
 

  

 
 

 
                                  

 
 

Համաժողով  
   
 

«Բազմաբնակարան շենքերի էներգաարդյունավետության շուկայի զարգացման 
խթանների բացահայտում և էներգետիկ աղքատության նվազեցում»  

 
 

Կազմակերպիչներ` «Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմենիա» հիմնադրամ, 
Միավորված ազգերի կազմակերպության զարգացման ծրագիր (ՄԱԶԾ), ՄԱԿ-ի 

Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողով (ՄԱԿ-ի ԵՏՀ)  

 
Վայր` Անի Գրանդ հյուրանոց,  

Երևան, Հայաստան 
Մարտի 9-11, 2022 թ. 

 
 
Նախնական տեղեկատվություն․  
 
Ըստ 2020 թվականի էներգետիկ հաշվեկշռի, բնակարանային ֆոնդը Հայաստանում 
էներգիայի հիմնական սպառողներից մեկն է։ Երկրում ընդհանուր օգտագործված 
էներգիայի 33%-ը սպառվում է բնակելի ֆոնդի կողմից։ Էներգիայի սակագների 
բարձրացումը էապես կնվազեցնի ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքների կողմից իրենց 
բնակարանները ջեռուցելու կարողությունը: Ըստ ՄԱԿ ԵՏՀ հետազոտության՝ երկրի 
բնակչության առնվազն 30%-ը կարող է համարվել «էներգետիկ աղքատ»: 
 
Հայաստանի կառավարությունը փորձում է աջակցել սոցիալապես խոցելի խմբերին 
դրամաշնորհային ծրագրերի միջոցով, սակայն երկարաժամկետ հեռանկարում 
հասարակական և բնակելի շենքերի էներգաարդյունավետության բարելավումն 
այլընտրանք չունի։ 
 
«Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմենիա» հիմնադրամն իրականացնում է 

«Բազմաբնակարան շենքերի էներգաարդյունավետության բարձրացում` ուղղված ցածր 
եկամուտ ունեցող ընտանիքներին» (ԲԲՇԷԱԲ) ծրագիրը՝ ուղղված բազմաբնակարան 
շենքերի էներգաարդյունավետության ոլորտում ներդրումային միջավայրի բարելավմանը 
և երկրում էներգետիկ աղքատության նվազեցմանը: Այն հանդիսանում է ավելի մեծ 
ծրագրի բաղադրիչ մաս, որը նախաձեռնվել է Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Ինթերնեշնլի և 
Ամերիկայի միացյալ նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) 
կողմից Արևմտյան Բալկանների երկրներում (Հյուսիսային Մակեդոնիա, Բոսնիա և 
Հերցեգովինա) և Հայաստանում:  
 
Հայաստանում ծրագիրն իրականացվում է 2013 թվականից: Ծրագրի գործողությունները 
նպատակաուղղված են շուկայի զարգացմանը` համատիրությունների կարողությունների 
բարձրացման, ֆինանսական մեխանիզմների ներդրման, բազմաբնակարան շենքերի 
(ԲԲՇ) կառավարումն ու պահպանումը կարգավորող օրենսդրական դաշտի բարելավման 
և շենքերում էներգաարդյունավետության միջոցառումների վերաբերյալ 
իրազեկվածության մակարդակի բարձրացման միջոցով:  
 



 

  

 
 

 
                                  

 
 
ՄԱԶԾ Հայաստանյան գրասենյակը իրականացնում է «Շենքերի էներգաարդյունավետ 
արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում»  ծրագիրը (2017-2023 

թթ.), Կլիմայի կանաչ հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ, ՀՀ շրջակա միջավայրի 
նախարարության համակարգման ներքո: 
Ծրագիրը նպատակ ունի համակարգված կերպով նվազեցնել ջերմոցային գազերի (ՋԳ) 
արտանետումները Հայաստանում առկա շենքերում և ստեղծելու 
էներգաարդյունավետության վերազինման մեջ ներդրումներ կատարելու համար 
շուկայական բարենպաստ միջավայր և ընդլայնելի բիզնես մոդել: 
Ծրագրի գործողությունները կենտրոնացած են համայնքային էներգիայի կառավարման 
համար տեղական մակարդակում կարողությունների հզորացման, վերազինված շենքերի 
էներգետիկ անձնագրերի/սերտիֆիկատների մշակման, շենքերի էներգետիկ 
բնութագրերի չափորոշիչների համապատասխանեցման և բազմաբնակարան շենքերի 
կառավարման մասին օրենքի բարեփոխումների վրա աշխատող աշխատանքային խմբին 
աջակցության տրամադրման,  բնակելի և հասարակական շենքերի անձնագրերի ձևերի 
և բազմաբնակարան շենքերի շահագործման և պահպանման կանոնների մշակման, 
«էներգաարդյունավետ վարքագծի ցուցանիշների համակարգի» մշակման, տնային 
տնտեսությունների ջեռուցման վարքագծի վերաբերյալ հարցումների իրականացման 
(2020թ.) և «Երևանի էներգաարդյունավետության» ծրագրի (EIB/E5P) տեխնիկական 
աջակցության ապահովման վրա՝ համագործակցելով ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարության հետ պետական սուբվենցոն ծրագրի 
շրջանակներում հասարակական և բազմաբնակարան շենքերի էներգաարդյունավետ 
արդիականացման ծրագրի մասով։ 
 
Նշված ծրագրերն օգնել են բացահայտել մի շարք բացեր և խոչընդոտներ, որոնք պետք է 
հասցեագրվեն և լուծում ստանան ոլորտի առանցքային դերակատարների հետ 
պարբերական քննարկումների և համագործակցության միջոցով, ինչպես նաև 
վերլուծելով և տեղայնացնելով այն երկրների փորձը, որոնք առերեսվել են համանման 
խնդիրների հետ և ներդրել են դրանց հաղթահարման մեխանիզմներ:  
 
