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PROJECT RESULTS

Installed solar water heating system for kitchen and
shower.
Installed solar electric panels for a small wooden hut.
A small wooden hut (2 m to 3m) with two kinds of
natural insulation materials - straw processed with clay
and perlite.
60 villagers are familiarized with solar water heating
system, solar electric panels and natural insulation
technologies.
10 young people are trained to learn how to install solar
water heating systems and solar electric panels and to
be sails representatives for these systems.

NECESSARY INVESTMENTS

«TRAINING AND EXPO CENTER FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES»
ARK ECO CAMP

PLACE OF IMPLIMENTATION
Kapan, Syunik

GENERAL DESCRIPTION
ARK Eco Camp in Kapan is already developing as an expo and
training center for sustainable technologies.
Here one can see and learn how to use recycling materials
for construction, to learn about permaculture and have
permaculture trainings, to see a rocket oven made from clay
and get instructions how to build it.
Our training and expo center is in initial stage of
development and we don’t have facilities yet to demonstrate
sustainable energy technologies and to demonstrate
insulation of constructions with natural insulation materials.
So we need a small wooden construction 2 m. to 3 m. to be
built according to eco constructing rules including eco
insulation ( straw processed with clay and perlite) and also
having solar electric panels. This construction will be used as
a showcase in our trainings concerning insulation and solar
panels installation. We will also install solar water heating
system for kitchen and shower which will be a showcase
and fully function for the Eco Camp. During trainigs 60
villagers will learn about solar water heating systems and
solar electric panes, as well as natural insulations materials,
10 young people will be trained to became sales
representatives for solar systems. In the coming three-five
years we plan to develop this training center into a green
business incubator.

• Wooden hut (2 m to 3m) 1 $150
0

$1500

• Solar electric panels 1 $800 $800

• Solar water heating systems 1 $800 $800

• Study visits 
(transport, training, lunch) 

1 $200 $2000

TOTAL $5100
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Նախագծի մասին

Հեղինակներ
Արեն Շախկյան, Սերինե Մամաջանյան

Իրականացման վայրը
Շնող, Լոռու մարզ

Կոնտակտային անձ
Արեն Շախկյան

Էլ. Փոստ՝ aren.shaxkyan.99@mail.ru

Հեռ.՝ +374 93 157627

Ֆինանսական հիմնավորում

Վերականգնվող էներգետիկայի ներուժը 
յուրաքանչյուրիս հարստությունն է, որը 
կբարձրացնի հասարկության արեկեցությունն ու 
անկախությունը:

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ

• Արևային կուտակիչներ

ՀԵՏԳՆՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏ
2 տարի

«Անփոխարինելի արև»
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Նախագծի մասին

Հեղինակներ
Արշավիր Գրիգորյան

Իրականացման վայրը
Արարատի մարզ

Կոնտակտային անձ
Արշավիր Գրիգորյան

Էլ. Փոստ՝ arsho@inbox.ru

Հեռ.՝ +374 98 969490

Ընդհանուր նկարագրություն
Նախագիծի հիմքում ընկած է հեռավոր համայնքներում
հասաննելի դարձնել էներգախնայողության մասին
գիտելիքները և նորարարությունները:
Նախագիծը կհանդիսանա վերականգնվող էներգիայի և
էներգախնայողական տեխնոլոգիաների
առավելությունները փոխանցող։ Նախագծի գերակա
նպատակներից մեկն էլ ըստ տարիքային խմբերի
լայնամասշտաբ ազդեցություն ունենալն է։

Նախագծի արդյունքները

Այս նախագծի թիրախային խմբի շրջանակներում են
Արարատի շրջանի գյուղերի բնակչությունը՝ առանց
որևէ տարիքային սահմանափակման։

Կարևորագույն ձեռքբերումներից մեկը կլինի
մարդկանց կենսակայուն միջավայրի ստեղծման և
զարգացման վերաբերյալ իրազեկվածության
մակարդակի բարձրացումը և համապատասխան
գիտակցության ձևավորումը

Ֆինանսական հիմնավորում

Արարատի մարզում, ինչպես նաև Հայաստանի այլ
մարզերում էներգախնայողական
տեխնոլոնոգիաների , վերականգնվող
էներգետիկայի միջոցների , էներգիաարդյունավետ
լուծումների և այլ արդի խնդիրների վերաբերյալ
իրազեկվածությունը գրեթե բացակայում է։

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ

• այց 3 համայնքներ, 60000 դրամ
• Սեմինարավարներ , 30000 դրամ
• Ընդմիջման և այլ ծախսեր ,100000դրամ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 190 000 դրամ

ՀԵՏԳՆՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏ
-

«Տեղեկատվական սեմինանրեր»

