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ՀԱՄԱՌՈՏԱԳԻՐ 

 

ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿԸ 

Տարածաշրջանի երկրների մեծ մասում բազմաբնակարան շենքերի ջեռուցումը կազմում է 

էներգիայի օգտագործման ավելի քան 30%-ը, քանի որ նախկին շինարարական և ջեռուցման 

մեթոդները չէին կենտրոնանում էներգաարդյունավետության վրա: Որպես արդյունք` 

էներգիայի բավական անարդյունավետ կիրառումը ավելի է խորացնում էներգիայի աճող 

գների ազդեցությունը ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքների վրա: 

Կարևոր է լուծել բազմաբնակարանների էներգաարդյունավետության խնդիրները, քանի 

որ այն կարող է օգնել երկրին առաջ շարժվել էներգիայի բարեփոխումների ճանապարհով և 

սահմանափակել էներգիայի վատնումը: 

Հայաստանի բնակարանային ֆոնդի մեծ մասը, հատկապես քաղաքային վայրերում, 

բաղկացած է նախապես կաղապարված պանելային բազմահարկ շենքերից, որոնք 

սովորաբար վատ են ջերմամեկուսացված ու, որպես արդյունք, ապահովում են 

էներգաարդյունավետության և կեցության հարմարավետության ցածր մակարդակ: 

Սովորաբար բազմաբնակարան  շենքերը, հիմնված լինելով սովետական  ГОСТ-ի և СНИП-ի 

(պետ. ստանդարտ և սանիտարական նորմեր) չափորոշիչների վրա, 

ջերմադիմադրողականության մասով չեն համապատասխանում եվրոպական և միջազգային 

չափորոշիչներին:  

ԲԲՇԷԲԾ նպատակ ունի ցույց տալ, որ համակցված ջանքերն այս ոլորտում ազգային, և 

տարածաշրջանային մակարդակով էական բարելավումների կհանգեցնեն 

տարածաշրջանում ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքների կեցության պայմանների հարցում, 

կնվազեցնեն էներգիայի ծախսերը, ածխածնի արտանետումները, և ընդհանրապես, 

կնպաստեն Եվրոպայում ու Կենտրոնական Ասիայում ընթացող երկխոսությանը և 

բարեփոխումների ընթացքի զգալի փորձին: 

ԲԲՇԷԲԾ նպատակ ունի ի ցույց դնել տարբեր ֆինանսական մոդելներ, որոնք թույլ կտան 

համատիրությունների, քաղաքապետարանների, բնակիչների և այլ կազմակերպությունների 

հետ համատեղ ջանքերով իրականացնել բազմաբնակարան շենքերի ջերմամեկուսացման 

ուղված վերանորոգումներ, որը կնվազեցնի էներգակիրների սակագների աճը՝ միևնույն 

ժամանակ պահպանելով սոց. ապահովության ցանցը ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքների 

համար: Այս հատվածի դերակատարների լայն խումբ կընդգրկվի ծրագրում, ներառյալ 

էներգաարդյունավետության ոլորտում աշխատող մասնագիտացված ընկերություններ, 

բազմաբնակարան շենքեր կառուցողներ, ֆինանսական ինստիտուտներ, պետական 

մարմիններ և բնակշահագործողների ասոցիացիաներ ի թիվս այլոց:  
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Էներգաարդյունավետությունն ունի շատ օգուտներ: Այն կարող է. 

 Նվազեցնել ընտանիքների բեռը էներգակիրների սակագների աճի պարագայում  

 Բարելավել էներգաանվտանգությունը 

 Նվազեցնել օդի աղտոտումը և եղանակի փոփոխությանը հանգեցնող 

արտանետումները  

 Ընդլայնել աշխատանքային հնարավորությունները հմտությունների չտիրապետող և 

պրոֆեսիոնալ աշխատուժի համար  

 Նվազեցնել ազգային և քաղաքային բյուջեների պահանջները  

 Բարելավել տնտեսական մրցունակությունը և ստեղծել նոր աշխատատեղեր: 

ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ 

Մինչև 2015թ. հունիսը ծրագիրը նպատակ ունի ցուցադրել տարածաշրջանի 

բազմաբնակարան շենքերի կյանքի ստանդարտների բարելավման տարբերակները: Այն 

կկենտրոնանա տարածաշրջանային գործողությունների, ռեսուրսների և ցանցի զարգացման 

վրա` լուծելու էներգիայի աճող գների ազդեցությունը բազմաբնակարան շենքերի բնակիչների 

վրա: Ծրագիրը կանի դա նախ և առաջ Հայաստանում ընտրված բազմաբնակարան շենքերի 

կենսական և կայուն մոդելներ մշակելու միջոցով:  

 

ԲԲՇԷԱԲ ծրագրի համար իրականացվող նախնական հետազոտության նպատակն է 

քանակապես չափել. 

• էներգաարդյունավետության իրազեկության մակարդակը: 

• թիրախ խմբերի ներկա դիրքորոշումը կոլեկտիվ որոշում կայացնելու հարցում` 

կապված բնակարանային էներգաարդյունավետ վերանորոգման հետ: 

• պարզել, թե ինչպես է էներգաարդյունավետ բնակարանային կառուցվածքների 

բացակայությունն ազդում թիրախ խմբի ֆինանսական վիճակի և բնակարանների 

համընդհանուր հարմարավետության վրա:  

Ուսումնասիրության արդյունքները կօգտագործվեն ԲԲՇԱ Ծրագրի ֆինանսական 

մոդելների մշակման ընթացքում:  

ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

Ուսումնասիրությունն ունի չորս հիմնական բաղադրիչներ, որոնցից յուրաքանչյուրի 

համար հետազոտական թիմի առջև դրվել են հետևյալ խնդիրները. 

1. որոշել թիրախ խմբի իրազեկությունն էներգաարդյունավետության մասին, 

2. գնահատել թիրախ խմբերի կողմից էներգիայի համար ծախսվող գումարի չափը, 

3. որոշել, թե ինչպես է ներկայիս էներգաարդյունավետությունն ազդում թիրախ 

ընտանիքների առողջության և կյանքի որակի վրա, 

4. պարզել թիրախ խմբի փորձը և պատրաստակամությունը կոլեկտիվ որոշումների 

կայացման հարցում`կապված Բնակշահագործողների Ասոցիացիայի հետ: 
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ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԸ ԵՎ ԳՈՐԾԻՔԸ 

Ելնելով վերոնշյալ խնդիրների բնույթից՝ որպես հետազոտության հիմնական մեթոդ է 

ընտրվել քանակական մեթոդը: Հետազոտության գործիքը եղել է ստանդարտացված 

հարցաթերթը1, որը բաղկացած է եղել 5 հիմնական բաժիններից, որոնք են. 

a. Բաժին 1. Իրազեկությունն էներգաարդյունավետության վերաբերյալ 

b. Բաժին 2. Թիրախ խմբերի կողմից էներգիայի ներկայիս օգտագործման չափը 

c. Բաժին 3. Էներգաարդյունավետության ազդեցությունը թիրախ ընտանիքների 

առողջության և կյանքի որակի վրա 

d. Բաժին 4. Թիրախ խմբի փորձը կոլեկտիվ որոշումների կայացման հարցում՝ 

կապված համատիրությունների հետ 

e. Բաժին 5. Ժողովրդագրություն 

Հարցաթերթը, ընդհանուր առմամբ, պարունակել է 10 բաց հարց, իսկ հարցազրույցների 

միջին տևողությունը կազմել է 20 րոպե:  

ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ԸՆՏՐԱՆՔԸ 

Հետազոտությունն իրականացվել է Երևան քաղաքի 100 առանձնատներում և 400 

բազմաբնակարան շենքերում (ընդհանուր հաշվով 500 հարցազրույց): Հարցվողների 

ընտրության համար կիրառվել է պատահական բազմաստիճան ընտրանքի մեթոդը: 

Ընտրանքի առաջին փուլում ընտրվել են Երևան քաղաքի համայնքները: Ընտրանքում 

ընդգրկված բնակելի տների/շենքերի համամասնությունը որոշվել է 2011թ-ի Մարդահամարի 

արդյունքների հիման վրա (www.armstat.am): Համայնքներում ընդգրկված տների/շենքերի 

ընտրանքի ընդհանուր պատկերը ներկայացված է ստորև. 

