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Համառոտագիր 

 

ԲԲՇԷԱԲ ծրագրի շրջանակներում Ավան, Թումանյան թաղ. #6/1, Աջափնյակ, 

Հալաբյան #9/1 և Ավան Առինջ 1 միկրոշրջան #1/4 շենքերում 2014-2015թթ. 

իրականացվել են էներգաարդյունավետության (ԷԱ) բարձրացման ուղղված 

միջոցառումներ՝ 

 Աստիճանավանդակում տեղադրվել են մետաղապլաստե դռներ և 

պատուհաններ, աստիճանավանդակները դրսի սառը օդից 

մեկուսացնելու համար: 

 Ընդհանուր օգտագործման տարածքներում վերականգնվել է 

լուսավորության համակարգը, որը համալրվել է շարժման տվիչներով 

(motion sensor): 

 Աջափնյակի Հալաբյան փ. #9/1 շենքի բնակելի առաջին հարկի 

հատակի կոնսոլային մասը ջերմամեկուցվել է 50մմ հաստությամբ 

փրփրապոլիստիրոլով: 

Գնահատվել/հաշվարկվել է վերը նշված միջոցառումների իրականացման 

արդյունքում դիտարկվող շենքերի էներգետիկ բնութագրերի բարելավման 

մակարդակը՝ 

Աղյուսակ 1. Ցուցադրական շենքերում ջեռուցման և օդափոխության համար ջերմային էներգիայի 
տեսակարար ծախսը միջոցառումների իրականացումից առաջ և հետո 

Հասցե 

Միջոցառումներից 

առաջ, 

կՎտժ/մ2·տարի 

Միջոցառումներից 

հետո, 

կՎտժ/մ2·տարի 

Էներգետիկ 

բնութագրի 

բարելավում, % 

Ավան, Թումանյան թաղ. #6/1 129 123 5 

Աջափնյակ, Հալաբյան #9/1 108 101 6 

Ավան Առինջ 1 միկրոշրջան #1/4 162 159 2 
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Առաջադրանքի իրականացման մեթոդաբանություն 

 

Ըստ առաջադրանքի հարկավոր է իրականացնել ուսումնասիրություն այն 

շենքերում, որտեղ ԲԲՇԷԱԲ ծրագրով իրականացվել են 

էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված վերանորոգման 

աշխատանքներ:  

Ծրագրի շրջանակներում թվով 6 բազմաբնակարան շենքերում 

իրականացվել են էներգախնայողության աշխատանքներ, որոնցից 3-ում 

նախատեսված է իրականացնել կատարված աշխատանքների 

արդյունավետության ուսումնասիրություն/մոնիտորինգ:  

Մոնիտորինգի հիմնական նպատակն է գնահատել շենքերի 

էներգաարդյունավետության ներկա մակարդակը, համեմատել այն նմանատիպ 

շենքերի էներգաարդյունավետության մակարդակի հետ՝ օգտագործելով տարբեր 

մեթոդներ/մոտեցումներ: Սույն հաշվետվության մեջ տեղ են գտել պայմանագրով 

նախատեսված աշխատանքների իրականացման նկարագրությունը և 

արդյունքները: 

Պատվիրատուի հետ համատեղ ընտրվել են երեք շենքեր, որոնցում 2014-

2015թ. ընթացքում իրականացվել են էներգաարդյունավետության բարձրացմանն 

ուղղված որոշակի միջոցառումներ: 

Ուսումնասիրության համար ամեն շենքի համար գնահատումն 

իրականացնվել է երեք տարբեր մոտեցումներով, կիրառելով հետևյալ 

մեթոդաբանությունը՝ 

Հաշվարկային մոտեցում 

Այս մոտեցման կիրառմամբ ընտրված շենքերի համար 

էներգաարդյունավետության ներկա մակարդակը, խնայողություններն ու 

իրականացված միջոցառումների արդյունավետության գնահատումն 

իրականացվել են հիմնավորված հաշվարկների միջոցով:  

Հաշվարկների հիմքում դրվել են ցուցադրական և համեմատվող շենքերի 

մասին առկա օբյեկտիվ և նախագծային տվյալները, ինչպես նաև էներգակիրների 

սպառման մասին մատակարարող ընկերությունների («Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ 

և «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ) համապատասխան մասնաճյուղերի 

կողմից ԲԲՇԷԱԲ ծրագրի աջակցությամբ ստացված պաշտոնական տվյալների 

վերլուծության արդյունքները:  

Այս եղանակով որոշվել է նաև միջոցառումների իրականացման հետևանքով 

առաջացած ուղղակի դրամային խնայողությունները: 
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Չափողական մոտեցում  

Այս դեպքում գնահատումն իրականացվում է ողջ ջեռուցման 

ժամանակահատվածի կամ մի որևէ ընտրված բնութագրական 

ժամանակահատվածի ընթացքում դիտարկվող շենքի և զուգահեռաբար նաև որևէ 

մի նմանատիպ շենքի համեմատության հիման վրա: 

Համեմատական շենք ընտրելու կարևոր նախապայմաններից է 

ուսումնասիրվող շենքին համանման նախագիծը/տիպը, հնարավորինս բարձր 

բնակեցվածության մակարդակը, մոտակայքում գտնվելը և այլն: 

Այդ համեմատության նպատակով դիտարկվող և համեմատական շենքերի 

բնութագրող /առաջին հարկ, վերջին հարկ, անկյունային դասավորություն և այլն/ 

բնակարաններում տեղադրվում են հատուկ ջերմաստիճանը ավտոմատ գրանցող 

սարքեր /data logger/:  

Դրանց միջոցով ամբողջ տրված ժամանակահատվածի ընթացքում 

հավաքագրվել են տեղադրված վայրում ջերմաստիճանի /իսկ անհրաժեշտության 

դեպքում նաև հարաբերական խոնավության/ վերաբերյալ օբյեկտիվ փաստացի 

տվյալները:  

Հավաքագրված տվյալների վերծանումից, դասակարգումից և 

վերլուծությունից հետո – հաշվարկվել է այսպես կոչված փաստացի 

հարմարավետության մակարդակը: Վերջինս դիտարկվող շենքի համար 

համեմատվել է «համեմատական» շենքի ինչպես նաև գործող նորմերով 

սահմանված պահանջների հետ: Տրվել են համապատասխան եզրակացություններ 

և առաջարկություններ: 

 

Որակական մոտեցում/գնահատում 

 

Բացի պայմանագրով ամրագրված և վերը նկարագրված «քանակական» 

մոտեցումներից, կիրառվել է նաև կատարված աշխատանքների «որակական» 

գնահատում: 

Այն իրականացվել է /հավասար պայմաններում/ ինֆրակարմիր 

տեսախցիկի միջոցով նկարահանելով դիտարկվող և համեմատական շենքերը 

(տես նկարներ 5, 6, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21): 

Որակական գնահատականի համար կիրառվել է նաև (TESTO մակնիշի 

հատուկ ջերմաչափ, որով հավասար պայմաններում չափվել են դիտարկվող և 

համեմատական շենքերի աստիճանավանդակներում և այլ ընդհանուր 

տարածքներում օդի ջերմաստիճանները: 
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Իրականացված էներգախնայողության աշխատանքների վերլուծություն   

 

Իրականացված աշխատանքների արդյունքների հիման վրա՝ հաշվետվությամբ 

ներկայացվում է. 

- էներգախնայողության իրականացված աշխատանքների արժեքը՝ ներառյալ 

նյութերի, սարքերի, աշխատավարձի և այլ անհրաժետ նյութերի արժեքները 

/ծրագրի կողմից տրամադրված տեղեկատվության հիման վրա/:  

- պարզ հետգնման ժամանակահատվածները իրականացված միջոցառումների 

համար ինչպես էլեկտրական էներգիայի այնպես էլ բնական գազի միջոցով 

ջեռուցումն իրականացնելու տարբերակների համար: 

Աշխատանքների իրականացման փաստացի ժամանակացույցը. 
 

## Գործողություններ 

Ամիսներ/ 

տասնօրյակներ 

Փետ Մար Ապր Մայ Հուն 

1 
Պայմանագրի ստորագրում, մեթոդաբանության քննարկում և 

համ աձայնեցում 
                              

2 

Ուսումնասիրության ենթակա շենքերի ընտրություն ՀՖՀԱ կողմից, 

նաև համեմատական շենքերի առաջարկ , քննարկում և 

հաստատում 

                              

3 

Շենքերի վերաբերյալ ելքային տվյալների ձեռք բերում, դրանց 

ճարտարապետական նախագծերը և բնակեցվածության բաշխումը 

և այլն 

                              

4 

Շենքերի վերաբերյալ 2013-2015թթ. ըստ բնակարանների 

էներգակիրների ամսական ծախսերի տվյալների ձեռք բերում /ՀՖՀԱ 

աջակցությամբ/ 

                              

5 

Շենքերի վերաբերյալ 2015-2016թթ. ըստ բնակարանների 

էներգակիրների ամսական ծախսերի տվյալների ձեռք բերում /ՀՖՀԱ 

աջակցությամբ/ 

                              

6 

Էներգասպառման տվյալների վերլուծություն, շենքերի բազային գծի 

կառուցում, էներգաարդյունավետության (ԷԱ) բազային վիճակի 

ցուցանիշների հաշվարկ 

                              

7 

Իրականացված ԷԱ միջոցառումների ուսումնասիրություն, 

էներգաարդյունավետության առկա վիճակի ցուցանիշների 

հաշվարկ  

                              

8 

Էներգիայի և դրամի խնայողության գնահատում՝ ԷԱ յուրաքանչյուր 

իրականացված միջոցառման համար, CO2-ի արտանետումների 

կրճատման գնահատում 

                              

9 
Տվյալների գրանցման սարքերի (HOBOs, data loggers) տեղադրում 

դիտարկվող և համեմատական շենքերում 
                              

10 
Տվյալների գրանցման սարքերի (HOBOs, data loggers) հավաքում 

դիտարկվող և համեմատական շենքերից 
                              

11 

Պարբերական գործիքային չափումների իրականացում շենքերի 

ընդհանուր տարածքներում /մուտքեր, աստիճանավանդակներ, 

հարթակներ/ 

                              

12 

Հավաքագրված տվյալների վերծանում և վերլուծություն, 

հարմարավետության մակարդակների գնահատում դիտարկվող և 

համեմատական շենքերում 

                              

13 
ՀՖՀԱ-ին նախնական հաշվետվության ներկայացում, 

դիտողությունների ստացում 
                              

14 
Վերջնական լրամշակված հաշվետվության ներկայացում ՀՖՀԱ-ին 

հաշվի առնելով ստացված դիտողությունները 
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Ընդհանուր տեղեկատվություն շենքերի մասին 

 

Ավան, Թումանյան թաղ. #6/1 շենք 

 

Շենքը 9 հարկանի է, կանստրուկտիվ լուծումը՝ կարկասային /111 սերիա/, ունի 2 

մուտք, 3,290մ2 ընդհանուր մակերես: Շենքում առկա են 19 հատ մեկ սենյականոց, 17 

հատ երկու սենյականոց, 2 հատ երեք սենյականոց և 17 հատ չորս սենյականոց 

բնակարաններ: Շենքը շահագործման է հանձնվել 1978թ.-ին: 
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Ավան Առինջի 1-ին միկրոշրջանի #1/4 շենք 

 

Շենքը 14 հարկանի է, կանստրուկտիվ լուծումը՝ կարկասային, ունի 2 մուտք, 

4,880մ2 ընդհանուր մակերես: Շենքում առկա են 14 հատ մեկ սենյականոց, 17 հատ երկու 

սենյականոց, 7 հատ երեք սենյականոց և 13 հատ չորս սենյականոց բնակարաններ 

Շենքը շահագործման հանձնվել 1979թ.-ին: 

 

  

 

 

 

  

1/4 
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Աջափնյակ, Հալաբյան փ. #9/1 շենք 

 

Շենքը 12 հարկանի է, կանստրուկտիվ լուծումը՝ կարկասային /հարկերի 

բարձրացման մեթոդով/, ունի 2 մուտք, 8153մ2 ընդհանուր մակերես: Շենքում առկա են 

22 հատ մեկ սենյականոց, 88 հատ երկու սենյականոց և 22 հատ երեք սենյականոց 

բնակարաններ: Շենքը շահագործման հանձնվել 1975թ.-ին: 

 

 

 

Շենքերի տեխնիկական անձնագրերը տրված են 2-րդ հավելվածում: 

 

  

9/1 
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Կլիմայական պայմաններ և ջերմատեխնիկական ցուցանիշներ 

«Շինարարական կլիմայաբանություն» ՀՀՇՆ II-7.01-2011 շինարարական նորմերի 

համաձայն Երևանում ջեռուցման ժամանակաշրջանը տևում է 140 օր: Այդ ընթացքում 

արտաքին օդի միջին ջերմաստիճանը +1°C է, իսկ առավել ցուրտ հնգօրյակի միջին 

ջերմաստիճանը` -19°C:  

«Շինարարական ջերմաֆիզիկա պատող կոնստրուկցիաների» ՀՀՇՆ II-7.02-95 

նախագծման նորմերի համաձայն Երևանում կառուցված բնակելի շենքերի պատող 

կոնստրուկցիաների համար պահանջվող նվազագույն ջերմափոխանցման 

դիմադրությունները տրված են աղյուսակ 2Աղյուսակ 2-ում: 

Աղյուսակ 2. Շենքերի պատող կոնստրուկցիաների ջերմափոխանցման պահանջվող 
դիմադրությունները 

Պատող կոնստրուկցիաներ 
Պահանջվող արժեքները 

(մ2·°C)/Վտ 

Պատեր 2.46 
Վերնածածկեր և արտաքին օդից մեկուսացնող ծածկեր 3.53 
Սառը նկուղների և ձեղնահարկերի ծածկեր 3.23 
Պատուհաններ, պատշգամբների դռներ 0.39 

 

Ավան, Թումանյան թաղ. #6/1 շենք 

Շենքի նկարագրություն միջոցառումներից առաջ 
 

Պատող կոնստրուկցիաներ 

1. Արտաքին պատեր 

Շենքի արտաքին պատերը կազմված են 300մմ հաստությամբ պանելներից և 700մմ 

հաստությամբ սյուներից և հեծաններից, որոնց համար ջերմամեկուսացում 

նախատեսված չի եղել: 

2. Բնակարանների պատուհաններ  

Տեղադրված են մետաղապլաստե և փայտյա պատուհաններ: Բնակարանների բաց 

պատշգամբները ապակեպատված են: 

