
 

 

                                                                                                                 

                                                                                                                              

15.03.2021 

 

Տեսահոլովակի պատրաստում 

 

Առաջադրանքի նկարագրությունը և ներկայացվող պահանջները 

 

Ծրագրի անվանում՝ Բազմաբնակարան շենքերի էներգաարդյունավետության       

բարձարացում՝ ուղղված ցածր եկամուտ ունեցող  

ընտանիքներին (ԲԲՇԷԱԲ) 

Ծրագրի ֆինանսավորում՝ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է ԱՄՆՄԶԳ և Հաբիթաթ ֆոր           

Հյումենիթի Արմենիա հիմնադրամի կողմից 

Ծրագրի իրականացնող`          Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմենիա հիմնադրամ  

         (Հաբիթաթ Արմենիա)    

  

Ծրագրի իրականացման վայր՝  Երևան, Վանաձոր, ՀՀ  

 

ԲԲՇԷԱԲ  ծրագրի մասին 
 

ԲԲՇԷԱԲ ծրագիրը Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ՝ ԱՄՆ ՄԶԳ-ի միջոցով իրականացվող 

բազմաթիվ աջակցման ծրագրերից մեկն է: 1992 թվականից, ԱՄՆ ՄԶԳ-ն տրամադրել է ավելի քան 

1 միլիարդ ԱՄՆ դոլար՝  Հայաստանի ժողովրդի կյանքի բարելավման, ինչպես նաև 

ժողովրդավարական, տնտեսական և սոցիալական կառավարման բարելավմանն ուղղված նրա 

ջանքերին օժանդակելու նպատակով: 

 

 



 

 

1. Նախապատմություն 

Բնակարանների ջեռուցման ծախսերը տարածաշրջանի երկրներում կազմում է ընդհանուր 

էներգիայի օգտագործման 30%-ից ավելին, քանի որ բազմաբնակարան շենքերի կառուցման 

նախկին չափանիշները և ջեռուցման մեթոդները հաշվի չեն առել էներգաարդյունավետությունը: 

Արդյունքում, էներգիայի խիստ անարդյունավետ  օգտագործումը առավել բացասական 

ազդեցություն է ունենում ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքների վրա` էներգակիրների գների 

բարձրացման հետևանքով։  

Չափազանց կարևոր է լուծել բազմաբնակարան շենքերի եներգաարդյունավետության 

խնդիրները, քանզի դա կարող է նպաստել երկրում էներգետիկ բարեփոխումների 

իրականացմանը  և նվազեցնել էներգիայի անարդյունավետ օգտագործումը:   

Հայաստանը գտնվում է բարձր սեյսմիկ ակտիվ գոտում, որի պատճառով երկիրը ենթակա է 

երկրաշարժերի ազդեցության: Քաղաքային բնակավայրերի բազմաբնակարան շենքերի զգալի 

մասը կառուցված են գործարանային արտադրության պանելներից:  Այդ շենքերը, որպես կանոն, 

սեյսմակայուն չեն և չունեն պատշաճ ջերամեկուսացում: Երկրում էներգիայի 

արդյունավետության և էներգախնայող միջոցառումներ, ինչպես նաև երկրաշարժի 

անվտանգության միջոցառումներ իրականացնելու կարիք կա՝ հանրության իրազեկման 

մակարդակը բարձրացնելու նպատակով:   

Ներկայում, ելնելով խորհրդային ГОСТ և СНИП (Պետական ստանդարտներ և սանիտարական 

նորմեր) չափորոշիչներից, բազմաբնակարան շենքերի շինարարական ստանդարտներն ու 

նորմերը զիջում են եվրոպական և միջազգային չափանիշներին և չեն կարող կիրառվել հին 

շենքերի վերակառուցման կամ նոր շենքերի կառուցման համար:  

 