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԸ
Արարատի մարզ



Կայուն էներգետիկայի ակադեմիա 2017

Նախագծի մասին

Հեղինակներ`

Վարդանյան Ռուբեն, Խաչատուրյան Վաչագան, 
Ալավերդյան Արտուր,  Կիրակոսյան Գագիկ

Իրականացման վայրը` 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ք. Երևան

Կոնտակտային անձ` Կիրակոսյան Գագիկ
Էլ. Փոստ՝ gagkir@yahoo.com
Հեռ.՝ 055  46 39 78

Ընդհանուր նկարագրություն
Հայաստանի Հանրապետությունում արևային
էլեկտրակայնների կիրառման հեռանկարային ոլորտ է
հանդիսանում պոմպային ջրհան կայաններում նրանց
օգտագործումը: Դա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ
մեր լեռնային հանրապետությունում մեծ թվով ֆերմերային
տնտեսությունների, արոտավայրերի, փոքր
գյուղատնտեսական կազմակերպությունների և կանաչ
տարածքների համար անհրաժեշտ ջրամատակարարումը
ցանկալի և նպատակահարմար է իրականացնել գետերից ու
խորքային ջրհորներից, որտեղից ջրի դուրս քաշումը
տեխնիկապես կարելի է իրականացնել միայն հաստատուն
կամ փոփոխական հոսանքների համար նախատեսված
պոմպերի օգնությամբ: Ֆոտովոլտաիկ էլեմենտի կիրառմամբ
արևային էներգիան անմիջապես կարող է փոխարկերպել
հաստատուն էլեկտրական հոսանքի, որը :կարելի է
օգտագործել պոմպային ջրհան համակարգի աշխատանքի
համար

Ֆինանսական հիմնավորում

Հաշվարկված հետգնման ժամկետը բավականին փոքր է համեմատած այլ
տիպի հայտնի էներգետիկ համակարգերի հետ: Նշենք, որ 4.6 տարի հետո
համակարգը դեռևս գործելու է երկար տարիներ, և փաստորեն ապահովելու է
ձրի էլեկտրաէներգիա:

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ
• Ղեկավարող էլեկտրոնային սարքավորման արժեքը 100 000 դրամ

է: 
• Հաշվի առնելով էլեկտրաէներգիայի կորուստները, 1 կՎտ

հզորությամբ պոմպի համար պահանջվող արևային մոդուլների
հզորությունը ընդունենք հավասար 1,3 կՎտ, որի դեպքում
արժեքը կլինի 374400 դրամ: 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 474 400 դրամ

ՀԵՏԳՆՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏ
4.6 տարի

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ք. Երևան

Նախագծի արդյունքները.
•Կանաչ գոտիներ գետի ափամերձ տարածքներում
•Կանաչապատ տարածքներ բնակելի բազմաբնակարանային շենքերի
մերձակայքում և բակերում
•Շուրջօրյա ջրամատակարարում բնակելի բազմաբնակարանային
շենքերում, քանի որ մաքուր ջուրը կօգտագործվի ըստ նպատակի
•Հանգստի և գոյության լավագույն պայմաններ բնակելի
բազմաբնակարանային շենքերի բնակիչների համար
•Ապրուստի միջոց և նոր աշխատատեղեր գետի ափամերձ
տարածքներում տեղաբաշխված հողամասերը մշակողների համար:

Արևի էներգիայով աշխատող ջրհան համակարգի մշակումը և կառուցումը կանաչ
տարածքների ոռոգման նպատակով

mailto:gagkir@yahoo.com
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Նախագծի մասին

Հեղինակներ՝ Գագիկ Պալյան,               
Գևորգ Պետրոսյան

Իրականացման վայրը ՝ Լոռու մարզ
Մեծ Պարնի համայնք

Կոնտակտային անձ՝ Գագիկ Պալյան

Էլ. Փոստ՝ gagik-palyan@mail.ru

Հեռ.՝ 055-52-35-65

Ընդհանուր նկարագրություն՝
ՀՀ Լոռու մարզի Մեծ Պարնի
համայնքային կլաստերի

(բաղկացած է 8 համայնքից)
կենսավառելիքի համար
խոտածղոտային հումքի

հաշվարկը(11812տ․) թույլ է
տալիս իրականացնել այս

նախագիծը։

Նախագծի արդյունքները՝
1․Կանխարգելվում է ծղոտի այրումը և

ածխաթթու գազի արտանետումը մթնոլորտ։
2․Կենսավառելիքի օգտագործման
մշակույթի ներմուծում համայնքներ։

Ֆինանսական հիմնավորում՝
1տ ծղոտից պատրաստված բրիկետը
համարժեք է 3 խոր․ մ փայտանյութին։
3 խոր․ մ փայտանյութի արժեքը 60-65 
հազ․ դրամ է, 1տ բրիկետի արժեքը 45 

հազ․ դրամ։
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ
• Արտադրական տարածք և գյուղ․
տեխնիկա 65 մլն դրամ

• Բրիկետի և պելետի
սարքավորումներ 60 մլն դրամ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 125 մլն դրամ
ՀԵՏԳՆՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏ՝

5-6 տարի

ԲՐԻԿԵՏԻ ԵՎ ՊԵԼԵՏԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆՈՒՄ

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԸ
Լոռու մարզ գ․ Մեծ Պարնի

Նկար
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Նախագծի մասին

Հեղինակներ Գևորգ Հակոբյան,Գայանե
Դոնապետյան,Մանիկ Հակոբյան,Շուշանիկ
Ծատինյան

Իրականացման վայրը քաղաք Վանաձոր

Կոնտակտային անձ Գևորգ Հակոբյան

Էլ. Փոստ՝ gevorggayanehakobyan@gmail.com

Հեռ.՝ 055 255152 

Ընդհանուր նկարագրություն

Էլեկտրոեներգիայի ստացում
քամուց և արևից:
Մակուլատուրաից թղթի
վերամշակման կոմբինատ:
Ջերմոցի կառուցում, շահագործում
Մուրաբաների և չրերի
պատրաստում

Նախագծի արդյունքները

• Հողմատուրբինի տեղադրում
• Արևային պանելի տեղադրում
• Թղթի գործարանի կառուցում
• Ջերմոցի կառուցում
• Մուրաբաների և չրերի
պատրաստում

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ

• Հողմատուրբին 10 կվտ մոտ 5 000 000 դր
• Էլեկտրոպանել 10 կվտ մոտ 4 500 000 դր.
• Թղթի թափոնի վերամշակում, թղթի և
ստվարաթղթերի արտադրություն մոտ 214 
000 000 դր.

• Ջերմոցի կառուցում մոտ 200 քմ և 2 000 000 
դր.

• Մուրաբաների կաթսաներ և չրի
չորանոցներ

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԸ
Լոռու մարզ՛ քաղաք Վանաձոր
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Նախագծի մասին

Հեղինակներ`    Գոհար Մովսիսյան

Իրականացման վայրը` Կոտայքի մարզ գ. Թեղենիք

Կոնտակտային անձ`  Գոհար Մովսիսյան

Էլ. Փոստ՝ gohar.movsisyan1@gmail.com

Հեռ.՝ +374 94 22 35 80

Ընդհանուր նկարագրություն

Արևային էներգակիրների տեղադրում
գյուղում գործող միակ աշխատատեղի՝
լավաշի արտադրությունում: 
Տեղադրելով էլեկտրական վառարան, 
մեր արտադրած օրգանական ցորենից և
աշորայից կթխվի հաց, որը կլինի
էկոլոգիապես մաքուր և առողջարար: 

Նախագծի արդյունքները

•Կավելանան արտադրության
ծավալները,
•Կստեղծվեն նոր աշխատատեղեր,
•Կկարևորվի այլընտրանքային
էներգիայի օգտագործումը,
•Կարտադրվի էկոլոգիապես մաքուր
հաց,
•Գյուղացիները կզբաղվեն նոր
կուլտուրայի՝ աշորայի մշակմամբ,
•Ստացված բերքը կվաճառեն տեղում,
•Տնտեսությունը կդառնա մի յուրօրինակ
հետաքրքիր կառույց, որն ունի օրգանիկ
այգի, կենսահումուսի և կոմպոստի
կույտեր, էկո հացի արտադրություն,
•Կնպաստի էկոտուրիզմի
զարգացմանը:

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ

4.000.000 դրամ

ՀԵՏԳՆՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏ
8-10 տարի

«Հացի մեջ արև»

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԸ
Կոտայքի մարզ գ. Թեղենիք
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Նախագծի մասին

Հեղինակներ Ախթալայի համայնքապետարան

Իրականացման վայրը Ախթալա համայնք

Կոնտակտային անձ Իշխան Սոխակյան

Էլ. Փոստ՝

Հեռ.՝+374 93 16 47 80

Ընդհանուր նկարագրություն

Ծրագրի ընդհանուր նպատակն է նվազեցնել էներգետիկ ծախսերը Ախթալա
քաղաքում՝ արևային էներգիան հասանելի դարձնելով համայնքում հանրային
կրթական և մշակութային հաստատությունների և քաղաքային լուսավորության, 

ինչպես նաև խիստ համեստ միջոցներ ունեցող տնային տնտեսությունների
համար: 

Արևային էներգիա օգտագործելու արդյունքում կնվազեն էներգետիկ ծախսերը, և
գումարային խնայողությունները կօգտագործվեն քաղաքի առաջին հերթին

բնապահպանական վիճակը բարելավելուն ուղղված ծրագրերի ֆինասավորման
համար:

Նախատեսվում է աշխատանքներ իրականացնել բնակչության թիրախային
խմբերի, այդ թվում՝ դպրոցականների և անհատ քաղաքացիների հետ՝

վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների վերաբերյալ իրազեկվածության
բարձրացման, գիտելիքի տարածման, պահանջարկի մեծացման, ինչպես նաև

ծրագրի աշխատանքներում բնակչության ներգրավման նպատակով:
Իրականացվող միջոցառումներ.

