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Երևանի պատմության թանգարանի ներքին 
լուսավորության համակարգի էներգաարդյունավետ 

արդիականացման ցուցադրական նախագիծ 

 
 
Նախագիծն իրականացվել է ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից 

համակարգվող «Քաղաքային կանաչ լուսավորություն» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ/00074869 ծրագրի 
շրջանակներում՝ Երևանի քաղաքապետարանի և ծրագրի միջև կնքված համաձայնագրի 
հիման վրա: 

Նախագծի հիմնական նպատակն է ցուցադրել լուսադիոդային էներգախնայող 
արդի տեխնոլոգիաների առավելություններն ու օգուտները ներշենքային լուսավորու-
թյան համակարգում:  

ՄԱԶԾ-ԳԷՖ ծրագրի փորձագետների կողմից իրականացված՝ լուսավորության 
համակարգի էներգետիկ աուդիտի արդյունքում մշակվեցին առաջարկություններ 
Երևանի պատմության թանգարանի լուսավորության համակարգի էներգաարդյունա-
վետության բարձրացման ուղղությամբ:  

Ըստ մշակված տեխնիկական պահանջների՝ ՄԱԶԾ-ի կողմից իրականացվեց 
գնման գործընթացը և էներգաարդյունավետ նոր լուսադիոդային լամպերը և 
լուսատուները (ԼԵԴ) տրամադրվեցին Երևանի քաղաքապետարանին, որն 
իրականացրեց նոր ԼԵԴ տեղադրման աշխատանքները: Նոր լամպերը և լուսատուները 
փոխարինել են շիկացման,  հալոգենային և լյումինեսցենտային լամպերին:   

 

Պիլոտային նախագծի նկարագրությունը և արդյունքները 

Նախկին համակարգ՝ 398 հատ շիկացման, հալոգենային, գլանաձև և կոմպակտ 
լյումինեսցենտ լամպեր 

Նոր համակարգ՝ 398 հատ ԼԵԴ լամպ և լուսատու: 

Նախագիծը ֆինանսավորվել է՝ ՄԱԶԾ-ԳԷՖ ծրագիրը՝ 1.84 մլն․ ՀՀ դրամ (50%), և 
Երևանի քաղաքապետարանը՝ 1.84 մլն․ ՀՀ դրամ (50%)  

Պարզ հետգնման ժամկետ՝ մոտ 3.3 տարի 
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Ցուցանիշի անվանում Նախկինում Ներկայում Օգուտներ 
Համակարգի ընդհանուր հզորությունը, 
կՎտ 23 6.7 Նվազում՝ 16.3 

Տարեկան էներգասպառումը, ՄՎտժ 34.5 10 Նվազում՝ 24.5 
ՋԳ տարեկան արտանետումները, տCO2 15.3 4.5 Կրճատում՝ 10.8 
Լուսավորության համար Էլեկտրաէներ-
գիայի տարեկան ծախսերը, մլն. դրամ 1.6 0.5 Խնայողու-

թյուն՝ 1.1 

 

Պիլոտային նախագծի իրականացման հիմնական օգուտները 

 Լուսավորվածության մակարդակը բարելավվել է մոտ 40%-ով: 
 Էներգասպառման տարեկան ծախսերը նվազել են՝ 1.1 մլն․ դրամով (մոտ 2,270 ԱՄՆ 

դոլար): 
 Ջերմոցային գազերի տարեկան արտանետումները կրճատվել են 10.8 տCO2-ով: 

 

Այլ առավելություններ 

 Աշխատակիցների համար լուսավորության մակարդակի բարելավում։ 
 Լուսավորության վրա ծախսվող միջոցների տնտեսում։ 

 

Երկարաժամկետ նպատակներ 

 Լուսավորության համակարգի էներգաարդյունավետության բարձրացում քաղաքա-
պետարանին ենթակա մյուս հասարակական նշանակության շենքերում: 
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Ծրագրի գլխավոր նպատակն է քաղաքային ներդրումային ծրագրերի և ազգային 
քաղաքականությունների իրականացման ճանապարհով Հայաստանի քաղաքներում քաղաքային 

լուսավորության էներգաարդյունավետության բարձրացման միջոցով խնայել էներգիան և 
կրճատել ջերմոցային գազերի արտանետումները 