2. Ծրագրի ընդհանուր նկարագիրը 

Բազմաբնակարան շենքերի էներգաարդյունավետության  բարձրացում՝ ուղղված ցածր եկամուտ 

ունեցող  ընտանիքներին ծրագիրը (այսուհետ ծրագիր) ջանում  է ցույց տալ, որ 

էներգաարդյունավետության ոլորտում համակցված ջանքերն ազգային և տարածաշրջանային 

մակարդակներում, որոնք ուղղված են շուկայի պահանջների բավարարմանը, գիտելիքների 

ձեռքբերմանը և կարողությունների բարձրացմանը, կհանգեցնեն ցածր եկամուտ ունեցող 

ընտանիքների կենսապայմանների էական փոփոխությունների, կնվազեցնեն էներգիայի 

ծախսերը, ածխածնի արտանետումները և կնպաստեն ծրագրի թիրախային երկրների 

էներգետիկ անկախության բարձրացմանը:  

 

Ծրագրի ընդհանուր նպատակները հետևյալն են.  

Հայաստանի բազմաբնակարան շենքերում էներգաարդյունավետության հետ կապված 

ներդրումային միջավայրի բարելավում՝ տարածաշրջանային պլատֆորմի միջոցով փորձի 



 

 

փոխանակման, իրազեկության բարձրացման և շահերի պաշտպանության, ֆինանսական 

մոտեցումների, բիզնես լուծումների խթանման, աշխատատեղերի ստեղծման և 

համապատասխան տեխնիկական տեղեկատվության հասանելիության միջոցով: 

Կիրառելի ֆինանսական մոդելների մշակում և գործնական կիրառում՝ ստեղծելով վարկային և 

սուբսիադավորման մեխանիզմներ՝ բազմաբնակարան շենքերի էներգաարդյունավետությունը 

բարելավելու և էներգիայի սպառումը կրճատելու նպատակով:  

Ազգային ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում բազմաբնակարան շենքերի 

կառավարման և պահպանման բարելավում համատիրությունների և այլ շահագրգիռ կառույցների 

հետ համատեղ:  

Գիտելիքների փոխանակման ազգային պլատֆորմ. իրազեկության բարձրացում և շահերի 

պաշտպանում, որոնք ուղղված են ֆինանսական դաշտի բարեփոխումներին, բիզնես 

լուծումների խթանմանը, աշխատատեղերի ստեղծմանը և համապատասխան տեխնիկական 

խորհրդատվության տրամադրմանը՝ բազմաբնակարան շենքերի էներգաարդյունավետությունը 

բարձրացնելու նպատակով: 

Պիլոտային նախագիծ. իրականացնել փորձնական ծրագրեր`վարկերի միջոցով կիրառելի 

մոդելների մշակումն ու փորձարկումը խթանելու նպատակով: 

 

3. Առաջադրանքի նպատակը 

Առաջադրանքի նպատակն է պատրաստել 5-7 րոպե տևողությամբ տեսահոլովակ (և դրա կարճ 

տարբերակը, որը չպետք է գերազանցի 3 րոպեն), որը լայն հանրությանը և ծրագրի շահագրգրիռ 

կողմերին կներկայացնի ԲԲՇԷԱԲ ծրագրի շրջանակներում իրականացված աշխատանքները, 

ծրագրի արդյունքները և գրանցած հաջողությունները: Տեսահոլովակը պետք է անդրադառնա 

ծրագրի միջոցով բազմաբնակարան շենքերում իրականացված աշխատանքներին, այդ շենքերում 

էներգախնայողության արդյունքներին և լուսաբանի ծրագրի ընդհանուր ազդեցութունը 

թիրախային շենքերի բնակիչների բարեկեցության վրա: Տեսահոլովակը պետք է լինի հայերեն՝ 

անգլերեն ենթագրերով: Այն պետք է ներառի հետևյալը.  

 

1. Տեղեկություն Երևան և Վանաձոր քաղաքների բազմաբնակարան շենքերում կատարված 

աշխատանքների վերաբերյալ (տեսագրություն և լուսանկարներ բազմաբնակարան 

շենքերում իրականացված էներգաարդյունավետության միջոցառումների մասին՝ նախքան 

իրականացումը, ընթացքը և իրականացումից հետո, շենքերի բնակիչների հետ 

հարցազրույցներ իրականացված միջոցառումների թողած ազդեցությունը թիրախային 

շենքերում ապրող մարդկանց կյանքի որակի և նրանց բարեկեցության վրա), շենքերում 

իրականացված էներգաարդյունավետության միջոցառումների արդյունքում ստացված 

էներգիայի խնայողության վերաբերյալ տեղեկատվություն: 