Արևային ֆոտովոլտային համակարգի տեղադրում համայնքապետարանի
բյուջեից ֆինանսավորվող հաստատությունների էլ. Էներգիայի ծախսի

կրճատման համար. 
(3 մանկապարտեզներ, համայնքային կենտրոն և մանկական արվեստի դպրոց)

Արևային տաղավարի հիմնում՝ օրական 50-60 սարքերի լիցքավորման
հնարավորությամբ և անվճար wi-fi ինտերնետի առկայությամբ. 
Այս միջոցառման հիմնական նպատակն արևային էներգիայի

մասսայականացումն է՝ հնարավորություն տալով քաղաքի ամբողջ
բնակչությանը հանրային վայրում օգտվել արևային էներգիայից, որը կխթանի

արևային էներգիայի օգտագործումը նաև առաձնատների և անհատ
ձեռներեցների շրջանում, և կբարձրացնի զբոսաշրջային գրավչությունը:

Քաղաքային լուսավորության համակարգի արդիականացում՝ էներգախնայող
լամպերի տեղադրում կենտրոնական փողոցներում՝ էլ. հոսանքի ծախսի
կրճատման և քաղաքային լուսավորության բարելավման նպատակով,

Արևային ջրատաքացման համակարգերի ներդրում համայնքապետարանի
բյուջեից ֆինանսավորվող հաստատություններում. 3 մանկապարտեզների, 

համայնքային կենտրոնի և մանկական արվեստի դպրոցի կարիքների համար.
արևային համակարգերի ներդրում պետական բյուջեից ֆինանսավորվող
հաստատություններում՝ 2 հանրակրթական դպրոցների և առողջության

կենտրոնի էներգետիկ կարիքների համար,
արևային ջրատաքացման համակարգերի տեղադրում քաղաքի 500 տնային

տնտեսությունների 10%-ում՝ 50 ընտանիք,
Ծրագիրը կնպաստի Ախթալա քաղաքի կայուն զարգացմանը՝ հնարավություն
տալով ունենալ էլեկտրաէներգիա և տաք ջուր արևային էներգիայից և կրճատել
էներգետիկ ծախսերը 2/3-ով: Սա Լոռու մարզում քաղաքային փոքր համայնքների

արևային էներգիայով զարգացման պիլոտային ծրագիր է և օրինակ կդառնա
մարզի մյուս փոքր համայնքների համար կատարելու կայուն գործողություններ՝
երկարաժամկետարդյունք ունենալու համար: Ծրագիրն ունի բազմապատկիչ
էֆեկտ և թիրախավորում է տարածաշրջանի և երկրի ռազմավարական և

ենթակառուցվածքային զարգացումը:
Տնտեսական առումով՝ արևային էներգիայի օգտագործումը 2/3-ով նվազեցնում է
ընդհանուր էներգետիկ ծախսերը: Ծրագրի արդյունքում համայնքում տարեկան
կտնտեսվի առնվազն 7մլն. դրամ, որից համայնքապետարանի տնտեսումը՝

տարեկան ավելի քան 2,7 մլն դրամ, իսկ 20-25 տարվա ընթացքում՝ ընդհանուր
ավելի քան 155 մլն դրամ: 

Այդ խնայողությունները և անուղղակի եկամուտները կծառայեն որպես
արժեքավոր գործիք և ռեսուրս երկարաժամկետ բնապահպանական և կրթական

միջոցառումներ ֆինանսավորելու համար:
Բնապահպանական առումով՝ միջոցառումների շնորհիվ կնվազեն ածխաթթու
գազի արտանետումները տարեկան ավելի քան 75 տոննայով, որի կլանման

համար բնության մեջ անհրաժեշտ է 3,400 ծառ:
Ծրագրի իրականացումն ապահովում է էներգետիկ անվտանգություն ինչպես
անհատական, այնպես էլ երկրի մասշտաբով, քանի որ Հայաստանում սպառվող
էներգետիկ ռեսուրսների գերակշիռ մասը ներմուծվում է։ Արևային լուծումների

տեղադրումը պաշտպանում է էլեկտրաէներգիայի և գազի գների
տատանումներից: 

Ծրագրի շնորհիվ կբարձրանա իրազեկվածության մակարդակն արևային
էներգիայի ոլորտում և կներգրավվեն երիտասարդ մասնագետներ: 

Հաստատությունների մուտքի մոտ կտեղադրվեն իրական ժամանակում

Նախագծի արդյունքները

Ֆինանսական հիմնավորում

Տնտեսականառումով՝ արևային էներգիայի օգտագործումը
2/3-ով նվազեցնում է ընդհանուր էներգետիկ ծախսերը: 
Ծրագրի արդյունքում համայնքում տարեկան կտնտեսվի

առնվազն 7մլն. դրամ, որից համայնքապետարանի
տնտեսումը՝ տարեկան ավելի քան 2,7 մլն դրամ, իսկ 20-25 
տարվա ընթացքում՝ ընդհանուր ավելի քան 155 մլն դրամ:

ՀԵՏԳՆՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏ
5 տարի

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԸ
Լոռու մարզ Ախթալա համայնք

Նկար
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ՆԱԽԱԳԾԻ ՄԱՍԻՆ

Հեղինակ

Կարեն Սմբատյան

Իրականացման վայրը

Արմավիրի մարզ, քաղաք Էջմիածին

Կոնտակտային անձ

Կարեն Սմբատյան

Էլ. Փոստ՝ karen.smbatyan1989@mail.ru

Հեռ.՝ +374 55 57 56 00

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Օգտվելով այն հանգամանքից, որ Հայաստանն

