
  
ՀՀ բնապահպանության նախարարություն 

 

 

Սևանի քաղաքային լուսավորության համակարգի  
էներգաարդյունավետ արդիականացման 

ցուցադրական նախագիծ 
Պիլոտային նախագիծն իրականացվել է ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի կողմից 
իրականացվող և ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից համակարգվող 
«Քաղաքային կանաչ լուսավորություն» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ/00074869 ծրագրի շրջանակներում 
և Սևանի քաղաքապետարանի միջև ստորագրված մտադրությունների մասին 
հուշագրի հիման վրա: 

Պիլոտային նախագծի հիմնական նպատակն է՝ ցուցադրել նոր լուսադիոդային 
տեխնոլոգիաների առավելությունները քաղաքային լուսավորության համակարգում 
էներգաարդյունավետության բարձրացման և ջերմոցային գազերի արտանետումների 
կրճատմանն գործում, ինչը համահունչ է ՄԱԶԾ-ի կողմից իրականացվող և 
Բնապահպանության նախարարության կողմից համակարգվող  «Քաղաքային կանաչ 
լուսավորություն» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ/00074869 ծրագրի նպատակներին:  

ՄԱԶԾ-ԳԷՖ ծրագրի փորձագետների կողմից իրականացված Սևանի քաղաքային 
լուսավորության համակարգի համապարփակ էներգետիկ աուդիտի արդյունքում 
մշակվել  և առաջարկություններ քաղաքի արտաքին և ներքին լուսավորության 
համակարգերի էներգաարդյունավետության բարձրացման և երկարաժամկետ 
պլանավորման նպատակով: Քաղաքապետարանի հետ համատեղ ընտրվեց 
պիլոտային փողոց՝ լուսավորության համակարգի արդիականացման միջոցով 
լուսավորության նոր տեխնոլոգիաների առավելությունների ցուցադրության համար:  

Պիլոտային փողոցի լուսավորության համակարգի տեխնիկական բնութագրերի հիման 
վրա մշակվել են լուսավորության համակարգի էներգաարդյունավետ 
արդիականացման տեխնիկական պահանջները և ՄԱԶԾ կազմակերպել է էներգա-
արդյունավետ նոր լուսադիոդային լուսատուների գնման գործընթացը: 

Սևանի քաղաքապետարանը Ծրագրի փորձագետների կողմից նշված տեխնիկական 
պահանջներով և ցուցումներով  կազմակերպել է նոր լուսադիոդային լուսատուների 
տեղադրման և կարգաբերման աշխատանքները: 

Պիլոտային նախագծի նկարագրությունը և արդյունքները  

Պիլոտային փողոց՝  Շահումյան 
Փողոցների ընդհանուր երկարությունը՝ 1, 080 մետր 
Հին համակարգ՝ 62 բարձր ճնշման նատրիումային լուսատուներ  
Նոր համակարգ՝ 62 լուսադիոդային լուսատուներ  
Նախագիծը ֆինանսավորվել է՝ ՄԱԶԾ-ԳԷՖ՝ 13,100 ԱՄՆ դոլար (93%)  և Սևանի 
քաղաքապետարան՝ 1,000 ԱՄՆ դոլար (7%)  
Պարզ հետգնման ժամկետ՝ 4.8 տարի 

 

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի 
Սևանի  քաղաքապետարան 
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Պիլոտային փողոցի  
լուսավորության համակարգի 

ցուցանիշները 
Նախկինում Ներկայումս Օգուտներ 

Լամպերի / լուսատուների տեսակը 

Բարձր ճնշման 
նատրիումային 

լամպեր 
 (250 Վտ) 

Լուսարձակող 
դիոդներով 

լուսատուներ  
(75 Վտ) 

Էներգա-
արդյունավետ  

արդիականացում 

Համակարգի գումարային 
հզորությունը, կՎտ 17.65 4.65 Նվազում՝ 13  

Տարեկան էներգասպառումը, ՄՎտժ 37.1 9.8 Նվազում՝ 27.3 (74%) 
Լուսավորվածության միջին մակար-
դակը,  լյուքս (նորմը՝ 15 լյուքս) 17.6 20 Համապատաս-

խանություն 
նորմերին  Լուսավորության համաչափությունը 

(նորմը՝ 0.4) 0.19 0.3 

Ջերմոցային գազերի տարեկան 
արտանետումները, տCO2 

16.5 4.3 Կրճատում՝ 12.1 

Էլեկտրաէներգիայի գծով տարեկան 
ծախսերը, ԱՄՆ դոլար 3732 982 Խնայողություն՝ 

2750 
 
 

Միջոցառումներից առաջ Միջոցառումներից հետո
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Պիլոտային նախագծի իրականացման հիմնական օգուտները 
 Փողոցային լուսավորության համակարգի տեղադրված հզորությունը և 

էլեկտրաէներգիայի սպառումը նվազել է մոտ 74%-ով. 
 Լուսավորվածության մակարդակը և համաչափությունը համապատասխանեցվել են 

գործող նորմերին. 
 Էներգասպառման տարեկան ծախսերը նվազել են մոտ 1.3 մլն. դրամով (2,750 ԱՄՆ 

դոլար). 
 Ջերմոցային գազերի տարեկան արտանետումները կրճատվել են 12.1 տCO2: 

Այլ առավելություններ 
 Ճանապարհի շահագործման անվտանգության բարձրացում գիշերային ժամերին. 
 Վարորդների և հետիոտների հարմարավետության բարելավում. 
 Տեսանելիության և ճանաչելիության բարելավում: 

Երկարաժամկետ նպատակներ 
 Էներգախնայողության, լուսավորվածության և ջերմոցային գազերի 

արտանետումների նվազեցման մշտադիտարկման թափանցիկ համակարգ. 
 Քաղաքի էներգետիկ գործողությունների պլանի մեջ լուսավորության համակարգերի 

էներգախնայողության պատշաճ ներառման հիմնավորում.  
 Էներգաարդյունավետության շրջանառու ֆոնդի ստեղծում քաղաքապետարանում, 

որը կարող է օգտագործվել լուսավորության համակարգի հետագա 
արդյունավետության բարձրացման համար: 

 
Համաձայն ստորագրված մտադրությունների մասին հուշագրի հիմնադրվելու է էներգա-
արդյունավետության հատուկ շրջանառու հիմնադրամ, որը նպաստելու է Սևանի 
քաղաքային լուսավորության համակարգում էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաների 
ավելի լայն կիրառմանը:  

Հիմնադրամը կառավարվելու է Քաղաքապետարանի կողմից հաստատված 
կանոնադրությամբ և վերահսկվելու է խորհրդի կողմից, որում ներկայացված է լինելու 
նաև ՄԱԶԾ-ԳԷՖ ծրագրի ներկայացուցիչը: Հիմնադրամի առաջին հատկացումները 
գոյանալու են էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված պիլոտային 
նախագծի շնորհիվ առաջացած էլեկտրաէներգիայի և սպասարկման ծախսերի 
խնայողություններից:   

 

 
 


