
Հայաստանում շենքերի
էներգաարդյունավետություն: 

Ի՞նչ է պետք իմանալ օրենքից
օգտվելու

Աստղինե Պասոյան
Հակոբեան բնապահպանական կենտրոն

Հայաստանի ամերիկյան համալսարան



ԷԱ Ազգային ինդիկատիվ թիրախները



ԷԱ ոլորտի զարգացումները

Օրենսդրություն, ծրագրավորում, ստրատեգիական փաստաթղթեր, պլանավորում, տեխնիկական
կանոնակարգեր՝ ԷԱ և ԷԽ խթանման համար

ՎԷԱ –ների օգտագործման նշանակալից ընդլայնում , ներառյալ ԷԱ ինտեգրված ՎԷ աղբյուրներ

Համակցված ջերմա և էլեկտրաարտադրություն (Երևանի ՋԷԿ, Հրազդանի ՋԷԿ-ի 5-րդ միավոր, 

Ավանի ԿՋ)

ՀՎԷԷՀ-ի, հասարակական սեկտորի վարկավորման և ԷԾԸ-ների հիմնադրում և հաջողված
գործունեություն

Ստվար դոնորային և ՄՖՀ-ների համայնք. ՀԲ, ՄՖԿ, ՎԶԵԲ, ԿԱՀ, ԱԶԲ, ԱՄՆ ՄԶԳ, ՖԶԳ, ՄԱԿ, 

ԳԷՀ, ԵՆԲ, ՆԵՖԿՈ, ԱԵԷԲԳ (E5P)

2010-201թ, 2014, 2015թթ համար մանրամասն հաշվեկշիռ

ԷԱ չափանիշերի և նորմերի արդիականացմանն ուղղված նախնական քայլեր



ԷԱ քաղաքականությունը, ռազմավարություններն ու
կանոնակարգերը



ԷԱ ոլորտի հաջողություններ և մնացյալ խնդիրներ

Հանրային իրազեկման մակարդակը անբավարար է

Համայնքները հետզհետե նախաձեռնություն են ցուցաբերում (ՔԴ/ԿԷԳՊ)

Համայնքները ԷԱ պլանավորման ի նախագծման ևզորությունների պակաս ունեն

ԷԱ վարկային գծերը բաց կորպորատիվ, ՓՄՁ, տնային տնտեսությունների, համայնքների համար

Դրամաշնորհների հասցեականության խնդիր ԲԲՇ ոլորտը հիմնականում անտեսվում է

Դոնորների ծրագրերում պիլոտային նախագխերը ցուցադրել են բավարար տեխնիկական լուծումեր

Ոչ միշտ կան կրկնօրինակման ֆինասական, կառավարման և վարչական լուծումներ

Ազգային ԷԽ ներուժը բազմիցս գնահատվել է 30-40%

Այն մնում է հիմնականում չյուրացված

Նորմերի և ստանդարտների բարեփոխում՝ միջազգային փորձի կիրառմամբ

Ընդամենրը մասնակի, դոնորների աջակցությամբ Թերի կիրարկում

Օրենսդրական բարեփոխումներ (ԷԽՎԷ օրենք, ծրագիր, 1-ին ԷԳԱՊ ,ևն.)

Բարեփոխումների կարիք, թերի կիրարկում, անբավարար ինստիտուցիոնալ հզորություններ



ՀՀ ԷԱ Իրավական ակտերը

Փոփոխվել են

•ՀՀ Էներգախնայողության և
վերակագնվող էներգետիկայի
մասին օրենքըև

•ՀՀ քաղաքաշինության մասին
օրենքը

•Ընդգրկելով
էներգաարդյունավետության
և էներգախնայողության
պահանջներ

2010թ. 

«Էներգախնայողու
թյան և

վերականգնվող
էներգետիկայի

ազգային ծրագրի
կատարմանն
ուղղված ՀՀ

կառավարության
գործողություններ

ի ծրագիրը»:

«Պետական միջոցների
հաշվին կառուցվող
(վերակառուցվող, 

նորոգվող) օբյեկտներում
էներգախնայողության և
էներգաարդյունավետութ

յան բարձրացմանն
ուղղված

միջոցառումների
կիրառման մասին» ՀՀ

կառավարության
որոշման մեջ ներառված

առաջարկները
(ընդունվել է ՀՀ

կառավարության
25.12.2015թ. թիվ 1504-Ն

որոշմամբ):

2017-2018 թթ. ՀՀ
էներգախնայողութ

յան
գործողություններ

ի ծրագրի 2-րդ
փուլ (ՀՀ

կառավարության
2017 թ. 

փետրվարի 2-ի
նիստի N 4 

արձանագրային
որոշում):

ԷԱ
շինարարական

նորմեր և
ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐ, 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ
ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐ



ԷԽ և ՎԷ ազգային ստանդարտներ
ՀՍՏ 240-2005 • ԷԽ. Տերմիններ և սահմանումներ

ՀՍՏ 246-2006 • ԷԽ. Նորմատիվամեթոդական ապահովում. Հիմնական դրույթներ

ՀՍՏ 247-2006 • ԷԽ. Էներգաարդյունավետություն. Ցուցանիշների կազմը. Ընդհանուր դրույթներ

ՀՍՏ 248-2006
• ԷԽ. Ընդհանուր արդյունաբերական կիրառման էներգասպառող սարքավորանք. Տեսակները. 