 

 

2. Շենքերի բնակիչների համար անցկացված էներգաարդյունավետության և 

վերականգնվող էներգիայի դասընթացների վերաբերյալ տեղեկություններ, ներառյալ 

հարցազրույցներ դասընթացների մասնակիցների հետ, որոնք ցույց կտան ստացված 

գիտելիքների արդյունքում ձեռք բերված վարքագծի փոփոխություններ՝ ուղղված իրենց 

բնակարաններում էներգիայի արդյունավետ օգտագործմանը:   

3. Հարցազրույցներ ծրագրի շահագրգիռ կողմերի ՝ ԲԲՇԷԱԲ ծրագրի ղեկավարի, 

քաղաքապետարանի և ֆինանսական հաստատությունների ներկայացուցիչների, ծրագրին 

մասնակցած համատիրությունների ղեկավարների, ինչպես նաև վերանորոգված շենքերի 

բնակիչների հետ՝ ծրագրի արդյունավետության և դրա ֆինանսական մեխանիզմի 

բարելավման վերաբերյալ, ծրագրի այլ առավելություններ, ինչպիսիք են՝ բնակիչների 

վստահության բարձրացումը, շենքերի պահպանման համար պարտադիր վճարումների աճ 

և այլն:   

4. Ծրագրի իրականացման ընթացքում ի հայտ եկած հիմնական խնդիրները և ոլորտի 

խոչընդոտները: 

5. Բնակիչների` էներգախնայողության և արդյունավետության վերաբերյալ 

իրազեկվածության բարձրացման և նրանց վարքագծի փոփոխությունների վերաբերյալ 

ընդհանուր ակնարկ` իրենց շենքերի էներգաարդյունավետ միջոցառումներ 

իրականացնելու և դասընթացների ընթացքում ստացած գիտելիքների արդյունքում: 

 

 

4. Առաջադրանքի իրականացման պահանջները 

 

Դիմող կազմակերպությունը պետք է բավարարի հետևյալ պահանջները.   

1. Նմանատիպ առաջադրանքի կատարման համար անհրաժեշտ տեսանկարահանող և 

լուսանկարահանող բարձրակարգ սարքավորումներ, 

2. Նմանատիպ աշխատանքների իրականացման առնվազն երեք տարվա փորձ  

3. Նմանատիպ առաջադրանքի իրականացման կարողություն ունեցող որակյալ 

անձնակազմ (Պատվիրատուն կուսումնասիրի նախատեսվող առաջադրանքում 

ներգրավվելիք աշխատակիցների աշխատանքային կենսագրությունը և նրանց կողմից 

պատրաստված նյութերի նմուշներ), 

4. Միջազգային կազմակերպությունների հետ աշխատանքային փորձը նախընտրելի է,  

5. Առաջադրանքի իրականացման հետ կապված Երևան և Վանաձոր կատարվելիք 

ուղևորությունների պատրաստակամություն,  

6. Տեսանյութում փոփոխություններ կատարելու ճկունություն,  

7. Տեսանյութի վերջնական տարբերակը պետք է Պատվիրատուին ներկայացվի մինչև ս.թ. 

հունիսի վերջը: Աշխատանքների մեկնարկը կսահմանվի ծառայությունների 

մատուցման պայմանագրով:  

 

 

 



 

 

5. Ակնկալվող արդյունքները 

Առաջադրանքի արդյունքում պետք է պատրաստվի 5-7 րոպե տևողությամբ տեսանյութ (և դրա 

կարճ տարբերակը), որը ցույց կտա ծրագրի իրակացման ընթացքը և արդյունքները՝ ըստ հետևյալ 

տեխնիկական պահանջների.     