ՄԱԿ-ի ԵՏՀ-ն իրականացնում է «ՄԱԿ-ի ԵՏՀ տարածաշրջանում շենքերի 

էներգաարդյունավետության ստանդարտների մշակման և ներդրման ազգային 
կարողությունների ընդլայնում» ծրագիրը: Ծրագրի ակնկալվող ձեռքբերումները ներառում 
են. (ա)  

 ՄԱԿ-ի ԵՏՀ անդամ պետությունների կողմից ՄԱԿ-ի ԵՏՀ տարածաշրջանի 
շենքերում էներգաարդյունավետության առաջադեմ ստանդարտների վերաբերյալ 
գիտելիքների բարելավում 

 ՄԱԿ-ի ԵՏՀ տարածաշրջանի շենքերում էներգաարդյունավետության վերաբերյալ 
պետական և մասնավոր հատվածների փորձագետների ընդլայնված և 
թարմացված ցանց 

 Ազգային իշխանությունների, շինարարության ոլորտի մասնագետների, 
համատիրությունների և այլ համապատասխան շահագրգիռ կողմերի 
կարողությունների հզորացում՝ շենքերում էներգաարդյունավետության 
առաջադեմ ստանդարտներ մշակելու և ներդնելու, ինչպես նաև ազգային և 
ենթազգային մակարդակներում էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաներ ներդնելու 
համար:  

 



 

  

 
 

 
                                  

 
 
Ծրագիրն իրականացրել է ուսումնասիրություն շենքերի էներգաարդյունավետության 
ստանդարտների շրջանակային ուղեցույցներով և էներգաարդյունավետության ներկայիս 
ստանդարտներով սահմանված կատարողական նպատակների միջև բացերի 
վերլուծության և դրանց ներդրման վերաբերյալ Հարավ-Արևելյան և Արևելյան Եվրոպայի, 
Կենտրոնական Ասիայի, Կովկասի երկրներում և Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Մշակվել 
են նաև երեք ազգային հետազոտություններ Հայաստանում, Ղրղզստանում և Մոլդովայի 
Հանրապետությունում՝ ավելի մանրամասն բացերի վերլուծությամբ: Ծրագիրը ստեղծեց 
համագործակցային միջավայր շենքերի էներգաարդյունավետության փորձագետների 
համար ՄԱԿ-ի ԵՏՀ տարածաշրջանում և թարմացրեց շենքերի 
էներգաարդյունավետության վերաբերյալ պետական և մասնավոր հատվածների 
փորձագետների ցանցը: Շենքերում էներգաարդյունավետության չափանիշներին 
նվիրված ազգային ուսուցողական սեմինարներ են կազմակերպվել Հայաստանում և 
Ղրղզստանում: 
 
«Համաշխարհային նախաձեռնություն՝ ուղղված ՄՓՄՁ ոլորտի հետ-ՔՈՎԻԴ-19 
վերականգմանը» նախագիծը նույնպես իրականացվում է ՄԱԿ-ի ԵՏՀ-ի կողմից և 
ղեկավարվում է ՄԱԿ-ի Առևտրի և զարգացման համաժողովի (UNCTAD) և ՄԱԿ-ի 
Սոցիալ-տնտեսական խորհրդի արևմտյան Ասիայի կոմիտեի (UN ESCWA) կողմից: 
Ծրագրի ընդհանուր նպատակն է հզորացնել միկրո, փոքր և միջին ձեռնարկությունների 
(ՄՓՄՁ) կարողությունները և ճկունությունը զարգացող երկրներում և անցումային 
փուլում գտնվող տնտեսություններում՝ մեղմելու գլոբալ ՔՈՎԻԴ-19 ճգնաժամի 
տնտեսական և սոցիալական ազդեցությունը: Ծրագրի շրջանակներում ՄՓՄՁ-ների 
համար ուղեցույցներն ու լավագույն փորձը մշակվել են ապահովելու ճկունություն և 
առաջընթաց՝ դեպի շրջանաձև տնտեսություն ռեսուրսների կայուն կառավարման և 
կարևոր հումքի մատակարարման շղթայի լուծումների և ՄՓՄՁ-ների համար 
էներգաարդյունավետ արտադրանքի և լավագույն փորձի վերաբերյալ վերականգնվող 
էներգիայի սարքավորումների տրամադրման գործում։ Զեկույցներն օգտագործվում են 
առցանց վերապատրաստման դասընթացների համար, ինչպես նաև դրանց արդյունքները 
հարմարեցնելու համար ՄԱԿ-ի ԵՏՀ տարածաշրջանի մի քանի փորձնական երկրների 
համար: 
 
Այս համաժողովը կարող է լավ հարթակ ծառայել վերոնշյալ խնդիրները քննարկելու 
համար։ Համաժողովի ընթացքում ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Արևմտյան 
Բալկանների և այլ երկրների տարբեր ոլորտների փորձագետները կներկայացնեն իրենց 
փորձը բազմաբնակարան շենքերի արդիականացման և ջերմամեկուսացման կայուն 
մեխանիզմների  վերաբերյալ, որոնք նպաստում են էներգետիկ աղքատության 
կրճատմանը: 
 
  

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D4%B1%D4%BF


 

  

 
 

 
                                  

 
 