ունի արևային էներգիայի մեծ ներուժ, 

նախատեսվում է տեղադրել փոքր արևային

ֆոտովոլտային կայան և արևային

ջրատաքացուցիչ Էջմիածնի թիվ 10 

մանկապարտեզում: Հաշվի առնելով

մանկապարտեզի էլեկտրաէներգիայի ծախսը, 

օգտագործվող տաք ջրի քանակը և

մանկապարտեզի բարենպաստ դիրքը, 

արևային համակարգի տեղադրումը

հնարավորություն կտա բավականաչափ

կրճատել էլեկտրաէներգիայի և գազի ծախսը՝

միևնույն ժամանակ նվազեցնելով CO2 գազի

արտանետումները: 

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
Նախագիծը հնարավորություն կտա զգալիորեն

կրճատել էլեկտրաէներգիայի և գազի ծախսերը, 
ինչպես նաև մթնոլորտ արտանետվող CO2

գազի քանակը:
Հասարակությանը կիրազեկի վերականգնվող

էներգիայի աղբյուրների և դրանցից օգտվելու

միջոցների մասին:

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ
5 կՎտ հզորությամբ արևային ֆոտովոլտային

կայանը կարտադրի տարեկան մոտ 8300 կՎտ*ժ
հոսանք, ինչը հնարավորություն կտա խնայել

տարեկան մոտ 360.000 դրամ:
Իսկ 300լ արևային ջրատաքացուցիչը
հնարավորություն կտա խնայել տարեկան

147.000 դրամ:

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ
5 կՎտ հզորության արևային կայան 2 300 000 դրամ
300լ արևային ջրատաքացուցիչ 480 000 դրամ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 2 780 000 դրամ

ՀԵՏԳՆՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏ
Արևային ֆոտովոլտային կայան 6 տարի

Արևային ջրատաքացուցիչ 3 տարի

«Արևային համակարգի ներդնում Էջմիածնի
թիվ 10 մանկապարտեզում »

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԸ
Արմավիրի մարզ, քաղաք Էջմիածին
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Նախագծի մասին

Հեղինակներ` Ժորա Մկրտչյան, Նարեկ Ավետիսյան, 
Լուսինե Թադևոսյան

Իրականացման վայրը՝ ՀՀ Արարարտի մարզ, գ. 
Հովտաշատ

Կոնտակտային անձ՝ Ժորա Մկրտչյան

Էլ. փոստ՝ joramkrtchyan@yahoo.com

Հեռ.՝ (+374) 93 411 744

Ընդհանուր նկարագրություն

Ծրագիրն ուղղված է ստորերկրյա ջրերի վրա հիմնված
ձկնաբուծական տնտեսությունում էկոլոգիական, 
սոցիալական և տնտեսական կայունության բարձրացմանը:

Արևային ֆոտովոլտային մարտկոցների տեղադրումը
Արարատյան դաշտի Հովտաշատ համայնքի ինտեգրված
ձկնաբուծական տնտեսությունում հնարավորություն կտա
ստանալու այլընտրանքային էներգիայի աղբյուր, որը
բնապահպանական տեսանկյունից առավել անվնաս է և
հնարավորություն կտա ավելացնել արտադրական
ծավալները՝ ունենալով առավել որակյալ և ինքնարժեքով
ցածր արտադրանք: Հնարավորություն կընձեռվի գործող
տնտեսությունից անցում կատարել բարձր ինտենսիվության, 
տնտեսական և բնապահպանական առումներով կայուն
ինտեգրացված գյուղատնտեսական համալիրի: 
Արևային էներգետիկան նախատեսված է օգտագործելու
երկու հիմնական նպատակով. ջրի օդավորում (աէրացիա)՝
արտադրական ծավալների մեծացման համար, և ոռոգման
նպատակներով դեպի կից հողատարածքներ հետադարձային
ջրի պոմպամղում:

Սույն ձկնաբուծարանն արտադրում է տարեկան 12 տոննա
ձուկ՝ 35 լ/վ ջրի օգտագործմամբ: Էլեկտրականության
առկայության պարագայում, տնտեսությունը պատրաստ է
ներդնել աէրատորներ, որպեսզի ավելացնի 1 մ3 ջրի հաշվով
պահվելիք ձկան խտությունը: Այսպես, ձկնաբուծարանն ունի
7 ավազան, ընդհանուր՝ 1392 մ3 ջրի ծավալով, ինչը
նշանակում է, որ 1 մ3-ի հաշվով պահվում է 8,7 կգ ձուկ, որն
էլ բավականին ցածր է ՊԳԿ կողմից հաստատված
ստանդարտից (միջինում՝ 20 -25կգ/մ3): Եթե տնտեսությունն
աշխատի իր հզորությամբ, և արտադրի 20 կգ/մ3 ձուկ, ապա
տարեկան արտադրությունը կկազմի 27,7 տոննա, ինչն էլ
արդարացված կլինի տնտեսության ինտենսիվացման և ջրի
արդյունավետ օգտագործման պարագայում: 