3. Հատակներ և ծածկեր  

Շենքի առաջին հարկի հատակը և վերին հարկի ծածկը կազմված են 220մմ 

հաստությամբ կլորանցքավոր պանելներից, որոնց համար ջերմամեկուսացում 

նախատեսված չի եղել: 

4. Ընդհանուր միջանցքներ և աստիճանավանդակներ 

Աստիճանավանդակներում, ինչպես նաև հարթակների գերակշռող մասում, 

բացակայում են նախագծով նախատեսված դռներն ու պատուհանները:  
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Ջեռուցում 

Շենքի բնակարանների ջեռուցումն իրականացվում է ներտնային անհատական 

ջեռուցման սարքերով ինչպես նաև թաղամասային կենտրոնացված 

ջերմամատակարարման համակարգով (ՀայՌուսԿոգեներացիա):  

Օդափոխություն 

Շենքի խոհանոցներում և սանհանգույցներում իրականացված է բնական օդափո-

խություն: 

Շենքում իրականացված միջոցառումների նկարագրություն  

1. Ընդհանուր միջանցքներ և աստիճանավանդակներ 

Աստիճանավանդակում տեղադրվել են մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, 

աստիճանավանդակները դրսի սառը օդից մեկուսացնելու համար: 

2.  Լուսավորություն 

Ընդհանուր օգտագործման տարածքներում վերականգնվել է լուսավորության 

համակարգը, որը համալրվել է շարժման տվիչներով (motion sensor): 

Շենքի էներգասպառման կառուցվածք 

Շենքի էներգասպառման (էլեկտրաէներգիա, բնական գազ, ջերմային էներգիա) 

հաշվառումը իրականացվում է բնակարանային մակարդակով: 

Աղյուսակ 3. Շենքում էներգակիրների փաստացի ծախսն ըստ ուղղությունների ԷԱ բարձրացման 
միջոցառումների իրականացումից առաջ և հետո  

Բնակարաններում 

Էներգակիրների փաստացի 

ծախսն ըստ ուղղությունների 

Համեմատական շենք  

(Ավան, Թումանյան 

#13/1) 

Ցուցադրական շենք  

(Ավան, Թումանյան #6/1) 

միջոցառումներից 

առաջ 

միջոցառումներից 

հետո 

կՎտժ % կՎտժ % կՎտժ % 

Ջեռուցում 242 151 46 245 124 49 215 229 45 

Տաք  ջրամատակարարում 107 390 20 115 790 22 121 489 26 

Կերակրի պատրաստում 107 194 20 68 776 14 64 357 13 

Լուսավորություն և 

կենցաղային տեխնիկա 
71 152 13 71 152 14 71 152 15 

Հովացում 3 293 1 4 537 1 4 716 1 

Ընդամենը 531 180 100 505 379 100 476 943 100 
 

Ցուցադրական և համեմատվող շենքերում էներգասպառման գրաֆիկական 

պատկերը բերված է 1 և 2 նկարներում: 
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Նկար 1. Էներգակիրների ծախսն ըստ սպառման ուղղությունների համեմատական և ցուցադրական 
շենքերում՝ ԷԱ միջոցառումների իրականացումից առաջ և հետո  

 
 

Նկար 2. Ցուցադրական շենքում էներգակիրների ծախսն ըստ ուղղությունների ԷԱ միջոցառումների 
իրականացումից հետո 

 

Շենքի էներգետիկ ցուցանիշների վերլուծություն 

 Շենքի ջերմային հարմարավետության մակար-

դակը ջեռուցման ժամանակաշրջանում կազմել է մոտ 

73% (100% հարմարավետության մակարդակը 

համարվում է՝ ներքին ջերմաստիճանի 20 °C-ի, շենքը 

ամբողջ ծավալով ջեռուցելու և ջեռուցման 

ժամանակաշրջանի տևողության՝ 140 օր պայմանների 

ապահովումը): 

Բնակարանների, ընդհանուր օգտագործման 

տարածքների և արտաքին միջավայրի 

ջերմաստիճանները և էներգասպառման տվյալները 

բերված են աղյուսակ 4-ում: 

 

0 100 200 300 400 500 600

Ցուցադրական շենք, 

միջոցառումներից հետո 

Ցուցադրական շենք, 

միջոցառումներից առաջ 

Համեմատական շենք 

հազար կՎտժ/տարի 

Ջեռուցում Կերակրի պատրաստում 

Տաք ջրամատակարարում Լուսավորություն և կենցաղային տեխնիկա 

Հովացում 

45% 

14% 

15% 

25% 

1% 

Ջեռուցում 

Կերակրի պատրաստում 

Տաք ջրամատակարարում 

Լուսավորություն և կենցաղային տեխնիկա 

Հովացում 

 
Նկար 3. Աստիճանավանդակի օդի 
ջերմաստիճանի մոնիթորինգը, 
20.02.2016թ. 
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Աղյուսակ 4. Համեմատվող և ցուցադրական շենքերում գրանցված ջերմաստիճանների միջինացված 

արժեքները 

Անվանում 

Ցուցանիշները 

Ավան, Թումանյան 

#13/1 շենք 

(համեմատվող) 

Ավան, Թումանյան 

#6/1 շենք 

(ցուցադրական) 

Նորմատիվ 

Բնակարաններում օդի ջերմաստիճան, °C 18.6 17.3 20 

Աստիճանավանդակներում օդի 

ջերմաստիճան, °C 
10.6 13.3 16 

Արտաքին օդի ջերմաստիճան, °C 5.26 1 

Ջեռուցման և օդափոխման համար 

ջերմային էներգիայի ծախսը, կՎտժ/տարի 
289 340 233 120 450 170 

 

Աղյուսակ 4Աղյուսակ 4-ից երևում է, որ աստիճանավանդակների  ջերմաստինճանը 

էներգաարդյունավետության բարձրացման միջոցառումներից հետո բարձրացել է՝ 

ապահովելով աստիճանավանդակներում հարմարավետության մակարդակի աճ: 

Արտաքին օդի ջերմաստիճանը ջեռուցմանը սեզոնի ընթացքում եղել է ավելի բարձր 

քան նորմատիվային ջերմաստիճանը և բնակարանների միջին ջերմաստիճանները 

ավելի ցածր են քան նորմատիվայինը, որի հետևանքով 2015-2016թթ. ջեռուցման և 

օդափոխման համար ջերմային էներգիայի փաստացի ծախսն ավելի փոքր է քան 

նորմատիվ պահանջը: 

 

Նկար 4. Ցուցադրական շենքի բնակարաններում և դրսի օդի ջերմաստիճանների միջինացված տվյալները 
օրական կտրվածքով, 2015-2016թթ. ջեռուցման սեզոնի ընթացքում 

Նկար 4-ում բերված են ցուցադրական շենքի ներսում և դրսում տեղադրված 

ջերմաստիճանը ավտոմատ գրանցեղ սարքերի միջոցով ստացված տվյալների 

միջինացված արժեքները օրական կտրվածքով: 

 

Շենքի արտաքին պատող կոնստրուկցիաների ջերմային պաշտպանության 

վիճակը հետազոտվել է ջերմացույցով (Testo 875-2):  
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°C 
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Տրված լուսանկարներում երևում են շենքի պատող կոնստրուկցիաներից ջերմային 

կորուստների ինֆրակարմիր պատկերները, մասնավորապես կապույտ երանգը ցույց է 

տալիս որ այդ հատվածում ջերմային կորուստները քիչ են, իսկ դեղին և կարմիր 

երանգները  ցույց են տալիս որ այդ հատվածում ջերմային կորուստները շատ են: 

 

Նկար 5.  Ավան վարչական շրջան, Թումանյան 
թաղ. #13/1 շենք: 26.01.2016թ.: 

Նկար 6. Ավան վարչական շրջան, Թումանյան թաղ. 
#6/1 շենք: 26.01.2016թ.: 

  

  

Նկար 5-ում շրջանակներով ցույց են տրված փոխարինված պատուհանները: 

Ակնհայտ երևում է ջերմային էներգիայի կորուստների նվազեցումը համեմատած նկար 

նկար6-ում պատկերված համեմատական շենքի հետ: 

Շենքում իրականացված ԷԱ բարձրացման միջոցառումների հետ կապված 

տնտեսական ցուցանիշները բերված են ստորև աղյուսակում: 

 
Աղյուսակ 5. Շենքում իրականացված ԷԱ բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների տնտեսական 
ցուցանիշները 

Իրականացված 

միջոցառումների արժեք, հազար 

ՀՀ դրամ 

Ներքին 

շահութաբերության 

նորմը (IRR), % 

Զուտ բերված 

արժեքը (NPV), 

հազար ՀՀ 

դրամ 

Դիսկոնտավորված 

հետգնման 

ժամկետ, տարի 

Պարզ 

հետգնման 

ժամկետ, 

տարի 

2 8001 1 -1 070 15.3 6.9 

                                                           
1 Ս ո ւ յ ն  ար ժ ե ք ն ե ր ը  հ ա շ վ ար կ վ ե լ  է  3-ր դ  հ ավ ե լ վ ա ծ ո ւ մ  բ ե ր վ ած  

ն ախահ աշ ի վ ն ե ր ի  մ ի ջ ի ց  առ ան ց ն աց ն ե լ ո վ  մ ի ա յ ն  

է ն ե ր գ աար դ յ ո ւ ն ավ ե տո ւ թ յ ա ն  բ ար ձ ր աց մ ան  ո ւ ղ ղ վ ած  ծ ախ ս ե ր ը  
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Շենքի էներգետիկ ցուցանիշների համեմատությունը բերված է աղյուսակ 6-ում: 

 
Աղյուսակ 6. Շենքի ջեռուցման և օդափոխության համար ծախսվող ջերմային էներգիայի ցուցանիշները 

Ցուցանիշ 

Ցուցանիշի 

նորմավորվող 

արժեք2 

Ցուցանիշի արժեք 

միջոցառումներից 

առաջ 

Ցուցանիշի արժեք 

միջոցառումներից 

հետո 

Ցուցանիշի 

փաստացի 

արժեք 

Շենքում ջեռուցման և օդափոխության համար 

ջերմային էներգիայի տեսակարար ծախսը, կՎտժ/մ2 

տարի 
30 129 123 63 

Շենքում ջեռուցման և օդափոխման համար ջերմային 

էներգիայի ծախսը, կՎտժ/տարի 
108 342 472 215 450 170 233 120 

Էներգետիկ աուդիտի հիման վրա կազմվել է շենքի էներգետիկ անձնագիրը, որը 

բերված է 4-րդ հավելվածում: 

Շենքում ջերմային էներգիայի տեսակարար ծախսի ցուցանիշը միջոցառումների 

իրականացումից առաջ և հետո կազմել է համապատասխանաբար 129 կՎտժ/մ2 տարի և 

123 կՎտժ/մ2 տարի: Այսինքն 1մ2 հաշվարկով ծախսվող ջերմային էներգիան նվազել է 6-

կՎտժ-ով կամ մոտ 5%-ով: 

 

  

                                                           
2  

Ց ո ւ ց ան ի շ ի  

ն ո ր մ ավ ո ր վ ո
ղ  ար ժ ե ք  

Ց ո ւ ց ան ի շ ն ե ր ի  ար ժ ե ք ն ե ր ը  Հ Հ Շ Ն  II-7.02-95 “Շ ի ն ար ար ակ ան  

ջ ե ր մ աֆ ի զ ի կ ա  շ ե ն ք ե ր ի  պատո ղ  կ ո ն ս տր ո ւ կ ց ի ան ե ր ի  

ն ախագ ծ մ ան  ն ո ր մ ե ր ”-ի  հ ամ աձ ա յ ն : 100 % հ ար մ ար ավ ե տո ւ թ յ ա ն  

մ ակ ար դ ակ ի  պա յ մ ան ն ե ր ո ւ մ  (ն ե ր ք ի ն  ջ ե ր մ աս տի ճ ան ը  20 °C, 

դ ր ս ի  օ դ ի  ջ ե ր մ աս տի ճ ան ը  1 °C, ջ ե ռ ո ւ ց վ ո ւ մ  է  շ ե ն ք ի  ամ բ ո ղ ջ  

ծ ավ ա լ ը , ջ ե ռ ո ւ ց մ ան  ժ ամ ան ակ աշ ր ջ ան ի  տև ո ղ ո ւ թ յ ո ւ ն ը ՝  140 

օ ր ) 

Ց ո ւ ց ան ի շ ի  

ար ժ ե ք  

մ ի ջ ո ց առ ո ւ մ
ն ե ր ի ց  առ աջ  

Ց ո ւ ց ան ի շ ն ե ր ի  ար ժ ե ք ն ե ր ը  շ ե ն ք ի  չ ափագ ր վ ած  

(պատշ գ ամ բ ն ե ր ը  փակ  վ ի ճ ակ ո ւ մ ) տար բ ե ր ակ ի  տվ յ ա լ ն ե ր ի  

հ ամ աձ ա յ ն , 100% հ ար մ ար ավ ե տո ւ թ յ ան  մ ակ ար դ ակ ի  

պա յ մ ան ն ե ր ո ւ մ  (ն ե ր ք ի ն  ջ ե ր մ աս տի ճ ան ը  20 °C, դ ր ս ի  օ դ ի  

ջ ե ր մ աս տի ճ ան ը  1 °C, ջ ե ռ ո ւ ց վ ո ւ մ  է  շ ե ն ք ի  ամ բ ո ղ ջ  ծ ավ ա լ ը , 

ջ ե ռ ո ւ ց մ ան  ժ ամ ան ակ աշ ր ջ ան ի  տև ո ղ ո ւ թ յ ո ւ ն ը ՝  140 օ ր ): 

Ց ո ւ ց ան ի շ ի  

ար ժ ե ք  

մ ի ջ ո ց առ ո ւ մ
ն ե ր ի ց  հ ե տո  

Ց ո ւ ց ան ի շ ն ե ր ի  ար ժ ե ք ն ե ր ը  շ ե ն ք ո ւ մ  

է ն ե ր գ աար դ յ ո ւ ն ավ ե տո ւ թ յ ան  բ ար ձ ր աց մ ան  

մ ի ջ ո ց առ ո ւ ն մ ե ր ի  ի ր ակ ան աց ո ւ մ ի ց  հ ե տո  և  100% 

հ ար մ ար ավ ե տո ւ թ յ ան  մ ակ ար դ ակ ի  պայ մ ան ն ե ր ո ւ մ  (ն ե ր ք ի ն  

ջ ե ր մ աս տի ճ ան ը  20 °C, դ ր ս ի  օ դ ի  ջ ե ր մ աս տի ճ ան ը  1 °C, 

ջ ե ռ ո ւ ց վ ո ւ մ  է  շ ե ն ք ի  ամ բ ո ղ ջ  ծ ավ ա լ ը , ջ ե ռ ո ւ ց մ ան  

ժ ամ ան ակ աշ ր ջ ան ի  տև ո ղ ո ւ թ յ ո ւ ն ը ՝  140 օ ր ) 