 

ՀԱՄԱՅՆՔ ԱՌԱՆՁՆԱՏՈւՆ 

(քանակ) 

ՇԵՆՔ 

(քանակ) 

ԸՆԴՀԱՆՈւՐ 

(քանակ) 

ՀԱՄԱՄԱՍՆՈւԹՅՈւՆ 

(տոկոս) 

Ավան 5 20 25 5% 

Արաբկիր 11 44 55 11% 

Աջափնյակ 10 40 50 10% 

Դավթաշեն 4 16 20 4% 

Էրեբունի 11 44 55 11% 

Կենտրոն 12 48 60 12% 

Մալաթիա 13 52 65 13% 

Նորք-Մարաշ 1 4 5 1% 

Նոր Նորք 12 48 60 12% 

 Նուբարաշեն  1 4 5 1% 

                                                        
1 Հարցաթերթի ամբողջական տարբերակը տե՛ս Հավելված 1 

http://www.armstat.am/
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 Շենգավիթ 13 52 65 13% 

Քանաքեռ-Զեյթուն 7 28 35 7% 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 100 400 500 100% 

 

Ընտրանքի երկրորդ փուլում պատահականության սկզբունքով ընտրվել են փողոցները, 

որից հետո՝ երրորդ փուլում, ընտրվել է հարցման սկզբնակետը, այսինքն շենքը: 

Ընտրանքի չորրորդ փուլում զրուցավարներն ընտրել են բնակարանը՝ յուրաքանչյուր 

շենքում իրականացնելով հարցումներ 1-ին հարկում, վերջին հարկում և մեջտեղի 

հարկերում: Յուրաքանչյուր շենքում  իրականացվել է ոչ ավել քան 5 հարցազրույց, իսկ 2 և 

ավել մուտքանի շենքերի յուրաքանչյուր մուտքում՝ ոչ ավել, քան 3 հարցում: 

Ընտրանքի վերջին և հինգերորդ փուլում կատարվել է հարցվողների ընտրությունն ըստ  

ընտանիքում կոմունալ ծառայությունների հարցերում որոշում կայացնելու: Այլ կերպ ասած, 

հետազոտության օբյեկտը եղել են ընտանիքներում կոմունալ հարցերում գլխավոր որոշում 

կայացնողները: 

 

ԴԱՇՏԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈւՄԸ 

Դաշտային աշխատանքներն իրականացվել են 13.03.2014-ից մինչև 24.03.2014-ը:  

Հետազոտության համար ներգրավվել են 15 հարցազրուցավարներ, ովքեր անցել են 

համապատասխան հրահանգավորում նախագծի ղեկավարի կողմից ընտրանքի և 

հարցաթերթի վերաբերյալ: Հրահանգավորումն անցնելուց հետո՝ մինչև հետազոտության 

դաշտ դուրս գալը, բոլոր հարցազրուցավարներն իրականացրել են փորձնական 

հարցազրույցներ հարցաթերթին վարժվելու նպատակով: 

Լրացված հարցաթերթերի որակն ստուգվել է որակի վերահսկման մասնագետների 

կողմից հետևյալ եղանակներով. 

• Հարցաթերթերի 100% տրամաբանության ստուգում 

• Հարցաթերթերի 30% ստուգում հեռախոսազանգի միջոցով: 

• Որևէ հարցազրուցավարի աշխատանքում մտադրված/կոպիտ սխալի հայտնաբերման 

դեպքում 100% հեռախոսազանգի վերահսկում, խոտան հարցաթերթերի փոխարինում 

նորով: 

• Կասկածելի դեպքերում (սխալ հեռախոսահամար, սխալ հասցե և այլն) վերահսկում 

տնայցի միջոցով:  
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ԲԱԺԻՆ 1. ՀԱՐՑՎՈՂՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ 

ԲՆՈւԹԱԳՐԻՉՆԵՐԸ 

 

Ստորև ներկայացված է հետազոտությանը մասնակցություն ցուցաբերած հարցվողների 

սոցիալ-ժողովրդագրական պատկերը: Ինչպես երևում է Նկար 1.1-ից, հարցմանը 

մասնակցածների 55%-ը կին են, իսկ 45%-ը՝ տղամարդ: Մասնակիցների մոտ կեսը՝ 46%-ը 41-

60 տարեկան են:  

 
Նկար 1.1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Հիմքը տվյալ հարցին պատասխանած հարցվողների քանակն է:  
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Նկար 1.2-ում ներկայացված են հարցվողների զբաղվածությունն ու ոլորտները: 

Մասնակիցների 39%-ը աշխատող է, այսինքն ամսական ունի որոշակի եկամուտ: 

Հարցվողների գրեթե կեսը՝ 48%-ը դիպլոմավորված մասնագետներ են (իրավաբան, բժիշկ, 

ուսուցիչ և այլն): 

 
Նկար 1.2 
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Հարցվողների գերակշիռ մեծամասնության՝ 66%-ի ընտանիքի ամսական միջին 

եկամուտը կազմում է մինչև 150 000 դրամ, իսկ 51%  դեպքերում ընտանիքի եկամտի 25-50%-ը 

ծախսվում է կոմունալ ծառայությունների վրա (Նկար 1.3) 
Նկար 1.3 
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Հարցվածների 26% ընտանիքների 49%-ն ունեն մինչև 18 տարեկան երեխաներ: 

Ընտանիքներում միջինում բնակվում է 3.7 անդամ (Նկար 1.4) 

 
Նկար 1.4 
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ԲԱԺԻՆ 2. ԻՐԱԶԵԿՎԱԾՈւԹՅՈւՆԸ ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈւՆԱՎԵՏՈւԹՅԱՆ 

ՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ 
 

Ընդհանուր առմամբ կարելի է ասել, որ էներեգաարդյունավետությանն ուղղված 

վերանորոգումների վերաբերյալ իրազեկվածությանը բնակչության մոտ բավականին ցածր է: 

Բոլոր հարցվածների միայն 36%-ն է տեղյակ այդ միջոցներին: Հարցվածների շրջանում 

իրազեկվածության բարձր աստիճանով՝ 84% առանձնանում են հատկապես Ավան 

վարչական շրջանի բնակիչները, որտեղ իրականացվել են էներեգաարդյունավետությանն 

ուղղված միջոցառումներ: Ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ հենց այս շրջանի բնակիչները 

չեն առանձնացրել որևէ թերություն՝ կապված Էներեգաարդյունավետության 

վերանորոգումների հետ: 

 
Նկար 2.1 
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Էներգաարդյունավետ ծրագրերին մասնակցությունը ևս բավականին ցածր տոկոս է 

կազմում՝ ընդամենը 9%, որի 63%-ն իրականացվել է բնակիչների միջոցներով, իսկ 19%-ը՝ 

USAID-ի ֆինանսավորմամբ: Էներգաարդյունավետ ծրագրեր իրականացրած բնակիչների 

56%-ը դրանց ազդեցությունը գնահատում է դրական, իսկ 31%-ը չի տեսնում որևէ 

փոփոխություն: 

 
Նկար 2.2 
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Էներգաարդյունավետ ծրագրերից հրաժարումը հարցվածների մոտ բավականին ցածր 

տոկոս է կազմում (3%), ինչը կարող է պայմանավորված լինել նաև նրանով, որ նման 

առաջարկ մեծամասնությունը չի ունեցել: Նմանատիպ ծրագրերից հրաժարվելու պատճառը 

ֆինանսական միջոցների սղությունն է: 
Նկար 2.3 

Վերջին 10 տարիներին հարցվողների 44%-ը որևէ բարեկարգում՝ ուղղված 

էներեգաարդյունավետությանը, չի կատարել, իսկ իրականացրած հիմնական 

միջոցառումները դռների և պատուհանների փոփոխումն է: 89% դեպքերում 

բարեկարգումներն իրականացվել են սեփական խնայողություններով: 
Նկար 2.4 



  
 

  

14 ԲԲՇԷԱԲ ծրագիր. Քանակական հետազոտության հաշվետվություն. imr,Մարտ 2014 

 
 

Հարցվողների 43%-ն ունի վարկային պատմություն, որոնց գերակշիռ մասը՝ 79%-ն ունի 

ընթացիկ վարկեր: Վարկային պատմություն ունեցողներից ոչ ոք երբևէ վարկ չի վերցրել 

էներգաարդյունավետությանն ուղղված միջոցառումներ իրականացնելու համար: Վարկ 

ունեցողների 93%-ի վարկային պատմությունը դրական է: 
 

Նկար 2.5 
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Նկար 2.6-ից երևում է, որ հարցվողների համար էներգաարդյունավետությանն ուղղված 

վերանորոգման տեսակներից մեծ կարևորություն ունեն հատկապես դռները և 

պատուհանները (առանձնատներում, բազմաբնակարան շենքերում, Ավանում 

համապատասխանաբար 56%, 81%, 72%), երկրորդ տեղում՝ տանիքը 

(համապատասխանաբար 69%, 27%, 16%): 

 
Նկար 2.6 
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Պատերի մեկուսացման միջոցով էներգաարդյունավետության բարձրացման եղանակին 

ու տեխնոլոգիաներին տեղյակ է հարցվածների ընդամենը 27%-ը:  

