
       
    

 

 
 

ՓՈՐՁԱԳԵՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ 
 

Բազմաբնակարան շենքերի կառավարում, բարեկարգում և  

էներգաարդյունավետության բարձրացում Հայաստանում 

 
Ամսաթիվ՝  2022թ-ի նոյեմբերի 15-ին 
Վայր՝ «Հոլիդեյ Ինն Երևան» հյուրանոց, «Երևան» սրահ, ք. Երևան, Ամիրյան փող., 2 շենք։ 
 

ՕՐԱԿԱՐԳ 
 

9:00 - 9:30 Գրանցում, սուրճի հյուրասիրություն 

 

9:30 - 10:00 ՈՂՋՈՒՅՆԻ ԽՈՍՔ 

• Վարսենիկ Խլոյան 

Ծրագրային ղեկավար, Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմենիա  հիմնադրամ 

 

• Մասնակիցների ինքնաներկայացում 

10:00 - 11:20 ՄԱՍ 1. ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ (ԲԲՇ) ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ և ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 

 

➢ ԲԲՇ պահպանման և շահագործման հիմնախնդիրները 

➢ Առկա շենքերի էներգաարդյունավետության բարձրացման և սեյսմիկ վերազինման 

ինտեգրված առաջադեմ տեխնոլոգիաները 

➢ ԲԲՇ հին ֆոնդի վերակառուցման, վերանորոգման և էներգաարդյունավետության 

բարձրացման գործընթացներում բնակչության ինքնակամ և ոչ մասնագիտական 

միջամտությունը շենքի կրող կոնստրուկտիվ կառուցվածքին  

➢ Երկրաշարժի ժամանակ ԲԲՇ բնակչության վարքագծի կանոնների մասին 

իրազեկման և կրթական մակարդակի բարձրացման կարևորությունը 

 

• Զարուհի Հայրապետյան, «Զարգացման լուծումների ինստիտուտ» 

հիմնադրամ, Ծրագրի համակարգող  

 

• Թանասիս Տրիանտաֆիլոու, Քաղաքացիական ճարտարագիտության ամբիոնի 

պրոֆեսոր և ղեկավար, Կառուցվածքային նյութերի լաբորատորիայի տնօրեն, 

Պատրասի համալսարան, Հունաստան 

 

• Գագիկ Կարապետյան, Միգրացիոն քաղաքականության մշակման 

միջազգային կենտրոնի շինարար-փորձագետ 

 

11:20 - 11:40 Սուրճի ընդմիջում 

 

 



       
    

 

11:40 - 12:30 ՄԱՍ 2. ԲԲՇ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆՆ ՈՒ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՎԱՐԿԱՅԻՆ 

ԾՐԱԳՐԵՐ  

➢ Շենքերի բարեկարգման աշխատանքների ֆինանսավորումը բազմակողմանի 

ֆինանսական պրոդուկտի ստեղծման միջոցով 

➢ Հայաստանում բնակարանային էներգախնայողությանն ուղղված գործող վարկային 

ծրագրերը 

 

• Արամ Մխիթարյան, «Ագրոլիզինգ լիզինգային վարկային կազմակերպություն» 

ՍՊԸ-ի տնօրեն 

 

• էդմոնդ Վարդումյան, «Ազգային հիպոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի 

գործադիր տնօրեն 

12:30 - 13:00 ՄԱՍ 3. ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 

 

➢ ԲԲՇ մասնագիտացված կառավարման համակարգի ներդնում Հայաստանում: 

Հիմնախնդիրները, առաջարկվող լուծումները  

➢ ԲԲՇ տեխնիկական վիճակի և էներգետիկ տվյալների հավաքագրման և վարման 

համակարգի ստեղծում  

 

• Իրինա Վանյան, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի 

ազգային համալսարանի Ռազմավարական պլանավորման և որակի 

ապահովման բաժնի ղեկավար 

13:00 - 14:00 Ճաշի ընդմիջում 

14:00 - 18:30 ԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎ. «ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ 

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ» 

➢ Գույքային հարաբերությունների մոդելավորում բնակելի համատիրության ստեղծման 

փուլում (կառուցվող շենքերի համար): Ինչպե՞ս վարվել նախկինում կառուցված 

շենքների պարագայում: 

 

➢ Համատիրության մասնագիտացված կառավարման համակարգ և անձնակազմի 

վերապատրաստում: Բազմաբնակարան շենքի ղեկավարների որակավորումների 

ազգային ցանցի ստեղծում: Բալթյան երկրների փորձը բնակելի համատիրությունների 

կառավարման և պահպանման ազգային ստանդարտների մշակման գործում: 

 

•     Գենադի Կալիոնով, փորձագետ, Անշարժ գույքի կառավարիչների միջազգային   

համայնք, Բելառուսի Հանրապետություն   

16:20 - 16:40 Սուրճի ընդմիջում 

16:40 - 18:30 ԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎ (շարունակություն) 

➢ Լատվիայի փորձը hամատիրությունների համար էլեկտրոնային համակարգի 

ստեղծման գործում ՝ հիմնված Յելգավա քաղաքում Նախարարների կաբինետի 

«Բնակարանային հարցեր» օրենքի վրա: Լատվիայի ազգային էլեկտրոնային շենքերի 

համակարգը: 

 

•     Գենադի Կալիոնով, փորձագետ, Անշարժ գույքի կառավարիչների միջազգային   

համայնք, Բելառուսի Հանրապետություն   

18:30 - 18:40 Հանդիպման ամփոփում 


