
  
ՀՀ բնապահպանության նախարարություն 
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն 
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Սույն զեկույցը կազմվել է  
«Քաղաքային կանաչ լուսավորություն»  

ՄԱԶԾ-ԳԷՖ/00074869 ծրագրի շրջանակում  

 
Ազգային իրագործման մարմին 

 
ՀՀ բնապահպանության նախարարություն 

Իրականացման գործակալություն ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագիր 

ՄԱԶԾ Կլիմայի փոփոխության 
ծրագրերի համակարգող 

Դիանա Հարությունյան 

Տեղացի երկարաժամկետ փորձագետներ 

Արտեմ Խարազյան Էներգաարդյունավետության գծով գլխավոր փորձագետ

Արմեն Գուլքանյան Էներգաարդյունավետ լուսավորության շուկաների և 
տեխնոլոգիաների փորձագետ 

Կարեն Սարգսյան Լուսավորության համակարգերի էներգետիկ աուդիտի 
փորձագետ 

Հովհաննես Նունյան Տնտեսական գնահատման և ֆինանսական 
մեխանիզմների փորձագետ 

Արթուր Ծուղունյան էներգետիկ աուդիտի և էներգետիկ արդյունա-
վետության ներուժի գնահատման փորձագետ 

Միջազգային փորձագետներ 

Սթիվեն Քոյն Էներգաարդյունավետ  լուսավորության  միջազգային 
փորձագետ մեկնարկային փուլի համար, Ավստրալիա 

Ջոն Ռանդս Ավտոմոբիլային թունելների լուսավորության 
համակարգերի խորհրդատու, Մեծ Բրիտանիա 

Վեսա Ռութանեն Էներգաարդյունավետության  միջազգային փորձագետ, 
Ֆինլանդիա 

Անկախ գնահատողներ 

Անդրեաս Կարներ Միջնաժամկետ գնահատման միջազգային փորձագետ, 
Ավստրիա 

Յիրի Զեման Ավարտական գնահատման միջազգային փորձագետ, 
Չեխիայի Հանրապետություն 

Տեղացի կարճաժամկետ փորձագետներ 

Տիգրան Սեկոյան Լուսավորության համակարգերի և շենքերի էներգետիկ 
աուդիտի փորձագետ 

Վարդան Ղազարյան Քաղաքային լուսավորության ծրագրերի մշակման 
փորձագետ 
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Սվետլանա Գալոյան Բազմաբնակարան շենքերի էներգաարդյունավետության 
գծով փորձագետ 

Գևորգ Նազարյան Նորմերի ու կանոնների և ստանդարտների փորձագետ 
(«Արհեստական և բնական լուսավորում» ՀՀՇՆ) 

Վլադիսլավ 
Հարությունյան 

Քաղաքային  էներգաարդյունավետ  լուսավորության 
ցուցադրական նախագծերի փորձագետ 

Արտակ Համբարյան Լույսի և  էներգաարդյունավետ  լուսավորության 
տեխնոլոգիաների ուսումնական մոդուլների մշակման 
փորձագետ 

Արփինե Ղշյան Իրավական հարցերի փորձագետ 

Օվսաննա 
Կարապետյան 

Նորմերի ու կանոնների և ստանդարտների փորձագետ 
(«Արհեստական և բնական լուսավորում» ՀՀՇՆ) 

Արսեն Կարապետյան Նորմերի ու կանոնների և ստանդարտների փորձագետ 

Ապրես Նազարյան Ճարտարապետ-նախագծող 

Գուրգեն Խոստիկյան Կրթություն և կարողությունների զարգացման փորձագետ 
 

Գործընկեր և կապալառու կազմակերպություններ 

 Էներգետիկայի և բնական պաշարների 
նախարարություն 

 Երևանի քաղաքապետարան 
 «Երքաղլույս» ՓԲԸ 
 Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ 
 Հայաստանի ամերիկյան համալսարան 
 Հայաստանի վերականգնվող էներգիայի 

և էներգախնայողության հիմնադրամ 
 Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ 
 «Դիզայն ֆոր լայտինգ» ՍՊԸ, ՄԲ 
 Էներգետիկայի գիտահետազոտական 

ինստիտուտ 
 Տնտեսական զարգացման և 

հետազոտությունների կենտրոն 

 ՌԴ Ս.Ի. Վավիլովի անվան 
լուսատեխնիկական 
գիտահետազոտական 
ինստիտուտ 

 «Վորլդ Վիժն Հայաստան» 
զարգացման և բարեգործական 
միջազգային կազմակերպություն 

 Բելառուսի գիտությունների 
ազգային ակադեմիայի 
լուսադիոդային և 
օպտիկաէլեկտրոնային 
տեխնոլոգիաների կենտրոն 

 Հայաստանի ազգային 
պոլիտեխնիկական 
համալսարան 
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ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ 
 

ԱԶԲ Ասիական զարգացման բանկ 
ՀՏԶՀ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 
ՀԱՀ Հայաստանի ամերիկյան համալսարան 
ԿՓՏԿ Հայաստանի կլիմայի փոփոխության տեղեկատվական կենտրոն 
ԿՖԼ Կոմպակտ ֆլուորեսցենտային լամպ 
ՓԲԸ Փակ բաժնետիրական ընկերություն 
ՀՈԱԿ Համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն 
ՎԶԵԲ Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկ 
ԷԱ Էներգաարդյունավետություն 
ԳԷՖ Գլոբալ էկոլոգիական ֆոնդ 
ՋԳ Ջերմոցային գազեր 
G2iA «Հայ-ֆրանսիական միջմասնագիտական ցանց» ՀԿ 
ՔԿԼ Քաղաքային կանաչ լուսավորություն 
ԲՃՆԼ Բարձր ճնշման նատրիումային լամպ 
ԳԿ Գիտելիքի կառավարում 
ԼԴ Լուսարձակող դիոդներ 
ՍՊԸ Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 
ԷՆՍ Էներգաարդյունավետության նվազագույն ստանդարտներ 
ՏԶՆՆ ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն 
ԲՆ ՀՀ բնապահպանության նախարարություն 
ԷԲՊՆ ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն 
ՍԳ Սնդիկի գոլորշի 
ՀԱՊՀ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան 
ՀԿ Հասարակական կազմակերպություն 
ՀՀ Հայաստանի Հանրապետություն 
ՀՀՇՆ Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր 
ՎԷԷՀ Հայաստանի վերականգնվող էներգիայի և էներգախնայողության 

հիմնադրամ 
ՇՀ Շրջանառու հիմնադրամ 
ՀՍԱԻ ՀՀ ստանդարտների ազգային ինստիտուտ 
ԳՏԽՀ Գիտական և տեխնիկական հարցերով խորհրդատվական խումբ 

(ՄԱՇՄԾ, ԳԷՖ) 
ՏՕ Տեխնիկական օժանդակություն 
ՄԱԶԾ ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագիր 
ԵՔԼ «Երքաղլույս» ՓԲԸ 
ԵՔ Երևանի քաղաքապետարան 

 
ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐ 
Վտ Վատտ ՄՎտժ Մեգավատտ ժամ (103 կՎտ ժամ) 
կգ կիլոգրամ մ մետր 
կՎտ կիլովատտ (103 Վտ) մմ միլիմետր 
կՎտժ կիլովատտ ժամ  մ2 քառակուսի մետր 
լմ լյումեն մ3 խորանարդ մետր 
լք լյուքս տ տոննա 
°C աստիճան ըստ Ցելսիուսի   
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Ներածություն 
Ըստ Էներգետիկայի միջազգային գործակալության տվյալների՝ լուսավորության բնագա-
վառը կազմում է աշխարհում էլեկտրաէներգիայի ընդհանուր սպառման շուրջ 19%-ը: 
Արդյունքում այս բնագավառը դասվում է ջերմոցային գազերի արտանետումների հիմնա-
կան աղբյուրների շարքում: Պատշաճ կերպով նախագծված ժամանակակից և էներգա-
արդյունավետ լուսավորության և հսկողության համակարգերի կիրառումը (գլխավորա-
պես հիմնված լինելով ԼԴ տեխնոլոգիայի վրա, որը զգալի առավելություններ ունի ավան-
դական տեխնոլոգիաների նկատմամբ) թույլ է տալիս էականորեն նվազեցնել ներքին և 
արտաքին լուսավորության տեղադրված հզորությունն ու էլեկտրաէներգիայի սպառումը՝ 
այդպիսով կրճատելով շահագործման, պահպանության և էլեկտրաէներգիայի ծախսերը, 
ինչպես նաև նպաստելով ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատմանը: Նշված 
օգուտների հետ միասին էներգաարդյունավետ արդիականացումը հանգեցնում է 
լուսավորման որակի բարելավմանը՝ նպաստելով կենսական ու աշխատանքային ավելի 
լավ պայմաններին, հարմարավետությանը և երթևեկության անվտանգությանը: 

Հետևաբար, անցումը դեպի արդյունավետ լուսավորություն կարող է նպաստավոր 
հետգնման հետ մեկտեղ հանգեցնել էներգիայի խնայողության և որակի բարելավման 
օգուտների, ինչպես նաև մեծապես նպաստել կլիմայի փոփոխության հետևանքների 
մեղմման ռազմավարությանը: 

Հայաստանում լուսավորության բնագավառում անարդյունավետ տեխնոլոգիաների և 
սարքերի լայնատարած օգտագործումը, ինչպես նաև առանցքային շահառուների կողմից 
(օր.՝ պետական ու տեղական իշխանություններ, որոշում կայացնողներ, մասնավոր հատ-
ված, լայն հասարակայնություն, և այլն) ԷԱ տեխնոլոգիաների վերաբերյալ իրազեկվածու-
թյան անբավարար մակարդակը հանգեցնում են այս բնագավառում էլեկտրաէներգիայի 
սպառման և դրա հետ կապված ջերմոցային գազերի արտանետումների շարունակական 
աճին: Սա վերաբերում է և՛ ներքին լուսավորությանը (օր.՝ քաղաքային և բնակարանային 
հատվածներ), որտեղ դեռևս լայնորեն օգտագործվում են անարդյունավետ շիկացման 
լամպեր, և՛ արտաքին լուսավորությանը (օր.՝ փողոցներ և զբոսայգիներ), որտեղ գլխա-
վորապես օգտագործվում են ցածրորակ և ցածր արդյունավետություն ունեցող 
նատրիումային և նույնիսկ սնդիկային լամպեր: Իրավիճակը հատկապես բարդ է քաղա-
քային լուսավորության ոլորտում, քանի որ ցածրորակ սարքերի օգտագործման հետևան-
քով նշանակալիորեն ավելանում են լուսավորության համակարգերի շահագործման և 
պահպանության ծախսերը՝ կազմելով համայնքային բյուջեների զգալի մասը: 

Հայաստանում քաղաքային լուսավորության էներգետիկ արդյունավետության բարձրաց-
մանն ու որակի բարելավմանը նպաստելու, ինչպես նաև ածխածնի արտանետումները 
կրճատելու նպատակով 2014թ. հունվարին մեկնարկել է ՄԱԶԾ-ԳԷՖ «Քաղաքային 
կանաչ լուսավորություն» լայնամասշտաբ ծրագիրը (այսուհետ՝ «Ծրագիր»): Ծրագրի 
գլխավոր նպատակն է Հայաստանի քաղաքներում քաղաքային լուսավորության էներգա-

