
   

 

 
 

«Բազմաբնակարան շենքերի էներգաարդյունավետության բարձրացում` ուղղված ցածր 
եկամուտ ունեցող ընտանիքներին» (ԲԲՇԷԱԲ) ծրագիր 

 

ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖՈՐՈՒՄ  

Հուլիսի 21, 2022թ. 

Վայրը` Անի Գրանդ հյուրանոց, Հանրապետության 65, Երևան  

Կազմակերպիչ` «Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմենիա» հիմնադրամ 

Ծրագրի գործընկերները` Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Ինթերնեշնլ, ԱՄՆ Միջազգային զարգացման 
գործակալություն 

Նախնական տեղեկատվություն. 

ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության օժանդակությամբ` «Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի 
Արմենիա» հիմնադրամը  2013թ-ից ի վեր Հայաստանում իրականացնում է «Բազմաբնակարան 
շենքերի էներգաարդյունավետության բարձրացում` ուղղված ցածր եկամուտ ունեցող 
ընտանիքներին» (ԲԲՇԷԱԲ) ծրագիրը: 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: Ծրագրի 
հիմնական նպատակն է բարելավել բազմաբնակարան շենքերի էներգաարդյունավետությանն 
ուղղված ներդրումային միջավայրը, նպաստել երկրում էներգետիկ աղքատության նվազեցմանը 
և բարձրացնել բազմաբնակարան շենքերում ապրող բնակիչների կենսամակարդակը: 

Հաբիթաթ Արմենիան շուրջ 10 տարի Հայաստանում իրականացնում է ԲԲՇէԱԲ ծրագիրը ` 
համագործակցելով կառավարության, քաղաքապետարանների, ֆինանսական 
հաստատությունների և համատիրությունների հետ: Հաբիթաթ Արմենիան իր ջանքերն ուղղել է 
կենսունակ ֆինանսական մեխանիզմների ստեղծմանը, ոլորտը կարգավորող իրավական դաշտի 
բարելավմանը, ինչպես նաև բնակիչների և համատիրությունների շրջանում բազմաբնակարան 
շենքերի էներգաարդյունավետության վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացմանը:  

Ծրագրի շրջանակում իրականացվող այս վերջին ֆորումի ընթացքում մենք ցանկանում ենք 
ամփոփել ԲԲՇԷԱԲ ծրագրի արդյունքները, ինչպես նաև շարունակել քննարկումները 
Հայաստանում բնակելի շենքերի էներգաարդյունավետության խթանմանն ուղղված 
համակարգային լուծումների վերաբերյալ: 

 

 



   

 

 

Օրակարգ 

 9:30  - 10:00 Գրանցում 
 

10:00 - 10:10 Ողջույնի խոսք 
 

• Պարոն Ջոն Ալելո, ԱՄՆ ՄԶԳ/Հայաստանի տնօրեն 
 

• Պարոն Ռիք Հեթուեյ,  Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Եվրոպայի և Մերձավոր 
Արևելքի տարածաշրջանի փոխնախագահ  
 

10:10 - 12:00 Նիստ 1. Բազմաբնակարան շենքերի կառավարումն ու պահպանումը կարգավորող 
օրենսդրական դաշտի բարեփոխումներ 
 
Այս նիստում կներկայացվեն «Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մասին» ՀՀ 
օրենքի բարեփոխումների հիմնական ուղղությունները, համակարգում առկա 
խոչընդոտները և բնակելի հատվածի համար մշակված կայուն էներգետիկայի 
ազգային ծրագրերը։ Կներկայացվի տվյալ ոլորտում օրենսդրական 
բարեփոխումներ իրականացրած այլ երկրների` մասնավորապես, Սլովակիայի և 
Խորվաթիայի լավագույն փորձը, Արևմտյան Բալկանների երկրների (Բոսնիա և 
Հերցեգովինա, Կոսովո, Հյուսիսային Մակեդոնիա և Սերբիա)` բնակարանային 
ոլորտում բացերի վերլուծությունը, և կքննարկվեն Հայաստանի համար լավագույն 
փորձի տեղայնացման հնարավորությունները: 
 