Ապագայում նմանատիպ բարեկարգումներ իրականացնելու մտադրություն ունի 

իրազեկվածների միայն 16%-ը, իսկ 33%-ն արդեն իսկ իրականացրել է նմանատիպ 

միջոցառումներ: Պատերի մեկուսացման միջոցով էներգաարդյունավետության բարձրացման 

եղանակներին հակված հարցվողների 50%-ը կարծում է, որ կարող է խնայել մինչև 10 000 ՀՀ 

դրամ, իսկ 35%-ը՝ 10 000 դրամ և ավելի: 
Նկար 2.7 

 

Իրազեկվածների մեջ բարեկարգման եղանակների ձևերին ծանոթները գրեթե 

հավասարաչափ բաժանվում են. այսպես՝ արտաքին պատերի կողմից բարեկարգման 

եղանակին ծանոթ է 67%-ը, իսկ ներքին պատերի կողմից իրականացվող նորոգումներին՝ 

64%-ը: 

Ապագայում բարեկարգումներ իրականացնելու մտադրություն չունեցող հարցվողների 

72%-ն իր դիրքորոշումը բացատրել է բավարար ֆինանսական միջոցների սղությամբ և միայն 

26%-ն է, որ չի գիտակցում բարեկարգումների հետևանքները: 
Նկար 2.8 
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Նկար 2.9-ում ներկայացված են հարցմանը մասնակցած Ավան համայնքի բնակիչների 

իրազեկվածությունը և ապագա մտադրություններն էներգաարդյունավետ բարեկարգումներ 

իրականացնելու ուղղությամբ, իսկ նկար 2.10-ում՝ էներգաարդյունավետ բարեկարգման 

եղանակները, ինչպես նաև բարեկարգումներ չիրականացնելու պատճառները: 
Նկար 2.9 

 
Նկար 2.10 
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Արևային ջրատաքացուցիչներին տեղյակ է բազմաբնակարան շենքերի հարցվածների 

կեսից ավելին՝ 71%-ը, որոնց միայն 8%-ն է մտադիր ապագայում իրականացնել 

բարեկարգումներ այս ուղղությամբ: Վերջիններիս 67%-ն իր պատրաստակամությունը 

վճարել արևային ջրատաքացուցիչների համար գնահատում է մինչև 200 000ՀՀ դրամ: 

Արևային ջրատաքացուցիչներ տեղադրելու համար վարկ վերցնելու մտադրությունը 35%-

ը հավանական է համարել, որոնց 63%-ը պատրաստ է ամսական վճարել մինչև 10 000 ՀՀ 

դրամ: 

Նկար 2.11 
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Ինչ վերաբերվում է առանձնատներին, ապա արևային ջրատաքացուցիչներից 

իրազեկվածությունը 69% է, որը 2%-ով ցածր է բազմաբնակարան շենքերի բնակիչների 

իրազեկվածությունից: Սակայն, ի տարբերություն բազմաբնակարան շենքերի բնակիչների, 

առանձնատան բնակիչների 19%-ն ապագայում մտադրություններ ունի բարեկարգումներ 

իրականացնել և նրանց 69%-ը պատրաստ է վճարել մինչև 200000 դրամ: 500000 և ավել դրամ 

վճարելու պատրաստակամություն ոչ ոք չի ցուցաբերել (0%): 
Նկար 2.12 
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ԲԱԺԻՆ 3. ԹԻՐԱԽ ԽՄԲԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՆԵՐԿԱՅԻՍ 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՉԱՓԸ 
 

Հետազոտության ընթացքում վեր են հանվել նաև այն մեթոդները, որոնք բնակիչները 

կիրառում են իրենց բնակարանները ջեռուցելու նպատակով: 

Ստացված արդյունքները ցույց են տալիս, որ առանձնատներում առավելապես 

կիրառվում են բնական գազով աշխատող վառարանները (42%), փայտի վառարանները 

(25%), իսկ բազմաբնակարան շենքերում՝ բնական գազի կաթսաները և էլեկտրականությամբ 

աշխատող շարժական տաքացուցիչները (29%): 

Որպես երկրորդական ջեռուցման մեթոդներ առանձնատներում առավել հաճախ են 

կիրառվում (42%): Թե բազմաբնակարան շենքերի, թե առանձնատների պարագայում 

էլեկտրական տաքացուցիչները հանդիսանում են երկրորդական ջեռուցման մեթոդներ: 

Նկար 3.1 
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Վառարանով (բնական գազով աշխատող կամ փայտի) իրենց բնակարանները ջեռուցող 

հարցվողները օդափոխությունն իրականացնում են պատուհանները բացելու միջոցով (89% 

առանձնատների դեպքում, 79%-ը՝ բազմաբնակարան շենքերի: 

Վառարանով ջեռուցում իրականացնող առանձնատների բնակիչների 63%-ը բնակարանի 

պատերին կամ առաստաղին երբևէ նկատել է մուգ նստվածք: 

Նկար 3.2 
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Ինչպես երևում է Նկարից առանձնատների բնակիչներն առավել շատ են իրականացնում 

նախապատրաստական աշխատանքներ ձմեռնամուտից առաջ: Այսպես, 53%-ն 

իրականացնում է վառարանի տեղադրում, 38% պատուհանների ջերմամեկուսացում, 29%-ը 

վառելիքի պաշարի գնում, մինչդեռ բազմաբնակարան շենքերի 56%-ը ոչինչ չի 

իրականացնում: Բազմաբնակարան շենքերում ամենահաճախ իրականացվող պրակտիկան 

ձմեռնամուտից առաջ պատուհանների ջերմամեկուսացումն է՝ 36%: 

Վերջին մեկ տարվա ընթացքում հարցվողների բնակարաններում ամենացուրտ 

ամիսները եղել են 2013 թվականի դեկտեմբեր և 2014թ-ի հունվար ամիսները: 

Նկար 3.3 
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Առանձնատների պարագայում հարցվողների 38%-ը ձմռան ցուրտ ամիսներին ծախսում է 

60000 ՀՀ դրամ և ավել, իսկ բազմաբնակարան շենքերի պարագայում 41%-ը 20 000-40 000 ՀՀ 

դրամ: 

Ինչ վերաբերվում է տաք ամիսներին ջուր տաքացնելու վրա կատարվող ծախսերին, ապա 

այստեղ առանձնապես տարբերություններ չկան: Միջինում 44%-ը ծախսում է 5 000-10 000 ՀՀ 

դրամ: 

 Նկար 3.4 
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Հարցվողներն իրենց բնակարանները զովացնում են պատուհանները բացելու միջոցով: 

Օդորակիչ միջինում օգտագործում են հարցվողների 6%-ը, որի վրա կատարվող ծախսերը 

առանձնատների 80%, իսկ բազմաբնակարան շենքերի 52% դեպքերում մինչև 10 000 ՀՀ դրամ 

է: 

Նկար 3.5 

 Նկար 3.6-ում ներկայացված է հարցվողների բնակարաններում առկա պատուհանների, 

դռների և սենյակների քանակը: 
Նկար 3.6 
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Էներգախնայողություն ապահովող տեխնոլոգիաների վերաբերյալ իրազեկվածությունը 

բավականին ցածր է: Համեմատական կարգով բազմաբնակարան շենքերի բնակիչներն ավելի 

իրազեկ են (23%), քան առանձնատների բնակիչները (11%): Իրազեկման հիմնական աղբյուրը 

հանդիսացել են ընկերները (35%), բարեկամները և անձնական փորձը (23%): 

 
Նկար 3.7 

Հարցվողների 63%-ն իրազեկ է, որ ջերմամեկուսացումը նաև արդյունավետ է շոգ 

ամիսներին բնակարանը զով պահելու տեսանկյունից: 

 
Նկար 3.8 
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Հետաքրքիր է այն հանգամանքը, որ չնայած իրազեկվածությունը 

էներգաարդյունավետության հարցերի վերաբերյալ բավականին ցածր է, այնուամենայնիվ 

հարցվողների մոտ չկա ցանկություն ստանալ խորհրդատվություն և ձեռքբերել լրացուցիչ 

գիտելիքներ: Այսպես, 67%-ը ցանկություն չունի ստանալ խորհրդատվություն: 
Նկար 3.9 

 

Հարցվողների էներգաարդյունավետությանն ուղղված վարքագիծը հիմնականում 

դրսևորվում է սենյակից դուրս գալիս լույսն անջատելով (94%), տանն ավելի տաք հագնվելով 

(59%) և սարքի ջերմաստիճանը օրվա ընթացքում կարգավորելով (51%): 

 
Պատկեր 3.10 
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ԲԱԺԻՆ 4. ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈւՆԱՎԵՏՈւԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈւԹՅՈւՆՆ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ 