Ց ո ւ ց ան ի շ ի  

փաս տաց ի  

ար ժ ե ք  

Ց ո ւ ց ան ի շ ն ե ր ի  ար ժ ե ք ն ե ր ը  շ ե ն ք ո ւ մ  

է ն ե ր գ աար դ յ ո ւ ն ավ ե տո ւ թ յ ան  բ ար ձ ր աց մ ան  

մ ի ջ ո ց առ ո ւ ն մ ե ր ի  ի ր ակ ան աց ո ւ մ ի ց  հ ե տո  և  

հ ար մ ար ավ ե տո ւ թ յ ան  փաս տաց ի  մ ակ ար դ ակ ի  պա յ մ ան ն ե ր ո ւ մ : 

(ն ե ր ս ի  փաս տաց ի  չ ափվ ած  ջ ե ր մ աս տի ճ ան , դ ր ս ի  օ դ ի  

ջ ե ր մ աս տի ճ ան ը  5.3 °C, ջ ե ռ ո ւ ց վ ո ւ մ  է  շ ե ն ք ի  ամ բ ո ղ ջ  ծ ավ ա լ ը , 

ջ ե ռ ո ւ ց մ ան  ժ ամ ան ակ աշ ր ջ ան ի  տև ո ղ ո ւ թ յ ո ւ ն ը ՝  140 օ ր ) 
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Աջափնյակ, Հալաբյան  #9/1 շենք  

Շենքի նկարագրություն միջոցառումներից առաջ 

Պատող կոնստրուկցիաներ 

1. Արտաքին պատեր 

Շենքի արտաքին պատերը կազմված են 300մմ հաստությամբ պանելներից, որոնց 

մեջ տեղադրված է ջերմամեկուսիչ նյութ3, սակայն ջերմամեկուսացումն իրականացված 

է թերի (տես ջերմագրաֆիկական պատկերները 11-րդ և 12-րդ նկարներում): 

2. Բնակարանների պատուհաններ  

Տեղադրված են մետաղապլաստե և փայտյա պատուհաններ: Բնակարանների բաց 

պատշգամբները ապակեպատված են: 

3. Հատակներ և ծածկեր 

Շենքի առաջին հարկի հատակը և վերին հարկի ծածկը կազմված են 220մմ 

հաստությամբ կլորանցքավոր պանելներից, որոնց համար ջերմամեկուսացում 

նախատեսված չի եղել: 

4. Ընդհանուր միջանցքներ և աստիճանավանդակներ 

Աստիճանավանդակներում, ինչպես նաև հարթակների գերակշռող մասում, 

բացակայում են նախագծով նախատեսված դռներն ու պատուհանները: 

Ջեռուցում 

Շենքի բնակարանների ջեռուցումը հիմնականում իրականացվում է ներտնային 

անհատական ջեռուցման սարքերով:  

Օդափոխություն 

Շենքի խոհանոցներում և սանհանգույցներում իրականացված է բնական օդափո-

խություն: 

Շենքում իրականացված միջոցառումների նկարագրություն  

1. Ընդհանուր միջանցքներ և աստիճանավանդակներ 

Աստիճանավանդակներում տեղադրվել են մետաղապլաստե պատուհաններ, 

աստիճանավանդակները դրսի սառը օդից մեկուսացնելու համար: 

2. Առաջին հարկի հատակ  

Շենքի առաջին բնակելի հարկի հատակի կոնսոլային մասը ջերմամեկուցվել է 50մմ 

հաստությամբ փրփրապոլիստիրոլով: 

3. Լուսավորություն 

                                                           
3 Շ ե ն ք ի  ջ ե ր մ աց ո ւ յ ց ա յ ի ն  հ ե տազ ո տո ւ թ յ ա ն  ար դ յ ո ւ ն ք ո ւ մ  պար զ վ ե ց , ո ր  այ ս  

շ ե ն ք ի  պան ե լ ն ե ր ն  ար տադ ր վ ե լ  ե ն  ջ ե ր մ ամ ե կ ո ւ ս ի չ  ն յ ո ւ թ ի  կ ի ր առ մ ամ բ : 
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Ընդհանուր օգտագործման տարածքներում վերականգնվել է լուսավորության 

համակարգը, որը համալրվել է շարժման տվիչներով (motion sensor): 

Շենքի էներգասպառման կառուցվածք 

Շենքի էներգասպառման (էլեկտրաէներգիա, բնական գազ) հաշվառումը 

իրականացվում է բնակարանային մակարդակով: 

Աղյուսակ 7. Շենքում էներգակիրների փաստացի ծախսն ըստ ուղղությունների ԷԱ բարձրացման 
միջոցառումների իրականացումից առաջ և հետո,  

Բնակարաններում 

Էներգակիրների փաստացի 

ծախսն  ըստ ուղղությունների 

Համեմատական շենք  

(Աջափնյակ, 

Շինարարների #15/2) 

Ցուցադրական շենք 

(Աջափնյակ, Հալաբյան #9/1) 

միջոցառումներից 

առաջ 

միջոցառումներից 

հետո 

կՎտժ % կՎտժ % կՎտժ % 

Ջեռուցում 433 890 41 445 200 40 434 394 39 

Տաք ջրամատակարարում 287 729 27 319 760 29 317 833 27 

Կերակրի պատրաստում 165 103 15 166 612 14 184 900 17 

Լուսավորություն և 

կենցաղային տեխնիկա 
173 929 16 173 929 16 173 929 16 

Հովացում 7 753 1 11 130 1 7 391 1 

ԸՆդամենը 1 068 404 100 1 116 631 100 1 118 447 100 
 

Ցուցադրական և համեմատվող շենքերում էներգասպառման գրաֆիկական 

պատկերը բերված է 7 և 8 նկարներում: 
 

Նկար 7.  Էներգակիրների ծախսն ըստ նպատակային սպառման համեմատական շենքում և 
ցուցադրական շենքում՝ ԷԱ միջոցառումների իրականացումից առաջ և հետո

 

 

Նկար 8. Ցուցադրական շենքում էներգակիրների ծախսն ըստ նպատակային սպառման ԷԱ 
միջոցառումների իրականացումից հետո 

0 200 400 600 800 1000 1200

Ցուցադրական շենք, 

միջոցառումներից հետո 

Ցուցադրական շենք, 

միջոցառումներից առաջ 

Համեմատական շենք 

հազար կՎտժ/ տարի 

Ջեռուցում Կերակրի պատրաստում 

Տաք ջրամատակարարում Լուսավորություն և կենցաղային տեխնիկա 

Հովացում 
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Շենքի էներգետիկ ցուցանիշների վերլուծություն 

Շենքի ջերմային հարմարավետության մակար-

դակը ջեռուցման ժամանակաշրջանում կազմել է մոտ 

89% (100% հարմարավետության մակարդակը 

համարվում է՝ ներքին ջերմաստիճանի 20 °C-ի, շենքը 

ամբողջ ծավալով ջեռուցելու և ջեռուցման 

ժամանակաշրջանի տևողության՝ 140 օր պայմանների 

ապահովումը): 

Բնակարանների, ընդհանուր օգտագործման 

տարածքների և արտաքին միջավայրի 

ջերմաստիճանները և էներգասպառման տվյալները 

բերված են աղյուսակ 8-ում:   
 
Աղյուսակ 8. Համեմատվող և ցուցադրական շենքերում գրանցված ջերմաստիճանների միջինացված 
արժեքները 

Անվանում 

Ցուցանիշները 

Աջափնյակ, Շինարարների 

#15/2 շենք (համեմատվող) 

Աջափնյակ, Հալաբյան 

#9/1 շենք 

(ցուցադրական) 

Նորմատիվ 

Բնակարաններում օդի ջերմաստիճան, °C 18.7 18.5 20 

Աստիճանավանդակներում օդի 

ջերմաստիճան, °C 
10.8 13.8 16 

Արտաքին օդի ջերմաստիճան, °C 5.26 1 

Ջեռուցման և օդափոխման համար ջերմային 

էներգիայի ծախսը, կՎտժ/տարի 
523 411 475 236 825 984 

 

Աղյուսակ 8-ից երևում է, որ աստիճանավանդակների ջերմաստինճանը 

էներգաարդյունավետության բարձրացման միջոցառումներից հետո բարձրացել է՝ 

ապահովելով աստիճանավանդակներում հարմարավետության մակարդակի աճ: 

Արտաքին օդի ջերմաստիճանը ջեռուցմանը սեզոնի ընթացքում եղել է ավելի բարձր 

քան նորմատիվային ջերմաստիճանը և բնակարանների միջին ջերմաստիճանները 

ավելի ցածր են քան նորմատիվայինը, որի հետևանքով 2015-2016թթ. ջեռուցման և 

օդափոխման համար ջերմային էներգիայի փաստացի ծախսն ավելի փոքր է քան 

նորմատիվ պահանջը: 

39% 

16% 

16% 

28% 

1% 

Ջեռուցում 

Կերակրի պատրաստում 

Տաք ջրամատակարարում 

Լուսավորություն և կենցաղային տեխնիկա 

Հովացում 

 

Նկար 9. Արտաքին օդի 

ջերմաստիճանը, 20.12.2016թ. 
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Նկար 10. Ցուցադրական շենքի բնակարաններում և դրսի օդի ջերմաստիճանների միջինացված 
տվյալները օրական կտրվածքով, 2015-2016թթ. ջեռուցման սեզոնի ընթացքում 

Նկար 10-ում բերված են ցուցադրական շենքի ներսում և դրսում տեղադրված 

ջերմաստիճանը ավտոմատ գրանցեղ սարքերի միջոցով ստացված տվյալների 

միջինացված արժեքները օրական կտրվածքով: 

Շենքի արտաքին պատող կոնստրուկցիաների ջերմային պաշտպանության 

վիճակը հետազոտվել է ջերմացույցով (Testo 875-2): 

Տրված լուսանկարներում երևում են շենքի պատող կոնստրուկցիաներից ջերմային 

կորուստների ինֆրակարմիր պատկերները, մասնավորապես կապույտ երանգը ցույց է 

տալիս որ այդ հատվածում ջերմային կորուստները քիչ են, իսկ դեղին և կարմիր 

երանգները ցույց են տալիս որ այդ հատվածում առկա են զգալի ջերմային կորուստներ:  
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Նկար 11. Աջափնյակ, Շինարարների #15/2: 
26.01.2016թ.: 

Նկար 12. Աջափնյակ, Հալաբյան #9/1:  
26.01.2016թ: 

  

  

Նկար 13. Աջափնյակ, Շինարարների #15/2: 
26.01.2016թ.: 

Նկար 14. Աջափնյակ, Հալաբյան #9/1:  
26.01.2016թ: 
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Շրջանակներով ցույց են տրված փոխարինված պատուհանները, և 

ջերմամեկուսացված կոնսոլային մասը: Ակնհայտ երևում է ջերմային էներգիայի 

կորուստների նվազեցումը համեմատական շենքի հետ, ինչպես նաև պանելների 

«գործարանային» թերի ջերմամեկուսացումը: 

Շենքում իրականացված ԷԱ բարձրացման միջոցառումների հետ կապված 

տնտեսական ցուցանիշները բերված են ստորև աղյուսակում: 

 
Աղյուսակ 9. Շենքում իրականացված ԷԱ բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների տնտեսական 
ցուցանիշները 

Իրականացված 

միջոցառումների արժեք, հազար 

ՀՀ դրամ 

Ներքին 

շահութաբերության 

նորմը (IRR), % 

Զուտ բերված 

արժեքը (NPV), 

հազար ՀՀ 

դրամ 

Դիսկոնտավորված 

հետգնման 

ժամկետ, տարի 

Պարզ 

հետգնման 

ժամկետ, 

տարի 

1 600 42 1 800 2 1.7 

 

Շենքի էներգետիկ ցուցանիշների համեմատությունը բերված է աղյուսակ 10-ում: 

Աղյուսակ 10. Շենքի ջեռուցման և օդափոխության համար ծախսվող ջերմային էներգիայի ցուցանիշները 

Ցուցանիշ 

Ցուցանիշի 

պահանջվող 

արժեք 

Ցուցանիշի 

արժեք 

միջոցառումն

երից առաջ 

Ցուցանիշի 

փաստացի 

միջոցառումն

երից հետո 

Ցուցանիշի 

փաստացի 

արժեք 

Շենքում ջեռուցման և օդափոխության համար ջերմային 

էներգիայի տեսակարար ծախսը, կՎտժ/մ2 տարի 24 108 101 58 

Շենքում ջեռուցման և օդափոխման համար ջերմային էներգիայի 

ծախսը, կՎտժ/տարի 198 785 876 805 825 984 475 236 

Էներգետիկ աուդիտի հիման վրա կազմվել է շենքի էներգետիկ անձնագիրը, որը 

բերված է 4-րդ հավելվածում: 

Շենքում ջերմային էներգիայի տեսակարար ծախսի ցուցանիշը միջոցառումների 

իրականացումից առաջ և հետո կազմել է համապատասխա-նաբար 108 կՎտժ/մ2 տարի 

և 101 կՎտժ/մ2 տարի: Այսինքն 1մ2 հաշվարկով ծախս-վող ջերմային էներգիան նվազել է 

7-կՎտժ-ով կամ մոտ 6%-ով:  

Հաշվարկներ են իրականացվել նաև ցուցադրական շենքում իրականացված 

միջոցառումների ազդեցությունն առանձին գնահատելու հետ կապված, 

մասնավորապես՝ եթե իրականացվեր միայն կոնսոլային հատվածի 

ջերմամեկուսացումը ապա շենքում էներգաարյունավետության ցուցանիշը 

կբարելավվեր ընդամենը 1.6%-ով, իսկ ջեռուցման համար էներգետիկ պահանջարկը 

կնվազեր տարեկան 13 686 կՎտժ-ով: 
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Ավան Առինջ  1 միկրոշրջանի  1/4 շենք  

Շենքի նկարագրություն միջոցառումներից առաջ 

Պատող կոնստրուկցիաներ 

1. Արտաքին պատեր 

Շենքի արտաքին պատերը կազմված են 400մմ հաստությամբ պանելներից, որոնց 

մեջ տեղադրված է ջերմամեկուսիչ նյութ, սակայն ջերմամեկուսացումն իրականացված 

է թերի (տես ջերմագրաֆիկական պատկերները 19 և 20 նկարներում): 

2. Բնակարանների պատուհաններ  

Տեղադրված են մետաղապլաստե և փայտյա պատուհաններ: Բնակարանների բաց 

պատշգամբները ապակեպատված են: 

3. Հատակներ և ծածկեր  

Շենքի առաջին հարկի հատակը և վերին հարկի ծածկը կազմված են 220մմ 

հաստությամբ կլորանցքավոր պանելներից, որոնց համար ջերմամեկուսացում 

նախատեսված չի եղել: 

4. Ընդհանուր միջանցքներ և աստիճանավանդակներ 

Աստիճանավանդակներում, ինչպես նաև հարթակների գերակշռող մասում, 

բացակայում են նախագծով նախատեսված դռներն ու պատուհանները:  

Ջեռուցում 

Շենքի ջերմամատակարարումն իրականացվում է ներտնային անհատական 

ջեռուցման սարքերով:  

Օդափոխություն 

Շենքի խոհանոցներում և սանհանգույցներում իրականացված է բնական օդափո-

խություն: 

Շենքում իրականացված միջոցառումների նկարագրություն  

1. Ընդհանուր միջանցքներ և աստիճանավանդակներ 

Աստիճանավանդակում տեղադրվել են մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, 

աստիճանավանդակները դրսի սառը օդից մեկուսացնելու համար: 

2. Լուսավորություն 

Ընդհանուր օգտագործման տարածքներում վերականգնվել է լուսավորության 

համակարգը, որը համալրվել է շարժման տվիչներով (motion sensor): 

Շենքի էներգասպառման կառուցվածք 

Շենքի էներգասպառման (էլեկտրաէներգիա, ջերմային էներգիա) հաշվառումը 

իրականացվում է բնակարանների մակարդակով: 
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Աղյուսակ 11. Շենքում էներգակիրների փաստացի ծախսն ըստ ուղղությունների ԷԱ բարձրացման 

միջոցառումների իրականացումից առաջ և հետո: 

Բնակարաններում 

Էներգակիրների փաստացի 

ծախսն  ըստ ուղղությունների 

Համեմատական շենք  

(Ավան Առինջ, 1-ին մշ. 