Նպատակ  
 

Համաժողովի նպատակն է Հայաստանի, Արևմտյան Բալկանների (Հյուսիսային 
Մակեդոնիա, Բոսնիա և Հերցեգովինա) և այլ երկրների միջև լավագույն փորձի 
փոխանակման միջոցով բացահայտել շուկայի զարգացման հիմնական խթանները, որոնք 
բերում են բազմաբնակարան շենքերի էներգաարդյունավետության դաշտում 
ներդրումների մեծացմանը և էներգետիկ աղքատության նվազեցմանը, կիսել 
համատիրություններին աջակցման փորձը, առաջ քաշել քննարկման համար կարևոր 
հարցեր՝ ոլորտը կարգավորող օրենսդրական բարեփոխումներից մինչև ֆինանսական և 
տեխնիկական լուծումներ:  
 
Մասնակիցներ  

  
Համաժողովը նախատեսված է բազմաբնակարան շենքերի էներգաարդյունավետության 
ոլորտի ներկայացուցիչների համար:  
 
Մասնակիցները կարող են լինել միջազգային և հասարակական կազմակերպությունների, 
ֆինանսական կառույցների, կառավարության, դոնոր գործակալությունների, 
տեխնոլոգիաներ մշակող կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ոլորտի 
քաղաքականությունը մշակող մասնագետներ:  
 
 
  
  



 

  

 
 

 
                                  

 
 

Համաժողովի օրակարգ 
 

Մարտի 9-11, 2022 թ.  
 
 

Մարտի 9 (չորեքշաբթի)  

 

12:00 – 12:25  
 

 Ողջույնի խոսք 

 Պարոն Արմեն Ղուլարյան – ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի 
նախագահ  

 Պարոն Կոնստանտին Սոկուլսկի -- ՄԱԶԾ հայաստանյան 
գրասենյակի մշտական ներկայացուցչ 

 Պարոն Ռիք Հեթուեյ - Հաբիթաթ ֆոր հյումենիթի ինթերնեշնլի 
փոխնախագահ 

 Պարոն Ջոն Ալելո, ԱՄՆ ՄԶԳ, ԱՄՆ Միջազգային զարգացման 
գործակալության /Հայաստանի տնօրեն 

 Պարոն Օլեգ Ձյուբինսկի - տարածաշրջանային խորհրդատու, Կայուն 
էներգիայի բաժին, ՄԱԿ-ի ԵՏՀ 

 

12:25 – 13:45  
 
 

Նիստ 1: Բազմաբնակարան շենքերի էներգաարդյունավետության 
շուկայի զարգացում   

 
Բազմաբնակարան շենքերի (ԲԲՇ) էներգաարդյունավետության շուկան 
խթանելու համար առանցքային նշանակություն ունեն տվյալ ոլորտում ճիշտ 
քաղաքականության որդեգրումը, իրավական դաշտի բարեփոխումները, 
ֆինանսական գործիքների հասանելիությունը, համայնքների և 
կառավարման մարմինների կարողությունները և այլ կարևոր գործոններ:  
 
Այս մասին վկայում է ԲԲՇ էներգաարդյունավետության բարձրացմանն 
ուղղված ծրագրերի իրականացման փորձը Հայաստանում, Հյուսիսային 
Մակեդոնիայում, Բոսնիա և Հերցեգովինայում, Էստոնիայում և 
Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի երկրներում: 

 
 

Մոդերատոր` տիկին Զիտա Կակալեջցիկովա, Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի 
Ինթերնեշնլի Եվրոպայի, Մերձավոր Արևելքի և Աֆրիկայի տարածաշրջանի 
բնակելի շենքերի էներգետիկ ծրագրերի  ղեկավար 
 
 

 ԲԲՇԷԱԲ Մակեդոնիա - ԲԲՇ էներգաարդյունավետ 
միջոցառումների իրականացումը Հյուսիսային Մակեդոնիայում 

 
Տիկին Լիլյանա Ալչևա, Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Հյուսիսային 
Մակեդոնիայի փոխտնօրեն  
 
 



 

  

 
 

 
                                  

 
 

 ԲԲՇԷԱԲ ծրագրի իրականացումը Բոսնիա և Հերցեգովինայում - 
ԲԲՇ տվյալների քարտեզագրում և ԲԲՇ ամբողջական 
ջերմամեկուսացման փորձը 
 
Պարոն Ժասմին Գաբելա, ԷՆՈՎԱ (ENOVA)-ի գործադիր տնօրեն 
 

 ԲԲՇԷԱԲ ծրագրի հայաստանյան փորձ – շուկայական բացեր և 
բազմաբնակարան շենքերի (ԲԲՇ) ջերմամեկուսացմանն ուղղված 
ֆինանսական մոդելներ    

 
Տիկին Վարսենիկ Խլոյան, ԲԲՇԷԱԲ ծրագրի ղեկավար, Հաբիթաթ ֆոր 
Հյումենիթի Արմենիա հիմնադրամ 
 

 Հայաստանում ՄԱԶԾ փորձը ԲԲՇ ամբողջական 
ջերմաարդիականացման հարցում 
 
Պարոն Վահրամ Ջալալյան, ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի ղեկավար 

 

 Աջակցություն սեփականատերերին՝ Կենտրոնական և Արևելյան 
Եվրոպայի երկրներում ԲԲՇ էներգաարդյունավետ 
արդիականացման աշխատանքներ իրականացնելու համար 
 
Պարոն Յոհան Սթրես, Ծրագրի տնօրեն, Արևելյան Եվրոպայի 
Բնակարանային Նախաձեռնություն (IWO e.V.) 
 