արդյունավետության բարձրացման միջոցով խնայել էներգիան և կրճատել ջերմոցային 
գազերի արտանետումը՝ իրագործելով քաղաքային ներդրումային ծրագրեր ու ազգային 
քաղաքականություններ: Այս նպատակին պետք է հասնել մի շարք փոխկապակցված 
գործողությունների միջոցով, այդ թվում՝ քաղաքային լուսավորության համակարգերի 
էներգետիկ աուդիտ, արդիականացման առաջարկների մշակում, ժամանակակից էներ-
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գաարդյունավետ լուսավորության լուծումների փորձարկում և ցուցադրում, նոր տեխնո-
լոգիաների տարածման համար ֆինանսական և ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների 
ստեղծում, օրենսդրական և նորմատիվային-իրավական դաշտի բարելավում, իրազեկ-
վածության մակարդակի բարձրացում և կարողությունների զարգացում: 

Ծրագիրը ֆինանսավորվել է Գլոբալ էկոլոգիական ֆոնդի կողմից և համաֆինանսա-
վորվել է ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի ու ՀՀ կառավարության կողմից: Ծրագիրն 
իրականացվել է ՄԱԶԾ-ի կողմից՝ Բնապահպանության նախարարության համակարգ-
ման ներքո և նախարարությունների ու պետական գործակալությունների, հաստատու-
թյունների ու ՀԿ-ների, մասնավոր հատվածի, փորձագիտական համայնքի և այլ շահա-
գրգիռ կողմերի հետ սերտ համագործակցությամբ: Ծրագրի հիմնական շահառուները 
եղել են Երևանի քաղաքապետարանը և 20 այլ փոքր համայնքներ: 

Ծրագիրն իրականացվում է տեղացի ու միջազգային հմուտ փորձագետների թիմի 
կողմից և Կլիմայի փոփոխության ծրագրի համակարգող տիկին Դիանա Հարությունյանի 
անմիջական վերահսկողության ներքո: 

Տեղացի երկարաժամկետ փորձագետների թիմը բաղկացած է հետևյալ անձանցից. 
պարոն Արտեմ Խարազյան՝ էներգաարդյունավետության գծով գլխավոր փորձագետ, 
պատասխանատու է Ծրագրի համակարգողին ծրագրի իրականացումը ղեկավարելու, 
վերահսկելու և մշտադիտարկելու, կադրերի համալրման և առաջադրանքների ձևակերպ-
ման աշխատանքներում աջակցելու, փորձագետների թիմին տեխնիկական աջակցու-
թյուն տրամադրելու և նրանց կողմից արդյունքների ժամանակին ներկայացումն ապա-
հովելու համար, պարոն Արմեն Գուլքանյան՝ էներգաարդյունավետ լուսավորության 
շուկաների և տեխնոլոգիաների գծով փորձագետ, պատասխանատու է ելակետային 
տվյալների հավաքագրման ու վերլուծության, լուսավորության համակարգերի մշտա-
դիտարկման, տեխնիկական մասնագրերի մշակման և լուսավորության նոր սարքերի 
գնումների կազմակերպման, Ծրագրի թիմին և շահագրգիռ կողմերին տեխնիկական 
խորհրդատվություն տրամադրելու համար, պարոն Կարեն Սարգսյան՝ լուսավորության 
համակարգերի էներգետիկ աուդիտի գծով փորձագետ, պատասխանատու է քաղաքային 
լուսավորության համակարգերի աուդիտի, ելակետային տվյալների ստուգման և վերլու-
ծության, գնահատման զեկույցներ կազմելու և լուսավորության համակարգերի արդիա-
կանացման մասին տեխնիկական առաջարկություններ մշակելու, ավարտված ծրագրերի 
արդյունքների մասին վիճակագրական տվյալներ մշակելու և տեխնիկական խորհրդա-
տվություն տրամադրելու համար, պարոն Հովհաննես Նունյան՝ տնտեսական գնա-
հատման և ֆինանսական մեխանիզմների գծով փորձագետ, պատասխանատու է 
առաջարկված պիլոտային ծրագրերի տնտեսական իրագործելիության գնահատման, 
քաղաքային լուսավորության համակարգերի ելակետային ֆինանսական տվյալների 
վերլուծության, պիլոտային ծրագրերի կրկնօրինակման համար համայնքային շրջանառու 
հիմնադրամի հայեցակարգ մշակելու համար, և պարոն Արթուր Ծուղունյան՝ էներգետիկ 
աուդիտի և էներգետիկ արդյունավետության ներուժի գնահատման փորձագետ, պատա-
սխանատու է էներգետիկ աուդիտների, առաջարկված պիլոտային ծրագրերի էներգա-
խնայողության ներուժի գնահատման, լուսավորության համակարգերի էներգետիկ 
աուդիտի մասին մեթոդաբանական ուղեցույց մշակելու համար: 

Ծրագրի հաջող իրականացումը հնարավոր է դարձել նաև միջազգային խորհրդա-
տուների թիմի կատարած ներդրման շնորհիվ (պարոն Սթիվեն Քոյն՝ ԷԱ լուսավորության 
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գծով միջազգային փորձագետ մեկնարկային փուլի համար, պարոն Ջոն Ռանդս՝ 
մայրուղային թունելների լուսավորության համակարգերի գծով խորհրդատու, պարոն 
Վեսա Ռութանեն՝ էներգաարդյունավետության գծով միջազգային փորձագետ): 
Պարոնայք Անդրեյ Դյուրետիչը, Անատոլի Շևչենկոն, Անդրեյ Դոդոնովը և Կոնստանտին 
Պետրենկոն իրենց նպաստ են ունեցել կարողությունների զարգացման գործողու-
թյուններում և սեմինարների ու դասընթացների ընթացքում ներկայացրել են իրենց 
փորձը: Տեղացի կարճաժամկետ փորձագետները մասնագիտական ուսումնասիրու-
թյուններ կատարելու և կանոնակարգող փաստաթղթեր մշակելու միջոցով նպաստում են 
ծրագրային արդյունքներին հասնելու գործին: Ծրագիրը ղեկավարող թիմին աջակցու-
թյուն են ցուցաբերել փորձագետների թիմի օգնական տիկին Մարիաննա Արզանգուլյանը 
և վարորդ/մոնիտոր պարոն Վահան Մարտիրոսյանը: 

Սույն զեկույցում ներկայացվում է Ծրագրի չորս բաղադրիչներից յուրաքանչյուրի ներքո 
ձեռք բերած գլխավոր արդյունքների ընդհանուր նկարագրությունը, այդ թվում՝ 

(i) հանրային լուսավորության համակարգերի փաստացի տեխնիկական վիճակի և 
արդյունավետության մասին տեղեկությունների հարուստ շտեմարանի ստեղծում, 
որոնք ձեռք են բերվել 21 համայնքներում իրականացված աուդիտների արդյունքում, 

(ii) ԷԱ լուսավորության համակարգերի պատշաճ աուդիտի, նախագծման, գնումների, 
փորձարկման, տեղադրման և շահագործման թեմաների շուրջ համայնքներից ու 
մասնավոր հատվածից ավելի քան 200 մասնագետների կարողությունների 
զարգացում՝ բազմաթիվ վերապատրաստումների կազմակերպման և ձեռնարկների 
ու ուղեցույցների հրատարակման միջոցով, 

(iii) ժամանակակից լուսարձակող դիոդների հիմքով լուսավորման տեխնոլոգիաների 
որակի բարելավման և ծախսախնայողության օգուտների ցուցադրություն՝ 19 
համայնքներում փողոցային լուսավորության արդիականացման ծրագրերի 
իրականացման և հետագա խթանման միջոցով, 

(iv) լույսի աղբյուրների (օր.՝ շիկացման լամպերի և լուսատուների) համապատաս-
խանության փորձարկման ապահովում՝ ժամանակակից լուսատեխնիկական 
լաբորատորիա հիմնելու միջոցով, որը ծառայում է նաև որպես ուսումնական 
կենտրոն համալսարանի այն ուսանողների կամ պրակտիկ գործունեությամբ 
զբաղվողների համար, որոնք էներգաարդյունավետ լուսավորության թեմայով 
դասընթաց են անցնում, 

(v) ձեռք բերած օգուտների կայունության և կրկնօրինակման ապահովում՝ 16 
համայնքային շրջանառու հիմնադրամների ստեղծման միջոցով, որտեղ չափվել են 
պիլոտային նախագծերի արդյունքում արված խնայողությունները, հաղորդվել է 
դրանց մասին, և դրանք վերաուղղվել են փողոցային լուսավորության 
արդիականացման 15 նոր նախագծերի, 

(vi) լուսավորության նախագծման համար կարգավորող շրջանակի բարելավում՝ ԷՆՍ-ն 
ներառելով գործող տեխնիկական նորմերում, ՀՀ «Էներգախնայողության և 
վերականգնվող էներգետիկայի մասին» օրենքի համապատասխան վերանայված 
տարբերակում և պետական գնումների կանոններում, 
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(vii) Ծրագրի արդյունքների բարձր տեսանելիության ապահովում և օժանդակում 
շահագրգիռ կողմերի վարքագծային փոփոխությանը՝ Ծրագրի կայքում և ֆեյս-
բուքյան էջում պարբերական հրապարակումների, ինչպես նաև լրատվամիջոցներով 
իրազեկման արշավներ իրականացնելու միջոցով: 

 
Ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի համայնքներում իրականացված լուսավորության 

համակարգերի էներգետիկ աուդիտների և ցուցադրական ծրագրերի քարտեզ 
 

Վերոհիշյալ հիմնական ձեռքբերումների նկարագրության հետ մեկտեղ, որոնք նպաստել 
են Ծրագրի ընդհանուր հաջողությանը, զեկույցում ներառված են նաև ծրագրի 
իրականացման ընթացքում փորձագետների թիմի քաղած դասերը և ձեռք բերած 
տեխնիկական փորձը: Այս տեղեկությունները կարող են որպես լավ մեկնակետ ծառայել 
ծրագրեր մշակողների ու իրականացնողների համար ոչ միայն Հայաստանում, այլև 
միջազգային մակարդակում, քանի որ էներգաարդյունավետ լուսավորության բազմաթիվ 
կողմեր համընդհանուր են ողջ աշխարհում: Առանձին գլուխ նվիրված է ծրագրի՝ ՋԳ 
արտանետումների կրճատման օգուտների հաշվարկի համար կիրառված մեթոդաբա-
նության նկարագրությանը և հաշվարկման գործընթացում կատարված առանցքային 
ենթադրությունների ներկայացմանը: 
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Ձեռքբերումների ամփոփ նկարագրություն 
Ծրագրի շրջանակում հաջողվել է հաջողությամբ իրականացնել պլանավորած գործողու-
թյունների մեծ մասը և խոշոր արդյունքներ ապահովել նրա բաղադրիչներից յուրաքան-
չյուրում: Արդյունքում՝ ծրագիրը հասել է թիրախ ոլորտներում ուղղակի ու անուղղակի 
էներգախնայողության և ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատման գլխավոր 
նպատակին և գերազանցել է այն: Այս գլխում ներկայացված է յուրաքանչյուր բաղադրիչի 
առանցքային գործողությունների ընդհանուր նկարագրությունը: 
 

Բաղադրիչ I. Համայնքային էներգետիկ աուդիտներ և տեխնիկական 
կարողությունների զարգացում 