1/1) 

Ցուցադրական շենք 

(Ավան Առինջ, 1-ին մշ. 1/4) 

միջոցառումներից 

առաջ 

միջոցառումներից 

հետո 

Ջեռուցում 368 097 46 405 934 47 374 880 45 

Կերակրի պատրաստում 174 246 22 191 236 22 197 208 24 

Տաք ջրամատակարարում 73 569 9 88 282 10 88 282 11 

Լուսավորություն և 

կենցաղային տեխնիկա 
171 196 22 156 807 17 156 807 19 

Հովացում 8 387 1 18 860 2 8 229 1 

Ընդամենը 795 495 100 861 119 100 825 406 100 

 

Շենքում փաստացի էներգասպառման կառուցվածքը բերված է նկարներ 15-ում և 16-ում: 

Նկար 15. Էներգակիրների ծախսն ըստ նպատակային սպառման համեմատական շենքում և 

ցուցադրական շենքում՝ ԷԱ միջոցառումների իրականացումից առաջ և հետո 

 

  

 0  100  200  300  400  500  600  700  800  900  1,000

Համեմատական շենք 

Ցուցադրական շենք, 

միջոցառումներից առաջ 

Ցուցադրական շենք, 

միջոցառումներից հետո 

հազար կՎտժ/ տարի 

Ջեռուցում Կերակրի պատրաստում 

Տաք ջրամատակարարում Լուսավորություն և կենցաղային տեխնիկա 

Հովացում 
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Նկար 16. Ցուցադրական շենքում էներգակիրների ծախսն ըստ նպատակային սպառման ԷԱ 
միջոցառումների իրականացումից հետո 

 

Շենքի էներգետիկ ցուցանիշների վերլուծություն 

Շենքի ջերմային հարմարավետության 

մակարդակը ջեռուցման ժամանակաշրջանում 

կազմել է 84% (100 % հարմարավետության 

մակարդակը համարվում է՝ ներքին ջերմաստիճանի 

20 °C-ի, շենքը ամբողջ ծավալով ջեռուցելու և 

ջեռուցման ժամանակաշրջանի տևողության՝ 140 օր 

պայմանների ապահովումը): 

Բնակարանների, ընդհանուր օգտագործման 

տարածքների և արտաքին միջավայրի 

ջերմաստիճանները և էներգասպառման տվյալները 

բերված են աղյուսակ 12-ում: 

Աղյուսակ 12. Համեմատվող և ցուցադրական շենքերում գրանցված ջերմաստիճանների միջինացված 
արժեքները 

Անվանում 

Ցուցանիշները 

Ավան Առինջ, 1-ին մշ. 

#1/1 շենք (համեմատվող 

Ավան Առինջ, 1-ին մշ. #1/4 

շենք (ցուցադրական) 
Նորմատիվ 

Բնակարաններում օդի 

ջերմաստիճան, °C 
15.9 17.6 20 

Աստիճանավանդակներում օդի 

ջերմաստիճան, °C 
9.5 12 16 

Արտաքին օդի ջերմաստիճան, °C 5.26 1 

Ջեռուցման և օդափոխման համար 

ջերմային էներգիայի ծախսը, 

կՎտժ/տարի 

325 346 396 574 716 271 

Աղյուսակ 12-ից երևում է, որ աստիճանավանդակների ջերմաստինճանը 

էներգաարդյունավետության բարձրացման միջոցառումներից հետո բարձրացել է՝ 

ապահովելով աստիճանավանդակներում հարմարավետության մակարդակի աճ: 

Արտաքին օդի ջերմաստիճանը ջեռուցման սեզոնի ընթացքում եղել է ավելի բարձր քան 

նորմատիվային ջերմաստիճանը իսկ բնակարանների ներսի օդի միջին 

ջերմաստիճանները ավելի ցածր են քան նորմատիվայինը: Դրա հետևանքով 2015-

45% 

24% 

11% 

19% 

1% 

Ջեռուցում 

Կերակրի պատրաստում 

Տաք ջրամատակարարում 

Լուսավորություն և կենցաղային տեխնիկա 

Հովացում 

 
Նկար 17. Աստիճանավանդակի օդի 

ջերմաստիճանը, 21.02.2016թ. 
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2016թթ. ջեռուցման և օդափոխման համար ջերմային էներգիայի փաստացի ծախսն 

ավելի փոքր է քան նորմատիվ պահանջը: 

Նկար 18. Ցուցադրական շենքի բնակարաններում և դրսի օդի ջերմաստիճանների միջինացված 

տվյալները օրական կտրվածքով, 2015-2016թթ. ջեռուցման սեզոնի ընթացքում

 

Նկար 18-ում բերված են ցուցադրական շենքի ներսում և դրսում տեղադրված 

ջերմաստիճանը ավտոմատ գրանցեղ սարքերի միջոցով ստացված տվյալների 

միջինացված արժեքները օրական կտրվածքով: 

Շենքի արտաքին պատող կոնստրուկցիաների ջերմային պաշտպանության 

վիճակը հետազոտվել է ջերմացույցով (Testo 875-2):  

Տրված լուսանկարներում երևում են շենքի պատող կոնստրուկցիաներից ջերմային 

կորուստների ինֆրակարմիր պատկերները, մասնավորապես կապույտ երանգը ցույց է 

տալիս որ այդ հատվածում ջերմային կորուստները քիչ են, իսկ դեղին և կարմիր 

երանգները  ցույց են տալիս որ այդ հատվածում ջերմային կորուստները շատ են: 
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Նկար 19. Ավան Առինջ 1 մ/շ #1/1 շենք: 26.01.2016թ.: Նկար 20. Ավան Առինջ 1 մ/շ #1/4 շենք: 26.01.2016թ.: 

  

  

Նկար 20-ում շրջանակներով ցույց են տրված փոխարինված պատուհանները: 

Ակնհայտ երևում է ջերմային էներգիայի կորուստների նվազեցումը համեմատած նկար 

19-ում պատկերված համեմատական շենքի հետ: 

Նկար 21. Ավան Առինջ 1 մ/շ #1/4 շենք: 26.01.2016թ.: Պանելների «գործարանային» ջերմամեկուսացումը 

  

Նկար 21-ում երևում է շենքի պատերի պանելների «գործարանային» 

ջերմամեկուսացումը: 
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Շենքում իրականացված ԷԱ բարձրացման միջոցառումների հետ կապված 

տնտեսական ցուցանիշները բերված են ստորև աղյուսակում: 

 
Աղյուսակ 13. Շենքում իրականացված ԷԱ բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների տնտեսական 
ցուցանիշները 

Իրականացված 

միջոցառումների արժեք, հազար 

ՀՀ դրամ 

Ներքին 

շահութաբերության 

նորմը (IRR), % 

Զուտ բերված 

արժեքը (NPV), 

հազար ՀՀ 

դրամ 

Դիսկոնտավորված 

հետգնման 

ժամկետ, տարի 

Պարզ 

հետգնման 

ժամկետ, 

տարի 

1 800 -1 - 800 20 տարուց ավելի 7.8 

 

Շենքի էներգետիկ ցուցանիշների համեմատությունը բերված է աղյուսակ 14-ում: 

Աղյուսակ 14. Շենքի ջեռուցման և օդափոխության համար ծախսվող ջերմային էներգիայի ցուցանիշները 

Ցուցանիշ 

Ցուցանիշի 

պահանջվող 

արժեք 

Ցուցանիշի 

արժեք 

միջոցառումն

երից առաջ 

Ցուցանիշի 

փաստացի 

միջոցառումն

երից հետո4 

Ցուցանիշի 

փաստացի 

արժեք 

Շենքում ջեռուցման և օդափոխության համար ջերմային 

էներգիայի տեսակարար ծախսը, կՎտժ/մ2 տարի 
55 162 159 88 

Շենքում ջեռուցման և օդափոխման համար ջերմային էներգիայի 

ծախսը, կՎտժ/տարի 
249 651 728 883 716 271 396 574 

Էներգետիկ աուդիտի հիման վրա կազմվել է շենքի էներգետիկ անձնագիրը, որը 

բերված է 4-րդ հավելվածում: 

Շենքում ջերմային էներգիայի տեսակարար ծախսի ցուցանիշը միջոցառումների 

իրականացումից առաջ և հետո կազմել է համապատասխանաբար 162 կՎտժ/մ2 տարի և 

159 կՎտժ/մ2 տարի: Այսինքն 1մ2 հաշվարկով ծախսվող ջերմային էներգիան նվազել է 3-

կՎտժ-ով կամ մոտ 2%-ով:  

 

  

                                                           
4 Ց ո ւ ց ան ի շ ի  ար ժ ե ք  100%-ան ո ց  ջ ե ր մ ա յ ի ն  հ ար մ ար ավ ե տո ւ թ յ ան  դ ե պք ո ւ մ  
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Ամփոփումներ, եզրակացություններ և առաջարկություններ 

 Շենքերում իրականացրած մոնիտորինգի արդյունքների վերլուծության հիման 

վրա ստացված ջերմային հարմարավետության փաստացի մակարդակի և շենքի ներսի 

օդի ջերմաստիճանները բերված են ստորև՝ 

 Հասցե Ներսի օդի միջին 

ջերմաստիճանը, °C 5 

Ջերմային հարմարավետության 

փաստացի ապահովումը 

Ավան, Թումանյան թաղ. #6/1 17.3  73% 

Աջափնյակ, Հալաբյան #9/1 18.5  89% 

Ավան Առինջ 1 միկրոշրջան #1/4 17.6  84% 

  

 Շենքերում էներգաարդյունավետության բարձրացման միջոցառումների 

իրականացմանարդյունքում շենքերի էներգետիկ բնութագրերը (ջեռուցման և 

օդափոխման համար ջերմային էներգիայի նորմավորվող տեսակարար) բարելավվել են:  

Հասցե 

Միջոցառումներից 

առաջ, 

կՎտժ/մ2·տարի 

Միջոցառումներից 

հետո, 

կՎտժ/մ2·տարի 

Բարելավում, % 

Ավան, Թումանյան թաղ. #6/1 129 123 5 

Աջափնյակ, Հալաբյան #9/1 108 101 6 

Ավան Առինջ 1 միկրոշրջան #1/4 162 159 2 

 Ծրագրի շրջանակներում իրականացված էներգաարդյունավետության 

բարձրացման միջոցառումները ապահովում են 2-7% էներգաարդյունավետության 

բարձրացում, ինչը բավարար չէ էներգաարդյունավետության դասի բարելավման 

համար, այդ իսկ պատճառով 3 շենքերում էլ էներգաարդյունավետության դասը մնացել 

է անփոփոխ: Ըստ «Էներգախնայողություն. Շենքի էներգետիկ անձնագիր. (Ջեռուցում և 

օդափոխում). Հիմնական դրույթներ. Տիպային ձև» ՀՍՏ 362-2013 ստանդարտի շենքերը 

համապատասխանում են էներգաարդյունավետության «E» դասին: 

 Շենքերի համար կազմվել են էներգետիկ անձնագրեր և 

էներգաարդյունավետության պիտակներ համաձայն՝ «Էներգախնայողություն. Շենքի 

էներգետիկ անձնագիր. Հիմնական դրույթներ. Տիպային ձև» ՀՍՏ 362-2013 ստանդարտի 

(հաշվետվության 4-րդ, 5-րդ հավելվածներ): 

 Հիմք ընդունելով բնական գազի ներկա 156 ՀՀ դրամ/մ3 սակագինը, դիսկոնտային 

տոկոսը՝ 12% և կենսափուլը՝ 20 տարի, ապա բնական գազով ջեռուցման դեպքում 

շենքերի համար կստանանք հետևյալ տնտեսական ցուցանիշները՝  

 

 

Հասցե 

Ներքին 

շահութաբերության 

նորմը (IRR), % 

Զուտ բերված 

արժեքը (NPV), 

մլն. ՀՀ դրամ 

Դիսկոնտավորված 

հետգնման 

ժամկետ, տարի 

Պարզ 

հետգնման 

ժամկետ, 

                                                           
5 Դ ր ս ի  օ դ ի  5.26 °C ջ ե ր մ աս տի ճ ան ի  պա յ մ ան ն ե ր ո ւ մ  
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տարի 

Ավան, Թումանյան թաղ. #6/1 1 -1.07 15.3 6.9 

Աջափնյակ, Հալաբյան #9/1 42 1.8 2 1.7 

Ավան Առինջ 1 միկրոշրջան #1/4 -1 0.8 20 տարուց ավելի 7.8 
 

 