ԱՌՈՂՋՈւԹՅԱՆ ԵՎ ԿՅԱՆՔԻ ՈՐԱԿԻ ՎՐԱ 
 

Ինչպես երևում է Նկար 4.1-ից ջերմաստիճանի հարմարավետությունը առավել բարձր է 

բազմաբնակարան շենքերի բնակիչների համար (56%):  
Նկար 4.1 

 

Վերը նշվածն առավել հստակ է դառնում հաջորդ Նկարում, որտեղ երևում է, որ 

Բազմաբնակարան շենքերի բնակիչների 70%-ը ձմռան ցուրտ ամիսներին ջեռուցում է 

ամբողջ բնակարանը, մինչդեռ առանձնատների բնակիների միայն կեսն է (51%) ամբողջական 

ջեռուցում իրականացնում: Ընդ որում առանձնատներում մասնակի ջեռուցում 

իրականացնող ընտանիքների 49%-ը ջեռուցում է միայն մեկ սենյակ: 
Նկար 4.2 
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Բորբոսի հետ կապված խնդիրներ առավելապես ունեն հարցմանը մասնակցած 

առանձնատների բնակիչները (42%), իսկ բազմաբնակարան շենքերի բնակիչների միայն 22%-

ն է նշել, որ բախվում է նման խնդրի հետ: Թե առանձնատների, թե բազմաբնակարան շենքերի 

բնակիչների մոտ 35-36%-ը չի նախաձեռնում որևէ քայլ խնդիրը լուծելու ուղղությամբ: 

 
Նկար 4.3 

 

Շնչառական խնդիրներ առկա են միջինում 23% բոլոր հարցվածների ընտանիքներում: 
Նկար 4.4 
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Գոլորշու գոյացման խնդիրը կրկին առանձնատներում է (73%), չնայած բազմաբնակարան 

շենքերում այդ ցուցիչը ևս փոքր չէ. առկա է մոտ 52% ընտանիքներում:  
Նկար 4.5 

Բնակարանի խոնավության խնդիր իրենց տներում ունեն բազմաբնակարան շենքերի 

հարցվողների միայն 31%-ը, որոնց 85%-ի համար այն ազդում է կյանքի որակի կամ առօրյայի 

վրա: 
Նկար 4.6 
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Նկարից նկատելի է, որ հարցվողների ընտանիքներում ամենախոնավ ամիսները 

դեկտեմբեր-մարտ ամիսներն են: 
Նկար 4.7 

 

Հարցվողների 87%-ը համարում է, որ էներգաարդյունավետ վերանորոգումներն 

ազդեցություն կունենան իրենց բնակարանների հարմարավետության վրա: 
Նկար 4.8 
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ԲԱԺԻՆ 5. ՀԱՐՑՎՈՂՆԵՐԻ ՇՓՈւՄԸ ՀԱՄԱՏԻՐՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ՀԵՏ 

 

Սույն բաժնում ներառված տվյալներն առնչվում են միայն բազմաբնակարան շենքերին, 

քանի որ միայն վերջիններս են առնչվում համատիրությունների հետ: 

Ինչպես երևում է ստորև բերված Նկարից, 54% հարցվողների կարծիքով իրենց 

համատիրությունները երբեք չեն գումարում ժողովներ, իսկ 13% դեպքերում այդ ժողովները 

կրում են անկանոն բնույթ:  

Բնակիչների, որոնց համատիրություններում գումարվում են ժողովներ, 38%-ը վերջին 

մեկ տարվա ընթացքում մասնակցել է 1-3 հանդիպման, իսկ 19%-ն անտարբեր է գտնվել 

դրանց: 

Պատկեր 5.1 
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Հարկ է նշել, որ համատիրությունների կազմակերպած ժողովներին հարցվողների 

մասնակցությունը ևս բավականին ցածր է (74%), իսկ 16%-ի մասնակցությունն անկանոն են: 

Հետաքրքրական է, սակայն, որ համատիրության ներկայացուցչի հետ հաղորդակցվելու 

հաճախականությունը փոքր-ինչ մեծ է (29%-ն առնչվում է առնվազն ամիսը մեկ անգամ), ինչը 

կարող է պայմանավորված լինել տարբեր փաստաթղթեր, տեղեկանքներ վերցնելու հետ: 

 
Նկար 5.2 

 

29% դեպքերում հարցվողները չգիտեն, թե ով է շենքում ընդհանուր տարածքների 

պահպանության համար պատասխանատուն, իսկ 44%-ը համարում է, որ համատիրությունն 

է: 
Նկար 5.3 
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Ամենաշատը համատիրությունները հարցվողների շենքերում իրականացրել են 

շքամուտքերի դռների/ լուսամուտների տեղադրում (44%), իսկ 39% դեպքերում ոչ մի 

գործողություն չեն կատարել: 

 
Նկար 5.4 

 

Ինչպես երևում է Նկար 6.5-ից, Համատիրությունների հիմնական գործողությունները 

կատարվել են 2011թվականից հետո: 

 
Նկար 5.5 

 
 

 

  



  
 

  

34 ԲԲՇԷԱԲ ծրագիր. Քանակական հետազոտության հաշվետվություն. imr,Մարտ 2014 

 
 

Հարցվածների միայն 34%-ն է, որ սեփական միջոցներով իրականացրել է որևէ տեսակի 

բարեկարգման աշխատանքներ իրենց շենքերում, որոնց 49%-ը առնչվում է պատերի 

ներկմանը, իսկ 29%-ը՝ Շքամուտքի դռների/լուսամուտների տեղադրմանը/վերանորոգմանը: 

Գերակշիռ մեծամասնությունն (65%) այդ բարեկարգումներն իրականացրել է անձնական 

ներդրումներով և միայն 34% դեպքերում՝ կոլեկտիվ միջոցներով: 
Պատկեր 5.6 
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Հարցվողների վճարելու պատրաստակամությունը շենքում էներգաարդյունավետ 

բարեկարգումներ կատարելու համար բավականին ցածր է (37%), ավելին նրանց 86%-ը 

տարբեր աշխատանքների համար պատրաստ է վճարել մինչև 5 000 ՀՀ դրամ, իսկ մինչև 10 

000 ՀՀ դրամ և ավել միայն 2%-ը:  

Ավան համայնքի՝ հարցմանը մասնակցած 25* բնակիչների 56%-ը 

պատրաստակամություն հայտնել է սեփական գրպանից վճարել շենքի ընդհանուր տարածքի 

էներգաարդյունավետ բարեկարգումների համար: Վճարելու պատրաստակամությունն ըստ 

գումարի չափի գրեթե համընկնում է ստորև բերված նկարի թվերի հետ (Q59): 

 
Նկար 5.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 25-ը վիճակագրորեն հավաստի հիմք չէ:  
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Հարցվողների միայն կեսն է (52%), որ գոհ է համատիրության աշխատանքներից, իսկ 71%-

ն իրենց շենքում էներգաարդյունավետության հետ կապված հարցերը պատրաստ է վստահել 

համատիրությանը: Ընդ որում այդ 71%-ի միայն 2%-ն է հստակ պատկերացնում 

էներգոխնայողության ռեալ արդյունքները (51% և ավելի):  

 
Նկար 5.8 
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Հարցվողների 91%-ը նշել է, որ վճարում է համատիրությունների վարձերը, որոնց 91%-ը 

վճարում է մինչև 3000 դրամ: Միայն 9%-ն է, որ վճարումները չի կատարում՝ դժգոհ լինելով 

համատիրության աշխատանքներից (76%): 

 

Նկար 5.9 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 

 

 
Բարև Ձեզ: Իմ անունն է ____: Ես ներկայացնում եմ  imr (Այ Էմ Ար) մարքեթինգային հետազոտական 

ընկերությունը: ՛՛Հասցե և հեռախոսահամար՝ Հայաստան, Երևան 0010, Ամիրյան 7/2, հեռ: +374 10 50 03 

55:՛՛ Մեր ընկերությունը զբաղվում է բնակչության շրջանում տարբեր թեմաների շուրջ հարցումներ 

իրականացնելով: Այժմ մենք հարցում ենք իրականացնում էներգաարդյունավետության վերաբերյալ: 

Կարո՞ղ եմ Ձեզ մի քանի հարց տալ: Հարցումը կտևի ոչ ավել, քան 30 րոպե:  

Մենք երաշխավորում ենք գաղտնիությունը. Ձեր, ինչպես նաև հարցման մյուս մասնակիցների կողմից 

տրված բոլոր պատասխանները օգտագործվելու են միմիայն ընդհանրացված տեսքով 

վիճակագրական վերլուծությունից հետո: 
 

 

 

 

 

 

N2.Հարցազրույցի ամսաթիվ 
    

2014 

 օր ամիս Տարի 

Հարցվողի անուն __________________________________________________ 

Հարցվողի հասցե __________________________________________________ 

Հարցվողի հեռախոսահամարներ ________________________,_________________________ 

 

 

 

