
 
 

ՀՀ բնապահպանության 
նախարարություն  

 
 Հայաստանի բնության պետական թանգարանի ներքին 

լուսավորության համակարգի էներգաարդյունավետ 
արդիականացման ցուցադրական նախագիծ 

Նախագիծն իրականացվել է ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից 
համակարգվող «Քաղաքային կանաչ լուսավորություն» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ/00074869 ծրագրի 
շրջանակներում՝ ՀՀ բնապահպանության նախարարության համակարգում գործող 
Հայաստանի բնության պետական թանգարանի և ծրագրի միջև կնքված համաձայնագրի 
հիման վրա: 

Նախագծի հիմնական նպատակն է ցուցադրել լուսադիոդային էներգախնայող արդի 
տեխնոլոգիաների առավելություններն ու օգուտները ներշենքային լուսավորության համա-
կարգում:  

ՀՀ Բնապահպանության նախարարության ներկայացուցիչների հետ համատեղ որպես 
պիլոտային ընտրվեց Երևանի Տիգրան Մեծի պող., 34 հասցեում գտնվող բնության 
թանգարանը: ՄԱԶԾ-ԳԷՖ ծրագրի փորձագետների կողմից իրականացված՝ լուսավորության 
համակարգի էներգետիկ աուդիտի արդյունքում մշակվեցին առաջարկություններ շենքի 
լուսավորության համակարգի էներգաարդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ:  

Ըստ մշակված տեխնիկական պահանջների՝ ՄԱԶԾ կողմից գնված էներգաարդյունավետ 
նոր լուսադիոդային լամպերը (ԼԵԴ) տրամադրվեցին թանգարանին, որն իրականացրեց նոր 
ԼԵԴ տեղադրման աշխատանքները: Նոր լամպերը փոխարինել են շիկացման և 
լյումինեսցենտային լամպերին:   
 

Պիլոտային նախագծի նկարագրությունը և արդյունքները 
Շենքի ընդհանուր մակերեսը՝ 950 մ2,  

Աշխատաժամերը՝ օրական 8 ժամ 
Աշխատողների քանակը՝ 12 հոգի 
Նախկին համակարգ՝ 70 հատ շիկացման  և 722 հատ գլանաձև լյումինեսցենտային լամպեր 
Նոր համակարգ՝ 204 հատ ԼԵԴ լամպեր և լուսատուներ: 
Նախագիծը ֆինանսավորվել է՝ ՄԱԶԾ-ԳԷՖ ծրագիրը՝ մոտ 1 միլիոն  ՀՀ դրամ, կամ մոտ 2100 
ԱՄՆ դոլար (93%) և թանգարանը (տեղադրման աշխատանքներ)՝ մոտ 70 հազար ՀՀ դրամ կամ 
մոտ 150 ԱՄՆ դոլար (7%)  
Պարզ հետգնման ժամկետ՝  2.1 տարի 

Ցուցանիշի անվանում 
Միջոցառում-
ներից առաջ 

Միջոցառում-
ներից հետո Օգուտներ 

Համակարգի ընդհանուր հզորությունը, 
կՎտ 9.1 4.1 Նվազում՝ 5 

Տարեկան էներգասպառումը, ՄՎտժ 13.2 4.7 Նվազում՝ 9.6 
(67%) 

Ջերմոցային գազերի տարեկան 
արտանետումները, տCO2 

6.4 2.1 Կրճատում՝ 4.3 

Լուսավորության համար 
Էլեկտրաէներգիայի տարեկան ծախսերը, 
հազ. դրամ 

698 217 Խնայողություն՝ 
481 
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Պիլոտային նախագծի իրականացման հիմնական օգուտները 

 Համակարգի ընդհանուր հզորությունը նվազել է 2.2 անգամ: 
 Էներգասպառման տարեկան ծախսերը նվազել են 481 հազար դրամով (մոտ 1 000 ԱՄՆ 

դոլար): 
 Ջերմոցային գազերի տարեկան արտանետումները կրճատվել են 4.3 տCO2-ով: 

Այլ առավելություններ 

 Աշխատասենյակների և ցուցասրահների լուսավորության մակարդակի բարելավում, 
 Լուսավորության վրա ծախսվող միջոցների տնտեսում: 

Երկարաժամկետ նպատակներ 

 ՀՀ բնապահպանության նախարարության հետ համատեղ քննարկել ձեռք բերված փորձը 
տարածման ուղղությամբ պետական ենթակայությամբ գործող այլ կազմակերպությունների 
էներգետիկ ծախսերի նվազեցման երկարաժամկետ արդյունք ապահովող աջակցության 
ծրագրերի մշակման համար: 
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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: 