 Հիմք ընդունելով էլեկտրաէներգիայի 46.2 ՀՀ դրամ/կՎտժ սակագինը, 

դիսկոնտային տոկոսը՝ 12% և կենսափուլը՝ 20 տարի Էլեկտրական էներգիայով 

ջեռուցելու դեպքում, շենքերի համար կունենանք հետևյալ ֆինանսական ցուցանիշները՝ 

Հասցե 

Ներքին 

շահութաբերությա

ն նորմը (IRR), % 

Զուտ բերված 

արժեքը (NPV), 

մլն. դրամ 

Դիսկոնտավորված 

հետգնման 

ժամկետ 

Պարզ 

հետգնման 

ժամկետ 

Ավան, Թումանյան թաղ. #6/1 22 1.1 3.5 2.7 

Աջափնյակ, Հալաբյան #9/1 122 6.7 0.8 0.7 

Ավան Առինջ 1 միկրոշրջան #1/4 18 0.4 4 3.1 

 

 Շենքերի ջեռուցման համար էներգիայի խնայողությունը6 և ջերմոցային գազերի 

արտանետումները՝ 

Հասցե Էներգախնայողություն 

CO2-ի տարեկան 

արտանետումների 

կրճատումը 

 % կՎտժ/տարի ՀՀ դրամ տոննա CO2 

Ավան, Թումանյան թաղ. #6/1 5 22 000 402 000 4.8 

Աջափնյակ, Հալաբյան #9/1 6 51 000 926 000 11.2 

Ավան Առինջ 1 միկրոշրջան #1/4 2 13 000 230 000 2.8 
 

 

 Հաշվի առնելով ընդունված մեծությունների, սարքերի, չափումների ճշտության 

դասը և մեծ քանակը շենքերում հաշվարկային7 և փաստացի8 էներգասպառման 

ցուցանիշների փոքր տարբերությունը հաստատում է ստացված հաշվարկային 

էներգետիկ ցուցանիշների ճշտությունը: 

Հասցե 

Հաշվարկային 

էներգասպառում, 

կՎտժ 

Փաստացի 

էներգասպառում, 

կՎտժ  

Տարբերություն, % 

Ավան, Թումանյան թաղ. #6/1 233 120 220 230 6 

Աջափնյակ, Հալաբյան #9/1 475 236 434 394 9 

Ավան Առինջ 1 միկրոշրջան #1/4 
396 574 

374 880 
5 

 

 Հետագայում, շենքի էներգաարդյունավետությունը էլ ավելի բարելավելու 

նպատակով, ցանկալի է իրականացնել շենքի արտաքին պատող կոնստրուկցիաների 

ջերմամեկուսացում, այդ կոնստրուկցիաների ջերմափոխանցման բերված 

դիմադրությունները ՀՀ-ում գործող նորմերի պահանջներին համապատասխանեցնելու 

նպատակով: 

                                                           
6 Մի ջ ո ց առ ո ւ մ ն ե ր ը  ի ր ակ ան աց ն ե լ ո ւ ց  առ աջ  և  հ ե տո , կ աթ ս ան ե ր ի  92% Օ Գ Գ -ի  և  

բ ն ակ ան  գ ազ ի  8 000 կ կ ա լ /ն մ 3 ս տո ր ի ն  բ ան վ ո ր ակ ան  ջ ե ր մ ատվ ո ւ թ յ ա ն  դ ե պք ո ւ մ  
7 (ան ձ ն ագ ր ի  4ր դ  աղ յ ո ւ ս ակ , փաս տաց ի  հ ար մ ար ավ ե տո ւ թ յ ա ն  պայ մ ան ն ե ր ) 
8 (հ աշ վ ի չ ն ե ր ի  ց ո ւ ց մ ո ւ ն ք ն ե ր ) 



 

 

 

30 

 

 

Ցուցադրական շենքերում իրականացված ԷԱ բարձրացման միջոցառումների 

տեխնիկատնտեսական ցուցանիշները ամփոփված են ստորև աղյուսակում 
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Ավան, Թումանյան թաղ. #6/1 

Աստիճանավանդակներում 

պատուհանների տեղադրում, 

մուտքի դռան 

ջերմամեկուսացում/նորոգում 

2 800 5 402 22 044 4.8 

Աջափնյակ, Հալաբյան #9/1 
1ին հարկի հատակի կոնսոլային 

մասի ջերմամեկուսացում 
900 1.6 250 13 687 3 

Աջափնյակ, Հալաբյան #9/1 

Աստիճանավանդակներում 

պատուհանների տեղադրում, 

մուտքի դռան 

ջերմամեկուսացում/նորոգում և 

1ին հարկի հատակի կոնսոլային 

մասի ջերմամեկուսացում 

1 600 5.8 926 50 820 11.2 

Ավան Առինջ, 1 մ/շ #1/4 

Աստիճանավանդակներում 

պատուհանների տեղադրում, 

մուտքի դռան 

ջերմամեկուսացում/նորոգում 

1 800 2 230 12 612 2.8 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1. Շենքերի բնութագրիչ բնակարանների սենքերում (առաջին, վերջին և 

միջնահարկեր) տեղադրված ջերմաստիճանը գրանցող ավտոմատ սարքերի (Datalogger) 

գրանցած արժեքների միջինացված տվյալներ, °C 

 

  Ավան, Թումանյան թաղ. #6/1 

Բնակարանի           

համար 

ժամ 

1 3 16 17 21 

1:00 16.7 18.2 17.3 14.1 19.1 

3:00 16.3 17.6 17.1 14.0 18.7 

5:00 15.9 17.2 16.8 13.9 18.4 

7:00 15.7 16.9 16.7 13.8 18.1 

9:00 15.5 16.7 16.7 13.7 18.5 

11:00 15.6 17.2 16.9 13.7 18.5 

13:00 16.1 17.8 17.4 13.9 18.8 

15:00 16.4 18.1 17.6 14.0 19.0 

17:00 16.7 18.3 17.6 14.2 19.7 

19:00 16.6 18.6 17.9 14.1 20.6 

21:00 16.8 19.0 18.0 14.1 20.7 

23:00 16.9 19.2 17.8 14.2 20.0 
 

 

 

  Աջափնյակ, Հալաբյան #9/1 

Բնակարանի           

համար 

ժամ 

65 66 70 71 97 

1:00 17.5 19.2 14.6 18.2 18.2 

3:00 17.1 19.1 13.9 18.1 18.1 

5:00 16.8 18.9 13.1 18.0 18.0 

7:00 16.6 18.7 13.3 17.9 17.9 

9:00 16.7 18.6 15.3 18.0 18.0 

11:00 17.1 18.7 16.7 18.4 18.4 

13:00 17.2 18.7 17.6 18.6 18.6 

15:00 17.0 18.9 17.9 18.8 18.8 

17:00 17.0 19.0 17.6 18.8 18.8 

19:00 17.6 19.0 17.0 18.6 18.6 

21:00 18.0 19.1 16.2 18.4 18.4 

23:00 17.7 19.3 15.4 18.4 18.4 
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  Ավան Առինջ, 1 միկրոշրջան #1/4 

Բնակարանի 

համար 

ժամ 

1 36 40 61 

1:00 15.7 15.9 18.5 20.4 

3:00 15.5 15.7 18.2 20.1 

5:00 15.3 15.3 17.9 19.8 

7:00 15.1 15.1 17.6 19.6 

9:00 15.0 14.9 17.5 19.6 

11:00 15.1 15.0 17.8 19.8 

13:00 15.3 15.4 18.2 20.3 

15:00 15.6 15.9 18.6 20.9 

17:00 16.0 16.2 19.0 22.2 

19:00 16.4 16.6 19.3 22.2 

21:00 16.3 16.5 19.2 21.7 

23:00 16.1 16.3 19.0 21.3 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2. Շենքերի տեխնիկական անձնագրեր 
 

 

 

ՀՀ ք. Երևան, Ավան վարչական շրջան, Թումանյան թաղ. 6/1 շենք 

Շահագործման հանձնման տարեթիվը   

Հարկերի թիվը 9 

Մուտքերի թիվը 2 

Շենքի ծավալը, մ3 11000 

Բարձրությունը, մ 27 

Շինությունների ընդհանուր մակերեսը, մ2 4320 

Բնակելի մակերես, մ2 3672 

Ոչ բնակելի շինությունների ընդհանուր մակերեսը, մ2 648 

Բազմաբնակարան շենքի սպասարկման համար անհրաժեշտ (այդ թվում նաև՝ 

շենքի տակ գտնվող) հողամասի մակերեսը, մ2 
408 

1.     Բնակարանների թիվը, այդ թվում` 54 

1.1.   մեկ սենյականոց 19 

1.2.  երկու սենյականոց 17 

1.3.երեք սենյականոց 2 

1.4.չորս սենյականոց 17 

2.     Ոչ բնակելի շինությունների թիվը   

Ընդհանուր օգտագործման շինությունների և գույքի նկարագրությունը 

3.     Հիմքերը Կետային 

4.     Սյուները և հեծանները սյուներ, հեծաններ 

5.     Պատերը և դրանց տարրերը 300 մմ ե/բ պանել, գաջի շերտ 

6.     Միջհարկային ծածկերը  Հավաքովի կլորանցքավոր երկաթբետոնե սալ 

7.     Սեյսմամեկուսացման շերտավոր ռետինամետաղե հենարանները (ՍՇՌՄՀ) - 

8.    Նկուղը, տեխնիկական հարկը և ձեղնահարկը առկա է 

9.     Տանիքները և տանիքներից ջրահեռացնող սարքավորումները Հարթ տանիք 

10.   Մուտքերը, աստիճանավանդակները, աստիճանները 2 մուտք 

11.    Աղբամուղները և աղբախցերը - 

12.   Արտաձիգ օդափոխության հորանները և ծխաօդատար ուղիները օդատար ուղիներ 

13.   Վերելակները, լոկալ ջեռուցման կաթսաները, օդի լավորակման և օդափոխության և այլ սարքավորումներ 

Անհատական երկկոնտուրանի գազի կաթսա, գազի վառարան, 

էլեկտրական տաքացուցիչ, կենտրոնացված ջերմամատակարարման 

համակարգ 

14.   Ինժեներական ցանցեր 
Ջրամատակարարում, ջրահեռացում, էլեկտրամատակարարում, 

գազամատակարարում 
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ՀՀ ք. Երևան, Հալաբյան 9/1 շենք 

Շահագործման հանձնման տարեթիվը   

Հարկերի թիվը 12 

Մուտքերի թիվը 2 

Շենքի ծավալը, մ3 24 459 

Բարձրությունը, մ 36 

Շինությունների ընդհանուր մակերեսը, մ2 9086 

Բնակելի մակերես, մ2 8153 

Ոչ բնակելի շինությունների ընդհանուր մակերեսը, մ2 933 

Բազմաբնակարան շենքի սպասարկման համար անհրաժեշտ (այդ թվում նաև՝ 

շենքի տակ գտնվող) հողամասի մակերեսը, մ2 
670 

1.     Բնակարանների թիվը, այդ թվում` 132 

1.1.մեկ սենյականոց 22 

1.2.երկու սենյականոց 88 

1.3.երեք սենյականոց 22 

2.     Ոչ բնակելի շինությունների թիվը   

Ընդհանուր օգտագործման շինությունների և գույքի նկարագրությունը 

3.     Հիմքերը Կետային 

4.     Սյուները և հեծանները սյուներ հեծաններ 

5.     Պատերը և դրանց տարրերը 
300 մմ ե/բ պանել, գաջի շերտ, պանելի մասնակի 

ջերմամեկուսացում 

6.     Միջհարկային ծածկերը  Հավաքովի կլորանցքավոր երկաթբետոնե սալ 

7.     Սեյսմամեկուսացման շերտավոր ռետինամետաղե հենարանները (ՍՇՌՄՀ) - 

8.    Նկուղը, տեխնիկական հարկը և ձեղնահարկը առկա է 

9.     Տանիքները և տանիքներից ջրահեռացնող սարքավորումները Հարթ տանիք 

10.   Մուտքերը, աստիճանավանդակները, աստիճանները 2 մուտք 

11.    Աղբամուղները և աղբախցերը - 

12.   Արտաձիգ օդափոխության հորանները և ծխաօդատար ուղիները օդատար ուղիներ 

13.   Վերելակները, լոկալ ջեռուցման կաթսաները, օդի լավորակման և օդափոխության և այլ սարքավորումներ 
Անհատական երկկոնտուրանի գազի կաթսա, գազի վառարան, 

էլեկտրական տաքացուցիչ 

14.   Ինժեներական ցանցեր 
Ջրամատակարարում, ջրահեռացում, 

էլեկտրամատակարարում, գազամատակարարում 
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ՀՀ ք. Երևան, Ավան վարչական շրջան, Ավան Առինջ 1միկրոշրջանի 1/4 

Շահագործման հանձնման տարեթիվը   

Հարկերի թիվը 13 

Մուտքերի թիվը 2 

Շենքի ծավալը, մ3 13527 

Բարձրությունը, մ 39 

Շինությունների ընդհանուր մակերեսը, մ2 5346 

Բնակելի մակերես, մ2 4509 

Ոչ բնակելի շինությունների ընդհանուր մակերեսը, մ2 837 

Բազմաբնակարան շենքի սպասարկման համար անհրաժեշտ (այդ թվում նաև՝ շենքի 

տակ գտնվող) հողամասի մակերեսը, մ2 
396 

1.     Բնակարանների թիվը, այդ թվում` 66 

1.1.մեկ սենյականոց 14 

1.2.երկու սենյականոց 17 

1.3.երեք սենյականոց 7 

1.4.չորս սենյականոց 13 

2.     Ոչ բնակելի շինությունների թիվը   

Ընդհանուր օգտագործման շինությունների և գույքի նկարագրությունը 

3.     Հիմքերը Կետային 

4.     Սյուները և հեծանները սյուներ հեծաններ 

5.     Պատերը և դրանց տարրերը 300 մմ ե/բ պանել, գաջի շերտ, պանելի մասնակի ջերմամեկուսացում 

6.     Միջհարկային ծածկերը  Հավաքովի կլորանցքավոր երկաթբետոնե սալ 

7.     Սեյսմամեկուսացման շերտավոր ռետինամետաղե հենարանները (ՍՇՌՄՀ) - 

8.    Նկուղը, տեխնիկական հարկը և ձեղնահարկը առկա է 

9.     Տանիքները և տանիքներից ջրահեռացնող սարքավորումները Հարթ տանիք 

10.   Մուտքերը, աստիճանավանդակները, աստիճանները 2 մուտք 

11.    Աղբամուղները և աղբախցերը - 

12.   Արտաձիգ օդափոխության հորանները և ծխաօդատար ուղիները օդատար ուղիներ 

13.   Վերելակները, լոկալ ջեռուցման կաթսաները, օդի լավորակման և օդափոխության և այլ սարքավորումներ 
Անհատական երկկոնտուրանի գազի կաթսա, գազի վառարան, 