 Շենքերի Էներգաարդյունավետություն, Էստոնիայում էներգետիկ 
աղքատության մեղմացում և բնակարանային ասոցիացիաների 
հզորացում 
 
Պարոն Անդրես Յաադլա, ՄԱԿ-Ի ԵՏՀ անշարժ գույքի շուկայի 
խորհրդատվական խմբի անդամ (REM); Էստոնիայի կոոպերատիվ 
բնակարանային ասոցիացիաների կառավարման խորհրդի նախագահ 

13:45 – 14:00  Հարց ու պատասխան 

14:00 – 15:00 Ճաշի ընդմիջում 
 

15:00 – 16:00 
 

Նիստ 2. Բազմաբնակարան շենքերի կառավարումն ու պահպանումը 
կարգավորող օրենսդրական դաշտի բարեփոխումներ 
 
Իրավական դաշտում առկա բացերը, մասնավորապես կապված ընդհանուր 
սեփականության նկատմամբ բնակարանների սեփականատերերի 
պարտավորությունների, ԲԲՇ-ի պահպանման վճարների հավաքագրման 
մեխանիզմների, կոլեկտիվ որոշումների կայացման և համատիրությունների 
կողմից վերցված վարկերի օրինական ապահովման հետ, խոչընդոտում են 
ներդրումների իրականացմանը ԲԲՇ-ներում: Նմանատիպ բարեփոխումներ 
հաջողությամբ իրականացրած երկրների լավագույն փորձի վերլուծության և 
տեղայնացման միջոցով բնակարանաշինության ոլորտում արդյունավետ 
բարեփոխումների ձևավորումը կարող է էական դեր խաղալ բնակարանային 



 

  

 
 

 
                                  

 
 

ֆոնդի պահպանման և կառավարման գործում: Այս նիստը կներկայացնի 
Արևմտյան Բալկանների երկրներում բնակարանային ոլորտի բացերի 
վերլուծությունը, ինչպես նաև Սլովակիայի փորձը բնակարանային ոլորտի 
օրենսդրական բարեփոխումների վերաբերյալ, ինչպես նաև ԲԲՇ 
էներգաարդյունավետության բարձրացման նպատակով  պահուստային 
ֆոնդերի կիրառման և բնակելի ֆոնդի մասնագիտացված կառավարման 
համակարգի  վերաբերյալ: 
 
Մոդերատոր` Տիկին Վարսենիկ Խլոյան, ԲԲՇԷԱԲ ծրագրի ղեկավար, 
Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմենիա հիմնադրամ 

 

 Արևմտյան Բալկանների երկրներում բնակարանային սեկտորի 
ֆինանսական բացերը 

 
Տիկին Ելենա Միլանովսկա, Կապիտալ շուկաների և ֆինանսական 
ներդրումների գծով տնօրենի պաշտոնակատար, Թերվիլինգեր սենթր 
ֆոր ինովեյշն ին շելթր,  Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Ինթերնեյշնլ  
 

 Արևմտյան Բալկանների երկրներում բնակարանային սեկտորի 
ինստիտուցիոնալ և իրավական բացերը 

 
Տիկին Աստղինե Փասոյան, Էներգախնայողության հիմնադրամի տնօրեն 
 

 Բազմաբնակարան շենքերի էներգաարդյունավետ 
միջոցառումների իրականացման նպատակով պահուստային 
ֆոնդերի ստեղծման և կիրառման փորձը Սլովակիայում 

 
Տիկին Ելենա Շոլգայովա, Համանախագահ Հաուզինգ 2030թ 

   

16:00 – 16:15  Հարց ու պատասխան 

16:15 – 16:30  Առաջին օրվա քննարկում և ամփոփում 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

 
                                  

 
 
Մարտի 10 (հինգշաբթի)  
 

 Աշխատաժողով` «Ուղեցույցներ և լավագույն փորձ Հայաստանում 
միկրո, փոքր և միջին ձեռնարկությունների համար՝ 
էներգաարդյունավետ արտադրանքների և վերականգնվող էներգիայի 
սարքավորումների տրամադրման հարցում» թեմայով։ 

 

10:00 – 10:20 
 

Ողջույնի խոսք 
 

 Տիկին Անի Իսպիրյան, Հայաստանի Էկոնոմիկայի փոխնախարար  
 

 Պարոն Օլեգ Ձյուբինսկի, ՄԱԿ-ի ԵՏՀ Կայուն էներգիայի բաժնի 
տարածաշրջանային խորհրդատու 

Լուսանկար մասնակիցների հետ 
 

10:20 – 10:50 

 

Նիստ՝ նվիրված ՄՓՄՁ-ների վրա ՔՈՎԻԴ-19 ճգնաժամի հետևանքներին 
և ՄՓՄՁ-ներին հասանելի աջակցությանը 
 
Լավագույն փորձը Հայաստանում միկրո, փոքր և միջին 
ձեռնարկությունների համար էներգաարդյունավետ արտադրանքի 
մատակարարման և վերականգնվող էներգիայի սարքավորումների 
տրամադրման գործում. 
 

