
  
 

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն 

 

ՀՀ Լոռու մարզի  
Տաշիրի համայնքապետարան  

 

 
Տաշիրի քաղաքային լուսավորության համակարգի  

էներգաարդյունավետ արդիականացման 
ցուցադրական նախագիծ 

ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի կողմից իրականացվող և ՀՀ բնապահպանության 
նախարարության կողմից համակարգվող «Քաղաքային կանաչ լուսավորություն» ՄԱԶԾ-
ԳԷՖ/00074869 ծրագրի շրջանակներում, և Տաշիրի համայնքապետարանի հետ ստորագրված 
մտադրությունների մասին հուշագրի հիման վրա, ՄԱԶԾ-ԳԷՖ ծրագրի փորձագետների կողմից 
իրականացված Տաշիրի քաղաքային լուսավորության համակարգի  ուսումնասիրության 
արդյունքում  համայնքապետարանի հետ համատեղ ընտրվեց պիլոտային փողոց՝ 
լուսավորության համակարգի արդիականացման միջոցով լուսավորության նոր 
տեխնոլոգիաների առավելությունների ցուցադրության համար:  

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

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

Տաշիրի համայնքապետարանը Ծրագրի փորձագետների կողմից նշված տեխնիկական 
պահանջներով և ցուցումներով կազմակերպել է նոր լուսավորության սյուների և  լուսադիոդային 
լուսատուների տեղադրման ու կարգաբերման գործընթացը: 

Պիլոտային նախագծի նկարագրությունը և արդյունքները  

Պիլոտային փողոց՝  Երևանյան փողոց 

Փողոցների ընդհանուր երկարությունը՝ 2․4 կմ 

Հին համակարգ՝ 80 բարձր ճնշման նատրիումային լուսատուներ  

Նոր համակարգ՝ 80 լուսադիոդային լուսատուներ  

Նախագիծը ֆինանսավորվել է՝ ՄԱԶԾ- ԳԷՖ 18,040 (95%) ԱՄՆ դոլար լուսատուների 
ձեռքբերում, Տաշիրի համայնքապետարան՝ 950 (5%) ԱՄՆ դոլար լուսատուների տեղադրում  

Պարզ հետգնման ժամկետ՝ 9.9 տարի 

 

 



«Քաղաքային կանաչ լուսավորություն» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ/00074869 ծրագիր 
  

Ցուցանիշներ  Չափի միավոր Ելակետային 
մեծություններ 

Առաջարկվող 
մեծություններ Օգուտներ  

Լամպերի և լուսատուների 
տեսակներ - Նատրիումային 

(2851Վտ) 
Լուսադիոդային

(107Վտ) 
Արդիակա-

նացում 
Լուսատուների քանակ հատ 80 80  
Համակարգի տեղադրված 
հզորություն կՎտ 22.8 8.56 Նվազում՝ 14.24 

Տարեկան էներգասպառում ՄՎտժ 33.3 12.5 Նվազում՝ 20.8 
Էներգիայի տարեկան ծախսեր մլն․ ՀՀ դրամ 1.39 0․52 Նվազում՝ 0․87 
Շահագործման և պահպանման 
միջին տարեկան ծախսեր մլն․ ՀՀ դրամ 0․142 - Նվազում՝ 0․14 

Ջերմոցային գազերի 
արտանետումներ տCO2 14.8 5.5 Նվազում՝ 9.2 

 

Պիլոտային նախագծի իրականացման հիմնական օգուտները 
 Փողոցային լուսավորության համակարգի տեղադրված հզորությունը և էլեկտրաէներգիայի 

սպառումը նվազել է մոտ 62%-ով. 
 Լուսավորվածության մակարդակը և համաչափությունը բարձրացրել է և 

համապատասխանեցվել են գործող նորմերին. 
 Էներգասպառման և շահագործման տարեկան ծախսերը նվազել են մոտ 1.01 մլն. դրամով 

(մոտ 1 815 ԱՄՆ դոլար). 
 Ջերմոցային գազերի տարեկան արտանետումները կրճատվել են 9.2 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 Տաշիրի 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 ներկա-
յացուցիչը: Հիմնադրամի առաջին հատկացումները գոյանալու են էներգաարդյունավետության 
բարձրացմանն ուղղված պիլոտային նախագծի շնորհիվ առաջացած էլեկտրաէներգիայի և 
սպասարկման ծախսերի խնայողություններից:   

                                                           
1 Նատրիումային լամպերի հզորությանը գումարվում է 14 %՝ հաշվի առնելով թողարկչի հզորությունը: 
2 Շահագործման և պահպանման ծախսեր՝ պայմանականորեն հաշվարկած էներգիայի տարեկան ծախսերի 10% 
չափով 