էլեկտրական տաքացուցիչ 

14.   Ինժեներական ցանցեր 
Ջրամատակարարում, ջրահեռացում, էլեկտրամատակարարում, 

գազամատակարարում 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3. Շենքերում իրականացված էներգաարդյունավետու-թյան 

բարձրացման աշխատանքների նախահաշիվներ10 

 

 
 

 

 

                                                           
10 Ն ախահ աշ ի վ ն ե ր ը  տր ամ ադ ր վ ե լ  ե ն  Բ Բ Շ Է ԱԲ  ծ ր ա գ ր ի  կ ո ղ մ ի ց  
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Աջափնյակ-1 համատիրություն

Չափի միավորի 

միավոր արժեք

Պատերի և առաստաղի քերաթափում ք.մ 3,228   180          581,040        դրամ

ՊñáýÇÉÇó /Ï³Ù Ñ³Ù³ñÅ»ù/ ³å³Ï»÷³Ã»Ãáí

Ù»ï³Õ³åÉ³ëï å³ïáõÑ³ÝÝ»ñի տեղադրում ք.մ 32       18,000     576,000        դրամ

Պատերի և առաստաղի գաջի սվաղի նորոգում ք.մ 50       2,000       100,000        դրամ

Պատերի և առաստաղի հարթեցում ծեփամածիկով ք.մ 3,228   450          1,452,600      դրամ

Նույնի ներկում ջրաէմուլսիայով ք.մ 2,200   350          770,000        դրամ

Պատերի ներկում յուղաներկով ք.մ 1,000   420          420,000        դրամ

Դռների յուղաներկում ք.մ 80       600          48,000          դրամ

Սենսորային լույսերի մոնտաժում և տեղադևում հատ 22       6,900       151,800        դրամ

Վերելակի կողափայտի նորոգում ք.մ 10       1,500       15,000          դրամ
1-ին հարկի հատակի կոնսոլային հատվածի
ջերմամեկուսացում գծ.մ 160      5,625       900,000        դրամ

Շքամուտքի դռների ջերմամեկուսացում հատ 2         15,000     30,000          դրամ

Մեքենա-մեխանիզմների շահագործում 25,000          դրամ

Շին աղբի բարձում և տեղափոխում տոննա 10 3000 30,000          դրամ

Ընդհամենը 5,099,440      դրամ

Չնախատեսված ծախսեր 5% 5 254,972         դրամ

Ընդհանուր 5,354,412  դրամ

Քանակ

Հալաբյան 9/1 շենքի 2 մուտքերի վերանորոգում, 12 հարկ, 132 բնակարան

Նախահաշիվ

ընդհանուր արժեքըԱշխատանքների և ծախսերի անվանում
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Ավան Առինջ 1 միկրոշրջան 1/4 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4. Շենքի էներգետիկ անձնագիր 

Շենքի էներգետիկ անձնագիրը նախատեսված է շենքի էներգա-

արդյունավետության տեսակարար բնութագրի, պատող կոնստրուկցիաների 

ջերմապաշտպանիչ հատկությունների, այլ տեսակարար ցուցանիշների գնահատման 

և այդ ցուցանիների համապատասխանությունը շինարարական նորմերով 

սահմանված պահանջներին հավաստելու համար:  

Էներգետիկ անձնագիրը հնարավորություն է տալիս ունենալ օբյեկտիվ 

տեղեկատվություն շենքերի վառելիքաէներգետիկ ռեսուրսների օգտագործման 

մակարդակի և արդյունավետության մասին: 

Շենքի էներգետիկ անձնագրում շենքի էներգաարդյունավետության համալիր և 

ջերմատեխնիկական ցուցանիշները տրված են 4 սյունակով` 

 

Ցուցանիշի 

նորմավորվողա

րժեք 

Ցուցանիշների արժեքները ՀՀՇՆ II-7.02-95 “Շինարարական 

ջերմաֆիզիկա շենքերի պատող կոնստրուկցիաների նախագծման 

նորմեր”-ի համաձայն: 100 % հարմարավետության մակարդակի 

պայմաններում (ներքին ջերմաստիճանը 20 °C, դրսի օդի ջերմաստիճանը 

1 °C, ջեռուցվում է շենքի ամբողջ ծավալը, ջեռուցման ժամանակաշրջանի 

տևողությունը՝ 140 օր) 

Ցուցանիշի 

արժեք 

միջոցառումներ

ից առաջ 

Ցուցանիշների արժեքները շենքի չափագրված (պատշգամբները փակ 

վիճակում) տարբերակի տվյալների համաձայն, 100% 

հարմարավետության մակարդակի պայմաններում (ներքին 

ջերմաստիճանը 20 °C, դրսի օդի ջերմաստիճանը 1 °C, ջեռուցվում է շենքի 

ամբողջ ծավալը, ջեռուցման ժամանակաշրջանի տևողությունը՝ 140 օր): 

Ցուցանիշի 

արժեք 

միջոցառումներ

ից հետո 

Ցուցանիշների արժեքները շենքում էներգաարդյունավետության 

բարձրացման միջոցառունմերի իրականացումից հետո և 100% 

հարմարավետության մակարդակի պայմաններում (ներքին 

ջերմաստիճանը 20 °C, դրսի օդի ջերմաստիճանը 1 °C, ջեռուցվում է շենքի 

ամբողջ ծավալը, ջեռուցման ժամանակաշրջանի տևողությունը՝ 140 օր) 

Ցուցանիշի 

փաստացի 

արժեք 

Ցուցանիշների արժեքները շենքում էներգաարդյունավետության 

բարձրացման միջոցառունմերի իրականացումից հետո և 

հարմարավետության փաստացի մակարդակի պայմաններում: (ներսի 

փաստացի չափված ջերմաստիճան, դրսի օդի ջերմաստիճանը 5.3 °C, 

ջեռուցվում է շենքի ամբողջ ծավալը, ջեռուցման ժամանակաշրջանի 

տևողությունը՝ 140 օր) 
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ք. Երևան, Թումանյան թաղ. #6/1 

1. Ընդհանուր տեղեկատվություն 

Անձնագրի լրացման ամսաթիվ 
 

Շենքի հասցե ք. Երևան, Ավան, Թումանյան թաղ. 6/1 

Նախագծի մշակող - 

Մշակողի հասցե և հեռախոս - 

Նախագծի ծածկագիր  

Շենքի նշանակությունը, սերիա բնակելի 

Հարկերի և սեկցիաների քանակ 9 

Բնակարանների թիվ 54 

Բնակիչների հաշվարկային քանակ 189 

Շենքի տեղակայումը շին. հրապարակում առանձնացված 

Կոնստրուկտիվ լուծում կարկասային, պանելային 

 

 

2. Հաշվարկային պայմաններ 

 
Հաշվարկային բնութագրերի անվանում 

Ցուցանիշի 

պայմանական 

նշանակում 

Ցուցանիշի 

նորմավորվող 

արժեք 

Ցուցանիշի արժեք 

միջոցառումներից 

առաջ 

Ցուցանիշի արժեք 

միջոցառումներից 

հետո  

Ցուցանիշի 

փաստացի 

արժեք 

1 Դրսի օդի հաշվարկային ջերմաստիճան tդ -19 -19 

2 
Ջեռուցման ժամանակաշրջանի դրսի օդի 

միջին ջերմաստիճան 
tջեռ 1 5.3 

3 
Ջեռուցման ժամանակաշրջանի 

տևողություն 
zջեռ 140 140 

4 
Ջեռուցման ժամանակաշրջանի 

աստիճան*օրեր 
ՋՇԱՕ 2660 1682.8 

5 Ներսի օդի հաշվարկային ջերմաստիճան tն 20 17.3 

6 Վերնահարկի հաշվարկային ջերմաստիճան tձեղն  
 

 
 

7 Տեխնկուղի հաշվարկային ջերմաստիճան tնկուղ     
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3. Երկրաչափական ցուցանիշներ 

 
Ցուցանիշ 

Ցուցանիշի 

պայմանական 

նշանակում 

Չափման 

միավոր 

Ցուցանիշի 

նորմավորվող 

արժեք 

Ցուցանիշի արժեք 

միջոցառումներից 

առաջ 

Ցուցանիշի արժեք 

միջոցառումներից 

հետո  

Ցուցանիշի 

փաստացի 

արժեք 

8 
Շենքի հարկերի մակերեսների 

գումար 
Aբնակ մ2 4,320.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00 

9 Բնակելի սենքերի մակերես Aջեռ մ2 3,672.00 3,672.00 3,672.00 3,672.00 

11 Ջեռուցվող ծավալ Vջեռ մ2 
11,016.00 11,016.00 11,016.00 11,016.00 

12 Շենքի ապակեպատման գործակից f  20% 20% 20% 20% 

13 Շենքի կոմպակտության բնութագիր Kկոմպ  39% 39% 39% 39% 

14 

Շենքի արտաքին պատող 

կոնստրուկցիաների ընդհանուր 

մակերես 

Aդմակ մ2 4,272.00 4,272.00 4,272.00 4,272.00 

այդ թվում՝ 
 

մ2 
    

– ճակատամաս Aճակատ մ2 3,456.00 3,456.00 3,456.00 3,456.00 

– արտաքին պատեր Aպատ1 մ2 1,780.80 1,780.80 1,780.80 1,780.80 

–վերելակաաստիճանավանդակային 

հանգույցի պատեր 
Aպատ2 մ2 972.00 972.00 972.00 972.00 

– պատուհաններ և պատշգամբների 

դռներ 
Aպատուհան1 մ2 691.20 691.20 691.20 691.20 

– մուտքի դռներ Aդուռ1 մ2 12.00 12.00 12.00 12.00 

– ծածկեր Aծածկ մ2 408.00 408.00 408.00 408.00 

– տեխնիկական ներքնահարկի 

ծածկեր 
A հատակ1 մ2 408.00 408.00 408.00 408.00 
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4. Ջերմատեխնիկական ցուցանիշներ 

 
Ցուցանիշ 

Ցուցանիշի 

պայմանական 

նշանակում 

Չափման 

միավոր 

Ցուցանիշի 

նորմավորվո

ղ արժեք 

Ցուցանիշի արժեք 

միջոցառումներից 

առաջ 

Ցուցանիշի արժեք 

միջոցառումներից 

հետո  

Ցուցանիշի 

փաստացի 

արժեք 

15 

Արտաքին պատող կոնստրուկցիաների 

ջերմափոխանցման բերված դիմադրությունները, 

այդ թվում՝ 

Rբերվ (մ2·օC)/Վտ 
    

– արտաքին պատեր Rպատ1 (մ2·օC)/Վտ 2.46 0.42 0.42 0.42 

–վերելակաաստիճանավանդակային հանգույցի 

պատեր 
Rպատ2 (մ2·օC)/Վտ 2.46 0.42 0.42 0.42 

– պատուհաններ և պատշգամբների դռներ Rլուս (մ2·օC)/Վտ 0.39 0.39 0.39 0.39 

– մուտքի դռներ/ դարպասներ Rդուռ (մ2·օC)/Վտ 0.39 0.39 0.39 0.39 

– ծածկեր Rծածկ (մ2·օC)/Վտ 3.23 0.89 0.89 0.89 

– տեխնիկական ներքնահարկի կամ չջեռուցվող 

նկուղների ծածկեր 
Rնկուղ (մ2·օC)/Վտ 3.23 0.58 0.58 0.58 

 

5. Օժանդակ ցուցանիշներ 

 Ցուցանիշ 

Ցուցանիշի 

պայմանական 

նշանակում 

Չափման 

միավոր 

Ցուցանիշի 

նորմավորվող 

արժեք 

Ցուցանիշի արժեք 

միջոցառումներից 

առաջ 

Ցուցանիշի արժեք 

միջոցառումներից 

հետո  

Ցուցանիշի 

փաստացի 

արժեք 

16 
Շենքի ընդհանուր ջերմափոխանցման գործակից Kընդ Վտ/(մ2·օC) 0.683 1.95395 1.877 1.877 

17 Շենքի օդափոխության տեսակարար 

նորմավորված պայմաններում ջեռուցման 

ժամանակաշրջանի օդափոխության 

բազմապատիկ 

Nօդ ժ-1 0.343 0.343 0.343 0.349 

18 Տեսակարար կենցաղային ջերմանջատումները 

շենքում 
qկենց Վտ/մ2 17.000 17.000 17.000 17.000 

19 Նախագծվող շենքի ջերմային էներգիայի 

սակագինը 
Сջերմ դր./կՎտ·ժ 

 
- - - 

20 Ջեռուցող սարքի և նրանց ջերմային ցանցին 

միացումների տեսակարար արժեքը 
Сջեռ 

դր./(կՎտ·ժ/

տարի)  
- - - 

21 Էներգետիկ միավորի խնայման տեսակարար 

շահույթ 
Wշահ 

դր./(կՎտ·ժ/

տարի)  
- - - 
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6. Տեսակարար ցուցանիշներ 
№ 

Ցուցանիշ 

Ցուցանիշի 

պայմանական 

նշանակում 

Չափման 

միավոր 

Ցուցանիշի 

նորմավորվող 

արժեք 

Ցուցանիշի 

արժեք 

միջոցառումների

ց առաջ 

Ցուցանիշի 

արժեք 

միջոցառումների

ց հետո  

Ցուցանիշի 

փաստացի 

արժեք 

22 
Շենքի ջերմային պաշտպանության 

տեսակարար բնութագիր 
kընդ Վտ/(մ3·оС) 0.265 0.758 0.728 0.728 

23 
Շենքի օդափոխության տեսակարար 

բնութագիր 
kօդ Վտ/(մ3·оС) 0.105 0.105 0.105 0.105 

24 
Շենքում կենցաղային ջերմանջատումների 

տեսակարար բնութագիր 
kկենց Վտ/(մ3·оС) 0.298 0.298 0.298 0.471 

25 
Արևային ճառագայթումից ջերմային 

մուտքերի տեսակարար բնութագիր 
kճառ. Վտ/(մ3·оС) 0.019 0.019 0.019 0.019 

 