N3.Հարցազրույցի սկիզբ 
Ժամ:______ Րոպե:_____ 

N4.Հարցազրույցի ավարտ Ժամ:______ Րոպե:_____ 

N5.Հարցազրույցի տևողություն (րոպեներով) _____________ 

 

 

N6. Հարցազրուցավարի Անուն 

________________________________ 

Հարցազրուցավարի կոդ     

  

N1.Հարցաթերթ համար  ______________ 
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Հարցաթերթը ստուգված է: Վերահսկման ղեկավար_________ 

 

Հիմնական հարցաթերթ 

 

ԲԱԺԻՆ 1. ԻՐԱԶԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆ ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

1. Դուք ծանո՞թ եք բազմաբնակարան շենքերի էներգաարդյունավետությանն ուղղված 

վերանորոգումներին: 

 ՀԱՐՑԱԶՐՈւՑԱՎԱՐ, ԵԹԵ ՀԱՐՑՎՈՂԸ ՉԻ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՎՈւՄ, ԱՊԱ ԲԱՑԱՏՐԵՔ՝ 

էներգաարդյունավետությանն ուղղված վերանորոգումները միջոցառումներ են՝ միտված 

էներգիայի ծախսի խնայողությանը, այնպիսիք, ինչպիսիք են շենքի արտաքին պատերի 

ջերմամեկուսացումը, շքամուտքերում դուռ/լուսամուտների տեղադրումը և այլն:  

 

1. Այո              

2. Ոչ                 Անցնել հարց 4           

 

 1.a  Ի՞նչ առավելությունների մասին եք լսել: ՀԱՐՑԱԶՐՈւՑԱՎԱՐ՝ ՉՀՈւՇԵԼ, ԵԹԵ ՀԱՐՑՎՈՂԻ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԸ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ՉԷ, ՊԱՏԱՍԽԱՆԸ ՆՇԵՔ «ԱՅԼ ՏԱՐԲԵՐԱԿ» 

ԴԱՇՏՈւՄ: 

1. Հավասարաչափ տաքության ապահովում 

2. Ձմռանը տաք, իսկ ամռանը զով/հով ջերմության պահպանում/ապահովում 

3.  Հարմարավետության  ստեղծում  /уют/  

4. Գումարի խնայողություն 

97. Այլ 

(ԳՐԱՆՑԵՔ)_______________________________________________________________________

_ 

99. (ՉԿԱՐԴԱԼ) Դժվարանում եմ պատասխանել  

 

1.b  Ի՞նչ թերությունների մասին եք լսել: 

ԳՐԱՆՑԵՔ ՀԱՐՑՎՈՂԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԸ ԲԱՌԱՑԻ  

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Երբևէ մասնակցե՞լ եք որևէ բազմաբնակարանային շենքի էներգաարդյունավետության հետ 

կապված ծրագրի: 

1. Այո                   

2. Ոչ                Անցնել հարց 3           

 

2.a ՔԱՐՏ Q2a: Նշեք, խնդրեմ, ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրը: 

1. Դրամաշնորհ 

2. Համայնքն է ֆինանսավորել` համատիրություն/թաղապետարան/ քաղաքապետարան 

3. Բնակիչների միջոցներ 
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97. Այլ 

(ԳՐԱՆՑԵԼ)__________________________________________________________________

_____________ 

99. (ՉԿԱՐԴԱԼ) Դժվարանում եմ պատասխանել  

 

2.b Ի՞նչ ազդեցություն ունեցավ ծրագիրը ձեր կյանքի բարեկեցության վրա: 

ՀԱՐՑԱԶՐՈւՑԱՎԱՐ՝ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ ՉԿԱՐԴԱԼ 

1. Դրական 

2. Որևէ ազդեցություն չունեցավ 

3. Բացասական 

3. ՀԱՐՑԱԶՐՈւՑԱՎԱՐ՝  3 և 3.a ՀԱՐՑԵՐԸ ՏԱԼ ՄԻԱՅՆ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԵՆՔԻ 

ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻՆ: Երբևէ հրաժարվե՞լ եք  մասնակցել Ձեր շենքում իրականացվող 

էներգաարդյունավետության որևէ ծրագրի: 

1. Այո             

2. Ոչ                 Անցնել հարց 4           

 

3.a Ինչու՞ եք հրաժարվել: ՀԱՐՑԱԶՐՈւՑԱՎԱՐ՝ ՉՀՈՒՇԵԼ, ԵԹԵ ՀԱՐՑՎՈՂԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԸ 

ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐՈւՄ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ՉԷ, ԱՊԱ ՀԱՐՑՎՈՂԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԸ ԳՐԱՆՑԵԼ ԲԱՌԱՑԻ, 

«ԱՅԼ ՏԱՐԲԵՐԱԿ» ԴԱՇՏՈւՄ: 

1. Ֆինանսական խնդիր 

2. Հարցվողին չէր վերաբերում 

3. Անվստահություն իրականացնողների նկատմամբ 

97. Այլ (ԳՐԱՆՑԵԼ) -

___________________________________________________________________ 

 

4. ՔԱՐՏ Q4: Վերջին 10 տարիների ընթացքում իրականացրե՞լ եք ստորև նշված էներգիայի հետ 

կապված բնակարանային բարեկարգումներից որևէ մեկը: ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՄԻ ՔԱՆԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆ 

1. Դռներ և պատուհաններ 

2. Պատերի ջերմամեկուսացում դրսից 

3. Պատերի ջերմամեկուսացում ներսից 

4. Հատակ 

5. Տանիք 

97. Այլ (ՊԱՐԶԱԲԱՆԵՔ) __________________________________________________________ 

98. Չենք իրականացրել           Անցնել հարց 7 

 

5. Ինչպե՞ս եք ֆինանսավորել այդ բարեկարգումները:  ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՄԻ ՔԱՆԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆ 

1. Սեփական խնայողություններով                                   Անցնել հարց 7 

2. Բանկից վերցրած վարկով                                               Անցնել հարց 6 

3. Միկրովարկային կազմակերպության միջոցով                  Անցնել հարց 6 

4. Պետական ծրագրով                                                                       Անցնել հարց 7 

5. Այլ  (ՊԱՐԶԱԲԱՆԵՔ)    _____________________                  Անցնել հարց 7 

 

6. Գո՞հ եք ձեր ստացած ծառայությունից:  

1. Այո 
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2. Ոչ 

 

7. Բանկերից /վարկային կազմակերպություններից երբևէ (այլ) վարկեր վերցրե՞լ եք: 

1. Այո           Անցնել հարց 8 

2. Ոչ                  Անցնել հարց 11 

  

8. ՔԱՐՏ Q8: Ո՞ր վարկատեսակներից եք երբևէ օգտվել: Իսկ ուրի՞շ: 

1. Հիպոթեքային վարկ 

2. Սպառողական վարկ /ապառիկ/ 

3. Վերանորոգման վարկ 

4. Վարկային գիծ /overdraft/ 

5. Էներգաարդյունավետությանն ուղղված վարկ 

97. Այլ (ԳՐԱՆՑԵՔ) ___________________________________________________________ 

9. Արդյոք ունե՞ք ընթացիկ վարկեր: 

1.  Այո 

2. Ոչ 

 

10. Ինչպիսի՞ վարկային պատմություն ունեք: 

1. Դրական 

2. Բացասական 

99. (ՉԿԱՐԴԱԼ)  Չգիտեմ  

 

11. ՔԱՐՏ Q11: Խնդրում եմ դասակարգել ներքոնշյալ էներգաարդյունավետությանն ուղղված 

վերանորոգման տեսակներն ըստ կարևորության աստիճանի`1-ն ընդունելով ամենակարևորը: 
 

Վերանորոգման տեսակը Դասակարգում (1-5) 

1. Դռներ և Պատուհաններ _________ 

2. Պատերի ջերմամեկուսացում դրսից  

3. Պատերի ջերմամեկուսացում ներսից           

_________ 

_________ 

4. Հատակ _________ 

5. Տանիք _________ 

  

97. Այլ (ԳՐԱՆՑԵՔ)_________________________ _________ 

 
 

 

12. Տեղյա՞կ եք արդյոք արտաքին պատերի մեկուսացման միջոցով էներգաարդյունավետության 

բարձրացման եղանակին և տեխնոլոգիաներին: 

1. Այո                 

2. Ոչ             Անցնել հարց 13           

 

12.a Էներգաարդյունավետության բարձրացման ո՞ր եղանակին եք տեղյակ: 

1. Արտաքին պատերի կողմից 

2. Ներքին պատերի կողմից 

 99. (ՉԿԱՐԴԱԼ)  Չգիտեմ  
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12.b Պատրաստվու՞մ եք արդյոք նման վերանորոգում իրականացնել: 