Այս առաջադրանքի շրջանակում իրականացվել են հետևյալ առանցքային գործողու-
թյունները. 
 Պիլոտային վայրերի մշտադիտարկման գործընթացի շրջանակում մշակվել և 

փորձարկվել է հանրային լուսավորության համակարգերի տեխնիկական վիճակի և 
արդյունավետության (աուդիտի) գնահատման մեթոդաբանություն: Աուդիտների 
հիմնական արդյունքները, այդ թվում՝ հայտնաբերված բացերն ու բարելավմանն 
ուղղված առաջարկությունները, ամփոփվել և աուդիտային հաշվետվությունների 
միջոցով ըստ պատշաճի ներկայացվել են 21 թիրախ համայնքների ղեկավարու-
թյանը: Այս գործողության արդյունքում մշակվել և հրատարակվել է «Փողոցային 
լուսավորության աուդիտ»-ի մասին մեթոդաբանական ուղեցույց: 

 Թիրախ համայնքներում (Երևան, Աբովյան, Ալավերդի, Ախթալա, Ապարան, 
Արարատ, Դիլիջան, Գավառ, Գորիս, Գյումրի, Քաջարան, Կապան, Մասիս, Մեղրի, 
Սևան, Սպիտակ, Ստեփանավան, Թալին, Վանաձոր, Վայք, Տաշիր և 2 գյուղական 
համայնք՝ Արարատ և Ավշար գյուղեր) աուդիտի արդյունքների հիման վրա ստեղծվել 
է ներքին և արտաքին լուսավորության համակարգերի փաստացի վիճակի և 
արդյունավետության մասին տեղեկությունների հարուստ շտեմարան: 

 Ընդհանուր առմամբ կատարվել է 29 էներգետիկ աուդիտ (20 արտաքին փողոցային 
և զբոսայգիների լուսավորության համակարգերի և 9 ներքին համակարգերի): 

 Ոլորտի առանցքային դերակատարների համար ՄԱԶԾ հայաստանյան գրասենյակի 
և «Շրեդեր» ընկերության կողմից համատեղ կազմակերպվել է քաղաքային 
լուսավորության ոլորտում առաջանցիկ տեխնոլոգիաների մասին ուսուցողական 
այց, որի շրջանակում այցելություններ են կատարվել Բելգիայում ընկերության 
փորձարկման և նախագծման կենտրոն և Իսպանիայում ընկերության արտա-
դրական տարածքներ: 

 Ստեղծվել է ժամանակակից լուսատեխնիկական լաբորատորիա, որը հնարավորու-
թյուն է տալիս ստուգել լույսի աղբյուրների տեխնիկական հարաչափերը՝ հայտա-
րարագրված և (կամ) պահանջվող հարաչափերի հետ դրանց համապատասխանու-
թյունը հաստատելու համար, այն հանձնվել է շահագործման և հասանելի է բոլոր 
շահագրգիռ կողմերի համար (մանրամասն տեղեկությունների համար տե՛ս ստորև): 
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 Լուսատեխնիկական ուսումնական լաբորատորիաներ են ստեղծվել Ազգային 
պոլիտեխնիկական համալսարանի և նրա Գյումրու մասնաճյուղի տարածքում 
(մանրամասն տեղեկությունների համար տե՛ս ստորև): 

 Համայնքապետարանների, նախարարությունների, նախագծային և շինարարական 
հաստատությունների ավելի քան 200 մասնագետներ վերապատրաստվել են 
քաղաքային լուսավորության համակարգի տեխնոլոգիաների, լուսավորության 
ստանդարտների, լուսավորության համակարգի նախագծման և փորձարկման, 
թունելների լուսավորության առանձնահատկությունների շուրջ (իրականացված 
միջոցառումների ցանկը ներկայացված է ստորև՝ Աղյուսակ 1-ում): 

 Մշակվել են մի շարք ուսումնական, վերապատրաստման և կարողությունների 
զարգացման նյութեր, ներկայացվել են առանցքային շահագրգիռ կողմերին և 
հրապարակվել են (հրապարակված նյութերի ցանկը տես ստորև՝ Աղյուսակ 2-ում): 

 Պատրաստվել է ավելի քան 170 մամուլի հաղորդագրություն, որոնք հրապարակվել 
են տպագիր մամուլում և հեռարձակվել են հեռուստատեսությամբ, այդ թվում՝ 
ծրագրի արդյունքների և պիլոտային նախագծերի արդյունքների մասին տասնյոթ 
րոպե-անոց ռեպորտաժը հասանելի է Յություբում՝ youtu.be/zyxTy5t1pFU  

 Անց է կացվել իրազեկության բարձրացման «Կանաչ լուսավորության շաբաթ» 
խորագրով մեծ միջոցառում, որի գովազդը հեռարձակվել է չորս հեռուստա-
ալիքներով, և որում ներգրավվել է 3400 մասնակից: 

 ԿՓՏԿ կայքում գործում է ծրագրի էջը` www.nature-ic.am, իսկ Ֆեյսբուքի թեմատիկ 
խումբը պարբերաբար թարմացվում է՝ ներկայացնելով ծրագրային նորությունները, 
փաստաթղթերը և հրապարակումները: 

 Ծրագրի նպատակների և ձեռքբերումների մասին ցուցադրություն ներկայացվել է 6 
միջազգային միջոցառումներում և 2 միջազգային ուսուցողական այցերի ժամանակ: 

 
Աղյուսակ 1. Իրազեկության բարձրացմանը և կարողությունների զարգացմանն ուղղված 
ջանքերի ու միջոցառումների ցանկ 

հ/հ Միջոցառում Թեմաներ և տրամադրված տեղեկություններ 

1.  «Էներգաարդյունավետ 
լուսավորություն» 
թեմայով աշխատաժողով 

ԷԱ լուսավորության սարքերի տեսակները և հարաչափերը 

2.  Կրթական մոդուլի 
ներկայացում քոլեջի 
ուսանողների համար 

Լուսավորության և դրա հետ կապված խնդիրների, 
էներգետիկայի ոլորտում էներգաարդյունավետ 
տեխնոլոգիաների ու լուծումների մասին հիմնական 
տեղեկություններ 

3.  «Էներգաարդյունավետ 
լուսավորություն 
համայնքների համար» 
թեմայով աշխատաժողով 

Քաղաքային համայնքներում լուսավորության համակարգի 
բարելավման փորձը, լուսադիոդային սարքերի կիրառումն 
ընդլայնելու հեռանկարները և լուսավորության շուկայի 
զարգացման խնդիրները 

4.  Երևանում էներգա-
արդյունավետ փողոցային 

Պիլոտային ծրագրի ներկայացում՝ որպես փողոցային 
լուսավորության համար նոր ստանդարտների սահմանում, և 
ակնկալվում է, որ նախագիծը կընդլայնվի՝ փողոցային 
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հ/հ Միջոցառում Թեմաներ և տրամադրված տեղեկություններ 
լուսավորության ցուցա-
դրական ծրագրի 
շնորհանդես 

լուսավորության համար ԷԱ ստանդարտների արդիակա-
նացման և համայնքային շրջանառու հիմնադրամի միջոցով: 

5.  Տաղավար «Էներգետի-
կայի շաբաթ 2014» էներ-
գաարդյունավետությանը 
նվիրված էքսպոյում 

Մասնակիցներին ներկայացվել և նրանց հետ քննարկվել են 
ծրագրի նպատակներն ու գործիքակազմը, այդ թվում՝ օրենս-
դրական բարեփոխումները, տեխնոլոգիական նորարարու-
թյունները, ֆինանսավորման հնարավորությունները և այլն: 

6.  Երևանի 
կենդանաբանական 
այգու բացման 
արարողություն 

Պիլոտային նախագծի ներկայացում՝ որպես այգու 
լուսավորմանն ուղղված ջանքերի առանձնահատուկ դեպք, 
քանի որ Երևանի կենդանաբանական այգին բնական 
գիտությունների, շրջակա միջավայրի պաշտպանության և 
կրթական նպատակներին ծառայող հաստատություն է՝ 
հատկապես երեխաների ու երիտասարդների համար: 

7.  «Մոլորակի ժամ» 
միջազգային 
բնապահպանական 
միջոցառում 

Միջազգային ճանաչում ունեցող «լույսերն անջատելու» այս 
միջոցառումը 2007-ից սկսած անց է կացվում ամբողջ աշ-
խարհում՝ ամեն տարի մարտի վերջին շաբաթ օրը: Մասնա-
կից քաղաքները, կազմակերպությունները, տնային տնտե-
սությունները մեկ ժամով անջատում են իրենց ոչ կարևոր 
լույսերը՝ այդպիսով նպաստելով կլիմայի փոփոխության 
գլոբալ խնդրի և ջերմոցային գազերի արտանետումների 
կրճատման կարևորության ընդգծման ջանքերին: 

8.  Սպիտակում քաղաքային 
լուսավորության 
պիլոտային նախագծի 
բացման արարողություն 

Արդիականացված համակարգի բացումը նշանավորող հան-
դիպման ընթացքում քաղաքապետը շեշտել է պիլոտային 
փողոցներում լուսավորության բարելավված որակը, ճանա-
պարհներին ավելի բարձր տեսանելիությունը և, համապա-
տասխանաբար, դրանցով երթևեկելու ավելի բարձր ան-
վտանգությունը, ինչպես նաև լուսավորության նորոգած կամ 
փոխարինված հենասյուները: ՄԱԶԾ մշտական ներկայա-
ցուցչի տեղակալը գնահատել է քաղաքապետարանի հետ 
արդյունավետ համագործակցությունը՝ շեշտելով դա որպես 
պիլոտային նախագծերի բարեհաջող իրականացման և 
կրկնօրինակման/ընդլայնման գրավականներից մեկը: 

9.  «Էրեբունի-Երևան» 
էքսպո՝ նշելով Երևան 
քաղաքի 2797-րդ 
տարեդարձը 

ՄԱԶԾ Կլիմայի փոփոխության ծրագիրն իր «Շենքերի էներ-
գետիկ արդյունավետության բարձրացում» և «Քաղաքային 
կանաչ լուսավորություն» ծրագրերը ներկայացրել է «Էրե-
բունի-Երևան» բացօթյա էքսպոյում, որը կազմակերպել էր 
Երևանի քաղաքապետարանը՝ որպես Հայաստանի մայրա-
քաղաքի 2797-ամյակի տոնական միջոցառումների մաս: 
Ներկայացվել է էներգաարդյունավետության գաղափարը՝ 
ցուցադրելով ծրագրի ընթացիկ ու ավարտված գործողու-
թյունները և պիլոտային/ցուցադրական նախագծերը: 

10.  «Ժամանակակից փողո-
ցային լուսավորության 
պատշաճ տեղադրում և 
շահագործում» թեմայով 
վերապատրաստում 

Ժամանակակից ԷԱ փողոցային լուսավորության 
տեխնոլոգիաների ներկայացում, լուսադիոդային 
լուսատուների պատշաճ օգտագործման և տեղադրման 
ուսուցում, և այլն: 
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հ/հ Միջոցառում Թեմաներ և տրամադրված տեղեկություններ 

11.  «Փորձարկման ազգային 
լաբորատորիայի տեխ-
նիկական կարգավորումը 
և հիմնումը» թեմայով 
սեմինար 