Տիպերը. Խմբերը. Էներգաարդյունավետության ցուցանիշները. Նույնականացումը

ՀՍՏ 249-2006

• ԷԽ. Էներգասպառող արտադրանքի էներգաարդյունավետության ցուցանիշների
համապատասխանության հավաստումը դրանց նորմատիվ արժեքներին. Ընդհանուր
պահանջներ

ՀՍՏ 250-2006
• ԷԽ. Սպառողների տեղեկացումը կենցաղային և կոմունալ նշանակության

արտադրատեսակների էներգաարդյունավետության մասին. Ընդհանուր պահանջներ

ՀՍՏ 254-2006
• ԷԽ. Վառելիքաէներգական պաշարներ սպառողի էներգական անձնագիր. Հիմնական

դրույթներ. Տիպային ձևեր

ՀՍՏ 255-2006 • ԷԽ. ԷԽ միջոցառումների տնտեսական արդյունավետության որոշման մոթոդներ

ՀՍՏ 256-2006 • ԷԽ. Երկրորդային էներգապաշարներ. Տերմիններ և սահմանումներ

ՀՍՏ 257-2006 • ԷԽ. Էլեկտրական էներգիայի (հզորության) հաշվառումը. Ընդհանուր դրույթներ

ՀՍՏ 262-2007 • Վերականգնվող էներգետիկա. Հողմաէներգետիկա. Տերմիններ և սահմանումներ



Տեխնիկական կանոնակարգի նախագիծ․
 ՆՈՐ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ԲՆԱԿԵԼԻ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ

ՀԱՇՎԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ (ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՎՈՂ, ՆՈՐՈԳՎՈՂ) ՕԲՅԵԿՏՆԵՐՈՒՄ ԷԽ ԵՎ ԷԱ ՄԱՍԻՆ

1. Շենքերում էներգաարդյունավետության (ԷԱ) հաշվարկման միասնական մեթոդաբանության ներդրմանը,

2. Շենքերում էներգաարդյունավետության նվազագույն պահանջների ապահովմանը, որոնք տարածվում են՝

• Շենքերի ԷԱ բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրարկաման դեպքում,

•Շենքերի պատող կոնստրուկցիաների մաս կազմող տարրերի վրա, որոնք էական ազդեցություն ունեն շենքի պատող կոնստրուկցիաների
էներգաարդյունավետության վրա՝ վերջիններիս արդիականացման կամ փոխարինման դեպքում,

•Շենքերի ինժեներատեխնիկական համակարգերի վրա՝ դրանց տեղակայման, փոխարինման կամ վերազինման դեպքերում,

•վերակառուցվող կամ նորոգվող պատմամշակութային հուշարձանների վրա` «Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու
պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված պահանջներին չհակասող մասով:

3. Շենքերի էներգետիկ բնութագրերի համապատասխանության գնահատման համակարգի ներդրմանը և ԷԱ
սերտիֆիկատների տրամադրմանը՝ համաձայն Տեխնիկական կանոնակարգման մասին ՀՀ օրենքի,  

4. Շենքերի ջեռուցման, օդափոխման և օդի լավորակման համակարգերի սահմանված կարգով փորձաքննության
կազմակերպմանը: 

5. Գրեթե զրոյական էներգասպառմամբ շենքերի կառուցման և դրանց թվի հետևողական ավելացմանն ուղղված ծրագրերի
մշակմանը:



Գործնական արտացոլումներ
 ԲՆԱԿԵԼԻ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ, ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄԻՆ ԵՎ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՆՈՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅԱՆՆ
ԵՎ

ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒ
ԹՅԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

• Բաժինը մշակվում է գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի
պահանջներին համապատասխան

• Տեքստային նյութեր` Ընդունված լուծումների, կիրառվող տեխնոլոգիաների և
սարքավորումների նկարագրություն և հիմնավորում, այլընտրանքային էներգիայի
աղբյուրների կիրառման հնարավորությունների վերլուծություն, համեմատական
հաշվարկներ՝ շինարարության արժեքի թանգացման, շահագործման ընթացքում
ծախսերի կրճատման վերաբերյալ, այլ տեղեկատվություն և պարզաբանումներ:

• Գծագրական նյութեր`

• ա. Ջրի, էլեկտրաէներգիայի օգտագործման սխեմաներ, 

• բ. Այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրների կիրառման դեպքում՝
սարքավորումների մոնտաժային սխեմաներ, մասնագրեր և այլն:

• Ընտրված ջեռուցման, օդափոխության, օդի լավորակման համակարգերի
Էներգաարդյունավետ թյան դասը, 

Տեխնիկա-տնտեսական
ցուցանիշները

• Շինարարության ամբողջ ընթացքում պահանջվող ջրի քանակը (մ3)

• Շինարարության ամբողջ ընթացքում պահանջվող էլեկտրաէներգիան
(կՎտ•ժ)

• Շինարարության ամբողջ ընթացքում պահանջվող դիզելային վառելիքը (մ3)

• Տարվա կտրվածքով միավոր մակերեսի համար էլեկտրաէներգիայի, ջրի, 

գազի ծախսը



Շինարարական նորմեր և ձեռնարկներ

Շինարարական կլիմայաբանություն. 

