառումներ Հանրային շենքերում և ծառայություններում – Մաս 1



ԷԱ միջոցառումներ Հանրային շենքերում և ծառայություններում – Մաս 2

No Էներգախնայողության միջոցառման
անվանումը

Թիրախային վերջնական
օգտագործումը Տևողությունը

Ձեռքբերված էներգախնայողությունը
տարեկան (ՄՎտժ)

Կարգավիճ
ակը

կապված
առաջին
ԷԳԱՊ-ի

հետ

2014 2017 2018 2020

III.4. Դպրոցների ամրապնդում ԷԱ –
ինտեգրմամբ ԳԶԲ-ի (KfW)

Հանրային և
ծառայությունների շենքեր
(դպրոցներ)

Սկիզբը՝ 2016 թ.
Ավարտը 2020
թ. 

none, 
new 
measure 

464,000 464,000 464,000 Սպասվում
է

III.5.
ՎԶԵԲ-ի վարկային
ֆինանսավորմամբ Երևանի
փողոցային լուսավորություն

Մունիցիպալ լուսավորության
էլեկտրաէներգիայի
օգտագործում Երևանի 49 
փողոցում

Սկիզբը՝ 2015 թ. 
Ավարտը` 2017
թ.

new 
measure 2,554 2,554 2,554 Մեկնարկը

սպասվում է

III.6.

ԱՄՆ ՄԶԳ-ի մաքուր էներգիայի և
ջրի ծրագիր ԷԱ-ն և ՎԷ-ի լուծումների
համար համայնքային էներգիայի և
ջրօգտագործման համար

Գյուղական համայնքներ, 
գյուղատնտեսական
ջրօգտագործողներ, 
համայնքային
կազմակերպություններ, 
թաղապետարաններ

Սկիզբը՝ 2012 թ.

221 221 221 221 

ավարտված

III.7
Երևան - Ջուր ընկերության
վերականգնում և
արդիականացում

Քաղաքային
ջրամատակարարում և
ջրահեռացում

Սկիզբը` 
2015թ.
Ավարտը` 
2017թ.

71,160 75,400 75,400 75,400 Մասնակի
ավարտված

Խնայողությունների հանրագումարը՝ ՄՎտժ 640,564 1,666,7
39 

1,904,1
61 

2,504,4
61 

ԿՏՆՀ 55 143 164 215 



ՎԷ պորտֆել (ԷԽ
ինտեգրացված), 
30046572.96, 17%

Բնակելի շենքեր, 
35019839.8, 19%

Հասարակական և
սպասարկման

շենքեր, 15300000, 8%

Տեղական ինքնակառավարման
մարմինների ենթակառուցվածք, 

11970296.08, 7%

Արդյունաբերության ոլորտ
(նշել), 31050928, 17%

Էներգետիկ
ոլորտ/արտադրություն, 

18965000, 10%

ՓՄՁ (նշել), 36211872, 20%

Այլ (նշել), 3879779.6, 2%

ԷԽ/ՎԷ ՊՈՐՏՖԵԼԸ 2010 - 2020թթ. համար, ԱՄՆ դոլար



0.01 

0.03 

0.01 

0.16 

0.01 

0.77 

 -  0.10  0.20  0.30  0.40  0.50  0.60  0.70  0.80

Հորիզոնական/միջսեկտորալ

Բնակելի շենքեր

Հանրային շենքեր և ծառայություններ

Արդյունաբերություն և Էներգետիկա

Տրանսպորտ

Գյուղատնտեսություն

1 կՎտԺ ԷԽ կշռված միջին արժեքը (ԱՄՆ $) 
[ԷԳԱՊ տևողության ընթացքում 2010-20թթ]*

1 կՎտԺ էներգիայի արտադրության և խնայողության միջին
կշռված արժեքը

Ամբողջ համակարգի
զարգացման երկարաժամկետ
հղումային սցենարով
էլեկտրաէներգիայի
արտադրության միջին կշռված
արժեքը = US$ 0.74

13.67 

12.96 

11.13 

10.55 

10.31 

9.16 

9.11 

8.11 

7.76 

7.74 

5.70 

5.46 

5.20 

5.19 

7.44 

3.56 

3.26 

2.42 

2.31 

0.88 

 -  2.00  4.00  6.00  8.00  10.00  12.00  14.00  

Արևային ՖՎ

Հրազդանի ՋԷԿ

Նոր ՀՑԳՏ 220

Նոր ՀՑԳՏ 400

Նոր քամու կայան

Լոռի մառզի քամու կայան

Նոր ատոմային VVER 1000

Երկրաջերմային կայան

Երևանի ՋԷԿ

Հրազդան 5

Լորիբերդ ՀԷԿ

Գործող ԱԷԿ երկարացում

Շնողի ՀԷԿ

Փոքր ՀԷԿ-եր

Համակարգային ընդհանուչ արժեք

Նոր փոքր ՀԷԿ-եր

ԱԷԿ

Որոտան ՀԷԿ կասկադ

Սևան-Հրազդան ՀԷԿ կասկադ

Մեղրի ՀԷԿ

Էլեկտրաէներգիայի արտադրության
Միջին կշռված արժեքը (ԱՄՆ ցենտ)

*-Կշռված միջին արժեքները հաշվարկված են միայն նպատակային ԷԱ և ԷԽ ծրագրերի ներդրումների հիման վրա՝ բաց թողնելով այն ենթակառուցվածքային մեծ
ներդրումները, որոնց համար ԷԽ և ԷԱ ընդամենը աշանցյալ արդյունք են։
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