Մոդերատոր` Պարոն Բեսիմ Նեբյու - Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Եվրոպայի և 
Մերձավոր Արևելքի տարածաշրջանի տնօրեն  
 

• Տիկին Տանյա Արզումանյան, ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի 
Բնակարանային ֆոնդի կառավարման և կոմունալ ենթակառուցվածքների 
վարչության պետ  
 

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

 
• Տիկին Աստղինե Փասոյան, Էներգախնայողության հիմնադրամի տնօրեն  

 
• Տիկին Ելենա Շոլգայովա, «Հաուզինգ 2030թ.» համանախագահ 

 
• Տիկին Իրինա Կրիզ Շելենդիչ, Եվրոպական Միության նախագծերի և 

ծրագրերի` շենքերի ոլորտում էներգաարդյունավետության տնօրինության 
տնօրեն, Խորվաթիայի Հանրապետության տարածքային պլանավորման, 
շինարարության և պետական գույքի նախարարություն    
 

• Տիկին  Աննա Մարտիրոսյան,  ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարության  էներգաարդյունավետության և 
տեխնիկական նորմատիվների բաժնի փորձագետ 



   

12:00 - 12:20 Սուրճի ընդմիջում 
12:20 - 13:40 Նիստ 2. Բազմաբնակարան շենքերի տվյալների բազայի ստեղծում և 

բազմաբնակարան շենքերի էներգաարդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ 
ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում  
 
Այս նիստում կներկայացվեն բազմաբնակարան շենքերի պահպանմանը և 
էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված տարբեր միջոցառումները և 
համակարգային լուծումները: Կներկայացվի Հյուսիսային Մակեդոնիայում և 
Բոսնիա և Հերցեգովինայում բազմաբնակարան շենքերի տվյալների հավաքագրման 
և քարտեզագրման հաջողված փորձը, ինչպես նաև կներկայացվի և կքննարկվի 
տարբեր կրթական ծրագրերի և դասընթացների դերը բազմաբնակարան շենքերի 
էներգաարդյունավետ վերանորոգումը լայնորեն խրախուսելու հարցում: 
 
Մոդերատոր` Տիկին Զիտա Կակալեջցիկովա, Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Եվրոպայի 
և Մերձավոր Արևելքի տարածաշրջանի բնակելի շենքերի էներգետիկ ծրագրերի 
ղեկավար 
 

• Պարոն Դավիթ Գրիգորյան, ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 
տեղակալ 
 

• Տիկին Տանյա Արզումանյան, ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի 
Բնակարանային ֆոնդի կառավարման և կոմունալ ենթակառուցվածքների 
վարչության պետ  
 

• Տիկին Լիլյանա Ալչևա, Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Հյուսիսային Մակեդոնիայի 
փոխտնօրեն  
 

• Պարոն Ժասմին Գաբելա, ԷՆՈՎԱ (ENOVA)-ի գործադիր տնօրեն  
13:40 - 14:40 Ճաշի ընդմիջում 
14:40 - 15:30 Նիստ 3.  ԲԲՇԷԱԲ ծրագրի արդյունքների ամփոփում  

 
• Տիկին Վարսենիկ Խլոյան, ԲԲՇԷԱԲ ծրագրի ղեկավար, Հաբիթաթ ֆոր 

Հյումենիթի Արմենիա հիմնադրամ  
 

• Տիկին Զիտա Կակալեջցիկովա, Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Ինթերնեշնլի 
Եվրոպայի, Մերձավոր Արևելքի և Աֆրիկայի տարածաշրջանի բնակելի 
շենքերի էներգետիկ ծրագրերի ղեկավար  

15:30 - 15:40 Ֆորումի փակում 
 

• Պարոն Էնդրյու Պոպելկա, ԱՄՆ ՄԶԳ Եվրոպայի և Եվրասիայի բյուրոյի 
էներգետիկայի և ենթակառուցվածքների բաժնի՝ էներգետիկայի գծով  ավագ 
խորհրդական  
 

• Պարոն Բեսիմ Նեբյու,  Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Եվրոպայի և Մերձավոր 
Արևելքի տարածաշրջանի տնօրեն  

 