Շինարարական նորմեր (2012թ.)

«էներգաարդյունավետություն: Շենքի

էներգետիկ անձնագիր: Հիմնական

դրույթներ: Տիպային ձևեր» AST 362-

2013 ազգային ստանդարտ

ՀՇՆ «Շենքերի ջերմային

պաշտպանություն »

EN ISO 13790: Շենքի էներգետիկ

ցուցանիշներ․ ջեռուցման և հովացման

էներգասպառման հաշվարկ

EN ISO 13789: Շենքերի ջերմային

ցուցանիշներ․ փոխանցման և

օդափոխման ջերմափոխանցման

գործակիցներ․ հաշվարկի

մեթոդաբանություն

EN ISO 10211: Շենքային

կոնստրուկցիաներում ջերմային

կամուրջները․ ջերմային հոսքեր և

մակերեսային ջերմաստիճաններ․

մանրամասն հաշվարկներ

EN ISO 14683: Շենքային

կոնստրուկցիաներում ջերմային

կամուրջները․գծային

ջերմափոխանցում․ պարզեցված

մեթոդաբանություն և լռելյայն

գործակիցներ․

EN 15242: Շենքերի օդափոխություն․

Օդային հոսքերի մակարդակի

հաշվարկի, ներառյալ ինֆիլտրացիոն

հոսքերի մեթոդաբանություն

EN ISO 9251:1996: Ջերմամեկուսացում․

ջերմափոխանցման պայմանները և

նյութերի հատկությունները․ տերմիններ

AST 371-2016 Բնակելի և հանրային

շենքերի էներգետիկ աուդիտի

անցկացման մեթոդաբանություն․

ՄՇՆ «Ջերմային ցանցեր

ՄՇՆ «Սարքավորումների և

խողովակաշարերի ջերմային

մեկուսացում»

«Խորհրդատվական ձեռնարկ ՀՀ

կառուցվող և վերակառուցվող բնակելի, 

հանրային և արդյունաբերական շենքերի

պատող կոնստրուկցիաների

ջերմամեկուսացման տեխնիկական

լուծումների վերաբերյալ» 

«Շինարարական մեկուսիչ նյութերի

և գործարանային մեթոդով

պատրաստված արտադրանքի

տվյալների Շտեմարան

Էներգետիկ աուդիտի» մասին ՀՀ

կառավարության որոշում



Աստղինե Պասոյան
Էներգախնայողության

Աջակցման Հիմնադրամ ՀԿ

Էներգաարդյունավետություն.
Ինչ կարող են անել քաղաքները



Ներկայիս էներգիայի
համաշխարհայինմ շուկայի վիճակը

 Սահմանափակ ռեսուրսներ
 Էներգետիկ կախվածություն
 Աճող պահանջարկ
 Անբավարար հզորություններ
 Բարձր գեո-քաղաքական և ներդրումային ռիսկեր
 Բարձր գներ
 Գլոբալ կլիմայական ռեժիմների խաթարում

ԱՆԿԱՅՈՒՆ
ՃԱՆԱՊԱՐՀ

Փակուղի



2014 թվականը մոլորակի պատմության մեջ
գրանցված ամենատաք տարին էր

 2014 թվականը 38-րդ հաջորդական տարին է, որը
գրանցել է պատմական միջին ջերմաստիճանների
նորմայի գերազանցում

 Ջերմոցային գազերի արտանետումների աճը և գլոբալ
կլիմայի տաքացումը համաշխարհային զարգացման
ամենառիսկային գործոններից մեծագույն եռյակի մեջ



Էներգախնայողություն – ինչու՞
աջակցել 89,644 
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• Էներգետիկ ռեսուրսների 2/3-ը ներկրվում է
• Ակնկալվում է պահանջարկի բավարարման բաց:

• Պահանջարկը աճել է, և ակնկալվում է այդ աճի
շարունակություն։ Առկա արտադրական
հզորությունները բավարար չեն այն ծածկելու
համար:

• Ակնկալվող պահանջարկի բավարարումը հնացող
կայաններով կպահանջի 2-3 անգամ ավելի շատ
առաջնային էներգիայի աղբյուրներ

• Վերջին տասնամյակում Էներգիայի գների աճը 
առաջացնում է մատչելիության և մրցունակության 
խնդիրներ:
• Էլեկտրաէներգիայի գինը աճել է 94-112%-ով
• Բնական գազի գինը աճել է 200-250%-ով

• ՀՀ տնտեսական ցուցանիշները հետ են մնում:
• Համաշխարհային մրցունակության ցուցանիշը

2013-14 թթ նվազել է 117-ից՝ 85-ի (ՀՏՖ)
• ՀՆԱ-ի աճը 2012-14թթ. նվազել է 7.2% -ից մինչև

3.4% (ՀԲ)



էներգայի սակագները աճել են

http://civilnet.am/
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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
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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։



Էներգախնայողության թվաբանություն
 Եթե Հայաստանը կատարելապես իրացնի տնտեսության

էներգախնայողության ներուժը, երկրում էներգիայի
առաջարկը կաճի 50-70%-ով (ներմուծման պոտենցիալ
կռճատում, արտահանման ռեսուրս)