 Full HD /1920-1080/,  

 Հարկավոր է նկարահանում իրականացնել Copter/Drone-ով, 

 Հոլովակը պետք է պարունակի անիմացիոն լուծումներ,  

 Հոլովակը պետք է անցնի գունա-ձայնային մշակում /post-production/,  

 Հում նյութը նույնպես պետք է տրամադրվի Պատվիրատուին,   

 Հոլովակը պետք է Պատվիրատուին տրամադրվի DVD կրիչի վրա:    

 

 

6. Վճարման պայմանները 

Վճարումը կկատարվի Պատվիրատուի և Ծառայություն մատուցողի միջև կնքված պայմանագրի 

համաձայն: Կողմերի համաձայնությամբ վճարումը կկատարվի փուլերով, այդ թվում՝ կարող է 

տրվել կանխավճար պայմանագրի արժեքի մինչև 30%-ի չափով: 

Օգտակար հղումներ 

Ծրագրերի նկարագիր (է ջ 10՝ առաջին երկու պարբերություններ, էջ 11 և 12) 

Ծրագ ր ի  վ ե րաբ ե ր յ ալ  թռ ո ւ ց ի կ  

Ինֆոգրաֆիկա 

Տ ար ե կան  հաշ վ ետվո ւ թյ ո ւ ն  (էջ 11՝  առաջ ի ն  ե ր կ ո ւ  պար բ ե ր ո ւ թյ ուններ, էջ 15 և  

16) 

Բլոգի գրառում ԱՄՆՄԶԳ  

Տեսանյութ Երևանում բազմաբնակարան շենքերի խնդիրների վերաբերյալ  

Բազմաբնակարան շենքի բացման արարողություն Երևանում էներգաարդյունավետության 

միջոցառումներ իրականացման ավարտից հետո   

Ծրագ ր ի  վ ե բ կայ ք ը    

Բազմաբնակարան շենքերի բնակիչների մեջբերումներ 

Ծրագ ր ի  վ ե րաբ ե ր յ ալ  ն ո ր ո ւ թյ ո ւ ն ն ե ր  և  մամո ւ լ ի  հաղ ո ր դագ ր ո ւ թյ ո ւ ն ն ե ր   

Մամուլի հաղորդագրություն շենքի բացման արարողության վերաբերյալ   

Ծրագրի համաժողովի մամուլի հաղորդագրություն  

https://habitat.am/wp-content/uploads/2019/03/habitat_program-overview_2019_arm.pdf
https://www.dropbox.com/s/5kpu2ofdwsg2huk/REELIH_Flyer_ARM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5kpu2ofdwsg2huk/REELIH_Flyer_ARM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rcmflzlu89fp95m/Habitat_REELIH_Infographic.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rcmflzlu89fp95m/Habitat_REELIH_Infographic.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/euc9zbpbrqpv1t2/%D5%8F%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B6%20%D5%B0%D5%A1%D5%B7%D5%BE%D5%A5%D5%BF%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6__2018%D5%96%D5%8F.pdf?dl=0
https://medium.com/usaid-2030/warmer-homes-richer-neighborhoods-4f4ea3f6d61c
https://www.youtube.com/watch?v=aGGDvfwd1ls
https://www.youtube.com/watch?v=TsdDcP-Da7w
https://www.youtube.com/watch?v=TsdDcP-Da7w
http://taqtun.am/
http://taqtun.am/patmutyunner/
http://taqtun.am/news/
https://habitat.am/hy/%d5%b4%d5%a5%d6%80-%d5%b4%d5%a1%d5%bd%d5%ab%d5%b6/%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80-2/%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80/2019%d6%86%d5%bf/%d5%b7%d5%ab%d5%b6%d5%a1%d6%80%d5%a1%d6%80%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-3-%d5%b7%d5%a5%d5%b6%d6%84%d5%ab-%d5%a2%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%ab%d5%b9%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%b1%d5%b4%d5%a5%d5%bc%d5%b6-%d5%a1/
https://habitat.am/hy/%d5%b4%d5%a5%d6%80-%d5%b4%d5%a1%d5%bd%d5%ab%d5%b6/%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80-2/%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80/2017%d6%86%d5%bf/%d5%a5%d6%80%d6%87%d5%a1%d5%b6%d5%ab-10-%d5%a2%d5%a1%d5%a6%d5%b4%d5%a1%d5%a2%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6-%d5%b7%d5%a5%d5%b6%d6%84%d5%a5%d6%80-%d5%a4%d5%a1%d6%80%d5%b1%d5%a5%d5%ac-%d5%a5/


 

 

Ծրագրի ըթացքի վերաբերյալ մամուլի հաղորդագրություն  

Բազմաբնակարան շենքերի էներգաարդյունավետության և կառավարման արդի խնդիրներ. 