Նախագծի արդյունքները

Տնտեսության ինտենսիվացումը կբերի ինչպես ցանկալի
եկամտաբերության , այնպես էլ շոշափելիորեն կնվազեցնի
շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության
չափը, հատկապես այնպիսի ոլորտում, ինչպիսին
ձկնարտադրությունն է, որ հիմնված է արտեզյան
ավազանի սակավաթիվ պաշարների վրա: 
Հետադարձային ջուրը ոռոգման պոմպամղելու շնորհիվ
հնարավորություն է ընձեռվում ազոտային
միացություններով հարուստ ջուրն ուղղել երկրորդային
օգտագործման: 

Արևային մարտկոցների առկայության դեպքում, 
տնտեսությունում որևէ ներդրում իրականացնելիս կարելի
է ունենալ առավել կարճ հետգնման ժամանակահատված

Ֆինանսական հիմնավորում

Հաշվարկները ցույց են տալիս, որ եթե ձկնաբուծարանն աշխատի իր հզորությամբ՝
տարեկան արտադրելով 27,7 տոննա ձուկ, ապա անհրաժեշտ է լրացուցիչ 4.5 
կվտ/ժամ էլեկտրաէներգիա՝ ջուրը լրացուցիչ աէրացնելու համար: Ձկնաբույծի
կողմից ձեռք բերելով թվով երեք հատ 1.5 կվտ հզորությամբ աէրատորներ (յուր.՝
350 000 դրամ արժ.) և 4.4 կվտ հզորությամբ պոմպ (274 700 դրամ արժողությամբ՝
ջուրը ոռոգման մղելու համար), հնարավոր է ստանալ ցանկալի արդյունքը: 
Ձկնաբույծի կողմից արվող ներդրման չափը կկազմի 1 324 700 հհ դրամ: 
Ներկայիս մոդելով, ձկնա

ԻՆՏԵՆՍԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԻՏԱԼ
ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ

• 1,5 կՎտ հզ. ոտնակային աէրատոր (3 հատ)՝ 1 050 000  

• 4,4 կՎտ հզ. Ջրամղիչ պոմպ (1 հատ)՝ 274 7000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1 324 700 դրամ

ՀԵՏԳՆՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏ

Արևային վահանակներ տեղադրման դեպքում
կատարված ներդրումների հետգնման
ժամանակահատվածը կազմում է 13 ամիս:

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԸ
ՀՀ Արարատի մարզ, 

գ. Հովտաշատ

Լավատեսական 

սցենար

Ձկնաբուծարանի 

ինտենսիվացում՝ առանց արևային 

մարտկոցների

Ձկնաբուծարանի ինտենսիվացում՝ 

արևային մարտկոցների առկայության 

դեպքում

Արտադրության ծավալ 28 տոննա 28 տոննա

Գին 1800 դրամ/կգ 1800 դրամ/կգ

Հասույթ 49,896,000 49,896,000

Փոփոխական ծախսեր

Ձկնկիթ 274,000 274,000

Կեր 19,404,000 19,404,000

Աշխատավարձ 960,000 960,000

Ջրի ծախս 551,880 551,880

Տրանսպորտային ծախս 848,336 848,336

Էլեկտրաէներգիա 1,519,518 0

Ընդհանուր փոփոխական ծախսեր 23,557,734 22,038,216

Հաստատուն ծախսեր (ներառյալ 
ամորտիզացիոն մասհանումներ, 
շահագործման և պահպանման 
ծախսեր, այլ ծախսեր)

4,334,620 4,334,620

Ընդհանուր ծախսեր 27,892,354 26,372,836

Համախառն շահույթ 22,003,646 23,523,164

Հարկեր (20 %) 4,400,729.10 4,704,632.78

Զուտ եկամուտ, ՀՀ դրամ 17,602,916 18,818,531

mailto:joramkrtchyan@yahoo.com
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Հեղինակներ՝ Նարինե Փիլոյան

Իրականացման վայրը՝ դպրոց

Կոնտակտային անձ՝ Նարինե Փիլոյան

Էլ. Փոստ՝ narine8998@gmail.com

Հեռ.՝ 055 22 89 98 

Նախագծի արդյունքները

Արյունքում ունենում ենք մի
սերունդ, որին խորթ չի լինի
վերականգնվող ռեսուրսներից
ստացվող էներգիայի
կիրառումը,կառույցների ջերմա-
մեկուսացման մշակույթը:

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ
ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ

• Մասնագետների
վերապատրաստում

• Վարժանքների
իրականացում

• Պահանջվող
դետալների
ձեռքբերում

• Ցուցահանդեսների և
մրցույթների
կազմակերպում

«ԿԱՆԱՉ ԱՊԱԳԱ»

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԸ
Դպրոց

Այնթապի Բյուզանդ Մարգարյանի
անվ. հ.2 միջն. դպրոց

Ընդհանուր նկարագրություն
Նախագծի նպատակն է պատրաստել
վջերմամեկուսացման և վերականգնվող
էներգիայով աշխատող կիրառական
սարքավորումների մոդելներ: Վարժանքը
կարող են իրականացնել և՛
վերապատրաստված համապատասխան
մարզիչները, և՛ ուսուցիչները: Վարժանքները
կաևող են լինել արտադասարանային, ինչպես
նաև կարող են կազմել նախագծային
ուսուցման մաս: Յուրաքանչյուր 13-ից բարձր
տարիքային 10 աշակերտի հետ կաշխատի
մեկ մարզիչ: Նախատեսվում է նաև
վերականգնվող էներգիայով աշխատող
մոդելների և էներգիոխնայող կառույցների
համար ներդպրոցական և միջդպրոցական
ցուցահանդեսների և մրցույթների
կազմակերպում:
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Նախագծի մասին