 Էներգախնայողության տնտեսական օգուտը համարժեք է
երկրի ՀՆԱ 5%-ի, կամ բյուջեի դեֆիցիտի մոտ 80%

 1մ3 ներմուծվող գազի արժեքը մոտ 2 անգամ բարձր է քան 1մ3 

գազի խնայողության բերող ներդրումը

 1կՎտ նոր հզորությունների կառուցման արժեքը 5 անգամ
գերազանցում է 1կՎտ էներգիայի խնայողության ծախսը



Մունիցիպալ Էներգաարդյունավետության
նշանակությունը

 Էներգետիկ ծախսերը` մունիցիպալ բյուջեի զգալի
մաս են կազմում,

 Էներգակիրները գները աճում են
 Էներգաարդյունավետության (ԷԱ)  մեծ ներուժ կա

հանրային շենքեր (մանկապարտեզներ, դպրոցներ, 

մշակույթա-մարզային կենտրոններ, ադմինիստրատիվ
շինություններ, բուժ.հիմնարկներ, և այլն) 

Բնակելի շենքեր
Մունիցիպալ ենթակառուցվածքներ

(քաղ.լուսավորություն, տրանսպորտ, 

ջրամատակարարում, ջրհեռացում, 

աղբահանություն/թափոններ ) 



Համայնքը որպես օրինակ
Տեղական իշխանությունները կարող են օրինակ ծառայել հանրությանը.

 Ընդունելով ԷԱ քաղաքական պարտավորություններ. 

 ԷԱ պահանջներ սահմանել համայնքային շինարարություն համար

 ԷԱ վերանորոգում գոյություն ունեցող շենքերում

 ԷԱ պահանջներ հանրային գնումներում

 ԷԱ կառավարման ներմուծում

Օգուտները:

• Համայնքային էներգետիկ ծախսերի և արտանետումների կռճատում

• Շինարարական և քաղաքաշինական մասնագետների փորձառություն

• Պահանջարկ ԷԱ ապրանքների և ծառայությունների հանդեպ

• Ցուցադրել համայնքային բյուջեի պատասխանատու կառավարում

• Ամրապնդել տեղական տնտեսությունը, աշխատանքի շուկան

• Պաշտպանում է համայնքային տնտեսությունը ապագա էներգետիկ ծախսերից

• Պարարտ հող է պատրաստում առավել առաջադեմ պետական քաղաքականության համար



Մունիցիպալ ոլորտ – շենքեր և ավելին

Հանրային տարածքների
Լուսավորություն

Փողոցային
Լուսավորություն

Տրանսպորտ

Երթևեկության
կարգավորում

Ջրահեռացում



Քաղաքապետների դաշնագիր․ 5 Կայուն էներգետիկ Գործողությունների
Ծրագրեր, արդեն 10 միացած համայնք, տարեկան առնվազն 50 ՄՎտԺ
ԷԽ։ Առաջարկվում է աջակցություն
Ոլորտը Միավորը ԿԷԳՊ էներգարդյունավետության միջոցառումները

Ծաղկաձոր Վայք Սպիտակ Հրազդան Ապարան

Համայնքային
ոլորտը*

ՄՎտժ/տարի 435,9 313,3 157,3 4303,8 500,4

% 17,6 4,2 1,6 15,2 15,6

Բնակելի ՄՎտժ/տարի 847,0 5065,0 7967,9 19682,5 2047,7

% 34,2 68,1 82,9 69,4 63,8

ՎԷ ՄՎտժ/տարի 651,0 346,8 817,2 1909,7 513,9

% 26,3 4,7 8,5 6,7 16,0

Տրանսպորտ ՄՎտժ/տարի - 1483,1 - 1168,8 -

% - 19,9 - 4,1 -

Իրազեկման
բարձրացում

ՄՎտժ/տարի 541,2 227,2 669,8 1286,0 147,2

% 21,9 3,1 7,0 4,5 4,6

Ընդամենը ՄՎտժ/տարի 2475,1 7435,4 9612,3 28350,8 3209,2



Երևանի ԿԷԶԳԾ: 2012թ․նկատմանբ էներգասպառման և ջերմոցային
գազերի արտանետումների նվազումը՝ տոկոսային արտահայտությամբ

25%

42%

2%

14%

25%

89%

2%

24%

7%

82%

20%

14%

25%

100%

2.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Հանրային շենքեր

Տրանսպորտ - համայնքային

Տրանսպորտ - մասնավոր

Քաղաքային կոշտ թափոններ

Փողոցային լուսավորություն

Ջրամատակարարում

Կանաչ տարածքներ և ջերմոցային տնտեսություն

Բնակչություն

ՋԳ արտանետումների կրճատումը (%  ելակետայինի նկատմամբ)

Էներգասպառման կրճատումը (% ելակետայինի նկատմամբ)



Երևանի ԿԷԶԳԾ գումարային ազդեցությունն
արտանետումների և էներգասպառման միտումների վրա



ՀՀ շենքերի ոլորտում
էներգախնայողության ներուժը

 Հայաստանի էներգասպառման 40%-ը շենքերում է

 Ընտանեկան բյուջեի մոտ 10-30%-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

 Ավելի լայնամասշտաբ միջոցառումները կրչատում են

Շինության տեսակարար էներգատարությունը 52-60%-ով

«Սոցիալական էներգաարդյունավետ բնակարանային ֆինանսավորման ծրագիր Հայաստանում»
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Առկա բնակելի մակերեսները (1000մ2)



Շենքերի ոլորտ/առկա
բնակելի շենքեր
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Ներմուծման գին (ԱՄՆԴ/1000 մ3)

Մեծածախ սակագին (ԱՄՆԴ/1000մ3)

Մանրածախ սակ. (ՀՀ դրամ/1000մ3)

Հայաստանում բնակելի ու հանրային շենքերի ֆոնդի աճի դինամիկան և կանխատեսումը

Էներգիայի օգտագործումը բնակելի ոլորտում, 2010-2030թթ.

