
 

 

 
ՀՀ բնապահպանության 

նախարարություն  
 

 Գյումրի քաղաքի «Մուշ» զարգացման կենտրոնի  
ներքին լուսավորության համակարգի 

էներգաարդյունավետության բարձրացում 

«Քաղաքային կանաչ լուսավորություն» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ ծրագրի գլխավոր նպատակն է քաղաքային 
ներդրումային ծրագրերի և ազգային քաղաքականության իրականացման ճանապարհով 
Հայաստանի քաղաքներում քաղաքային լուսավորության համակարգի էներգաարդյունավետու-
թյան բարձրացման միջոցով խնայել էներգիան և կրճատել ջերմոցային գազերի արտանետում-
ները, ինչպես նաև ցուցադրել նոր լուսադիոդային տեխնոլոգիաների առավելությունները: 

Ցուցադրական նախագիծն իրականացվել է Գյումրի քաղաքի «Մուշ» զարգացման կենտրոնի 
ներքին լուսավորության համակարգում ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի և «Վորլդ Վիժն Ինթեր-
նեյշնլ» կազմակերպության միջև ստորագրված մտադրությունների մասին հուշագրի ներքո: 

Նախագծի հիմնական նպատակն է՝ ցուցադրել նոր լուսադիոդային էներգաարդյունավետ 
տեխնոլոգիաների առավելությունները ներշենքային լուսավորության համակարգում բնապահ-
պանական, տնտեսական և սոցիալական տեսանկյունից: ՄԱԶԾ-ԳԷՖ ծրագրի փորձագետների 
կողմից իրականացված լուսավորության համակարգի էներգետիկ աուդիտի արդյունքում մշակ-
վեցին առաջարկություններ զարգացման կենտրոնի լուսավորության համակարգի էներգա-
արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ: Համաձայն մշակված տեխնիկական պա-
հանջների ՄԱԶԾ կողմից գնված էներգաարդյունավետ նոր լուսադիոդային լամպերը և լուսա-
տուները տրամադրվել են կենտրոնին, որն էլ իրականացրել է դրանց տեղադրումը: Կենտրոնի 
պլաստիկ լուսամփոփներում տեղադրված 4.3 կՎտ գումարային հզորությամբ 48 շիկացման 
լամպերը փոխարինվել են 1.66 կՎտ գումարային հզորությամբ 63 էներգաարդյունավետ 
լուսադիոդային լուսատուներով (LED): Բացի դա, նոր համակարգը ապահովում է սենյակներում 
նորմերի պահանջվող լուսավորության մակարդակ` 250-350 լյուքս, ինչը գրեթե կրկնակի 
գերազանցում է գործող համակարգի ցուցանիշները` 100-150 լյուքս: 
 

Պիլոտային նախագծի նկարագրությունը և արդյունքները 

Կենտրոնի տարածքի մակերեսը՝ 480 մ2, (այդ թվում նկուղ՝ 143.5 մ2) 

Սենյակների քանակը՝ 19 (ներառյալ միջանցքները, սանհանգույցը, աստիճանավանդակը և այլ 
օժանդակ տարածքները) 

Աշխատաժամերը՝ 10 ժամ 

Մանկապարտեզի սաների և խմբակների աշակերտների քանակը՝ 115 հոգի 

Նախկին համակարգ՝ 48 հատ շիկացման և կոմպակտ լյումինեսցենտային լամպ 

Նոր համակարգ՝ 63 հատ ԼԵԴ լամպ և լուսատու: 

Նախագիծը ֆինանսավորվել է՝ ՄԱԶԾ-ԳԷՖ «Քաղաքային կանաչ լուսավորություն» ծրագիրը՝ 1 
միլիոն 32 հազար ՀՀ դրամ, կամ մոտ 2170 ԱՄՆ դոլար (92%) և «Մուշ» Զարգացման կենտրոնը 
(աշխատանքներ)՝ մոտ 70 հազար ՀՀ դրամ կամ մոտ 200 ԱՄՆ դոլար (8%)  

Պարզ հետգնման ժամկետը՝ մոտ 5 տարի 

 



2 
«Քաղաքային կանաչ լուսավորություն» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ/00074869 ծրագիր  

Ցուցանիշի անվանում Առաջ Հետո Օգուտներ 
Գումարային հզորությունը, կՎտ 4.3 1.66 Նվազում՝ 2.64 (2.6 անգամ) 
Տարեկան էներգասպառումը, ՄՎտժ 6.5 2.58 Նվազում՝ 3.92  (2.5 անգամ) 
Ջերմոցային գազերի տարեկան 
արտանետումները, տCO2 

2.9 1.1 Կրճատում՝ 1.8  (2.6 անգամ) 

Էլեկտրաէներգիայի տարեկան 
ծախսերը, հազ. դրամ 326 119.4 Խնայողություն՝ 206.6  (2.7 անգամ) 

 

Առաջ  

   

Հետո  

   

Պիլոտային նախագծի իրականացման հիմնական օգուտները 

 Լուսավորության տեսակարար հզորությունը բնակելի մասում նվազել է 2.6 անգամ 
կազմելով մոտ 3.5Վտ/մ2: 

 Էներգասպառման տարեկան ծախսերը նվազել են մոտ 207 հազար դրամով (մոտ 440 ԱՄՆ 
դոլար): 

 Ջերմոցային գազերի տարեկան արտանետումները կրճատվել են 1.8 տCO2: 

Այլ առավելություններ 

 Lլուսավորության համար էլեկտրաէներգիայի ծախսը կրճատվել է մոտ 2.5 անգամ, միա-
ժամանակ գրեթե 2 անգամ ավելացել է սենյակներում լուսավորության մակարդակը: 

 Սենյակներում լուսավորության մակարդակը համապատասխանեցվել է նորմերով պահանջ-
վող մակարդակին:  

 Խնայված միջոցները կարող են ուղղվել հաստատության այլ ծառայությունների էներգա-
արդյունավետության բարելավմանը: 

Երկարաժամկետ նպատակներ 

 Աջակցել ՀՀ նախադպրոցական հաստատություններում, դպրոցներում և զարգացման 
կենտրոններում, ինչպես նաև ցածր եկամուտ ունեցող համայնքներում ներքին լուսավորու-
թյան համակարգերում էներգաարդյունավետության բարձրացման օգուտների գիտա-
կցմանը և ներդրումների ներգրավմանը այդ միջոցառումների իրականացման նպատակով: 