Պարոն Սուրեն Շատվորյան, ՄԱԿ-ի ԵՏՀ փորձագետ, Հայաստան 

10:50 – 11:25 Բաց քննարկում, հարցեր և պատասխաններ  

11:25 – 11:30 Ամփոփում և Եզրակացություններ 

 
Պարոն Օլեգ Ձյուբինսկի, ՄԱԿ-ի ԵՏՀ Կայուն էներգիայի բաժնի 
տարածաշրջանային խորհրդատու 

 

11:30 – 12:00 Սուրճի ընդմիջում 

12:00 – 13:15 
 

Նիստ 3. Էներգետիկ աղքատության նվազեցում ֆինանսական 
գործիքների կիրառման միջոցով, որոնք նպատակաուղղված են 
բազմաբնակարան շենքերի բարեկարգմանը և 
էներգաարդյունավետության բարձրացմանը  
 

 
 

ֆինանսական մեխանիզմները, որոնք հնարավոր են դարձնում 
բնակարանային ֆոնդի հիմնարար վերանորոգման ծրագրերի 
իրականացումը, մեծ դեր են խաղում Էներգետիկ աղքատության դեմ 
պայքարի գործում:  «Մետրոպոլիտեն» հետազոտական ինստիտուտի և 
«Բիլդինգս փերֆորմանս» ինստիտուտի կողմից իրականացված 
հետազոտությունը վերհանում է էներգետիկ աղքատության իրավիճակը 
Կենտրոնական-արևելյան Եվրոպայի և Հյուսիս-արևելյան Եվրոպայի 
տարածաշրջաններում, մատնանշում է տարբեր ցուցանիշներ, որոնք 
բնութագրում են էներգետիկ աղքատությունը, և ոլորտը կարգավորող 



 

  

 
 

 
                                  

 
 

իրավական գործիքները, որոնք օգնում են նվազեցնել էներգետիկ 
աղքատությունը:  
 
Այս նիստի ընթացքում կներկայացվեն հետազոտության արդյունքները, որոնք 
ընդգրկում են էներգետիկ աղքատությունը, առկա ֆինանսական 
մեխանիզմները և ծառայությունները` ուղղված ԲԲՇ վերանորոգումներին, 
ԲԲՇ էներգաարդյունավետության ոլորտում ֆոնդերի ներգրավման 
հնարավորություններին, ինչպես նաև ցույց են տալիս, թե ինչպես կարող է 
համայնքային իշխանությունների ներգրավվածությունը 
էներգաարդյունավետության ծրագրերում աջակցել բազմաբնակարան 
շենքերի ֆոնդի պահպանմանը և էներգաարդյունավետության բարելավմանը:  
 
Մոդերատոր – Տիկին Ելենա Միլանովսկա, Կապիտալ շուկաների և 
ֆինանսական ներդրումների գծով տնօրենի պաշտոնակատար, Թերվիլինգեր 
սենթր ֆոր ինովեյշն ին շելթր, Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Ինթերնեյշնլ  

 

 Հետազոտության արդյունքները էներգետիկ աղքատության 
վերաբերյալ 
 
Տիկին Հաննա Սզեմզո, գործադիր տնօրեն, «Մետրոպոլիտան» 
հետազոտական ինստիտուտ 

 

 Ջեռուցման աղքատության ցուցանիշներ՝ հիմնված ԲԲՇ-ի 2020 
թվականի հետազոտության վրա 

      Տիկին Աստղիկ Միրզախանյան, ՄԱԶԾ-ԿԿՀ Ծրագիր 

 

 Համատիրությունների վարկավորման փորձ երաշխիքային  
Ֆոնդի կիրառմամբ 
 
Պարոն Արամ Մխիթարյան - «Ագրոլիզինգ լիզինգային վարկային 
կազմակերպություն» ՍՊԸ գործադիր տնօրեն 

 ՄԱԿ-ի ԵՏՀ անդամ երկրներում վերանորոգման ֆինանսավորման 

խոչընդոտները 
 
Պարոն Օլեգ Ձյուբինսկի, Կայուն էներգիայի բաժին ՄԱԿ-ի ԵՏՀ 
տարածաշրջանային խորհրդատու 

 
13:15 – 13:30 
 

Հարց ու պատասխան 

13:30 – 14:50 
 

Ճաշի ընդմիջում 



 

  

 
 

 
                                  

 
 
14:50 – 16:30 

 

Նիստ 4. Շենքեի պահպանման և կառավարման բարելավումը շենքերի 
տվյալների հասանելիության, թվայնացման և  մասնագիտացված 
բնակարանային կառավարման համակարգի ներդրման միջոցով  

 
ԲԲՇ մասնագիտացված կառավարման համակարգի ստեղծումը և շենքերի 
վերաբերյալ թարմացված տվյալների կառավարման համակարգի ներդնումը 
կարող են նշանակալից բարելավել ԲԲՇ կառավարումն ու պահպանումը: 
 
Շենքերի էներգետիկ անձնագրերը և էներգաարդյունավետության 
վկայագրերն այն առանցքային գործիքներից են, որոնք նպաստում են 
բնակարանային ֆոնդի պահպանմանը և ջերմոցային գազերի 
արտանետումների երկարաժամկետ կրճատմանը:  
էներգաարդյունավետության վկայագրերն անհրաժեշտ են, որպեսզի 
սեփականատերերը կայացնեն տեղեկացված որոշումներ, կարող են նպաստել 
վստահության ձևավորմանը և խթանել ներդրումները էներգախնայողության 
միջոցառումներում:  
 
Շենքերի էներգետիկ տվյալների հասանելիությունը նաև առաջատար գործիք 
է քաղաքականության և ֆինանսական աջակցության մեխանիզմների 
մշակման և դրանց ազդեցության գնահատման համար: Թվայնացման 
միջոցով տվյալների հասանելիությունը թույլ է տալիս առաջընթաց կատարել 
շենքերի կառավարման և էներգաարդյունավետության շարունակական 
բարելավման հարցում: 
 
Տվյալ նիստը կներկայացնի, թե ինչպես կարող են 
էներգաարդյունավետության վկայագրերը, շենքերի անձնագրերը և 
թվայնացումը ծառայել որպես տեղեկատվական գործիքներ` հեշտացնելու 
բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մարմինների, բնակարանների 
սեփականատերերի, քաղաքականություն մշակողների, ֆինանսական և 
բիզնես ոլորտների աշխատանքը էներգաարդյունավետ 
արդիականացումների առաջխաղացման հարցում:  
 