Էներգիայի սակագները և սպառումը բնակելի ոլորտում,  2010-2015թթ
Բնական գազի ներմուծման գինն ու սակագները վերջնակսպառողների երկու
տարբեր խմբերի համար (2003-2015թթ.)



Էներգետիկ կառավարում /էներգամենեջմենթ/ 

Էներգամենեջմենթ.

 Օգնում է կազմակերպությանը բարձրացնել
էներգիայի օգտագործման
արդյունավետությունը

 Խնայողություններ է ապահովում
երկարաժամկետ կտրվածքով

Էներգամենեջմենթի հաջողության համար
անհրաժեշտ է. 

 Էներգետիկ ցուցանիշների պարբերական
գնահատում

 Էներգաարդյունավետության
միջոցառումների իրականացումը

Data source: energystar

Մշակել
գործողությունների

պլան

Իրակա-
նացնել

Գնահատել
առաջադիմությունը

Ճանաչել
նվաճումները

& Նպատակ սահմանել

R
e-

A
ss
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s

Գնահատել էն. 
ցուցանիշները

Պարտավորություն
վերցնել



Համայնքային իշխանությունների դերը
 Գնահատել ներկայիս եներգասպառման արդյունավետությունը.

 Քաղաքային պլանավորում և տրանսպորտ

 Ենթակառուցվածքների զարգացում և շահագործում

 Հանրային ծառայություններ (ջրամատակարարում, 

լուսավորություն)

 Էներգետիկ ենթակառուցվածքներ

 Շենքեր – գրասենյակներ, կրթամշակությային, 

առողջապահական, բնակելի

 Ջեռուցում

 Իրականացնել ազգային քաղաքականության դրույթներըէ տեղական մակարդակով

 ԷԱ նյութերի, ապրանքների և ծառայությունների շուկա ստեղծել

 Փորձարկել և համապատասխանեցնել նորարարական միջոցառումներ` փոքր մասշտաբով

 Ցուցադրել դրական փորձ, որը կարող է կրկնօրինակվել այլ քաղաքների կողմից



Մունիցիպալ ԷԱ խոչընդոտները

ԷԱ պոտենցիալի օգտագործման խոչընդոտները. 
Էներգետիկ չափիչ սարքերի մասնակի

առկայությունը
Սահմանափակ ֆինանսական միջոցները
Անբավարար տեխնիկական զորությունները
Քաղաքակն գործիչների կողմից ցածր

գերակայությունը
Խթանների/Շահագրգռվածության պակասը’

Համայնքների վարկավորման սահմանափակումները
Հանրային գնումների հարցում սահմանափակ

ազատությունը

http://newfoundnation.wordpress.com/2010/

06/10/facing-obstacles-is-necessary-in-

community-development/

http://newfoundnation.wordpress.com/2010/06/10/facing-obstacles-is-necessary-in-community-development/


Խոչընդոտների հաղթահարման հնարավոր տարբերակներ

 Հասարակական-մասնավոր գործակցությունը

 Կշրջանցի համայնքային իշխանությունների ֆինանսական և

ինստիտուցիոնալ սահմանափակումները

 Բարդ ԷԱ նախագծերի իրականացման և շենքերի շահագործման

համար մասնագիտական գիտելիքների ներգրավում

 Մունիցիպալ շրջանառու ֆոնդեր.

 Ինքնածախսածածկման սխեմա, նախնական ներդրումների
մասնակի վերադարձ հետագա ԷԱ ներդրումների համար

 Էներգետիկ Ծառայություններ Մատուցող Ընկերություններ
(ԷՍԿՈ) ներգրավել

 Պայմանագրային հիմունքներով կիրականցնեն ԷԱ
աշխատանքները, կապահովեն սպասարկում` սահմանափակ
նախնական վճար պահանջելով

http://www.fotosearch.com/illustration/ju

mp-over.html

http://www.wearepowershift.org/

campaigns/divestcoal/alternatives

http://www.fotosearch.com/illustration/jump-over.html
http://www.wearepowershift.org/campaigns/divestcoal/alternatives


Կրկնօրինակության արժանի փորձ

 ICLEI – ՏԻՄ-երը հանուն կայուն զարգացման

 ManagEnergy – ԵՀ էներգաարդյունավետության փորձի բազա

 Քաղաքապետների Դաշնագիր

 Հարավ-արևելյան Եվրոպայի ՏԻՄ-երի ընկերակցության Ցանց
(NALAS)

 Էներգետիկ Քաղաքներ (Energy Cities) 

 Մաքուր էներգիայի Համացանցի Պորտալ (Clean Energy Web Portal)

 Մունիցիպալ Էներգաարդյունավետության Ցանց (MUNEE)

 և այլն

Source: ClipArt

http://www.esmap.org/TRACE

http://www.icleiusa.org/cleanenergytoolkit

http://www.energystar.gov/index.cfm?c=about.20_y

ears

http://www.esmap.org/TRACE
http://www.icleiusa.org/cleanenergytoolkit
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=about.20_years
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Մունիցիպալ էներգապլանավորում. 