հեռանկարներ և օրենսդրական բարելավման առաջարկություններ 

 

էներգարդյունավետության միջոցառումներ իրականացնելու վերաբերյալ մամուլի 

հաղորդագրություն 

Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմենիա հիմնադրամի Բազմաբնակարան շենքերի 

էներգաարդյունավետության բարձրացման ծրագրին (ԲԲՇԷԱԲ) նվիրված կլոր սեղան-քննարկում 

Երևանի քաղաքապետարանում 

 

Բազմաբնակարան շենքերի էներգաարդյունավետության բարձրացում ծրագրի վերաբերյալ կլոր 

սեղան քննարկման մամուլի հաղորդագրություն  

Հ աբ ի թաթ  Արմե ն իայ ի  ֆե յ ս բ ո ւ ք յ ան  է ջ  

Շի նարար ն ե ր ի  3 շենքի բացման արարողության նկարներ  

ԲԲՇԷԱԲ ծ րագ ր ի  համաժ ո ղ ո վ ի  ն կար ն ե ր  

Կլ ո ր  ս ե ղան  ք ն նար կ ո ւ մ ն ե ր ի  ն կար ն ե ր  

է ն ե ր գ իա  կայ ո ւ ն  զ ար գ աց ման  համար միջազգային ֆորումի նկարներ  

  

https://habitat.am/hy/%d5%b4%d5%a5%d6%80-%d5%b4%d5%a1%d5%bd%d5%ab%d5%b6/%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80-2/%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80/2017%d6%86%d5%bf/%d5%b0%d5%a1%d5%a2%d5%ab%d5%a9%d5%a1%d5%a9-%d5%a1%d6%80%d5%b4%d5%a5%d5%b6%d5%ab%d5%a1%d5%b5%d5%ab-%d5%bb%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%a5%d6%80%d5%b8%d5%be-%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a3/
https://habitat.am/hy/%d5%b4%d5%a5%d6%80-%d5%b4%d5%a1%d5%bd%d5%ab%d5%b6/%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80-2/%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80/2017%d6%86%d5%bf/%d5%b0%d5%a1%d5%a2%d5%ab%d5%a9%d5%a1%d5%a9-%d5%a1%d6%80%d5%b4%d5%a5%d5%b6%d5%ab%d5%a1%d5%b5%d5%ab-%d5%bb%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%a5%d6%80%d5%b8%d5%be-%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a3/
https://habitat.am/hy/%d5%b4%d5%a5%d6%80-%d5%b4%d5%a1%d5%bd%d5%ab%d5%b6/%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80-2/%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80/2015%d6%86%d5%bf/%d5%a2%d5%a1%d5%a6%d5%b4%d5%a1%d5%a2%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6-%d5%b7%d5%a5%d5%b6%d6%84%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%a7%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a3%d5%a1%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%b5%d5%b8%d6%82-2/
https://habitat.am/hy/%d5%b4%d5%a5%d6%80-%d5%b4%d5%a1%d5%bd%d5%ab%d5%b6/%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80-2/%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80/2015%d6%86%d5%bf/%d5%a2%d5%a1%d5%a6%d5%b4%d5%a1%d5%a2%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6-%d5%b7%d5%a5%d5%b6%d6%84%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%a7%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a3%d5%a1%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%b5%d5%b8%d6%82-2/
https://habitat.am/hy/%d5%b4%d5%a5%d6%80-%d5%b4%d5%a1%d5%bd%d5%ab%d5%b6/%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80-2/%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80/2015%d6%86%d5%bf/%d5%a2%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%ab%d5%b9%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%a3%d5%b8%d5%b0-%d5%a5%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%a2%d5%ab%d5%a9%d5%a1%d5%a9-%d5%a1%d6%80%d5%b4%d5%a5%d5%b6%d5%ab%d5%a1%d5%b5%d5%ab-%d5%a7/
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