1. Այո 

2. Արդեն իրականացրել եմ          

3. Ոչ          Անցնել հարց 12.d 

 

12.c Որքա՞ն եք ակնկալում խնայել/ Որքա՞ն եք խնայել նման աշխատանքներ իրականացնելու 

դեպքում: 

______________________ ԳՐԱՆՑԵԼ ՀԱՐՑՎՈՂԻ ՆՇԱԾ ԳՈւՄԱՐԸ ՀՀ ԴՐԱՄՈՎ 

 

12.d Ինչո՞ւ ոչ: 

1. Չունեմ բավականաչափ գումար 

2. Իմաստ չեմ տեսնում              Անցնել հարց 15 

97. Այլ (ԳՐԱՆՑԵՔ) ____          Անցնել հարց 15 

 

13. Կցանկանայի՞ք արդյոք էներգաարդյունավետ բարենորոգում իրականացնելու համար 

անձնական վարկ վերցնել: 

1. Այո 

2. Ոչ            Անցնել հարց 15 

 

14. Ամսական որքա՞ն գումար կցանկանայիք վճարել:  

1. Մինչև 10000 դրամ 

2. 10000-25000 

3. 25000-40000 

4. 40000 և ավելի 

 

15. Տեղյա՞կ եք արևային ջրատաքացուցիչների մասին: 

1. Այո                 

2. Ոչ              Անցնել բաժին 2,  հարց 16        

  

15.a Պլանավորու՞մ եք տեղադրել: 

1. Այո                 

2. Ոչ                 Անցնել բաժին 2,  հարց 16     

    

15.b Որքա՞ն գումար եք պատրաստվում վճարել: 

1. Մինչև 200,000 ՀՀ Դրամ 

2. 200.001-500.000 ՀՀ Դրամ 

3. 500.001 և ավել ՀՀ Դրամ 

 

15.c Կցանկանայի՞ք արդյոք արևային ջրատաքացուցիչներ տեղադրելու համար անձնական 

վարկ վերցնել: 

3. Այո 

4. Ոչ            Անցնել հարց 16 
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 15.d Ամսական որքա՞ն գումար կցանկանայիք վճարել: 

1. Մինչև 10000 դրամ 

2. 10000-25000 

3. 25000-40000 

4. 40000 և ավելի 

ԲԱԺԻՆ 2. ԹԻՐԱԽ ԽՄԲԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՆԵՐԿԱՅԻՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՉԱՓԸ 

16. ՔԱՐՏ Q16: Ինչո՞վ եք հիմնականում տաքացնում ձեր բնակարանը/տունը: ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ 

1. Բնական գազով աշխատող վառարանով 

2. Էլեկտրականությամբ աշխատող շարժական տաքացուցիչով 

3. Բնական գազի կաթսայով 

4. Փայտի վառարանով 

5. Օդորակիչով 

6. Չենք տաքացնում           Անցնել հարց 19 

97. Այլ (ԳՐԱՆՑԵՔ) ______________________________________________________ 

 

17. Օգտագործու՞մ եք որևէ երկրորդական տաքացման մեթոդ: 

1. Այո                  

2. Ոչ             Անցնել հարց 19        

 

18. ՔԱՐՏ Q18: Ի՞նչ երկրորդական տաքացման մեթոդ/ներ եք կիրառում: ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՄԻ ՔԱՆԻ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ 

1. Բնական գազով աշխատող վառարան                                                      

2. Էլեկտրականությամբ աշխատող շարժական տաքացուցիչ                  

3. Բնական գազի կաթսա                                                                                  

4. Փայտի վառարան                                                                                           

5. Օդորակիչ                                                                                                         

97. Այլ (ԳՐԱՆՑԵՔ) _____________________________________________               

 

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՑԱՎԱՐ՝ ՀԱՐՑ 18. a և ՀԱՐՑ 18.b ՏԱԼ, ԵԹԵ ՀԱՐՑ 16-ում կամ ՀԱՐՑ 18-ՈՒՄ ՆՇՎԵԼ Է 

1 կամ 4 ԿՈԴԸ 

18.a Ինչպե՞ս եք օդափոխում Ձեր բնակարանը/տունը:  

1. Ծխնելույզի միջոցով 

2. Բացում եք պատուհանները 

3. Չենք օդափոխում 

97. Այլ (ԳՐԱՆՑԵՔ) _______________________________________________________ 

 

18.b Երբևէ նկատե՞լ  եք մուգ նստվածք պատերին կամ առաստաղին փայտի վառարանն 

օգտագործելուց հետո: 

1. Այո 

2. Ոչ 

  

19. ՔԱՐՏ Q19: Հետևյալ նախապատրաստական աշխատանքներից որո՞նք եք Դուք իրականացնում 

ձմեռնամուտից առաջ: Իսկ ուրի՞շ: ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՄԻ ՔԱՆԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆ 
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1. Պատուհանների ջերմամեկուսացում պոլիէթիլենային ծածկույթի (целлофан) կամ 

սպունգի (губка) միջոցով 

2. Արտաքին դռների ջերմամեկուսացում պոլիէթիլենային ծածկույթի (целлофан) կամ 

սպունգի (губка) միջոցով  

3. Վառելիքի պաշարի գնում 

4. Վառարանի տեղադրում 

5. Ոչինչ չենք իրականացնում 

97.  Այլ (ԳՐԱՆՑԵՔ) _________________________________________________________ 

20. Վերջին մեկ տարվա ընթացքում որո՞նք էին ամենացուրտ ամիսները Ձեր տանը:  

ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՄԻ ՔԱՆԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆ 

1. Հունվար 2013 7.Հուլիս 2013 13. Հունվար 2014 

2. Փետրվար 2013 8. Օգոստոս2013 14. Փետրվար 2014 

3. Մարտ 2013 9. Սեպտեմբեր2013 15. Մարտ 2014 

4. Ապրիլ 2013 10. Հոկտեմբեր 2013 
99. (ՉԿԱՐԴԱԼ)    

Չգիտեմ 

5. Մայիս 2013 11. Նոյեմբեր 2013  

6. Հունիս 2013 12. Դեկտեմբեր 2013  

 

21. Որքա՞ն է կազմում Ձեր բնակարանը/տունը ՄԻԱՅՆ ՏԱՔԱՑՆԵԼՈՒ միջին ամսական ծախսն այդ 

(ցուրտ) ամիսներին:  

         __________________ԳՐԱՆՑԵՔ ՀԱՐՑՎՈՂԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԸ ՀՀ ԴՐԱՄՈՎ 

98.  Չենք տաքացնում 

 

 

 

22. Կարո՞ղ եք գնահատել՝ որքան է կազմում ջուր տաքացնելու ծախսը տաք ամիսներին: 

 

__________________ԳՐԱՆՑԵՔ ՀԱՐՑՎՈՂԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԸ ՀՀ ԴՐԱՄՈՎ 

 

23. ՔԱՐՏ Q23: Ինչպե՞ս եք հիմնականում հովացնում/զովացնում Ձեր բնակարանը/տունը: 

1. Բաց պատուհաններ          Անցնել հարց 25 

2. Օդորակիչ                            Անցնել հարց 24 

3. Հովացուցիչ                          Անցնել հարց 25 

97. Այլ (ԳՐԱՆՑԵՔ)________  Անցնել հարց 25 

 

24. Որքա՞ն է կազմում էլեկտրաէներգիայի միջին ամսական ծախսն օդորակիչի օգտագործման 

համար այն ամիսներին, երբ Դուք Ձեր բնակարանը/տունը հովացնում/զովացնում եք օդորակիչով: 

_____________________________________ՆՇԵՔ ԳՈւՄԱՐԸ ՀՀ ԴՐԱՄՈՎ 

 

25. Քանի՞ պատուհան ունի ձեր բնակարանը    _____________ԳՐԱՆՑԵՔ 
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26. Քանի՞ արտաքին դուռ (ներառյալ պատշգամբ գնացողները) ունի ձեր բնակարանը ______ ՆՇԵԼ 

 

27. Քանի՞ սենյակ ունի ձեր բնակարանը/տունը__________________ ԳՐԱՆՑԵՔ 

 

28. Ո՞ր հարկում է գտնվում Ձեր  բնակարանը____________ ԳՐԱՆՑԵՔ       V   ՎԵՐՋԻՆ ՀԱՐԿ 

29. Տեղյա՞կ եք արդյոք էներգիախնայողություն ապահովող որևէ տեխնոլոգիայի մասին: 

1. Այո                  

2. Ոչ                 Անցնել հարց 31 

 

30. Որտեղի՞ց եք տեղեկացել այդ մասին: 

1. Ինքս շինարար եմ 

2. Ընկերս/բարեկամս/ընտանիքիս անդամն է տեղեկացրել 

3. Տեսել եմ, թե ինչպես է արվում 

4. Մեր տանը նման աշխատանքներ կատարվել են 

5. Բանկի/վարկային կազմակերպության աշխատակցից 

97. Այլ 

(ԳՐԱՆՑԵՔ)______________________________________________________________________ 

 