Հեղինակներ Սուսաննա Ավագյան
Իրականացման վայրը Վանաձորի թիվ

11 ավագ դպրոց
Կոնտակտային անձ –Սուսաննա Ավագյան
Էլ. Փոստ՝ susava@mail.ru
Հեռ.՝ 093853565

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԸ
Լոռու մարզ,Վանաձորի թիվ 11 ավագ
դպրոց

Ընդհանուր նկարագրություն

Ծրագրի օգնությամբ նպատակ
ունենք նվազեցնել դպրոցում
ջերմային կորուստները՝
ջերմամեկուսացման միջոցով, 
ունենալ էնեկտրաէներգիայի
սեփական աղբյուրը՝ նպաստելով
ՀՀում այլընտրանքային
էներգետիկայի զարգացմանը:

Հիմանակն շահառուների
դերում հանդես կգան.
- կառավարությունը,քանի որ
խնայվում են պետական
ֆիանասնական միջոցները, 
միջոցների անտեղի վատնում չի
լինի ջերմային կորուստների
տեսքով. 803 000 դրամ
տնտեսում
- դպրոցը, քանի որ կկարողանա
սեփական միջոցներով հոգալ
էլեկտրաէներգիայի ծախսերը

Ֆինանսական հիմնավորում
Հածվարկները կատարվաել են
http://shtigen.com հաշվիչի
օգնությամբ՝ օգտագործելով
միջինացված ցուցանիշները:

Հետգնմա ժամկետը նույն
ծրագրով կազմել է 6,36 տարի

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ
• Դպրոցի ներդրում – 1 մլն դրամ
• Անհրաժեշտ լրացուցիչ ներդրում

4113000 դրամ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ _51113000դրամ

«Դպրոցի էներգախնայողության ծրագիր »

http://shtigen.com/
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Նախագծի մասին

Հեղինակներ ` Պետրոսյան Սուզաննա
Խոյեցյան Թամարա, Գրիգորյան Արկադի , 
Հովսեփյան Զոհրաբ, Պետրոսյան Արտյոմ

Իրականացման վայրը ` Շիրակի մարզ, գ Մեծ
Մանթաշ

Կոնտակտային անձ ՝Սուզաննա Պետրոսյան

Էլ. Փոստ՝ suzi-sledt@mail.ru

Հեռ.՝ 00374 94 644 257

Ընդհանուր նկարագրություն՝

Նախատեսվում է Մեծ Մանթաշ
համայնքում ստեղծել զարգացման
կենտրոն. Համայնքապետարանի
կողմից տրամադրվող շենքը
վերանորոգել և հարամարեցնել
աշխատանքային պայմաններին, և
շենքին կից ստեղծել ջերմոց :

Նախագծի արդյունքները՝

Համայնքը կունենա երիտասարդների
զարգացման կենտրոն, որտեղ
երիտասարդները կհաճախեն տարբեր
խմբակների, կսովորեն արհեստ , 
ձեռքի աշխատանք,կիրականացնեն
տարբեր բնույթի կրթական և
մշակութային միջոցառումներ, ինչպես
նաև կից ջերմոցում կմաշակեն
այնպիսի մշակաբուսեր , որոնց
վաճառքից կհոգան հետագայում
կենտրոնում պահանջվող ծախսերը :

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ

• Շենքի վերանորոգում,կահավորում –
24,5 մլն ՀՀ դրամ

• Ջերմոցի կառուցում -3,5 մլն ՀՀ
դրամ

• Կենտրոնի աշխատակազմի և
ընթացիկ ծախսերը ամսեկան -470  
հազ ՀՀ դրամ , տարեկան- 5,640 մլն
ՀՀ դրամ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 33,64 մլն դրամ

ՀԵՏԳՆՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏ` 
16 տարի

«
»

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԸ

Մեծ Մանթաշ / Շիրակի մարզ
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Նախագծի մասին

Հեղինակ     Վարդուհի Օհանջանյան
Իրականացման վայրը 
Սյունիքի մարզ, քաղաք Կապան,   
Կապանի թիվ 5 հիմնական դպրոց
Կոնտակտային անձ
Վարդուհի Օհանջանյան

Էլ. Փոստ՝ arki06@mail.ru
Հեռ.՝ +374 94 608797

Ընդհանուր նկարագրություն

Կապանի թիվ 5 հիմն. դպրոցը կունենա սանիտարական 
նորմերին համապատասխան լուսավորություն, 
կստեղծվի  մարդկանց տեսողության, ընդհանուր 
առողջության համար անվտանգ միջավայր և
36% էներգախնայողություն:
610 աշակերտ ունեցող դպրոցի 36 դասասենյակների, 
1 սպորտդահլիճի, 2 հանդերձարանի, 1 գրադարանի , 
11 սանհանգույցի, ուսուցչանոցի և ռմբապաստարանի  
լուսավորության նպատակով  օգտագործվող 
սովետական  արտադրության, մարդու առողջության 
համար վտանգավոր սնդիկային լամպերը կփոխարինվեն  
լուսադիոդային լամպերով: 