 
Մոդերատոր – Գիորգի Սումեղի, Քարոզչության և քաղաքականության գծով 
տնօրենի պաշտոնակատար, Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Ինթերնեյշնլ 
 
 

 Շենքերում էներգաարդյունավետության վերաբերյալ տվյալների 
լուծումների ուսումնասիրություն 

 
Տիկին Ալիսա Ֆրեյր, Տվյալների և թվային լուծումների    փորձագետ, «ՓԵՆ 
Դեյթա» ՍՊԸ 
 
 

 էներգաարդյունավետության վկայագրերըի և շենքերի Էներգետիկ 
անձնագրերի դերը շենքերի էներգաարդյունավետության 
բարձրացման  խթանման գործում 



 

  

 
 

 
                                  

 
 

 
Պարոն Ջոնաթան Վոլտ, Ծրագրի ղեկավար, «Բիլդինգս փերֆորմանս» 
Եվրոպայի ինստիտուտ (BPIE) 

 

 Շենքերի անձնագրավորում, էներգետիկ անձնագրեր 

 
Պարոն Անդրե Օհանյան, պարոն Վահրամ Ջալալյան, ՄԱԶԾ-ԿԿՀ Ծրագիր 
 

 Շենքերի Էներգաարդյունավետության բարելավում՝ թվայնացման 
միջոցով։ 
 
Պարոն Իգոր Լիտվինյուկ, ՄԱԿ-ի ԵՏՀ-ի Տնտեսական հարցերով 
պատասխանատու, Կայուն էներգիայի բաժին 
 

 Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման ոլորտի 
քաղաքականության բարեփոխում Հայաստանում 
 
Տիկին Տանյա Արզումանյան, ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի 
Բնակարանային ֆոնդի կառավարման և կոմունալ 
ենթակառուցվածքների վարչության պետ  
 
 

 Տնային տնտեսությունների պրոֆեսիոնալ կառավարման 
թվայնացումն ու առաջխաղացումը Շենքերում։ Ղազախստանում և 
Ուզբեկստանում։ 
 
Տիկին Լարիսա Շրեկենբախ, Ծրագրի տնօրեն, Արևելյան Եվրոպայի 
Բնակարանային Նախաձեռնություն (IWO e.V.) 

 
16:30 – 16:45 

 

Հարց ու պատասխան 

16:45 – 17:00 Երկրորդ օրվա քննարկում և ամփոփում 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

 
                                  

 
 
Մարտ 11 (Ուրբաթ) 

 

10:00 – 13:00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Աշխատաժողով. Շենքերի էներգաարդյունավետության 
հիմնախնդիրները լուծելու և այդ լուծումները ՄԱԿ-ի ԵՏՀ անդամ 
պետություններում կիրառելու լավագույն փորձի ներկայացում 

 
Շենքերի էներգաարդյունավետության բարելավումը երկրների մեծ մասում 
էներգիայի աճող պահանջարկը բավարարելու և ջերմոցային գազերի 
արտանետումները նվազեցնելու ամենաարդյունավետ տարբերակներից մեկն 
է: Այս աշխատաժողովը կներկայացնի երկրներում 
էներգաարդյունավետության ստանդարտների ներդրման վերաբերյալ 
տարածաշրջանային և ազգային հետազոտությունների արդյունքները, 
շենքերում բարձր արդյունավետության էներգաարդյունավետության 
ստանդարտների վերաբերյալ դասընթացների արդյունքները, պետական և 
մասնավոր հատվածների էներգաարդյունավետության փորձագետների ցանցի 
ընդլայնմանն ուղղված միջոցառումները ՄԱԿ-ի ԵՏՀ տարածաշրջանում 
գտնվող շենքերը ։ Սեմինարի ընթացքում, մասնավորապես, կքննարկվի, թե 
ինչպես կարող են մշակված լավագույն փորձը և ուղեցույցները ավելի լավ 
կիրառվել ՄԱԿ-Ի ԵՏՀ անդամ երկրներում շենքերի 
էներգաարդյունավետության խնդիրները լուծելու համար: 

 
10:00 – 10:15 

 
Ողջույնի խոսք 
  
Պարոն Դավիթ Գրիգորյան, Հայաստանի քաղաքաշինության կոմիտեի 
նախագահի տեղակալ 

 
Պարոն Օլեգ Ձյուբինսկի, ՄԱԿ-ի ԵՏՀ տարածաշրջանային խորհրդատու  

 
10:15 – 11:40 

 
«ՄԱԿ-Ի ԵՏՀ տարածաշրջանում շենքերի էներգաարդյունավետության 
ստանդարտների մշակման և ներդրման ազգային կարողությունների 
ընդլայնում» ծրագրի ակնարկ 
 
Մոդերատոր՝ Պարոն Վահրամ Ջալալյան, ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի համակարգող; 
Շենքերի էներգաարդյունավետության համատեղ աշխատանքային խմբի 
համանախագահող 

 

 Շենքերում էներգաարդյունավետության ստանդարտների 
շրջանակային ուղեցույցներում և էներգաարդյունավետության 
ներկայիս ստանդարտների ներդրման վերաբերյալ կատարողական 
նպատակների միջև բացերի վերլուծության վերաբերյալ 
տարածաշրջանային և ազգային ուսումնասիրություններ: 
 

Տիկին Նադեժդա Խամրակուլովա, Ծրագրի պատասխանատու, ՄԱԿ-Ի 
ԵՏՀ 
 



 

  

 
 

 
                                  

 
 