31. Տեղյա՞կ եք, որ արտաքին պատերի ջերմամեկուսացումը նաև արդյունավետ է շոգ ամիսներին 

բնակարանը/տունը հով/զով պահելու տեսանկյունից: 

1. Այո 

2. Ոչ 

32. Կցանկանայի՞ք արդյոք ստանալ մասնագետի խորհրդատվություն էներգախնայողության հարցի 

շուրջ: 

1.   Այո 

2.  Ոչ 

 

33. ՔԱՐՏ Q33: Ի՞նչ էներգաարդյունավետության վարքագիծ եք Դուք ներկայումս դրսևորում: Իսկ 

ուրի՞շ: ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՄԻ ՔԱՆԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆ 

1. Սենյակից դուրս գալիս անջատում եմ լույսերը 

2. Ավելի տաք ենք հագնվում տանը 

3. Ուշադրություն ենք դարձնում գազի/հոսանքի հաշվիչին/ներին 

4. Սենյակային ջերմաստիճանը համեմատաբար ցածր ենք պահում 

5. Կարգավորում ենք սարքի ջերմաստիճանը՝ ըստ օրվա տարբեր ժամերի 

6. Տնային գործերը իրականացնում եմ գիշերային ժամերին  

97. Այլ (ԳՐԱՆՑԵՔ) ______________________________________________________ 
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ԲԱԺԻՆ 3. ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹԻՐԱԽ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ 

ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ և ԿՅԱՆՔԻ ՈՐԱԿԻ ՎՐԱ 

 

 

34. Վերջին մեկ տարվա ցուրտ ամիսներին Ձեր բնակարանի/տան ջերմաստիճանը հարմարավե՞տ էր: 

1. Այո 

2. Ոչ 

 

35. Ցուրտ ամիսների ընթացքում, ձեր տան սենյակներից քանի՞սն եք տաքացնում: 

1. Բոլորը            Անցնել հարց 37 

2. Ոչ բոլորը ԳՐԱՆՑԵՔ ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ _____________            Անցնել հարց 36 

 

36. Ձեր տան մասնակի ջեռուցումն անհարմարություն պատճառու՞մ է ձեր ընտանիքին: 

1. Այո 

2. Ոչ 

 

37. Ներկայումս ձեր տանը բորբոսի հետ կապված խնդիրներ կա՞ն: 

1. Այո                 Անցնել հարց 38 

2. Ոչ                    Անցնել հարց 40       

 

38. Ձեռնարկու՞մ եք բորբոսը կանխարգելելու միջոցներ: 

1. Այո 

2. Ոչ 

 

39. Բորբոսի ժամանակ Ձեր տանը նամշահոտ զգացվու՞մ է: 

1. Այո 

2. Ոչ 

 

40. Ձեր ընտանիքի անդամներից որևէ մեկն ունի՞ շնչառական խնդիր: 

1. Այո 

2. Ոչ 

 

41. Ցուրտ ամիսներին Ձեր պատուհաններին ջրագոլորշի գոյանու՞մ է: 

1. Այո           

2. Ոչ               Անցնել հարց 43 

 

42. Այդ ջրագոլորշին Ձեզ անհանգստացնո՞ւմ է:  

1. Այո 

2. Ոչ 

 

43. Ձեզ երբևէ թվու՞մ է, որ ձեր տունը խոնավ է: 

1. Այո                 

2. Ոչ                 Անցնել հարց 46       
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44. Ո՞ր ամիսների ընթացքում է դա հատկապես նկատելի: ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՄԻ ՔԱՆԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆ 

 

1. Հունվար  5.Մայիս 9. Սեպտեմբեր 

2. Փետրվար  6.Հունիս 10. Հոկտեմբեր  

3. Մարտ  7. Հուլիս  11. Նոյեմբեր 

4. Ապրիլ  8. Օգոստոս 12. Դեկտեմբեր 

  

45. Խոնավությունն ազդու՞մ է Ձեր կյանքի որակի կամ առօրյայի վրա: 

1. Այո 

2. Ոչ 

 

46. Ձեր կարծիքով էներգաարդյունավետ վերանորոգումներն ազդեցություն կունենա՞ն Ձեր տան 

համընդհանուր հարմարավետության վրա: 

1. Այո 

2. Ոչ 
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ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՑԱՎԱՐ՝ ԲԱԺԻՆ 4-Ը ՏՐՎՈՒՄ Է ՄԻԱՅՆ ՇԵՆՔԻ ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻՆ 

ՍԵՓԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ԱՆՑԵՔ ՀԱՐՑ D1 

 

ԲԱԺԻՆ 4. ԹԻՐԱԽ ԽՄԲԻ ՓՈՐՁԸ ԿՈԼԵԿՏԻՎ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ`ԿԱՊՎԱԾ 

ՀԱՄԱՏԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ:. 

 

47. ՔԱՐՏ Q47: Ի՞նչ հաճախականությամբ է ձեր Համատիրությունը ժողովներ գումարում: 

1. Շաբաթը մեկ 

2. Ամիսը մեկ 

3. Երկու ամիսը մեկ 

4. Եռամսյակը մեկ 

5. Անկանոն (առանց հստակ գրաֆիկի) 

6. Երբեք          Անցնել հարց 50 

99. (ՉԿԱՐԴԱԼ) Չգիտեմ  

 

48. ՔԱՐՏ Q47: Ի՞նչ հաճախականությամբ եք Դուք կամ Ձեր ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը 

մասնակցում Համատիրության ժողովներին:  

1. Շաբաթը մեկ 

2. Ամիսը մեկ 

3. Երկու ամիսը մեկ 

4. Եռամսյակը մեկ 

5. Անկանոն (առանց հստակ գրաֆիկի) 

6. Երբեք չեմ/չենք մասնակցել                  Անցնել հարց 50       

      

49. Դուք կամ Ձեր ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը վերջին 12 ամիսների ընթացքում 

Համատիրության քանի՞ ժողովի եք մասնակցել  ____________ ԳՐԱՆՑԵՔ ԹԻՎԸ 

 

50. ՔԱՐՏ Q50: Ի՞նչ բարելավումներ է Համատիրությունը կատարել Ձեր շենքում: Իսկ ուրի՞շ: 

51. Նշեք, խնդրում եմ, մոտավոր ամսաթիվը/տարին: 

 

                   Հարց 50/ Բարելավումներ                                                 Հարց 51/Ամսաթիվ/տարի 

1. Շքամուտքի դուռ/լուսամուտի տեղադրում  ______ամիս, _______տարի 

2. Տանիքի վերանորոգում   ______ամիս, _______տարի 

3. Նկուղի վերանորոգում   ______ամիս, _______տարի 

4. Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում ______ամիս, _______տարի 

5. Վերելակի վերանորոգում ______ամիս, _______տարի 

6. Կոդերով դռների տեղադրում ______ամիս, _______տարի 

7. Ոչ մի ???????????????????????////??/////// 

97.  Այլ (ԳՐԱՆՑԵՔ) __________________________________  ______ամիս, _______տարի 
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52. ՔԱՐՏ Q47: Ի՞նչ հաճախականությամբ եք հաղորդակցվում ձեր Համատիրության ներկայացուցչի 

հետ: 

1. Շաբաթը մեկ 

2. Ամիսը մեկ 

3. Երկու ամիսը մեկ 

4. Եռամսյակը մեկ 

5. Անկանոն (առանց հստակ գրաֆիկի) 

6. Չեմ հաղորդակցվում 

99. (ՉԿԱՐԴԱԼ) Չգիտեմ  

 

53. Ո՞վ է պատասխանատու ձեր շենքում ընդհանուր տարածքների պահպանության համար 

(շքամուտքներ, վերելակներ, արտաքին տեսք): 

1. Համատիրություն 

2. Շենքի բնակիչներ 

3. Լիազոր 

4. (ՉԿԱՐԴԱԼ) Ոչ մեկ  

99.  (ՉԿԱՐԴԱԼ)  Չգիտեմ  

 

54. Վերջին 10 տարիների ընթացքում Դուք անձամբ որևէ բարեկարգում կատարե՞լ եք Ձեր շենքի որևէ 

ընդհանուր տարածքում:  

1. Այո 

2. Ոչ            Անցնել հարց 57 

 

55. ՔԱՐՏ Q55: Ինչպիսի՞ բարեկարգումներ էին դրանք: Իսկ ուրի՞շ: 