Հայաստանում ժամանակակից լուսատեխնիկական 
լաբորատորիաներ հիմնելու և տեղական ընկերություններին 
լուսատեխնիկական արտադրանքի փորձարկման ազգային 
լաբորատորիաների ցանցում ներգրավելու կարիքի 
սահմանում 

12.  «Լուսավորության ժամա-
նակակից սարքեր, լուսա-
տեխնիկական նորմեր և 
ստանդարտներ, չափիչ 
սարքավորումներ» 
թեմայով աշխատաժողով 

Փորձի փոխանակում էներգաարդյունավետ լուսավորության 
ժամանակակից համակարգերի իրականացման, 
լուսատեխնիկական նորմերի ու ստանդարտների, չափիչ 
սարքավորումների կիրառման շուրջ 

13.  «Էներգախնայող լուսավո-
րություն» թեմայով 
դասախոսություններ 
միջնակարգ և ավագ 
դպրոցների աշակերտ-
ների համար 

Էներգախնայող լուսավորության հիմունքների մասին ցուցա-
դրություններ 5 ուսումնական հաստատությունների աշա-
կերտների համար, որին հաջորդել է մրցույթ, որի նպա-
տակն էր գործնական աշխատանքի միջոցով ամրապնդել 
ձեռք բերած գիտելիքը: Աշակերտների համար անց է կացվել 
երկու տիպի մրցույթ և մրցանակներ են հանձնվել տանը և 
դպրոցում էներգախնայողության ներուժի գնահատման 
հիման վրա էներգախնայող լուսավորության բարելավման 
նախագծերի համար: 

14.  «Ավտոմոբիլային թունել-
ների էներգաարդյունա-
վետ լուսավորության 
նախագծում և իրականա-
ցում» թեմայով աշխա-
տաժողով 

Ներկայացվել են փողոցային և մայրուղային թունելների 
էներգաարդյունավետ լուսավորության համակարգերի 
նախագծման և իրականացման արդիական լուծումներ: 
Բաժանվել է «Ավտոմոբիլային թունելների լուսավորության 
ուղեցույցը»: 

15.  «Հայաստանում 
լուսավորության ոլորտում 
ժամանակակից 
էներգաարդյունավետ 
նորմերի և 
ստանդարտների 
ներդրումը» թեմայով 
աշխատաժողով 

Ներկայացվել են Հայաստանի լուսավորության էներգա-
արդյունավետության մասին նոր շինարարական նորմերը՝ 
«Արհեստական և բնական լուսավորում» ՀՀՇՆ 22-03-2017: 
Լուսավորության էներգաարդյունավետության 
բնագավառում Եվրասիական տնտեսական միության, 
Եվրամիության և Ռուսաստանի Դաշնության փորձը և 
զարգացման հեռանկարները ներկայացրել է այս ոլորտում 
զգալի փորձ ունեցող՝ ՄԱԶԾ միջազգային փորձագետ 
պարոն Անատոլի Շևչենկոն: 

16.  «Էներգետիկ կառավար-
ման հիմունքները, լուսա-
վորության ժամանակա-
կից համակարգերի 
նախագծման առանձնա-
հատկությունները, կանաչ 
գնումների հնարավորու-
թյունները» թեմայով 
աշխատաժողով 

Աշխատաժողովը վարել է այս ոլորտում զգալի փորձ 
ունեցող՝ ՄԱԶԾ միջազգային փորձագետ պարոն Անդրեյ 
Դոդոնովը և ներկայացրել է քաղաքների էներգետիկ 
կառավարման տեսական ու գործնական հիմունքները և 
էներգետիկ կառավարման ռուսական փորձը: 
Աշխատաժողովի ժամանակի մի զգալի մաս և ռեսուրսներ 
հատկացվել են խմբային աշխատանքներին: 

17.  «Փողոցային լուսավորու-
թյան համակարգերի 

Միջոցառումը վարել է ՄԱԶԾ միջազգային փորձագետ 
պարոն Անատոլի Շևչենկոն՝ ներկայացնելով և քննարկելով 
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հ/հ Միջոցառում Թեմաներ և տրամադրված տեղեկություններ 
արդիականացման նա-
խագծերի իրականացման 
մեթոդական ապահո-
վում» թեմայով կլոր-
սեղան քննարկում 

արտաքին լուսավորության մասով ՌԴ նորմատիվային 
բազան և արդիականացման նախագծերի իրականացման 
փորձը, հաշվարկային եղանակով էներգասպառման 
ծավալների որոշումը, էներգիայի խնայողության 
նպատակով լուսավորության համակարգերի հարաչափերի 
փոփոխումը և ակնարկ առկա չափիչ սարքավորումների 
հնարավորությունների մասին: 

18.  Ծրագրի հիմնական 
ձեռքբերումների մասին 
պատմող տասնութ 
րոպեանոց ֆիլմ1 

Ծրագրի հիմնական նպատակների ընդհանուր նկարագրու-
թյուն, Հայաստանում քաղաքային լուսավորության ոլորտում 
արդի ԷԱ լուծումների վերաբերյալ կարողությունների զար-
գացում, իրականացված պիլոտային նախագծերի էներ-
գիայի և ծախսերի խնայողության արդյունքների ցուցա-
դրություն, օգուտների շեշտադրում համայնքների համար 

19.  «Կանաչ լուսավորության 
շաբաթ» խորագրով 
իրազեկության 
բարձրացման արշավ 

Հանրության իրազեկության բարձրացում էներգախնայող և 
բնությանը քիչ վնաս հասցնող լուսավորության լուծումների 
վերաբերյալ, մի շարք բարձրակարգ միջոցառումների 
անցկացում և Երևանի ընտրված հատվածներում տեղեկու-
թյունների ու լուսադիոդային լամպերի նմուշների բաժանում: 

20.  «Լուսավորության համա-
կարգերի մոդելավորում / 
նախագծում և հաշվարկ» 
թեմայով աշխատաժողով 

ՄԱԶԾ փորձառու մասնագետները ներքին և արտաքին 
լուսավորության համակարգերի մոդելավորման / նախա-
գծման և հաշվարկի գործիքակազմը, ինչպես նաև էներգա-
արդյունավետ լուսավորության համակարգերի նախագծման 
առանձնահատկությունները ներկայացրել են մասնա-
գիտացված կազմակերպությունների, նախագծային 
ինստիտուտների, ճարտարագիտական արհեստանոցների, 
պետական գերատեսչությունների և կրթական հաստա-
տությունների ներկայացուցիչներին: 

21.  «Էներգետիկայի շաբաթ 
2017» էներգաարդյունա-
վետությանը նվիրված 
էքսպո 

Էքսպոն օգտագործվել է որպես հարթակ՝ ծրագրի արդյունք-
ները ներկայացնելու և հաջողությամբ իրագործված ցուցա-
դրական նախագծերի կրկնօրինակելիությունը քննարկելու 
համար: «Էներգետիկայի շաբաթ 2017»-ի միջոցառումների 
շարքը կազմակերպվել է Երևանում՝ ՀՀ վերականգնվող 
էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամի 
կողմից: 

22.  «Երևան քաղաքի տնային 
տնտեսությունների շրջա-
նում կանաչ քաղաքի 
հայեցակարգի վերա-
բերյալ հետազոտության 
հաշվետվության» 
քննարկում  

Էներգաարդյունավետության ընկալման վերափոխական 
զարգացումները չափելու փորձի արդյունքների քննարկում 
պետական մարմինների, մասնագիտացված 
կազմակերպությունների, ուսումնական 
հաստատությունների ներկայացուցիչների հետ:  

  

                                                            
1 Այս և ծրագրին առնչվող այլ տեսաֆիլմեր հասանելի են առցանց՝ Յություբի «Climate Change Armenia» 

ալիքով: 
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Աղյուսակ 2. Հրապարակված նյութերի ցանկ 

 

Պիլոտային նախագծերի տեղեկատվական թերթիկներ 
25 պիլոտային նախագծերի համար կազմվել են տեղեկատվական 
թերթիկներ, որոնք պարունակում են տեղեկություններ ավարտված 
պիլոտային նախագծերի վերաբերյալ և որտեղ շեշտադրվում են 
լուսավորության արդիականացված համակարգերի բարելավված 
տեխնիկական հարաչափերը: Տեղեկատվական թերթիկները հասա-
նելի են ծրագրի կայքում և բաժանվել են թեմատիկ միջոցառումների 
և շահագրգիռ կողմերի հետ համապատասխան աշխատանքային 
հանդիպումների ժամանակ: 

«Լուսավորության բնագավառում Հայաստանում գործող կազմա-
կերպությունների և մատուցվող ծառայությունների տեղեկատու» 
Տեղեկատուն մշակվել և հրատարակվել է անգլերեն և հայերեն լեզուներով: 
Փաստաթղթում ներկայացված են տեղական շուկայում առկա լուսա-
վորության սարքերի մասնագրերը և տեղեկություններ են տրամադրվում 
այն ընկերությունների մասին, որոնք արտադրում և ներկրում են նման 
սարքեր: Հրապարակումը բաժանվել է քաղաքապետարաններին, 
ազգային ու տեղական շահագրգիռ կողմերին, ֆինանսական կազմա-
կերպություներին և տեղադրվել է ծրագրի կայքում:  

 

«Էներգաարդյունավետ լուսավորության ուղեցույց» 
Ավագ դպրոցների աշակերտների և միջին մասնագիտական ուսումնա-
կան հաստատությունների ուսանողների համար նախատեսված «Էներ-
գաարդյունավետ լուսավորության ուղեցույց» տեղեկատվական գրքույկը 
նպատակ ունի բարձրացնել նրանց իրազեկությունը ներքին լուսա-
վորության հիմնական հարաչափերի և տեխնոլոգիաների վերաբերյալ՝ 
դրանց առավելությունների ու թերությունների համեմատության միջո-
ցով: Ուղեցույցի նպատակն է օժանդակել լուսավորության տեխնոլոգիա-
ների ընտրության համար տեղեկացված որոշում կայացնելու գործին: 

«Ավտոմոբիլային թունելների լուսավորության ուղեցույց» 
Այս ուղեցույցի (հայերեն և անգլերեն) նպատակն է ծանոթացնել ավտո-
մոբիլային թունելների լուսավորության կազմակերպմանը, նախագծմանը 
և վերլուծությանն առնչվող գործընթացներին և ներկայիս լավագույն 
փորձի վրա հիմնված հանձնարարականներ տալ լուսավորության 
համակարգերի էներգաարդյունավետությանը հասնելու համար լուսա-
վորության սխեմաների և սարքավորումների կիրառման վերաբերյալ: Այս 
ուղեցույցն ընթերցողին հնարավորություն կընձեռի հասկանալ որոշ 
բարդություններ, որոնք կարող են առաջանալ ավտոմոբիլային թունելների 
լուսավորության ճկուն սխեմայի իրականացման ժամանակ:  

 