 Տարածաշրջանային և ազգային հետազոտությունների 
առաջարկությունների իրականացման վերաբերյալ պանելային 
քննարկում 
 
Տիկին Ռուզան Ադամյան, Հայաստանի քաղաքաշինության կոմիտեի 
շինարարության և նորմատիվային վարչության պետ  

Պարոն Մակսատ Ամիրաև, Ղրղզստանի Ճարտարապետության, 
շինարարության և բնակարանաշինության և կոմունալ ծառայությունների 
պետական գործակալության՝ Բնակարանային և կոմունալ 
ծառայությունների զարգացման և մոնիտորինգի վարչության պետ  

Պարոն Նիկոլաե Մակդիլ, Մոլդովայի Հանրապետություն 
Ենթակառուցվածքների և Տարածաշրջանային Զարգացման 
Նախարարության Էներգետիկ քաղաքականության վարչության գլխավոր 
խորհրդատու   

Տիկին Անի Ռաֆյան, ՄԱԿ-ի ԵՏՀ/Պարոն Անդրե Օհանյան, էներգիայի 
փորձագետ 

Պարոն Սերգիու Ռոբու, ՄԱԿ-ի ԵՏՀ խորհրդատու   

Պարոն Միխայիլ Տորոպով, ՄԱԿ-ի ԵՏՀ խորհրդատու  

 

 Ազգային վերապատրաստման սեմինարներ Հայաստանում, 
Ղրղզստանում և Մոլդովայի Հանրապետությունում շենքերում 
բարձր արդյունավետության էներգաարդյունավետության 
ստանդարտների վերաբերյալ 
Պարոն Մատյա Վայդիչ, ՄԱԿ-Ի ԵՏՀ-ի խորհրդատու 

 

 Համագործակցային միջավայր ՄԱԿ-ի ԵՏՀ տարածաշրջանում 
շենքերի էներգաարդյունավետության փորձագետների համար 
 
Տիկին Նադեժդա Խամրակուլովա, Ծրագրի պատասխանատու, ՄԱԿ-Ի 
ԵՏՀ 
 

 «ՄԱԿ-Ի ԵՏՀ տարածաշրջանի շենքերում 
էներգաարդյունավետության ստանդարտների զարգացման և 
ներդրման ազգային կարողությունների ընդլայնում» ծրագրի 
գնահատում 
 

       Տիկին Նելլի Դոլիձե, գնահատման փորձագետ 
 

 Ազդեցության գնահատման նախագիծ՝ ՄԱԿ-Ի ԵՏՀ-ի 
գործունեության կողմից մշակված լավագույն փորձը և 
ուղեցույցները՝ շենքերում էներգաարդյունավետության խնդիրները 
լուծելու վերաբերյալ 
 



 

  

 
 

 
                                  

 
 

       Տիկին Լիզա Էմենդ, ՄԱԿ-Ի ԵՏՀ  

 
11:40 – 12:00 Սուրճի ընդմիջում 

12:00 – 12:50 

 
 
 
 
 
 
 
 

Շենքերի էներգաարդյունավետության և ՄԱԿ-Ի ԵՏՀ անդամ երկրներում 
դրանց իրականացման խնդիրների լուծման լավագույն փորձի և 
ուղեցույցների քննարկում 

 
Մոդերատոր՝ Օլեգ Ձյուբինսկի, ՄԱԿ-ի ԵՏՀ տարածաշրջանային խորհրդատու 

 
• Պարոն Վահրամ Ջալալյան - Շենքերի էներգաարդյունավետության 

համատեղ աշխատանքային խմբի համանախագահ 
• Պարոն Անդրես Յաադլա, ՄԱԿ-Ի ԵՏՀ անշարժ գույքի շուկայի 

խորհրդատվական խմբի անդամ ; Էստոնիայի կոոպերատիվ 
բնակարանային ասոցիացիաների կառավարման խորհրդի նախագահ 

• Պարոն Իգոր Լիտվինյուկ, ՄԱԿ-ի ԵՏՀ-ի Տնտեսական հարցերով 
պատասխանատու, Կայուն էներգիայի բաժին 

• Պարոն Ալեքսանդր Դուկովսկի - էներգետիկայի ավագ փորձագետ 
• Պարոն Ալեքսեյ Տուլիկով - Ռուսաստանի էներգետիկ գործակալության 

վառելիքի և էներգետիկայի ոլորտում օրենսդրության զարգացման 
տնօրինության ղեկավար  

• Պարոն Ռոմանաս Սավիկաս - ՄԱԿ-ի ՇՄԾ-ԿԿԿ  Կոպենհագենի կլիմայական 
կենտրոնի ավագ խորհրդական  

12:50 – 13:00 

 

Ամփոփում 

 
Պարոն Օլեգ Ձյուբինսկի, ՄԱԿ-ի ԵՏՀ տարածաշրջանային խորհրդական 

13:00 – 14:00 Ճաշի ընդմիջում 

14:00 – 16:00  Աշխատաժողով. «Գլոբալ նախաձեռնություն՝ ուղղված ՄՓՄՁ ոլորտի 
հետ-Քովիդ-19 վերականգմանը. ուղեցույցներ և լավագույն փորձ ՄՓՄՁ-
ների համար՝ էներգաարդյունավետ արտադրանքներ մատակարարելու 
և վերականգնվող էներգիայի սարքավորումներ տրամադրելու հարցում» 
ծրագրի արդյունքները: 
 