7. Գործակիցներ 
  

Ցուցանիշ 

Ցուցանիշի 

պայմանական 

նշանակում 

Ցուցանիշի 

նորմավորվո

ղ արժեք 

Ցուցանիշի արժեք 

միջոցառումներից 

առաջ 

Ցուցանիշի արժեք 

միջոցառումներից հետո  

Ցուցանիշի 

փաստացի 

արժեք 

26 
Ինքնակառավարման արդյունավետության 

գործակից 
ζ 0.95 0.95 0.95 

0.95 

27 

Բնակելի շենքերի ջերմային սպառման 

նվազեցման գործակից՝ բնակարաններում 

ջերմային էներգիայի հաշվառքի դեպքում 

ξ - - - 
- 

28 
Ռեկուպերատիվ ջերմափոխանակչի 

արդյունավետության գործակից 
kարդ - - - 

- 

29 

Գործակից, որը հաշվի է առնում ջերմային 

մուտքերի գերազանցումը շենքի ջերմային 

կորուստներին 

ν 0.74 0.74 0.74 
0.72 

30 
Ջեռուցման համակարգից լրացուցիչ ջերմային 

կորուստների հաշվառման գործակից 
bh 1.05 1.05 1.05 

1.05 
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8. Էներգաարդյունավետության համալիր ցուցանիշներ 

 Ցուցանիշ 

Ցուցանիշի 

պայմանական 

նշանակում 

Չափման 

միավոր 

Ցուցանիշի 

նորմավորվող 

արժեք 

Ցուցանիշի արժեք 

միջոցառումներից 

առաջ 

Ցուցանիշի արժեք 

միջոցառումներից 

հետո 

Ցուցանիշի 

փաստացի 

արժեք 

31 

 

Ջեռուցման ժամանակաշրջանում ջեռուցման 

և օդափոխության համար ջերմային 

էներգիայի հաշվարկային տեսակարար 

բնութագիր  

qհջեռ Վտ/(մ3·°С) 0.154 0.671 0.640 0.524 

Вт/(м2·°С) Վտ/(մ2·°С)     

32 

 

Ջեռուցման ժամանակաշրջանում ջեռուցման 

և օդափոխության համար ջերմային 

էներգիայի նորմավորվող տեսակարար 

բնութագիր  

qկջեռ Վտ/(մ3·°С) 0.319 0.319 0.319 0.319 

Вт/(м2·°С) Վտ/(մ2·°С)     

33 Էներգաարդյունավետության դասը  
 

 A+ E E  

34 

Շենքի նախագծի 

համապատասխանությունը ջերմային 

պաշտպանության նորմատիվ 

պահանջներին  

      

 

9. Շենքի էներգետիկ բեռնվածքը 

№  

Ցուցանիշի 

պայմանական 

նշանակում 

Չափման միավոր 

Ցուցանիշի 

նորմավորվող 

արժեք 

Ցուցանիշի արժեք 

միջոցառումներից 

առաջ 

Ցուցանիշի արժեք 

միջոցառումներից 

հետո  

Ցուցանիշի 

փաստացի 

արժեք 

35 

Ջեռուցման ժամանակաշրջանում 

ջեռուցման և օդափոխության համար 

ջերմային էներգիայի տեսակարար ծախսը 

q 
կՎտ·ժ/(մ3·տարի) 10 43 41 21 

կՎտ·ժ/(մ2·տարի) 30 129 123 63 

36 

Ջեռուցման ժամանակաշրջանում 

ջեռուցման և օդափոխության համար 

ջերմային էներգիայի ծախսը  

Qտարիջեռ կՎտ·ժ/տարի 108,342 472,215 450,170 233,120 

37 
Ջեռուցման ժամանակաշրջանում ջերմային 

էներգիայի գումարային ծախսը 
Qտարիընդ կՎտ·ժ/տարի 260,397 606,943 585,948 370,691 
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ք. Երևան, Ավան Առնիջ 1 մ/շ. #1/4 

 

1. Ընդհանուր տեղեկատվություն  

Անձնագրի լրացման ամսաթիվ 
 

Շենքի հասցե ք. Երևան, Ավան Առինջ 1 մ/շ. 1/4 

Նախագծի մշակող - 

Մշակողի հասցե և հեռախոս  

Նախագծի ծածկագիր  

Շենքի նշանակությունը, սերիա բնակելի 

Հարկերի և սեկցիաների քանակ 14 

Բնակարանների թիվ 66 

Բնակիչների հաշվարկային քանակ 231 

Շենքի տեղակայումը շին. հրապարակում առանձնացված 

Կոնստրուկտիվ լուծում կարկասային, պանելային 

 

2. Հաշվարկային պայմաններ 

 
Հաշվարկային բնութագրերի անվանում 

Ցուցանիշի 

պայմանական 

նշանակում 

Ցուցանիշի 

նորմավորվող 

արժեք 

Ցուցանիշի արժեք 

միջոցառումներից 

առաջ 

Ցուցանիշի արժեք 

միջոցառումներից 

հետո  

Ցուցանիշի 

փաստացի 

արժեք 

1 Դրսի օդի հաշվարկային ջերմաստիճան tդ -19 -19 

2 Ջեռուցման ժամանակաշրջանի դրսի օդի միջին ջերմաստիճան tջեռ 1 5.3 

3 Ջեռուցման ժամանակաշրջանի տևողություն zջեռ 140 140 

4 Ջեռուցման ժամանակաշրջանի աստիճան*օրեր ՋՇԱՕ 2660 2317 

5 Ներսի օդի հաշվարկային ջերմաստիճան tն 20 17.6 

6 Վերնահարկի հաշվարկային ջերմաստիճան tձեղն  
 

 
 

7 Տեխնկուղի հաշվարկային ջերմաստիճան tնկուղ     

 

 

 

 

3. Երկրաչափական ցուցանիշներ 
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Ցուցանիշ 

Ցուցանիշի 

պայմանական 

նշանակում 

Չափման 

միավոր 

Ցուցանիշի 

նորմավորվող 

արժեք 

Ցուցանիշի արժեք 

միջոցառումներից 

առաջ 

Ցուցանիշի արժեք 

միջոցառումներից 

հետո  

Ցուցանիշի 

փաստացի 

արժեք 

8 
Շենքի հարկերի մակերեսների 

գումար 
Aբնակ մ2 5,346.00 5,346.00 5,346.00 5,346.00 

9 Բնակելի սենքերի մակերես Aջեռ մ2 4,509.00 4,509.00 4,509.00 4,509.00 

11 Ջեռուցվող ծավալ Vջեռ մ2 13,527.00 13,527.00 13,527.00 13,527.00 

12 
Շենքի ապակեպատման 

գործակից 
f  24% 24% 24% 24% 

13 
Շենքի կոմպակտության 

բնութագիր 
Kկոմպ  44% 44% 44% 44% 

14 

Շենքի արտաքին պատող 

կոնստրուկցիաների 

ընդհանուր մակերես 

Aդմակ մ2 5,935.50 5,935.50 5,935.50 5,935.50 

այդ թվում՝ 
 

մ2 
    

– ճակատամաս Aճակատ մ2 5,143.50 5,143.50 5,143.50 5,143.50 

– արտաքին պատեր Aպատ1 մ2 1,624.46 1,624.46 1,624.46 1,624.46 

– ջերմամեկուսացված 

արտաքին պատեր 
Aպատ2 մ2 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 

–միջանցքի պատեր   793.80 793.80 793.80 793.80 

–աստիճանավանդակի 

պատեր 
  285.60 285.60 285.60 285.60 

– պատուհաններ և 

պատշգամբների դռներ 
Aպատուհան1 մ2 1,218.65 1,218.65 1,218.65 1,218.65 

– մուտքի դռներ Aդուռ1 մ2 6.00 6.00 6.00 6.00 

– ծածկեր Aծածկ մ2 396.00 396.00 396.00 396.00 

– տեխնիկական 

ներքնահարկի ծածկեր 
A հատակ1 մ2 396.00 396.00 396.00 396.00    

 

 

4. Ջերմատեխնիկական ցուցանիշներ 
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Ցուցանիշ 

Ցուցանիշի 

պայմանական 

նշանակում 

Չափման 

միավոր 

Ցուցանիշի 

նորմավորվող 

արժեք 

Ցուցանիշի արժեք 

միջոցառումներից 

առաջ 

Ցուցանիշի արժեք 

միջոցառումներից 

հետո  

Ցուցանիշի 

փաստացի 

արժեք 

15 

Արտաքին պատող կոնստրուկցիաների 

ջերմափոխանցման բերված 

դիմադրությունները, այդ թվում՝ 

Rբերվ (մ2·օC)/Վտ 
    

– արտաքին պատեր Rպատ1 (մ2·օC)/Վտ 2.46 0.36 0.36 0.36 

– ջերմամեկուսացված արտաքին պատեր Rպատ2 (մ2·օC)/Վտ 2.46 1.58 1.58 1.58 

–միջանցքի պատեր   2.46 0.36 0.36 0.36 

–աստիճանավանդակի պատեր   2.46 0.36 0.36 0.36 

– պատուհաններ և պատշգամբների դռներ Rլուս (մ2·օC)/Վտ 0.39 0.39 0.39 0.39 

– մուտքի դռներ/ դարպասներ Rդուռ (մ2·օC)/Վտ 0.39 0.39 0.39 0.39 

– ծածկեր Rծածկ (մ2·օC)/Վտ 3.23 0.46 0.46 0.46 

– տեխնիկական ներքնահարկի կամ 

չջեռուցվող նկուղների ծածկեր 
Rնկուղ (մ2·օC)/Վտ 3.23 0.58 0.58 0.58 

 

5. Օժանդակ ցուցանիշներ 

 Ցուցանիշ 

Ցուցանիշի 

պայմանական 

նշանակում 

Չափման 

միավոր 

Ցուցանիշի 

նորմավորվող 

արժեք 

Ցուցանիշի 

արժեք 

միջոցառումների

ց առաջ 

Ցուցանիշի 

արժեք 

միջոցառումների

ց հետո  

Ցուցանիշի 

փաստացի 

արժեք 

16 Շենքի ընդհանուր ջերմափոխանցման 

գործակից 
Kընդ Վտ/(մ2·օC) 0.807 2.01119 1.979 1.979 

17 Շենքի օդափոխության տեսակարար 

նորմավորված պայմաններում ջեռուցման 

ժամանակաշրջանի օդափոխության 

բազմապատիկ 

Nօդ ժ-1 0.492 0.492 0.492 0.499 

18 Տեսակարար կենցաղային 

ջերմանջատումները շենքում 
qկենց Վտ/մ2 17 17 17 17 

19 Նախագծվող շենքի ջերմային էներգիայի 

սակագինը 
Сջերմ դր./կՎտ·ժ 

 
- - - 
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20 Ջեռուցող սարքի և նրանց ջերմային ցանցին 

միացումների տեսակարար արժեքը 
Сջեռ 

դր./(կՎտ·ժ/

տարի)  
- - - 

21 Էներգետիկ միավորի խնայման 

տեսակարար շահույթ 
Wշահ 

դր./(կՎտ·ժ/

տարի)  
- - - 

 

6. Տեսակարար ցուցանիշներ 
№ 

Ցուցանիշ 

Ցուցանիշի 

պայմանական 

նշանակում 

Չափման 

միավոր 

Ցուցանիշի 

նորմավորվող 

արժեք 

Ցուցանիշի 

արժեք 

միջոցառումների

ց առաջ 

Ցուցանիշի 

արժեք 

միջոցառումների

ց հետո  

Ցուցանիշի 

փաստացի 

արժեք 

22 
Շենքի ջերմային պաշտպանության 

տեսակարար բնութագիր 
kընդ Վտ/(մ3·оС) 0.354 0.882 0.869 0.869 

23 
Շենքի օդափոխության տեսակարար 

բնութագիր 
kօդ Վտ/(մ3·оС) 0.151 0.151 0.151 0.151 

24 
Շենքում կենցաղային ջերմանջատումների 

տեսակարար բնութագիր 
kկենց Վտ/(մ3·оС) 0.298 0.298 0.298 0.461 

25 
Արևային ճառագայթումից ջերմային 

մուտքերի տեսակարար բնութագիր 
kճառ. Վտ/(մ3·оС) 0.027 0.027 0.027 0.042 

 

7. Գործակիցներ 
  

Ցուցանիշ 

Ցուցանիշի 

պայմանական 

նշանակում 

Ցուցանիշի 

նորմավորվո

ղ արժեք 

Ցուցանիշի արժեք 

միջոցառումներից 

առաջ 

Ցուցանիշի արժեք 

միջոցառումներից հետո  

Ցուցանիշի 

փաստացի 

արժեք 

26 
Ինքնակառավարման արդյունավետության 

գործակից 
ζ 0.95 0.95 0.95 0.95 

27 

Բնակելի շենքերի ջերմային սպառման 

նվազեցման գործակից՝ բնակարաններում 

ջերմային էներգիայի հաշվառքի դեպքում 

ξ - - - - 

28 
Ռեկուպերատիվ ջերմափոխանակչի 

արդյունավետության գործակից 
kարդ - - - - 
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29 

Գործակից, որը հաշվի է առնում ջերմային 

մուտքերի գերազանցումը շենքի ջերմային 

կորուստներին 

ν 0.74 0.74 0.74 0.72 

30 

Ջեռուցման համակարգից լրացուցիչ 

ջերմային կորուստների հաշվառման 

գործակից 

bh 1.05 1.05 1.05 1.05 

 

8. Էներգաարդյունավետության համալիր ցուցանիշներ 

 Ցուցանիշ 

Ցուցանիշի 

պայմանական 

նշանակում 

Չափման 

միավոր 

Ցուցանիշի 

նորմավորվող 

արժեք 

Ցուցանիշի 

արժեք 

միջոցառումների

ց առաջ 

Ցուցանիշի 

արժեք 

միջոցառումներ

ից հետո  

Ցուցանիշի 

փաստացի 

արժեք 

31 

 

Ջեռուցման ժամանակաշրջանում ջեռուցման 

և օդափոխության համար ջերմային 

էներգիայի հաշվարկային տեսակարար 

բնութագիր  

qհջեռ Վտ/(մ3·°С) 0.289 0.844 0.829 0.710 

Вт/(м2·°С) Վտ/(մ2·°С)     

32 

 

Ջեռուցման ժամանակաշրջանում ջեռուցման 

և օդափոխության համար ջերմային 

էներգիայի նորմավորվող տեսակարար 

բնութագիր  

qկջեռ Վտ/(մ3·°С) 0.290 0.290 0.290 0.290 

Вт/(м2·°С) Վտ/(մ2·°С)     

33 Էներգաարդյունավետության դասը  
 

 C E E  

34 

Շենքի նախագծի 

համապատասխանությունը ջերմային 

պաշտպանության նորմատիվ 

պահանջներին  

      

 

 

 

 