1. Շքամուտքի դուռ/լուսամուտների տեղադրում 

2. Հարկաբաժնում (площадка) դռան տեղադրում 

3. Հարկաբաժնի (площадка) սալիկապատում  

4. Պատերի ներկում 

5. Տանիքի/նկուղի վերանորոգում 

6. Տանիքի/նկուղի ջերմամեկուսացում 

7. Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում 

97. Այլ (ԳՐԱՆՑԵՔ) __________________________________________________________ 

 

56. Ինչպե՞ս եք դրանց իրականացումը ֆինանսավորել: 

1. Անձնական միջոցներ 

2. Հարևանների կոլեկտիվ ֆինանսավորում 

97. Այլ (ԳՐԱՆՑԵՔ) ______________________________________________________ 
 

 

57. Դուք կցանկանայի՞ք վճարել ձեր մասնաբաժինը շենքի ընդհանուր տարածքի 

էներգաարդյունավետ բարեկարգումների համար ձեր գրպանից: 

1.   Այո 

2.   Ոչ            Անցնել հարց 60 

 

58. ՔԱՐՏ Q55: Ինչպիսի՞ վերանորոգումների համար կցանկանայիք վճարել: 
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1.  Շքամուտքի դուռ/լուսամուտների տեղադրում 

2.  Հարկաբաժնում (площадка) դռան տեղադրում 

3.  Հարկաբաժնի (площадка) սալիկապատում  

4.  Պատերի ներկում 

5.  Տանիքի/նկուղի վերանորոգում 

6.  Տանիքի/նկուղի ջերմամեկուսացում 

7.  Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում 

97. Այլ (ԳՐԱՆՑԵՔ) __________________________________________________________ 

 

59. ՔԱՐՏ Q59:  Իսկ ամսական ինչքա՞ն եք պատրաստ վճարել դրա համար: 

1. Մինչև 5.000 ՀՀ դրամ 

2. 5001-10000 ՀՀ դրամ 

3. 10.001-20.000 ՀՀ դրամ 

4. 20.001-30.000 ՀՀ դրամ 

5. 30.001 ՀՀ դրամ և ավելի 

 

60. 1-5 բալանոց սանդղակով գնահատեք խնդրում եմ Ձեր բավարարվածությունը Համատիրության 

կողմից կատարված աշխատանքներից, որտեղ 1 նշանակում է, որ ընդհանրապես բավարարված 

չեք և 5-ը, որ լիովին բավարարված եք: 

Ընդհանրապես 

բավարարված չեմ 

   Լիովին 

բավարարված եմ 

ՉԿԱՐԴԱԼ 

Դ/Պ 

1 2 3 4 5 99 

 

61. Դուք կցանկանայի՞ք, որպեսզի Ձեր համատիրությունը ստանձնի Ձեր շենքի էներգաարդյունավետ 

վերանորոգումների հարցը: 

1. Այո 

2. Ոչ         Անցնել հարց 63 

 

62. Էներգաարդյունավետ վերանորոգումից հետո հոսանքի/գազի ծախսի որքա՞ն  խնայողություն եք 

ակնկալում: 

1. Մինչև 10% 

2. 11-25% 

3. 26%-50% 

4. 51% և ավելի 

 

63. Վճարու՞մ եք Դուք արդյոք Համատիրության վճարները:  

1. Այո 

2. Ոչ               Անցնել հարց 65 

 

64. ՔԱՐՏ Q64: Ամսեկան որքա՞ն գումար եք վճարում: ԵԹԵ ՀԱՐՑՎՈՂԸ ՉԻ ԿԱՐՈՂԱՆՈւՄ 

ԱՄՍԵԿԱՆ ԳՈւՄԱՐ ՆՇԵԼ, ԱՊԱ  ՏԱՐԵԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐԸ ԲԱԺԱՆԵՔ 12 ԱՄԻՍՆԵՐԻ և ՆՇԵՔ 

ՄԻՋԻՆ ԳՈՒՄԱՐԸ: 

1. Մինչև 1000 ՀՀ դրամ 

2. 1000-3000 ՀՀ դրամ                 Անցնել հարց D1 ԴԵՄՈԳՐԱՖԻԱ 
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3. 3001-5000 ՀՀ դրամ 

4. 5001 ՀՀ դրամ և ավելի 

 

65. Ի՞նչն է պատճառը, որ չեք վճարում: 

ԳՐԱՆՑԵՔ ՀԱՐՑՎՈՂԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԸ՝ ԲԱՌԱՑԻ ____________________________________________ 

ԲԱԺԻՆ ԴԵՄՈԳՐԱՖԻԱ 

 

D1. Քանի՞ տարեկան եք:  ____________ ԳՐԱՆՑԵՔ ԼՐԱՑԱԾ ՏԱՐԻՆԵՐԻ ԹԻՎԸ 

 

D2. Նշեք հարցվողի սեռը առանց հարցնելու: 

1. Արական 

2. Իգական 

 

D3. Անձամբ Դուք ունե՞ք մինչև 18 տարեկան երեխաներ: 

1. Այո              Անցնել հարց D4 

2. Ոչ                Անցնել հարց D5 

99. (ՉԿԱՐԴԱԼ)  Պատասխանից հրաժարում  

 

D4. Քանի՞ երեխա ունեք  ______________ ԳՐԱՆՑԵՔ ԹԻՎԸ 

 

D5. Քանի՞ մարդ է մշտապես բնակվում ձեր տանը _____________ ԳՐԱՆՑԵՔ ԹԻՎԸ 

 

D6. Պլաններ ունե՞ք վաճառել կամ ազատել ձեր բնակարանը մոտակա 6 ամիսների ընթացքում:  

1. Այո                

2. Ոչ                 

 

D7.  Ասացեք խնդրեմ, ի՞նչ կրթություն ունեք: 

1. Միջնակարգ (այդ թվում աշակերտ) 

2. Միջին մասնագիտական՝ տեխնիկում, ուսումնարան, քոլեջ 

3. Թերի կամ լրիվ բարձրագույն (ոչ պակաս, քան ԲՈւՀ-ի 3-րդ կուրսը) 

4. Երկու բարձրագույն, ասպիրանտուրա, գիտական աստիճան, դիպլոմ MBA (Էմ Բի Էյ) 

 

D8. Նշված կատեգորիաներից որի՞ն եք Դուք պատկանում: ԿԱՐԴԱԼ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ  

1. Ուսանող (Չաշխատող) 

2. Թոշակառու (Չաշխատող) 

3. Գործազուրկ                                                                             Անցնել Հարց D10 

4. Տնային տնտեսուհի 

5. Աշխատող                                                                                 Անցնել Հարց D9 

 

D9.  ՔԱՐՏ D9: Ասացեք խնդրեմ, հետևյալ կատեգորիաներից ո՞րն է առավելագույնը նկարագրում Ձեր 

աշխատանքի բնույթը: 

 

1. Խոշոր կամ միջին կազմակերպության ղեկավար (50-ից ավելի աշխատակիցներ) 

2. Ոչ շատ խոշոր ընկերության ղեկավար (50 և դրանից պակաս աշխատակիցներ) 
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3. Միջին օղակի ղեկավար (ստորաբաժանում, բաժին, խումբ) 

4. Մասնագետ 

5. Վարպետ/բրիգադիր 

6. Բանվոր 

7. Զինծառայող, ոստիկան, անվտանգություն 

8. Ինքնազբաղված 

9. (ՉԿԱՐԴԱԼ) Պատասխանից հրաժարում  

 

D10. ՔԱՐՏ D10: Ասացեք խնդրեմ, մոտավորապես որքա՞ն է կազմել Ձեր ընտանիքի միջին եկամուտը 

անցյալ (նախորդ) ամիս: Գումարեք բոլոր աշխատավարձերը, թոշակները, կենսաթոշակներն ու 

ընտանիքի բոլոր անդամների այլ եկամուտները:  

 

1. 70000 դրամից քիչ 6. 401000-460000 

2. 71-100000 7. 461000-690000 

3. 101000-150000 8. 691000-920000 

4. 151000-200000 9. 921000-1500000 

5. 201000-300000 10. 1500000 և ավել 

6. 301000-400000 99. (ՉԿԱՐԴԱԼ) Պատասխանից հրաժարում 

 

D11. ՔԱՐՏ D11: Ձեր ընտանիքի եկամուտի ո՞ր մասն է ամսեկան ծախսվում կոմունալ 

ծառայությունների վրա: 

1. Ընտանիքի եկամտի մեկ քառորդից պակաս մասը (25%-ից քիչ) 

2. Ընտանիքի եկամտի մեկ քառորդից մինչև եկամտի կեսը (25%-50%) 

3. Ընտանիքի եկամտի կեսից մինչև երեք քառորդը (50%-75%) 

4. Ընտանիքի եկամտի երեք քառորդից ավելին (75%-100%) 

99. (ՉԿԱՐԴԱԼ) Պատասխանից հրաժարում 

 

 

 

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՐՑՄԱՆԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 

 