Էներգակառավարման գործընթացը՝ քայլ-առ-քայլ

Քայլ
1

• Գնահատել ծրագրի նպատակներն ու գերակայություները

Քայլ
2

• Նշանակել պատասխանատու էներգետիկ կառավարիչ

Քայլ
3

• Համադրել ԷԽ նպատակները տեղական զարգացման այլ ծրագրերի նպատակների և ցուցանիշների հետ

Քայլ
4

• Ապահովել համայնքային / հասարակական գործընկերների աջակցուցյունը

Քայլ
5

• Ընտրել թիրախ օբյեկտներն ու շահառուներին

Քայլ
6

• Ուսումնասիրել առաջադեմ այլ քաղաքների փորձը, ընտրել կիրառելի հաջողված փորձը

Քայլ
7

• Մշակել ծրագրի բաղադրիչները

Քայլ
8

• Գնահատել էներգասպառումը էներգետիկ հաշվապահության միջոցով

Քայլ
9

• Սահմանել նպատակային էներգախնայողության և վերանորոգման սահմանաչափը

Քայլ
10

• Ընտրել ֆինանսավորման մեխանիզմները

Քայլ
11

• Ընտրել ուղեկցող/ սպասարկողս միջոցառումները

Քայլ
12

• Սահմանել ծրագրի գնահատման չափանիշները

Քայլ
13

• Ընտրել նախագծերը

Քայլ
14

• Իրականցնել ծրագիրը

Քայլ
15

• Գնահատել առաջադիմությունը, վերանայել ծրագիրը

Քայլ
16

• Հրապարակել արդյունքները



 Էներգետիկ ռազմավարության մշակում

 Էներգասպառման նվազեցում և համայնքային
բյուջեի միջոցների խնայողություն

 Էներգետիկ անվտանգության բարձրացում

 Ներդրումների ներգրավման և նոր
աշխատատեղերի ստեղծման
հնարավորություն

 Համայնքներում շրջակա միջավայրի
բարելավում

 ՏԻՄ-երի համապատասխան անձնակազմի
տեխնիկական ներուժի և գիտելիքների
զարգացում

 Մարդկանց կյանքի որակի բարձրացում

Ի՞նչ կարող է տալ էներգետիկ պլանավորումը քաղաքներին



Օրինակ.ՍՊԻՏԱԿ քաղաքը` 

էներգետիկ պլանավորման մոդել

2010-2013 թթ. “Տեղական ինքնակառավարման մարմիններում Էներգակառավարման” 

մոդելների ստեղծման տարածաշրջանային դրամաշնորհային ծրագրին:

 Մշակվել են տվյալների հավաքագրման ձևեր

 Թարգմանվել է մունիցիպալ էներգապլանավորման ուղեցույցը

 Գնահատվել է քաղաքի էներգասպառումը

 Մշակվել մունիցիպալ էներգետիկ պլան` ներառյալ էներգաարդյունավետության
բարձրացման միջոցառումների փաթեթ

 Կազմակերպվել մունիցիպալ էներգետիկ օրեր



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



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



Լուսավորության կազմակերպման տարբերակները
տնային տնտեսություններում

 Միջին հաշվով մեկ տնային տնտեսությունը լուսավորության համար մեկ

օրում ծախսում է մոտ 1.1 կՎտժ էլեկտրաէներգիա:

 Էլեկտրաէներգիայի ընդհանուր ծախսի մեջ լուսավորության մասնաբաժինն

ամառային ամիսներին միջին հաշվով կազմում է մոտ 18%:



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



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 



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 65,000.0

0 
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



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 հետ

2014 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.

569,18

3 

983,54

8 

1,180,

257 

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 16,85

5 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
133,07

3 

170,41

5 

244,6

60 
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 

measur

e 

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 

measur

e 

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  16.00

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։



Էներգախնայողության ոլորոտում հիմնական դոնորների և ՄՖՀ
ֆինանսավորման գնահատումը



Ֆինանսական աջակցության մեխանիզմներ

Մունիցիպալ ծրագրերի համար

 Վերականգնվող Էներգիայի և Էներգաարդյունավետության հիմնադրամ (R2E2)

 Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկ (EBRD)

 Եվրոպական ներդրումային բանկ (EIB)

 Արևելյան Եվրոպայի Էներգաարդյունավետության և Բնապահպանական
Հիմնադրամ (E5P)

 ԵՀ/Հաբիթաթի “ՍՈՒԴԵՊ” ծրագիր – Կայուն քաղաքային զարգացման
ցուցադրական նախագծեր

 Գերմանական զարգացման բանկ (KfW)

Բնակարանային և մասնավոր ծրագրերի համար

 Միջազգային ֆինանսական կորպորացիա (IFC)

 GGF (Green for Growth Fund) հիմնադրամ

 Ջերմ Օջախ Բնակարանային էներգաարդյունավետության վարկավորում (AFD)