9. Շենքի էներգետիկ բեռնվածքը 

№  
Ցուցանիշի 

պայմանակ
Չափման միավոր 

Ցուցանիշի 

նորմավորվող 

Ցուցանիշի 

արժեք 

Ցուցանիշի 

արժեք 

Ցուցանիշի 

փաստացի 
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ան 

նշանակում 

արժեք միջոցառումներ

ից առաջ 

միջոցառումների

ց հետո  

արժեք 

35 

Ջեռուցման ժամանակաշրջանում 

ջեռուցման և օդափոխության համար 

ջերմային էներգիայի տեսակարար ծախսը 

q 
կՎտ·ժ/(մ3·տարի) 18 54 53 29 

կՎտ·ժ/(մ2·տարի) 55 162 159 88 

36 

Ջեռուցման ժամանակաշրջանում 

ջեռուցման և օդափոխության համար 

ջերմային էներգիայի ծախսը  

Qտարիջեռ կՎտ·ժ/տարի 249,651 728,883 716,271 396,574 

37 
Ջեռուցման ժամանակաշրջանում ջերմային 

էներգիայի գումարային ծախսը 
Qտարիընդ կՎտ·ժ/տարի 435,861 892,272 880,261 569,513 
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ք. Երևան, Աջափնյակ, Հալաբյան #9/1 

1. Ընդհանուր տեղեկատվություն  

Անձնագրի լրացման ամսաթիվ 
 

Շենքի հասցե ք. Երևան, Աջափնյակ, Հալաբյան 9/1 

Նախագծի մշակող - 

Մշակողի հասցե և հեռախոս  

Նախագծի ծածկագիր  

Շենքի նշանակությունը, սերիա բնակելի 

Հարկերի և սեկցիաների քանակ 12 

Բնակարանների թիվ 132 

Բնակիչների հաշվարկային քանակ 462 

Շենքի տեղակայումը շին. հրապարակում առանձնացված 

Կոնստրուկտիվ լուծում Կարկասային, պանելային 

 

2. Հաշվարկային պայմաններ 

 
Հաշվարկային բնութագրերի անվանում 

Ցուցանիշի 

պայմանական 

նշանակում 

Ցուցանիշի 

նորմավորվող 

արժեք 

Ցուցանիշի արժեք 

միջոցառումներից 

առաջ 

Ցուցանիշի արժեք 

միջոցառումներից 

հետո  

Ցուցանիշի 

փաստացի 

արժեք 

1 Դրսի օդի հաշվարկային ջերմաստիճան tդ -19 -19.00 

2 Ջեռուցման ժամանակաշրջանի դրսի օդի միջին ջերմաստիճան tջեռ 1 5.3 

3 Ջեռուցման ժամանակաշրջանի տևողություն zջեռ 140 140.00 

4 Ջեռուցման ժամանակաշրջանի աստիճան*օրեր ՋՇԱՕ 2660 1,855.00 

5 Ներսի օդի հաշվարկային ջերմաստիճան tն 20 18.51 

6 Վերնահարկի հաշվարկային ջերմաստիճան tձեղն  
 

 
 

7 Տեխնկուղի հաշվարկային ջերմաստիճան tնկուղ     

 

 

 

 

 

3. Երկրաչափական ցուցանիշներ 
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Ցուցանիշ 

Ցուցանիշի 

պայմանական 

նշանակում 

Չափման 

միավոր 

Ցուցանիշի 

նորմավորվող 

արժեք 

Ցուցանիշի արժեք 

միջոցառումներից 

առաջ 

Ցուցանիշի արժեք 

միջոցառումներից 

հետո  

Ցուցանիշի 

փաստացի 

արժեք 

8 
Շենքի հարկերի մակերեսների 

գումար 
Aբնակ մ2 9,086.00 9,086.00 9,086.00 9,086.00 

9 Բնակելի սենքերի մակերես Aջեռ մ2 8,153.00 8,153.00 8,153.00 8,153.00 

11 Ջեռուցվող ծավալ Vջեռ մ2 24,459.00 24,459.00 24,459.00 24,459.00 

12 Շենքի ապակեպատման գործակից f  23% 23% 23% 23% 

13 Շենքի կոմպակտության բնութագիր Kկոմպ  32% 32% 32% 32% 

14 

Շենքի արտաքին պատող 

կոնստրուկցիաների ընդհանուր 

մակերես 

Aդմակ մ2 7,773.00 7,773.00 7,773.00 7,773.00 

այդ թվում՝ 
 

մ2     

– ճակատամաս Aճակատ մ2 6,369.00 6,369.00 6,369.00 6,369.00 

– արտաքին պատեր Aպատ1 մ2 2,335.00 2,335.00 2,335.00 2,335.00 

– ջերմամեկուսացված արտաքին 

պատեր 
Aպատ2 մ2 1,190.00 1,190.00 1,190.00 1,190.00 

–աստիճանավանդակի պատեր   1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 

– պատուհաններ և պատշգամբների 

դռներ 
Aպատուհան1 մ2 1,488.00 1,488.00 1,488.00 1,488.00 

– մուտքի դռներ Aդուռ1 մ2 6.00 6.00 6.00 6.00 

– ծածկեր Aծածկ մ2 782.00 782.00 782.00 782.00 

բնակելի առաջին հարկի հատակի 

կոնսոլային մաս 
  160.00 160.00 160.00 160.00 

– բնակելի առաջին հարկի հատակ A հատակ1 մ2 622.00 622.00 622.00 622.00 

 

4. Ջերմատեխնիկական ցուցանիշներ 

 
Ցուցանիշ 

Ցուցանիշի 

պայմանական 

նշանակում 

Չափման 

միավոր 

Ցուցանիշի 

նորմավորվող 

արժեք 

Ցուցանիշի արժեք 

միջոցառումներից 

առաջ 

Ցուցանիշի արժեք 

միջոցառումներից 

հետո  

Ցուցանիշի 

փաստացի 

արժեք 

15 

Արտաքին պատող կոնստրուկցիաների 

ջերմափոխանցման բերված 

դիմադրությունները, այդ թվում՝ 

Rբերվ (մ2·օC)/Վտ 
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– արտաքին պատեր Rպատ1 (մ2·օC)/Վտ 2.46 0.36 0.36 0.36 

– ջերմամեկուսացված արտաքին պատեր Rպատ2 (մ2·օC)/Վտ 2.46 1.58 1.58 1.58 

–աստիճանավանդակի պատեր   2.46 0.36 0.36 0.36 

– պատուհաններ և պատշգամբների դռներ Rլուս (մ2·օC)/Վտ 0.39 0.39 0.39 0.39 

– մուտքի դռներ Rդուռ (մ2·օC)/Վտ 0.39 0.39 0.39 0.39 

– ծածկեր Rծածկ (մ2·օC)/Վտ 3.23 0.46 0.46 0.46 

բնակելի առաջին հարկի հատակի 

կոնսոլային մաս 
  3.23 0.58 2.25 2.25 

– բնակելի առաջին հարկի հատակ Rնկուղ (մ2·օC)/Վտ 3.23 0.58 0.58 0.58 

 

5. Օժանդակ ցուցանիշներ 

 Ցուցանիշ 

Ցուցանիշի 

պայմանական 

նշանակում 

Չափման 

միավոր 

Ցուցանիշի 

նորմավորվող 

արժեք 

Ցուցանիշի 

արժեք 

միջոցառումների

ց առաջ 

Ցուցանիշի 

արժեք 

միջոցառումների

ց հետո  

Ցուցանիշի 

փաստացի 

արժեք 

16 Շենքի ընդհանուր 

ջերմափոխանցման գործակից 
Kընդ Վտ/(մ2·օC) 

                        

0.763      

                        

2.065      

                        

1.967      

                        

1.967      

17 Շենքի օդափոխության տեսակարար 

նորմավորված պայմաններում 

ջեռուցման ժամանակաշրջանի 

օդափոխության բազմապատիկ 

Nօդ ժ-1 
                        

0.332      

                        

0.332      

                        

0.332      

                        

0.337      

18 Տեսակարար կենցաղային 

ջերմանջատումները շենքում 
qկենց Վտ/մ2 

                                

17      

                                

17      

                                

17      

                                

17      

19 Նախագծվող շենքի ջերմային 

էներգիայի սակագինը 
Сջերմ դր./կՎտ·ժ 

 
- - - 

20 Ջեռուցող սարքի և նրանց ջերմային 

ցանցին միացումների տեսակարար 

արժեքը 

Сջեռ 
դր./(կՎտ·ժ/

տարի)  
- - - 

21 Էներգետիկ միավորի խնայման 

տեսակարար շահույթ 
Wշահ 

դր./(կՎտ·ժ/

տարի)  
- - - 

 
 

6. Տեսակարար ցուցանիշներ 
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№ 

Ցուցանիշ 

Ցուցանիշի 

պայմանական 

նշանակում 

Չափման 

միավոր 

Ցուցանիշի 

նորմավորվող 

արժեք 

Ցուցանիշի 

արժեք 

միջոցառումների

ց առաջ 

Ցուցանիշի 

արժեք 

միջոցառումների

ց հետո  

Ցուցանիշի 

փաստացի 

արժեք 

22 
Շենքի ջերմային պաշտպանության 

տեսակարար բնութագիր 
kընդ Վտ/(մ3·оС) 

                        

0.243      

                        

0.656      

                        

0.625      

                        

0.625      

23 
Շենքի օդափոխության տեսակարար 

բնութագիր 
kօդ Վտ/(մ3·оС) 

                        

0.102      

                        

0.102      

                        

0.102      

                        

0.102      

24 
Շենքում կենցաղային ջերմանջատումների 

տեսակարար բնութագիր 
kկենց Վտ/(մ3·оС) 

                        

0.298      

                        

0.298      

                        

0.298      

                        

0.428      

25 
Արևային ճառագայթումից ջերմային 

մուտքերի տեսակարար բնութագիր 
kճառ. Վտ/(մ3·оС) 

                        

0.019      

                        

0.019      

                        

0.019      

                        

0.027      

 

7. Գործակիցներ 
  

Ցուցանիշ 

Ցուցանիշի 

պայմանական 

նշանակում 

Ցուցանիշի 

նորմավորվո

ղ արժեք 

Ցուցանիշի արժեք 

միջոցառումներից 

առաջ 

Ցուցանիշի արժեք 

միջոցառումներից հետո  

Ցուցանիշի 

փաստացի 

արժեք 

26 
Ինքնակառավարման արդյունավետության 

գործակից 
ζ 

                           

0.95      
                           0.95                                 0.95      

                           

0.95      

27 

Բնակելի շենքերի ջերմային սպառման 

նվազեցման գործակից՝ բնակարաններում 

ջերմային էներգիայի հաշվառքի դեպքում 

ξ - - - 
- 

28 
Ռեկուպերատիվ ջերմափոխանակչի 

արդյունավետության գործակից 
kարդ - - - 

- 

29 

Գործակից, որը հաշվի է առնում ջերմային 

մուտքերի գերազանցումը շենքի ջերմային 

կորուստներին 

ν 
                           

0.74      
                           0.74                                 0.74      

                           

0.72      

30 

Ջեռուցման համակարգից լրացուցիչ 

ջերմային կորուստների հաշվառման 

գործակից 

bh 
                           

1.05      
                           1.05                                 1.05      

                           

1.05      

8. Էներգաարդյունավետության համալիր ցուցանիշներ 
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 Ցուցանիշ 

Ցուցանիշի 

պայմանական 

նշանակում 

Չափման 

միավոր 

Ցուցանիշի 

նորմավորվող 

արժեք 

Ցուցանիշի 

արժեք 

միջոցառումների

ց առաջ 

Ցուցանիշի 

արժեք 

միջոցառումներ

ից հետո  

Ցուցանիշի 

փաստացի 

արժեք 

31 

 

Ջեռուցման ժամանակաշրջանում ջեռուցման 

և օդափոխության համար ջերմային 

էներգիայի հաշվարկային տեսակարար 

բնութագիր  

qհջեռ Վտ/(մ3·°С) 
                        

0.127      

                        

0.562      

                        

0.529      

                        

0.436      

Вт/(м2·°С) Վտ/(մ2·°С)         

32 

 

Ջեռուցման ժամանակաշրջանում ջեռուցման 

և օդափոխության համար ջերմային 

էներգիայի նորմավորվող տեսակարար 

բնութագիր  

qկջեռ Վտ/(մ3·°С) 
                        

0.319      

                        

0.319      

                        

0.319      

                        

0.319      

Вт/(м2·°С) Վտ/(մ2·°С)     

33 Էներգաարդյունավետության դասը  
 

 A++  E E  

34 

Շենքի նախագծի 

համապատասխանությունը ջերմային 

պաշտպանության նորմատիվ 

պահանջներին  

      

9. Շենքի էներգետիկ բեռնվածքը 

№  

Ցուցանիշի 

պայմանակ

ան 

նշանակում 

Չափման միավոր 

Ցուցանիշի 

նորմավորվող 

արժեք 

Ցուցանիշի 

արժեք 

միջոցառումներ

ից առաջ 

Ցուցանիշի 

արժեք 

միջոցառումների

ց հետո  

Ցուցանիշի 

փաստացի 

արժեք 

35 

Ջեռուցման ժամանակաշրջանում 

ջեռուցման և օդափոխության համար 

ջերմային էներգիայի տեսակարար ծախսը 

q 

կՎտ·ժ/(մ3·տարի) 
                                   

8      

                                

36      

                                

34      

                                

19      

կՎտ·ժ/(մ2·տարի) 
                                

24      

                             

108      

                             

101      

                                

58      

36 

Ջեռուցման ժամանակաշրջանում 

ջեռուցման և օդափոխության համար 

ջերմային էներգիայի ծախսը  

Qտարիջեռ կՎտ·ժ/տարի 
                  

198,785      

                  

876,805      
                  825,984      

                  

475,236      

37 
Ջեռուցման ժամանակաշրջանում ջերմային 

էներգիայի գումարային ծախսը 
Qտարիընդ կՎտ·ժ/տարի 

                  

537,719      

              

1,183,453      
              1,135,052      

                  

791,550      
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5. Շենքերի էներգաարդյունավետության պիտակները 

Շենքերի էներգաարդյունավետության դասերը որոշվել են ՀՍՏ 362-2013 

«Էներգախնայողություն. Շենքի էներգետիկ անձնագիր. Հիմնական դրույթներ. Տիպային 

ձև»-ի համաձայն. 

ք. Երևան, Ավան, Թումանյան թաղ. #6/1 
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ք. Երևան, Ավան Առնիջ 1 մ/շ. #1/4 
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ք. Երևան, Աջափնյակ, Հալաբյան #9/1 

 

 
 