«Հայաստանի բնակելի հատվածում էներգիայի սպառման 
հետազոտություն» 
Ծրագրի խնդրանքով «Տնտեսական զարգացման և հետազոտու-
թյունների կենտրոն»-ի (ՏԶՀԿ) պատրաստած հաշվետվության նպա-
տակն է ստանալ ՀՀ քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում 
բնակչության կողմից էներգիայի սպառման վերաբերյալ հավաստի 
տվյալներ, նկարագրել և վերլուծել էներգասպառման առկա պատկերը 
երկրում: Հետազոտությունը (2600 ռեսպոնդենտ) թարմ, վերաբերելի և 
եզակի տեղեկություններ է տրամադրում ՀՀ բնակելի հատվածում 
ներքին լուսավորության հետ կապված ներկա իրավիճակի մասին: 
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«Ճանապարհային լուսադիոդային լուսավորության նախագծման 
ձեռնարկ» 
Քաղաքապետարանների և նախագծման ինստիտուտների մասնա-
գետների կարողությունները զարգացնելու նպատակով ծրագիրը վերլուծել 
է լուսավորության արդի տեխնոլոգիաների մասին առկա ուղեցույցներն ու 
ձեռնարկները և որպես առավել կիրառելի ընտրել է «Philips Lighting»-ի 
կողմից պատվիրված «Ճանապարհային լուսադիոդային լուսավորության 
նախագծման ձեռնարկը» (2015թ.): Ձեռնարկը տեղայնացվել է և 
հրատարակվել է հայերեն: Այս ձեռնարկի նպատակն է քաղաքային 
իշխանություններին և մյուս շահագրգիռ կողմերին տրամադրել օգտակար 
գործիք՝ ճանապարհային ԼԴ լուսավորության լուծումները էներգետիկ 
ոլորտի, տրանսպորտի, քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի 
զարգացման ծրագրերում ներառելու նպատակով: 

 

 
 

ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում» 
շինարարական նորմեր 
Սույն շինարարական նորմերում սահմանվում են ներքին և արտաքին 
լուսավորության համար լուսավորվածության և պայծառության 
թույլատրելի նվազագույն մակարդակների պարտադիր պահանջ-
ները, որոնք համապատասխանում են հարմարավետության ու 
անվտանգության միջազգային պահանջներին, սահմանվում են 
լուսավորման համակարգերի թույլատրելի առավելագույն հզորու-
թյունները, որոնք անհրաժեշտ են ստանդարտներին համապատաս-
խանելու համար, ինչպես նաև սահմանվում են ընդհանուր լուսա-
վորման մեջ բնական լույսի օգտագործման ցուցիչները: 

Կանաչ քաղաքի հայեցակարգի ընկալման սոցիոլոգիական հետա-
զոտություն 
ՄԱԶԾ և Երևանի քաղաքապետարանի համաֆինանսավորմամբ «Էմ-Փի-
Ջի» ՍՊԸ կողմից կատարված այս հետազոտության հիմնական նպատակն 
էր Երևանի բնակչության կողմից (2098 ռեսպոնդենտ) էներգիայի արդյու-
նավետ սպառման, շենքերի կառավարման հիմնախնդիրների և քաղա-
քային ծառայություններին առնչվող այլ հարցերի վերաբերյալ տեղեկա-
տվության ստացումը: Դա հիմք է ծառայելու էներգաարդյունավետության 
բարձրացման, քաղաքային ծառայությունների բարելավման և «կանաչ 
քաղաք» հայեցակարգի իրականացման միջոցառումների և ներդրումային 
առաջարկությունների մշակման համար:    

 

«Կանաչ լուսավորություն. տեսությունը և սկզբունքները 
ճարտարապետների և ճարտարագետների համար» 
Ճարտարագետների ու ճարտարապետների համար նախատեսված այս 
երկլեզու դասագիրքն ամփոփ կերպով ներկայացնում է լուսավորության 
տեխնոլոգիաների հիմքում ընկած ֆիզիկական, կենսաբանական և 
գեղագիտական սկզբունքները, ինչպես նաև ստանդարտները, 
տնտեսական մոտեցումները, ծրագրային ապահովումը և էկոլոգիական 
կողմերը: Հեղինակները շեշտադրել են հատկապես էներգաարդյունավետ 
լուծումները, որոնք նպաստում են կլիմայի փոփոխության հետևանքների 
մեղմմանը, որը ժամանակակից աշխարհի մարտահրավերներից մեկն է, և 
դասագիրքը կիրառելի է կառավարությունների համար՝ էներգետիկ 
անկախության հասնելու առումով, և անհատների ու բիզնեսների համար՝ 
խնայողություններն ավելացնելու առումով:  
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Հայաստանում առաջին ժամանակակից լուսատեխնիկական լաբորատորիայի 
ստեղծումը 

Ծրագիրը «Երքաղլույս» ընկերությունում հիմնել է լուսավորության փորձարկման 
լաբորատորիա: Այն հագեցած է գնդային լուսաչափով, սպեկտրաճառագայթաչափով և 
անհրաժեշտ օժանդակ սարքերով, այդ թվում՝ փոփոխական և հաստատուն հոսանքի 
սնուցման չափաբերված թվային աղբյուրներով, հզորությունը չափող թվային սարքով և 
գործիքների ստանդարտ պահարանով՝ սարքավորումների տեղադրման համար: Չափիչ 
բլոկի չափաբերման համար տրամադրվել է էտալոնային լույսի աղբյուրների հավաքածու: 
Տեղադրված սարքավորումները հնարավորություն են տալիս ստուգել և չափել լույսի 
աղբյուրների տեխնիկական հարաչափերը, ինչպես օրինակ՝ լուսային հոսքը (լմ), 
լուսարձակման արդյունավետությունը՝ (լմ/Վտ), գույնի սպեկտրը, գունային ջերմաս-
տիճանը (Կ) և գունափոխանցման ցուցիչը: 

Լաբորատորիան կարող է ծառայություններ մատուցել պետական ու մասնավոր 
հատվածների բոլոր հետաքրքրված կողմերին: Միևնույն ժամանակ լաբորատորիան 
կարող է ծառայել որպես ուսումնական կենտրոն՝ համալսարանի ուսանողների կամ 
պրակտիկ գործունեությամբ զբաղվողների համար, որոնք անցնում են ԷԱ լուսա-
վորության մասին դասընթացներ: Լաբորատորիայի աշխատանքի կայունությունն ապա-
հովելու նպատակով «Երքաղլույս» ՓԲԸ-ն նշանակել է մասնագետ, որը պատաս-
խանատու է սարքավորումների պահպանության և փորձարկման գործընթացի համար: 
Ծրագրի տեխնիկական թիմը նշանակված մասնագետին տրամադրել է անհրաժեշտ 
խորհրդատվություն և գործնական աջակցություն: 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում ավելի քան 10 լուսատեխնիկական ընկերությունների ու 
կազմակերպությունների կողմից («Կոնսէլ» ՍՊԸ, «Էլեկտրիկա Գրուպ» ՍՊԸ, «Էլջեն» 
ՍՊԸ, «Եվրոտեխնոլայթ» ՍՊԸ, «Լայթ ընդ մոր» ՍՊԸ, «Էներջի սեյվինգ» ՍՊԸ, Երևանի 
քաղաքապետարան, և այլն) փորձարկման է ներկայացվել շուրջ 100 նմուշ (շիկացման 
լամպերի ու լուսատուների տարբեր տեսակներ): Ստուգվել է փորձարկված նմուշների 
փաստացի հարաչափերի համապատասխանությունը հայտարարագրված (մակնշած) 
տվյալների հետ: Լաբորատորիայում փորձարկվել է նաև մոտավորապես 4000 
լուսադիոդային լամպ, որոնք ձեռք են բերվել ՄԱԶԾ Տարածքային զարգացման ծրագրի 
շրջանակում Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերից մեկում տեղադրելու համար: 

Ուսումնական լաբորատորիայի ստեղծում 

ՄԱԶԾ-ի և Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի (ՀԱՊՀ) միջև 
կնքված Մտադրությունների մասին արձանագրության շրջանակում համալսարանի 
տարածքում ստեղծվել է լույսի արդյունավետ աղբյուրների ուսումնական լաբորատորիա: 
Ծրագիրը նորաստեղծ լաբորատորիային տրամադրել է լամպերի փորձարկման կանգ-
նակներ (շարժական և անշարժ), որոնք հնարավոր են դարձնում տարբեր տեսակի լամ-
պերի (շիկացման, հալոգենային, կոմպակտ ֆլուորեսցենտային, ԼԴ) համաժամանակյա 
աշխատանքը, նրանց պայծառության և գունային միջակայքի վիզուալ փորձարկումը, 
նրանց հարաչափերի չափումը՝ հզորությունը (Վտ), էլեկտրական հոսանքի ուժը (Ա), և 
այլն: 

Կանգնակները ցուցադրում են լուսատեխնիկական տարբեր սարքերի առավելու-
թյունները, և փորձարկման կանգնակների, լուսատեխնիկական տարբեր սարքերի 
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էներգետիկ արդյունավետությունը, լույսի աղբյուրների փորձարկման սարքերը պատ-
կերող պաստառների ու լուսավորության համակարգերի փորձաքննության սարքերի հետ 
մեկտեղ նպաստում են ուսումնական հաստատության ուսումնական ծրագրի բարե-
լավմանը: Նույն սարքավորումներն ու տեղեկատվական նյութերը տրամադրվել են նաև 
համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղում ստեղծված նմանատիպ ուսումնական լաբորա-
տորիային: 
 

1-ին բաղադրիչի արդյունքները՝ թվերով. 
 23 համայնքում կատարվել է հանրային լուսավորության համակարգերի 29 աուդիտ
 Կազմվել է 28 հաշվետվություն՝ քաղաքային լուսավորության համակարգերի 

բարելավումների մասին հանձնարարականներով 
 Ստեղծվել է 1 արդի լուսատեխնիկական լաբորատորիա և 2 ուսումնական 

լաբորատորիա 
 Կազմակերպվել է ԷԱ լուսավորության առաջանցիկ տեխնոլոգիաների մասին 2 

ուսուցողական այց 
 Ծրագրի ձեռքբերումները ներկայացվել են 6 միջազգային միջոցառումներում 
 Ավելի քան 200 մասնագետ անցել է ԷԱ լուսավորության թեմաներով 

վերապատրաստում 
 Անց է կացվել կամ համաֆինանսավորվել է իրազեկության բարձրացման և 

կարողությունների զարգացման 32 միջոցառում 
 Տեղեկատվական և ուսումնական նյութերի հիման վրա մշակվել է 10 

հրապարակում 
 Տրվել է ավելի քան 170 մամուլի հաղորդագրություն 
 «Կանաչ լուսավորության շաբաթ» հանրային իրազեկման միջոցառումն ընդգրկել է 

3400 մարդ 
 

 
Փողոցային լուսավորության համակարգերի աուդիտ և հանդիպում պիլոտային 

քաղաքապետարանների հետ 

 

 

Լույսի աղբյուրների արդի լուսատեխնիկական լաբորատորիայի հիմնումը 
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Քաղաքային լուսավորության մեջ առաջատար տեխնոլոգիաների մասին ուսուցողական այց 

ոլորտի առանցքային դերակատարների համար 

 
Կարողությունների զարգացման միջոցառումներ 

 
«Կանաչ լուսավորության շաբաթ» իրազեկության բարձրացման միջոցառում 

 