Այս աշխատաժողովը կներկայացնի ՄԱԿ-ի Զարգացման Հաշիվների      «Գլոբալ 
նախաձեռնություն՝ ուղղված ՄՓՄՁ ոլորտի հետ-Քովիդ-19 վերականգմանը» 
ծրագրի գործունեությունը, այդ թվում նաև ՄՓՄՁ-ների կողմից 
էներգաարդյունավետ արտադրանքի մատակարարման և վերականգնվող 
էներգիա սարքավորումների տրամադրման ինչպես նաև  վերապատրաստման 
սեմինարների տարածաշրջանային և ազգային ուղեցույցների և լավագույն 
փորձի արդյունքները:   Աշխատաժողովը հարթակ կծառայի պիլոտային 
երկրների և ՄԱԿ-ի ԵՏՀ անդամ այլ երկրների համար՝ փորձի փոխանակման և 
ներկայիս տնտեսական և սոցիալական պայմաններում 
էներգաարդյունավետության և վերականգնվող էներգիայի ոլորտում 
աշխատող ՄՓՄՁ-ներին աջակցելու լավագույն ուղիները փոխանակելու 
համար: 



 

  

 
 

 
                                  

 
 

 

 

14:00 – 14:15  

 
 
 

«Գլոբալ նախաձեռնություն՝ ուղղված ՄՓՄՁ ոլորտի հետ-ՔՈՎԻԴ-19-ի 
վերակագնմանը. ուղեցույցներ և լավագույն փորձ ՄՓՄՁ-ների համար՝ 
էներգաարդյունավետ արտադրանքներ մատակարարելու և 
վերականգնվող էներգիայի սարքավորումներ տրամադրելու հարցում» 
ծրագրի ակնարկ 

 
Պարոն Օլեգ Ձյուբինսկի - ՄԱԿ-Ի ԵՏՀ տարածաշրջանային խորհրդական 
  

14:15 – 14:30  Ուղեցույցներ և լավագույն պրակտիկա ՓՄՁ-ների համար՝ 
էներգաարդյունավետ արտադրանքներ մատակարարելու և 
վերականգնվող էներգիայի սարքավորումներ տրամադրելու հարցում. 
Տարածաշրջանային հեռանկար 

 
Պարոն Վիտալի Բեկկեր, էներգիայի փորձագետ 
 

14:30 – 15:30  

 
 
 
 

Պանելային քննարկում և փորձի փոխանակում 
էներգաարդյունավետության և վերականգնվող էներգիայի ոլորտում 
աշխատող ՄՓՄՁ-ներին աջակցելու միջոցառումների վերաբերյալ՝ 
ներկա տնտեսական միջավայրում առաջարկությունների 
իրականացման համար 
  

Այս քննարկման համար հիմք կհանդիսանան ազգային հարմարեցված 
ուղեցույցները և ՄՓՄՁ-ների լավագույն փորձը: 
 
Մոդերատոր՝ Ալեքսանդր Դուկովսկի, էներգետիկայի ավագ փորձագետ 

 

Տիկին Լուսինե Ստեփանյան, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության ՓՄՁ 

վարչության խորհրդական 

Պարոն Ադրիան Բիլիկու - տնօրեն/ Պարոն Արտան Լեսկովիկու, Ալբանիայի 
բնական ռեսուրսների ազգային գործակալության (AKBN) RES տնօրեն 
Տիկին Թամար Սաբելաշվիլի - Վրաստանի Էներգաարդյունավետության, 
վերականգնվող էներգետիկայի քաղաքականության և կայուն զարգացման 
դեպարտամենտի ավագ մասնագետ  
Պարոն Գորան Նիկոլովսկի, Էներգետիկ խորհրդատու Էկոնոմիկայի 
նախարարության Էներգիայի բաժին, Հյուսիսային Մակեդոնիա 
Պարոն Սուրեն Շատվորյան, ՄԱԿ-Ի ԵՏՀ-ի խորհրդատու, Հայաստան 
Պարոն Բեսիմ Իսլամի - ՄԱԿ-Ի ԵՏՀ-ի խորհրդատու, Ալբանիա 

Պարոն Ջորջ Աբուլաշվիլի - ՄԱԿ-Ի ԵՏՀ-ի խորհրդատու, Վրաստան 

Պարոն Էդիլբեկ Բոգոմբաև - ՄԱԿ-Ի ԵՏՀ-ի խորհրդատու, Ղրղզստան / Տիկին 
Տատյանա Վեդենևա, Վերականգնվող էներգիայի և 



 

  

 
 

 
                                  

 
 

էներգաարդյունավետության զարգացման կենտրոնի նախագահ (CREEED), 
Ղրղզստան 
Պարոն Սաշե Պանևսկի - ՄԱԿ-Ի ԵՏՀ-ի խորհրդատու, Հյուսիսային 
Մակեդոնիա 

 
Պարոն Սերգիու Ռոբու - ՄԱԿ-ի ԵՏՀ-ի խորհրդատու, Մոլդովայի 
Հանրապետություն 

15:30 – 15:50  Բաց քննարկում և հարց ու պատասխան  
 

15:50 – 16:00  Աշխատաժողովի ամփոփում և հետագա քայլերը 
 
Պարոն Օլեգ Ձյուբինսկի - ՄԱԿ-Ի ԵՏՀ տարածաշրջանային խորհրդական 

16:00 – 16:10 Համաժողովի փակման խոսք 

 Պարոն Օլեգ Ձյուբինսկի, - ՄԱԿ-ի ԵՏՀ Կայուն էներգիայի բաժնի  

տարածաշրջանային խորհրդատու 

  Պարոն Բեսիմ Նեբյու - Հաբիթաթ ֆոր հյումենիթի ինթերնեշնլի 
Եվրոպայի, Մերձավոր Արևելքի և Աֆրիկայի տարածաշրջանի տնօրեն 

 

 Խմբակային լուսանկար 
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