 Գերմանական զարգացման բանկ (KfW)



ԿԱՆԱՉ

(ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ) 

ԳՆՈՒՄՆԵՐ



Ցանկ

 Կանաչ Գնումներ

 Կանաչ Գնումներին Առնչվող ԵՄ Փաստաթղթեր

 ՀՀ Հանրային Գնումները

 Կանաչ Գնումները Հայաստանի Հանրապետությունում

 Առաջնային Ոլորտները

 Հիմնական Խոչընդոտները

 Կանաչ Գնումների Քաղաքականության Մշակում

 Կանաչ Գնումների Իրականացման Ընթացակարգը

 Հանրային և Մասնավոր Հատվածների Համագործակցություն



Կանաչ Գնումներ

այն ապրանքների կամ ծառայությունների
գնումները, որոնք, համեմատած նույն նպատակին

ծառայող այլ գնման առարկաների,  ունեն:

դրական կամ նվազ
բացասական

ազդեցություն շրջակա
միջավայրի և մարդու

առողջության վրա`

միաժամանակ ունենալով
մրցունակ կյանքի ցիկլի

գին:

Գնման առարկայի կյանքի
ցիկլի գինը սահմանվում է
որպես դրա ձեռքբերման, 

շահագործման և
հեռացման ծախսերի

գումար:



Կանաչ Գնումներին Առնչվող ԵՄ Փաստաթղթեր

«Եվրոպա 2020» 

ռազմավարություն

Կանոնակարգ No 
106/2008: Energy Star 

Regulation (2008)

Դիրեկտիվ 2010/30/EU: 
Energy Labelling 
Directive (2010)

Դիրեկտիվ 2012/27/EU: 
Energy Efficiency 
Directive (2012)
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Հանրային Գնումները ՀՀ-ում
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Հանրային գնումների համակարգը մեծ դեր է կատարում Հայաստանի տնտեսության մեջ: 

2015թ. ՀՀ-ում պետական մարմինների կողմից իրականացված գնումների ընդհանուր ծավալը
կազմել է մոտ 430 մլրդ. ՀՀ դրամ, ինչը կազմում է պետբյուջեի ընդհանուր ծախսերի մոտ 30%-ը, 

իսկ ՀՆԱ-ի մոտ 8.6%-ը:

Հանրային գնումների ուղղորդումը դեպի <<Կանաչ գնումներ>> կարող է զգալիորեն խթանել
էկոլոգիապես ավելի մաքուր ապրանքների արտադրությունը և իրացումը: 

Կանաչ գնումները ներկայումս կրում են բացառապես կամավոր բնույթ:

2011թ.-ից ուժի մեջ է մտել «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքը, որը, սակայն, չի սահմանում կանաչ
գնումները խրախուսելու չափորոշիչներ:

Դրական տեղաշարժեր կան այլ իրավական ակտերի և զարգացման ծրագրերի շրջանակներում:



Առաջնային Ոլորտները

1.Շինարարություն (հումքային նյութեր, շինարարական ապրանքներ, 

սարքավորումներ)

2.Սննդի եւ հասարակական սննդի ծառայություններ

3.Տրանսպորտ եւ տրանսպորտային ծառայություններ

4.Էներգիա (ներառյալ էլեկտրաէներգիա, ջեռուցում եւ հովացում` ՎԷ աղբյուրներից)

5.Գրասենյակային մեքենաներ եւ սարքավորումներ

6.Հագուստ, համազգեստ եւ այլ տեքստիլ

7.Թուղթ եւ տպագրական ծառայություններ

8.Կահույք

9.Մաքրող ապրանքներ եւ ծառայություններ

10.Առողջապահության ոլորտում օգտագործվող սարքավորումներ65



Հիմնական խոչընդոտները

Սահմանափակ էկոլոգիական
չափանիշներ ապրանքների և

ծառայությունների համար: Դրանց
առկայության դեպքում՝ անբավարար

հրապարակայնություն:

Էկոլոգիապես մաքուր
ապրանքների և ծառայությունների
մասին ցածր իրազեկվածություն:

Ապրանքների կյանքի ցիկլի
ծախսերի, ինչպես նաև

էկոլոգիապես մաքուր ապրանքների
համեմատական ծախսերի մասին

սահմանափակ տեղեկատվություն:

Քաղակաքան օժանդակության
պակաս:

Տեղական ինքնակառավարման
մարմինների միջև կոորդինացված

փորձի փոխանակման պակաս:
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Կանաչ Գնումների Քաղաքականության Մշակում

1.  
Առաջնահերթու-

թյունների և
թիրախների
սահմանում

2. 
Ընթացակարգեր

ի ընդունում

3. 
Արդյունքների

մշտադիտարկում

4. 
Թիրախների
վերանայում
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Կանաչ Գնումների Իրականացման Ընթացակարգը

1. Կարիքի
հայտնաբերում

2. Վերջնական
օգտագործողի
պահանջների
սահմանում և
վերանայում

3. Հասանելի
բյուջեի

հստակեցում

4. Շուկայում
առկա

առաջարկի
հայտնաբերում

5. Գնումների
լավագույն

գործընթացի
որոշում

6. Մրցույթի
նախագծում և

անցկացում

7. Պայմանագրի
կնքում

8. Պայմանագրի
կառավարում և

վերանայում
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Հանրային և Մասնավոր Հատվածների Համագործակցություն