Բաղադրիչ II.  Ցուցադրական նախագծեր 
 

Ելնելով նախորդ գլխում նկարագրված էներգետիկ աուդիտների արդյունքներից՝ 
ծրագիրը Երևանում և ընտրված մյուս քաղաքային ու գյուղական համայնքներում ԷԱ 
հանրային լուսավորության պիլոտային նախագծերի իրականացմանն աջակցելու 
նպատակով տրամադրել է տեխնիկական օժանդակություն և կատարել է հավելյալ 
ուղղակի ներդրումներ: Սա ծրագրի ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկն է, քանի որ 
ցույց է տալիս լուսադիոդային նոր արդյունավետ լուսատեխնիկական սարքերի և 
լուծումների ներդրման շնորհիվ ոչ միայն էներգիայի, ծախսերի ու ՋԳ արտանետումների 
կրճատումների, այլև հարմարավետության ու անվտանգության բարելավման օգուտները, 
ինչպես նաև տեխնիկական, ընթացակարգային և ֆինանսական պատկերացում է տալիս 
համայնքային ծրագրերի ու համապատասխան ֆինանսական աջակցության միջոցով 
առաջարկված մոտեցումները կրկնօրինակելու համար: 
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Աղյուսակ 3. Արտաքին լուսավորության համակարգերում իրականացված պիլոտային 
նախագծերի ցանկը 

հ/հ Համայնք 

Փողոցի 
երկարու-
թյունը, 

կմ 

Լուսատուների 
քանակը, հատ 

Հաստատված
հզորություն, 

կՎտ 

Նվա-
զեցված 
հզորու-
թյուն, 
կՎտ 

Էներգի-
այի տա-
րեկան 

խնայողու-
թյունը, 
ՄՎտժ 

ՋԳ արտա-
նետումնե-
րի տարե-
կան կրճա-
տումները, 

տCO2 
առաջ հետո առաջ հետո 

1 Երևան 10.14 959 684 261.48 90.96 170.52 618.58 274.65 
2 Ալավերդի 2.42 92 92 26.19 4.79 21.40 33.13 14.71 
3 Սպիտակ 1.76 78 78 21.49 8.03 13.46 23.62 10.49 
4 Աբովյան 1.69 141 106 40.08 7.74 32.34 59.20 26.28 
5 Սևան 1.10 62 62 17.68 4.65 13.02 23.83 10.60 
6 Գորիս 3.80 112 112 34.72 16.24 18.48 32.44 14.40 
7 Արարատ 5.09 190 193 54.08 11.24 42.84 76.87 47.79 

8 Ստեփան
ավան 2.43 99 99 28.31 10.21 18.09 31.76 14.10 

9 Կապան 1.55 70 70 20.00 5.25 14.75 27.93 18.46 
10 Քաջարան 1.38 76 76 21.53 3.20 18.34 73.29 32.54 
11 Գավառ 1.58 53 53 15.22 4.80 10.42 18.29 8.12 
12 Ախթալա 1.02 40 40 6.84 1.68 5.16 11.30 5.00 
13 Մասիս 2.20 87 87 24.80 6.79 18.01 39.44 17.50 
14 Թալին 1.20 44 44 11.40 3.73 7.67 11.20 4.97 
15 Տաշիր 2.40 80 80 22.80 8.56 14.24 20.79 9.20 
16 Ապարան 2.58 86 86 24.51 9.20 15.31 27.94 12.40 

17 Սևանի 
թերակղզի 1.14 65 65 11.12 2.28 8.84 16.13 7.16 

Ընդամենը 43.48 2,334 2,027 642.25 199.35 442.89 1,145.74 528.37 
Ծանոթագրություն. *) Նախագիծն իրականացվել է ՀՀ բնապահպանության նախարարության հետ 
համատեղ: 
 

Այս բաղադրիչի շրջանակում իրականացվել է արտաքին ու փողոցային լուսավորության 
34 (Աղյուսակ 3) և ներքին լուսավորության 11 (Աղյուսակ 5) ԷԱ լուսավորության նախագիծ 
(ՍԳ և ԲՃՆ լամպերի փոխարինում ԼԴ լամպերով ու լուսատուներով) որը ֆինանսավորվել 
է ՄԱԶԾ-ԳԷՖ ծրագրի կողմից և համաֆինանսավորվել է թիրախ համայնքապետա-
րանների ու երրորդ կողմերի կողմից: 

Ստորև բերված Աղյուսակ 4-ում ամփոփ ներկայացված են տեղեկություններ քաղաքային 
արտաքին (փողոցների և հանրային վայրերի) լուսավորության պիլոտային նախագծերի 
իրականացման համար ԳԷՖ-ի ներդրած ռեսուրսների և թիրախ համայնքներից ու 
երրորդ կողմերից ներգրաված համաֆինանսավորման միջոցների, ինչպես նաև 
իրականացված պիլոտային նախագծերի ընդհանուր թվի մասին: 
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Աղյուսակ 4. Համայնքային արտաքին լուսավորության համակարգերում իրականացված 
նախագծերը և ներդրված ռեսուրսները 

 

Ստորև բերված Աղյուսակ 5-ում ներկայացված են տեղեկություններ ԳԷՖ ծրագրի ֆինան-
սավորմամբ և համայնքային համաֆինանսավորմամբ ներքին լուսավորության համա-
կարգերում իրականացված ցուցադրական (պիլոտային) նախագծերի մասին: 
 

Աղյուսակ 5. Ներքին լուսավորության համակարգերում իրականացված պիլոտային նախա-
գծերի ցանկը 

հ/հ Նախագիծ / 
Գործողություն 

Պիլո-
տային 
տա-

րածք-
ների 

մակերե-
սը, մ2 

Լամպերի կամ
լուսատուների 
քանակը, հատ 

Հաստատված
հզորություն, 

կՎտ Իջեցված 
հզորու-
թյուն, 
կՎտ 

Էներգի-
այի 

տարեկան
խնայո-

ղությունը,
ՄՎտժ 

ՋԳ արտա-
նետում-

ների տա-
րեկան 

կրճատում-
ների ծա-

վալը, տCO2

առաջ հետո առաջ հետո 

1 

Հայաստանի բնու-
թյան պետական 
թանգարան 
(Երևան) 

950 240 204 8.92 4.14 4.78 8.00 3.50 

2 

Սոցիալական 
տուն Քանաքեռ-
Զեյթուն վարչա-
կան շրջանում 
(Երևան) 

2,400 646 656 32.78 7.21 25.65 19.36 8.60 

3 
Գյումրի քաղաքի 
«Մուշ» զարգաց-
ման կենտրոն 

480 48 63 4.28 1.66 2.62 4.10 1.82 

4 
Երկրաբանական 
թանգարան 
(Երևան) 

500 95 90 4.70 2.12 2.58 2.16 1.16 

5 Երևանի քաղա-
քապետարան 16,082 3,914 3,523 151.88 50.43 101.45 152.18 67.57 

6 
Երևանի 
պատմության 
թանգարան 

3,105 398 398 23.01 6.70 16.31 24.74 10.86 

7 Մասիս համայնք 1,683 148 148 12.85 3.20 9.65 10.59 4.70 

8 Հանրային իրա-
զեկման արշավ - 3,000 3,000 180.00 27.00 153.00 223.38 99.20 

9 Հատուկ դպրոց 
(Երևան) 1,170 90 90 9.00 1.32 7.68 7.68 3.41 

Ներդրման 
ընդհանուր 
չափը (ԱՄՆ 

դոլար) 

Ներառյալ

Պիլոտային 
նախագծերի 

թիվը 
ՄԱԶԾ-
ԳԷՖ 

ծրագիր 

Շրջանառու 
հիմնա-
դրամից 

Համայնքի
համաֆինանսավորում Այլ (3-րդ 

կողմի) 
ներդրում 

Լուսատու-
ների գնման 

համար  

Տեղադրման և
բարելավման 

աշխատանքների
համար

1 185 396.4 652 989.7 239 675.9 16 611.3 273 314.5 2 805 34 
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հ/հ Նախագիծ / 
Գործողություն 

Պիլո-
տային 
տա-

րածք-
ների 

մակերե-
սը, մ2 

Լամպերի կամ
լուսատուների 
քանակը, հատ 

Հաստատված
հզորություն, 

կՎտ Իջեցված 
հզորու-
թյուն, 
կՎտ 

Էներգի-
այի 

տարեկան
խնայո-

ղությունը,
ՄՎտժ 

ՋԳ արտա-
նետում-

ների տա-
րեկան 

կրճատում-
ների ծա-

վալը, տCO2

առաջ հետո առաջ հետո 

10 ՏԶՆՆ 6,800 682 682 25 7.7 17.3 43.14 19.2 
11 ԲՆ 14,500 2554 2554 121.3 37.9 83.3 208.36 92.5 

Ընդամենը 47,670 11,815 11,408 695.02 149.38 424.32 703.69 312.52 
 

Ստորև բերված Աղյուսակ 6-ում ամփոփ ներկայացված են տեղեկություններ քաղաքային 
ներքին լուսավորության պիլոտային նախագծերի իրականացման համար ԳԷՖ-ի 
ներդրած ռեսուրսների և թիրախ համայնքներից ներգրաված համաֆինանսավորման 
միջոցների մասին: 
 

Աղյուսակ 6. Համայնքային ներքին լուսավորության համակարգերում իրականացված 
նախագծերը և ներդրված ռեսուրսները 

 
2-րդ բաղադրիչի արդյունքները՝ թվերով. 

 Ծրագիրը ընդգրկել է 21 քաղաքային և 2 գյուղական համայնք (ավելի քան 1.5 
միլիոն բնակչությամբ) 

 Փոփոխվել է 34 արտաքին և 11 ներքին լուսավորության համակարգ 
 Բարելավվել է 44.5 կմ երկարությամբ պիլոտային փողոցների/վայրերի և 

47,700 մ2 մակերեսով շենքերի լուսավորվածությունը 
 Տեղադրվել է արտաքին լուսավորության շուրջ 2,000 ԼԴ լուսատու և ներքին 

լուսավորության 11,400 ԼԴ լամպ ու լուսատու 
 Կրճատվել է լուսավորության համակարգերի շուրջ 867 կՎտ հաստատված 

հզորություն 
 Կատարվել է տարեկան 1.85 ԳՎտժ էլեկտրաէներգիայի խնայողություն (75%), 

և 841 տոննայով կրճատվել են CO2-ի արտանետումները 
 Ապահովվել է լուսավորվածության մակարդակի և լուսավորության 

համաչափության նորմերին համապատասխանությունը 
 Ապահովվել են երթևեկության հարմարավետությունն ու անվտանգությունը և 

ավելի լավ կենսապայմաններ ու աշխատանքային պայմաններ 
 ԳԷՖ ծրագրի կողմից ծախսվել է ավելի քան $718,600, իսկ համայնքներից 

համաֆինանսավորման համար ներգրավվել է ավելի քան $259,100 

 

Ներդրման ընդհանուր 
չափը, ԱՄՆ դոլար 

Ներառյալ 

ՄԱԶԾ-ԳԷՖ 
ծրագիր 

Համայնքի համաֆինանսավորում 
Այլ՝ 3-րդ 
կողմի, 

ներդրում 

Լուսատու-
ների գնման 

համար  

Տեղադրման և բարե-
լավման աշխատանք-

ների համար 

85,000 65,586 19,414 (դրամային արժեքով 
սահմանված չէ) -- 
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Երևանի Իսակովի պողոտայի փողոցային լուսավորության համակարգի արդիականացում 