Նախագիծը կհանդիսանա  էներգախնայողության 
միջոցով  ֆինանսական  զգալի խնայողության  հասնելու 
մոդել:
Կապան համայնքի բնակչության համար  լուսադիոդային 
լամպերի միջոցով էներգախնայողության 
իրականացումը կրթօջախում կդառնա նախադեպ նաև 
կենցաղում օգտագործման առումով:

Նախագծի արդյունքները
• Դասասենյակներում կրթական հաստատությունների  

սանիտարական նորմերին համապատասխան 300 լյուքս  
լուսավորության մակարդակ

• Տեսողության համար հիգիենիկ լուսավորություն, 
բարերար ազդեցություն ուսումնառության պրոցեսի վրա:

• Ուտիլիզացման ավելորդ ծախսերի բացակայություն
• Անվտանգ միջավայր
• Մարդկանց կենսամակարդակի  բարելավում  

էներգաարդյունավետ լուծման այս օրինակով իրազեկելու 
միջոցով:

Ֆինանսական հիմնավորում

Դպրոցի օրինակով  ցույց տալ էներգաարդյունավետ 
լուծման միջոցով ֆինանսական 36% խնայողության 
հնարավորությունը: 

Իրազեկում կոնկրետ օրինակով: 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ

268 լուսադիոդային լամպ, /6000 դրամ/

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝  1 608 000դրամ

ՀԵՏԳՆՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏ
6,44  տարի

« »

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԸ

Կապանի թիվ 5 հիմնական 
դպրոց, Սյունիքի մարզ
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Նախագծի մասին

Հեղինակներ
Վարսենիկ Խաչատրյան , Վիգեն Աղդալյան
Իրականացման վայրը
Գավառ համայնք
Կոնտակտային անձ
Վարսենիկ Խաչատրյան
Էլ. Փոստ՝gavarmeria@rambler.ru

Հեռ.՝094776069

Մշակույթի տան ակտիվ
գործունեություն , մշակույթի
զարգացում Գավառ
համայնքում

խմբակների վերաբացում , 
աշխատատեղի բացում, 
արտագաղթի կրճատում

նախահաշիվների
համապատասխան

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ

21.077,34.449,6.151,26.436,
4.211 / մլն դրամ/ 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ _______դրամ
ՀԵՏԳՆՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏ

Գավառի ՛՛Մշակույթի տուն ՛՛ՀՈԱԿ-ի վերանորոգում
ֆոտովոլտային կայանի տեղադրում

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԸ
Գեղարքունիքի մարզ
Գավառ համայնք

Նկար
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Նախագծի մասին

Հեղինակներ՝ ԷկոԼաբ հիմնադրամ, 
Թռչկան համայնքային զարգացում ՀԿ

Իրականացման վայրը ՝ ք. Վանաձոր, գ.Մեծ Պառնի

Կոնտակտային անձ՝ Յանա Մկրտչյան

Էլ. Փոստ՝ mkrtchyan@ecolab-program.net

Հեռ.՝ +37477794029

Ընդհանուր նկարագրություն

Բու այլընտրանքային դասընթացների կենտրոնը
ձեռք է բերել TIS պելետային վառարան, որը
արդյունավետ շահագործվում է համապատասխան
որակական չափանիշներ ունեցող պելետով: Մեծ
Պառնի գյուղում գործում է պելետի արտադրամաս, 
որը ֆինանսական ներդրումների պակասի
պատճառով չի ապահովում համապատասխան
որակի պելետ:
Ծրագրի նպատակն է.
1.համագործակցության արդյունքում բարելավել
պելետի արտադրությունը՝ այն հասցնելով
իդեալական որակի:
2. Հաշվարկել այլընտրանքային վառելանյութի և 
խնայողական կաթսայի համադրության
արդյունավետությունը (ծախսերի կրճատում, 
էկոլոգիապես մաքուր և այլն)
3. Շուկայում խրախուսել այլընտրանքային
ջեռուցման համակարգի օգտագործումը:

Նախագծի արդյունքները
1. ՀՀ-ում հիմնել պելետի արտադրության հոսքագիծ
2. Ապահովել կաթսայի լիարժեք և արդյունավետ

աշխատանքը
3.   Խթանել էկոլոգիապես մաքուր ջեռուցման

համակարգերի ներդրումն ու տարածումը ՀՀ-ում

Ֆինանսական հիմնավորում ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ

• Ֆինանսական աջակցություն
• Համապատասխան սարքավորման ձեռքբերում
• Մասնագիտական խորհրդատվություն

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ _______դրամ

ՀԵՏԳՆՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏ
___տարի

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԸ
ք. Վանաձոր, գ. Մեծ Պառնի
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