Համայնքներ, 

համայնքային
կազմակերպու_

թյուններ

Մասնավոր
հատված

1. Աղբահանություն,

2. Սանիտարական մաքրում,

3. Համայնքի տարածքի
կանաչապատում,

4. Համայնքի բարեկարգում,

5. Ճանապարհների կառուցում
և շահագործում,

6. Համայնքի արխիվից
փաստաթղթերի պատճենների
տրամադրում և այլն:

Համայնքներն ունեն լիազորություններ՝ համայնքային ծառայությունների տրամադրումը պատվիրակելու
մասնավոր կազմակերպություններին:
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Համայնք-Մասնավոր Հատված Գործընկերության (ՀՄԳ) Հիմնական Տարբերակները

• Համանքը պայմանագիր է կնքում մասնավոր ընկերության հետ, որպեսզի վերջինս
համայնքի անունից և համայնքի գույքով ծառայություններ մատուցի համայնքի
բնակիչներին և ծառայությունների շահառուներին:

Կառավարման
պայմանագրեր

• Լիզինգային պայմանագիրը, երբ վարձակալը, լիզինգային պայմանագրի ավարտից
հետո, ստանում է գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունք

• Վարձակալական պայմանագիր, երբ վարձակալը, վարձակալական պայմանագրի
ժամկետի ավարտից հետո ողջ գուքը փոխանցում է համայնքին

Վարձակալական
(լիզինգային) 

պայմանագրեր
• Մասնավոր գործընկերը (կոնցեսիոները) իրավունք է ստանում երկարաժամկետ

կտրվածքով տնօրինելու համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքը՝
տրամադրելու համայնքային վճարովի ծառայություններ՝ սեփական միջոցների
հաշվին:

• Գույքը տնօրինելու իրավունքի դիմաց մասնավորը կոնցեսիոն վճար է վճարում
գույքի սեփականատեր համայնքին:

Կոնցեսիոն պայմանագրեր

• Համայնք-մասնավոր հատված համագործակցության առանցքային խնդիրներ են
դառնում նոր օբյեկտի կառուցման ֆինանսավորումը, տնօրինումը և օբյեկտի
նկատմամբ սեփականության իրավունքը ծառայության մատուցման ընթացքում և
դրանից հետո:

Ներդրումներ ենթադրող
գործընկերություն
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ՀՄԳ Ծրագրերի Իրականացման Պարտադիր Պահանջները

Մասնավոր ընկերությունները պետք է ներգրավվեն համաձայն «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի
պահանջների:

Տեխնիկական հանձնարարականում պետք է հնարավորինս մանրամասն ներկայացվեն ՀՄ գործընկերությամբ ակնկալվող
որակական և քանակական (ներառյալ ֆինանսական) արդյունքները, արդյունքների գնահատման չափանիշները:

ՀՄԳ ծրագրերի համար պետք է կազմվի մանրամասն և համակողմանի բիզնես պլան, որտեղ մասնավոր կողմը պետք է
ներկայացնի իր մոտեցումները ծրագրի իրականացման նկատմամբ, պահանջվող ներդրումները, դրանց իրականացման
ժամանակացույցը:

ՀՄԳ իրականացման պայմանագրի մեջ պետք է մանրամասնությամբ ամրագրվեն կողմերի իրավունքներն ու
պարտավորությունները: Պետք է նշվի, որ համայնքը հանդիսանում է պատվիրատու, երաշխավորող, կարգավորող և
վերահսկող կողմ:

Որևէ ՀՄԳ ծրագիր չի կարող համայնքի համար ֆինանսապես ավելի անբարենպաստ լինել, քան եթե ծառայությունները
մատուցվեին համայնքի կամ համայնքային կազմակերպության միջոցով:

Համայնքի բնակիչներից որևէ ծառայության դիմաց գանձվող վճարները կարող են բարձրացվել միայն ծառայության որակի
բարձրացումից հետո:

Կողմերի միջև կնքվող պայմանագիրը պետք է հստակ սահմանի պայմանագրի դադարեցման և կրած ծախսերի փոխհատուցման պահանջ
ներկայացնելու հիմքերը: 71



ՀՄԳ և Կանաչ Գնումները
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ՀՄԳ արդյունքում
կիրականացվեն
ծրագրեր որոնք

կունենան կյանքի ցիկլի
մրցունակ գին՝
միաժամանակ

ունենալով նվազագույն
ազդեցություն շրջակա

միջավայրի վրա:

Կանաչ գնումների
վերաբերյալ

առաջնահերթություննե
րի սահմանումից հետո, 

համայնքը կարող է
դրանք ընդգրկել ՀՄԳ

ծրագրերի համար
կազմվող

համակողմանի բիզնես
պլանի չափանիշների

մեջ:



Շնորհակալություն

Աստղինե Պասոյան
Գործադիր տնօրեն
Էներգախնայողության
Աջակցման Հիմնադրամ



Շնորհակալություն

Էներգախնայողության աջակցման հիմնադրամ
Էլ-փոստ`info@esfarmenia.org

Կայք` www.esfarmenia.org

mailto:info@esfarmenia.org
http://www.esfarmenia.org/