 
Երևանի կենդանաբանական այգու լուսավորության համակարգի 

էներգաարդյունավետության արդիականացում 

 
Սպիտակ քաղաքի փողոցային լուսավորության համակարգի ամբողջական նորոգում 

 
Ալավերդի քաղաքի պիլոտային նախագծի փողոցային ԼԴ լուսատուների  

փորձարկում և ընդունում 

 
Երևան քաղաքի սոցիալական տան և Գյումրի քաղաքի «Մուշ» զարգացման կենտրոնի 

ներքին լուսավորության համակարգի արդիականացում 
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Բաղադրիչ III.  Քաղաքային լուսավորության ծրագրերի 
կրկնօրինակումը և համապատասխան ֆինանսական գործիքները 
 

Հանրային լուսավորության համակարգերի ԷԱ արդիականացման պիլոտային 
նախագծերի հաջող իրականացումը ցույց է տվել ծախսերի ու էներգիայի խնայողության 
անմիջական օգուտներ և զգալիորեն նպաստել է նրան, որ որոշում կայացնողները 
փողոցային լուսավորությունն ընկալեն որպես մի ոլորտ, որտեղ հանրային ծառայու-
թյունների արմատական բարելավումների կարելի է հասնել տեղական շուկայում առկա 
ԷԱ տեխնոլոգիաների մեջ ծախսարդյունավետ ներդրումների միջոցով: 

Ավելանում է լուսավորության նոր համակարգ փորձարկելու գործում հետաքրքրված կամ 
արդեն իրականացված պիլոտային նախագծերն ընդլայնելու ցանկություն ունեցող 
համայնքապետարանների թիվը, սակայն համայնքային միջոցների պակասը, վարկերի 
սահմանափակ հասանելիությունը, կանոնակարգերի բացակայության ու մեծ ռիսկերի 
պատճառով մասնավոր կապիտալի համար համայնքային հատվածի ոչ գրավիչ լինելը, 
ինչպես նաև այլ գործոններ սահմանափակում են տեղական իշխանությունների՝ այս 
պլաններն իրագործելու կարողությունները: 

Հետևաբար, ծրագրի թիմին հանձնարարվել է մշակել ֆինանսական, ինստիտուցիոնալ և 
իրավական առաջարկների մի փաթեթ՝ ուղղված նշված խոչընդոտների հաղթահարմանը 
և համայնքների ԷԱ լուսավորության ոլորտում ներդրումների աջակցմանը:  

Այս բաղադրիչի շրջանակում իրականացվել են հետևյալ գործողությունները: 
 

Համայնքային շրջանառու հիմնադրամների ստեղծում 16 համայնքներում 

Երևանում և 15 այլ համայնքներում ստեղծվել են համայնքային շրջանառու հիմնա-
դրամներ (արտաբյուջետային հատուկ հաշիվներ)՝ հանրային լուսավորության ոլորտում 
էներգաարդյունավետ գործողությունների կրկնօրինակման համար ներդրումների 
կատարմանն աջակցելու նպատակով: 

Ծրագրի կողմից մշակվել են համայնքային շրջանառու հիմնադրամների հայեցակարգը 
և կանոնադրությունը: Հիմնադրամների ստեղծումը հաստատվել է համայնքների 
ավագանու կողմից, իսկ արտաբյուջետային հաշիվներ բացելու թույլտվությունը տրվել է 
Ֆինանսների նախարարության կողմից: Երևանում այս հատուկ հաշիվը բացվել է 
«Երքաղլույս» ՓԲԸ-ում՝ քաղաքապետի հրամանով: 

Հիմնադրամները ծառայում են փաստացի խնայողություններ կատարելուն (էլեկտրա-
էներգիա, շահագործում և պահպանություն), որոնք հնարավոր են ԳԷՖ ծրագրի կողմից 
ֆինանսավորված պիլոտային նախագծերի իրականացման արդյունքում՝ խնայողու-
թյունները ԷԱ տեխնոլոգիաների հիման վրա հանրային լուսավորության արդիակա-
նացման նախագծերի նախագծման (ռեսուրսների 10%-ը) և իրականացման (ռեսուրսների 
90%-ը) մեջ կրկին ներդնելու համար: Հիմնադրամների միջոցները կառավարում են 
հիմնադրամների կառավարման խորհուրդները: Ամեն ամիս ստուգվել են էներգիայի 
խնայողությունները, դրանց մասին հաղորդվել է քաղաքի ղեկավարությանը, և դրանք 
հաստատվել են ծրագրի փորձագետի կողմից: 
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Ստորև բերված Աղյուսակ 7-ում ներկայացված են տեղեկություններ ստեղծված շրջա-
նառու հիմնադրամների, նախատեսվող տարեկան խնայողությունների և 2018թ. օգոս-
տոսի դրությամբ կուտակված ռեսուրսների մասին: 
 

Աղյուսակ 7. Տեղեկություններ Ծրագրի կողմից ստեղծված համայնքային շրջանառու հիմնա-
դրամների մասին 

հ/հ Համայնք 

Նախատես-
վող տարե-
կան խնա-

յողություններ 
(ԱՄՆ դոլար) 

01.09.2018թ. 
դրությամբ 

կուտակված 
միջոցները

(ԱՄՆ դոլար)

Ներառյալ Հիմնա-
դրամի 

գործարկ-
ման տա-
րեթիվը

2015 2016 2017 2018 

1 Երևան 115296.1 273073 35465 65580 101459 70569 30.07.2015 
2 Աբովյան  8663.1 17009 --  5303 6255 5452 17.03.2016 
3 Ալավերդի 3328.1 11552 1732 2957 4210 2653 01.12.2015 

4 Արարատ 
(քաղաք) 2670.7 3981 --  393 1888 1700 27.03.2017 

5 Արարատ 
(գյուղ) 3209.1 3707 --  600 1401 1706 10.11.2016 

6 Գավառ 2058.8 3187 --  0,0 1674 1513 21.02.2017 
7 Գորիս 3050.9 7175 --  2086 3137 1953 23.09.2016 
8 Քաջարան 9466.6 10306 --  898 4353 5055 06.12.2016 
9 Կապան 3159.0 4857 --  253 2531 2073 13.01.2017 
10 Մասիս 3425.5 2215 --  0,0 302 1914 02.11.2017 
11 Սևան 2404.8 6707 --  2643 2540 1525 04.05.2016 
12 Սպիտակ 2206.2 6950 246 1747 3056 1901 18.04.2016 
13 Թալին 977.7 818 --  0,0 0,0 818 16.03.2018 

14 Ստեփա-
նավան 3905.5 10299 --  840 4427 5032 03.02.2017 

15 Տաշիր 1815.2 --  --  --    --  --   19.04.2018 
16 Ապարան 2423.9 596   --   --  --    596 19.07.2018  
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 168,061.2 361,836 37,443 83,300 137,233 103,864   

 

Համայնքային ԷԱ լուսավորության նախագծերի ընդլայնումը շրջանառու 
հիմնադրամների միջոցով 

ԷԱ լուսավորության արդիականացման պիլոտային նախագծերի ընդլայնումը 10 
համայնքներում ֆինանսավորվել է շրջան առու հիմնադրամների միջոցների հաշվին՝ 
հանգեցնելով տարեկան 840 կՎտժ էլեկտրաէներգիայի խնայողության և 394 տոննա 
ածխածնի երկօքսիդի արտանետումների կրճատման: Ծրագրի թիմը քաղաքապետա-
րաններին տրամադրել է տեխնիկական օժանդակություն՝ փողոցային լուսավորության 
արդիականացման հետագա (ընդլայնման) նախագծերի նախագծման, մրցույթի 
անցկացման և իրականացման գործում: 

Ծրագրի իրականացման ժամանակահատվածում պիլոտային նախագծերի կրկնօրինակ-
ման համար շրջանառու հիմնադրամներից ներդրված միջոցների ընդհանուր գումարը 
կազմում է 239,676 ԱՄՆ դոլար: 
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Արտաքին լուսավորության համակարգերում իրականացված և էներգաարդյունավետու-
թյան շրջանառու հիմնադրամների միջոցով ֆինանսավորված կրկնօրինակման նախա-
գծերի մասին տեղեկություններն ամփոփ ներկայացված են ստորև բերված աղյուսակում: 
 

Աղյուսակ 8. Էներգաարդյունավետության շրջանառու հիմնադրամների կողմից ֆինանսա-
վորված արտաքին լուսավորության նախագծերը 

Համայնք 

Փողոցի 
երկա-

րությու-
նը, կմ 

Լուսատուների 
քանակը, հատ

Հաստատված
հզորություն, 

կՎտ 
Իջեցված 
հզորու-
թյուն, 
կՎտ 

Էներգիայի 
տարեկան 
խնայողու-

թյունը, 
ՄՎտժ 

ՋԳ արտա-
նետումների
տարեկան 
կրճատում-
ների ծավա-

լը, տCO2 
առաջ հետո առաջ հետո 

Երևան  9.26 1,129 676 303.43 95.98 207.45 703.45 312.33 
Ալավերդի 0.50 20 20 5.73 1.19 4.54 7.03 3.00 
Սպիտակ 0.20 10 10 2.68 0.75 1.92 3.38 1.50 
Աբովյան 0.91 95 95 27.18 6.20 20.98 38.39 17.04 
Արարատ 
(քաղաք) 1.03 34 34 9.76 1.88 7.88 15.71 22.68 

Արարատ 
(գյուղ) 1.26 42 42 11.97 2.31 9.66 20.49 9.1 

Ստեփանավան 0.61 28 28 7.89 1.58 6.31 11.08 4.92 
Կապան 0.38 13 13 3.65 1.15 2.50 5.47 7.90 
Քաջարան 0.90 33 33 9.53 1.78 7.76 31.00 13.76 
Գավառ 0.30 12 12 3.02 0.72 2.30 4.04 1.79 
Ընդամենը 15.35 1,416 963 384.84 113.54 271.3 840.04 394.02 

 

Աջակցություն Երևանում քաղաքային լուսավորության արդիականացման ծրագրի 
մշակմանը և միջոցների համախմբմանը 

2015թ. մայիսին ՎԶԵԲ-ը, ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը և Երևանի քաղաքա-
պետարանը կնքել են Երևան քաղաքի փողոցային լուսավորության արդիականացմանն 
աջակցելու նպատակով 2.2 միլիոն ԱՄՆ դոլար արժողությամբ համաֆինանսավորման 
դրամաշնորհ տրամադրելու մասին համաձայնագիր: Դրամաշնորհը տրամադրվել է E5P 
հիմնադրամի կողմից (Արևելյան Եվրոպայի էներգախնայողության և շրջակա միջավայրի 
գործընկերություն), որը ղեկավարում է ՎԶԵԲ-ը և որը դոնորական ներդրումներ է 
ներգրավում Եվրոպական միությունից և մի շարք դոնոր երկրներից, այդ թվում՝ 
Հայաստանից, և ավելացրել է ՎԶԵԲ-ի կողմից հանձն առած 4 միլիոն ԱՄՆ դոլար վարկը՝ 
Երևանի փողոցային լուսավորության համակարգի արդիականացման համար՝ ներդնելով 
ԷԱ նոր տեխնոլոգիաներ, որոնցից կշահեն քաղաքի բնակիչները: Ընդհանուր առմամբ 
ԼԴ տեխնոլոգիայի հիման վրա Երևանի 28 փողոցների լուսավորության համակարգի 
վերանորոգման և էներգաարդյունավետ արդիականացման համար ապահովվել է շուրջ 
6 մլն եվրո: 

Ինչպես ավելի ուշ խոստովանել է Երևանի քաղաքապետարանը և պաշտոնապես 
հաղորդվել է ՄԱԶԾ հայաստանյան գրասենյակին (Երևանի առաջին փոխքաղաքապետ 
պարոն Կամո Արեյանի նամակը)՝ ՄԱԶԾ-ԳԷՖ-ի կողմից աջակցություն ստացած պիլո-
տային նախագծերից ու հարակից հանրային իրազեկման միջոցառումներից քաղած 
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դրական փորձը և ԷԱ լուսադիոդային տեխնոլոգիաների հարցում առանցքային որոշում 
կայացնողների շահած վստահությունը նշանակալիորեն նպաստել են ՀՀ Ազգային 
ժողովի կողմից ՎԶԵԲ վարկի հաստատմանը: 
 

Օժանդակություն հանրային լուսավորության համակարգերի արդիականացման 
ծրագրերին ՀՀ այլ քաղաքներում 

Ինչպես նշվել է վերը, 23 գործընկեր համայնքներում հանրային լուսավորության համա 
ստեղծում համայնքներից յուրաքանչյուրի համար փողոցային լուսավորության ամբողջ 
համակարգի ԷԱ արդիականացման համար օպտիմալ տեխնիկական առաջարկներ 
կազմելու համար: Բոլոր համայնքների համար առաջարկված (և յուրաքանչյուր համայնքի 
առանձնահատկություններին համապատասխանեցված) հիմնական տեխնիկական 
լուծումը ՍԳ, ԲՃՆ և ԿՖ լամպերից բաղկացած առկա անարդյունավետ լուսավորության 
համակարգերն արդյունավետ փողոցային ԼԴ լուսատուներով փոխարինումն է: 
Առաջարկները նաև պարունակում են լուսատուների գնման համար անհրաժեշտ 
ներդրումների, էներգիայի ու ծախսերի խնայողության օգուտների և պարզ հետգնման 
գնահատում: Հաշվետվությունների նպատակն է օգնել համայնքներին՝ ֆինանսական 
միջոցներ համախմբելու առաջարկված գործողությունների իրականացման համար: 
 

Օժանդակություն լուսավորության համակարգերի արդիականացման 
նախաձեռնությունների համար ֆինանսական միջոցների համախմբմանը 

ՄՖՀ-ների, հիմնադրամների և մասնավոր հատվածի կողմից Երևանում և մարզերում 
լուսավորության համակարգերի ԷԱ արդիականացման մեջ ներդրում կատարելու համար 
համախմբվել են հետևյալ ռեսուրսները. 

 ԱԶԲ-ն 48.6 ԱՄՆ դոլարի վարկ է նախատեսել 60 միլիոն ԱՄՆ դոլար բյուջեով 
«Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի» համար, որը ներառում 
է էներգաարդյունավետ փողոցային լուսավորության բաղադրիչ (մոտ 2 միլիոն 
ԱՄՆ դոլար), 

 ՎԶԵԲ-ն իրականացնում է 28 միլիոն ԱՄՆ դոլար արժողությամբ «Գյումրիի 
քաղաքային ճանապարհներ» ծրագիրը, որն ունի փողոցային լուսավորության 
արդիականացման խոշոր բաղադրիչ, 

 Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը 8 միլիոն ԱՄՆ դոլարի 
ֆինանսավորում է նախատեսում համայնքների ենթակառուցվածքների 
արդիականացման համար, որի հիմնական պահանջն այն է, որ համայնքներն 
ունենան էներգաարդյունավետ հանրային լուսավորություն: 

 Այս ոլորտում համանման այլ նախաձեռնություններ ու նախագծեր իրականացվում 
են տարբեր շահագրգիռ կողմերի կողմից (օրինակ՝ ՓԴԾ, Կառավարության հետ 
գործակցային ծրագիր [Government Cooperative Programme (GCP)], «Լուսավոր 
սահման» նախաձեռնություն և այլն): 
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3-րդ բաղադրիչի արդյունքները՝ թվերով. 

 Ստեղծվել է էներգաարդյունավետ լուսավորության 16 համայնքային շրջանառու 
հիմնադրամ 

 Ծրագրի իրականացման ընթացքում հիմնադրամներում կուտակվել է 361,836 
ԱՄՆ դոլար 

 Հիմնադրամներից 239,676 ԱՄՆ դոլար ներդրվել է 10 պիլոտային նախագծի 
կրկնօրինակման համար 

 Փոխարինվել է շուրջ 1,416 լուսատու և կրկնօրինակման շնորհիվ կրճատվել է 271 
կՎտ հաստատված հզորություն 

 Կատարվել է տարեկան 840 ԳՎտժ էլեկտրաէներգիայի խնայողություն, և 394 
տոննայով կրճատվել են ածխածնի երկօքսիդի արտանետումները 

 10 համայնք օժանդակություն է ստացել փողոցային լուսավորության 
արդիականացման համար նախագծային և մրցութային փաստաթղթերի 
պատրաստման գործում 

 ՄՖԿ-ներից, հիմնադրամներից և մասնավոր նախաձեռնություններից 
ապահովվել է մոտավորապես 40 միլիոն ԱՄՆ դոլար՝ ԷԱ լուսավորության 
համակարգերի համար 

 

 

Բաղադրիչ IV. Լուսավորության մասին ազգային 
քաղաքականություններ, նորմեր ու կանոններ և ստանդարտներ 
 
Այս բաղադրիչի շրջանակում իրականացվել են հետևյալ հիմնական գործողությունները: 
 

ՀՀ օրենքը ««Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին»  
ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 

Ծրագրի թիմը ՄԱԶԾ-ԳԷՖ-ի «Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում» 
ծրագրի հետ համատեղ մասնակցել է ««Էներգախնայողության և վերականգնվող 
էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու 
մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակմանը՝ առաջարկելով մի փաթեթ, որի ընդունումը 
հնարավորություն է տալիս. 

 Էներգախնայողության կամավոր սկզբունքից բացի նաև պարտադիր նորմերի 
կիրառում, որը կարող է ստեղծել իրավական ակտերում շենքերի և լուսավորության 
սարքերի/լամպերի էներգաարդյունավետության մասին պահանջներն ամրագրելու 
օրենսդրական հիմքեր (օրինակ՝ համապատասխան տեխնիկական կանոնա-
կարգեր ընդունելու միջոցով), 
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 Նոր կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքերում, ինչպես նաև պետական 
միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգա-
արդյունավետության և էներգախնայողության մասին պարտադիր պահանջների 
ամրագրում, 

 ՀՀ տնտեսության ճյուղերի սահմանումն ըստ բարձր, միջին և ցածր էներգատարու-
թյան, ինչը հնարավորություն կտա իրականացնել լուսավորության համակարգերի 
և շենքերի էներգետիկ ծախսերի մասին վիճակագրության կանոնավոր կազմա-
կերպումը, 

 Էներգասպառող սարքերի և սարքվածքների պիտակավորման կարգի և պիտակի 
ձևի ընդունում, որը կխթանի շենքերում, արտաքին լուսավորության և այլ համա-
կարգերում նման սարքերի և սարքվածքների (այդ թվում՝ լամպերի և լուսա-
վորության սարքերի) ավելի լայնածավալ օգտագործումը, 

 Էներգետիկ աուդիտ (փորձաքննություն) իրականացնելու համար կարգավորման 
հարցերի հստակեցումը, 

 Մարդու կյանքին և (կամ) շրջակա միջավայրին վտանգ սպառնացող (վտանգավոր 
նյութեր պարունակող) էներգաարդյունավետ սարքերի, սարքվածքների և արտա-
դրանքի ցանկի սահմանումը, ինչպես նաև այդ ցանկում ընդգրկված էներգա-
արդյունավետ սարքերի, սարքվածքների և արտադրանքի՝ ՀՀ ներքին սպառման 
շուկայում շրջանառության և շահագործումից հետո օգտահանման կարգի հաստա-
տումը, ներառյալ սնդիկ պարունակող լամպերի հետ կապված հարցերը: 

Օրենքն ընդունվել է ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից՝ 2016թ. մայիսի 12-ին: 
 

ՀՀ կառավարության որոշումը «Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերա-
կառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունա-
վետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին» 

Ծրագրի թիմը մասնակցել է «Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուց-
վող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության 
բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին» ՀՀ կառավարության 
որոշման մշակմանը: Որոշումը (N 1504-Ն) ընդունվել է ՀՀ կառավարության կողմից՝ 
2014թ. դեկտեմբերի 25-ին: 

Էներգախնայողության և ԷԱ բարձրացմանն ուղղված առաջարկվող միջոցառումների 
ցանկը, ի թիվս այլ միջոցառումների, ներառում է նաև էներգախնայող ջեռուցման, օդա-
փոխության, օդի լավորակման, տաք ջրամատակարարման և լուսավորության համա-
կարգերի ու սարքավորումների կիրառում պետական միջոցների հաշվին կառուցվող 
(վերակառուցվող, նորոգվող) բոլոր օբյեկտներում: 
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ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում» շինարարական նորմերի 
հաստատում 

Ծրագրի սկզբում գործող շինարարական նորմերը հաստատվել են 1996թ. և թարմացվել 
են 2004թ.: Այդ նորմերը չէին արտացոլում Եվրոպայում և Ռուսաստանում գործող լուսա-
վորման պահանջները, հետևաբար, չէին ապահովում անվտանգության պահանջները: 
Մյուս կողմից, շինարարական նորմերը էներգախնայողության հնարավորություն էին 
տալիս հարմարավետության պայմանների կրճատման հաշվին: 
Ծրագիրը վերանայել և թարմացրել է ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական 
լուսավորում» տեխնիկական ստանդարտները՝ ներառելով լուսավորման համար անհրա-
ժեշտ էներգաարդյունավետության նվազագույն ստանդարտները: Նոր նորմերի 
ներդրումը հնարավորություն է տվել սահմանափակել ճանապարհների որոշակի դասերի 
համար անհրաժեշտ լուսավորության նվազագույն թույլատրելի մակարդակները: Մյուս 
կողմից, այդ նորմերը սահմանափակել են համակարգի՝ լուսավորման անհրաժեշտ 
մակարդակ ապահովելու առավելագույն թույլատրելի հզորությունը՝ այդպիսով խթանելով 
լուսավորության առավել էներգաարդյունավետ համակարգերի օգտագործումը: 
 

Կանաչ գնումների ուղեցույցի մշակում 

Ծրագրի ընթացքում քաղաքապետարանների՝ լուսավորության համակարգերի նախա-
գծման, ինչպես նաև շահագործման ու պահպանության համար պատասխանատու կամ 
դրանցում ներգրավված մասնագետների հետ տեղի ունեցած շփումների արդյունքում 
բացահայտվել է լուսավորության սարքերի ճիշտ ընտրության և գնման առումով նրանց 
տեխնիկական կարողությունների անբավարար մակարդակը: 

Այս խնդիրը լուծելու համար պատրաստվել է «Կանաչ գնումների ուղեցույցը»՝ կանաչ 
գնումների մասին փաստաթղթերի փաթեթ, որտեղ ընդհանուր գծերով ներկայացվում են 
պետական գնումների գործընթացը կարգավորող օրենսդրական շրջանակը և լուսավո-
րության սարքեր ընտրելու սկզբունքների ու չափանիշների ուղեցույցը: Ուղեցույցը պաշ-
տոնապես ներկայացվել է Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն՝ 
համայնքապետարաններին որպես առաջարկվող գործելակերպ բաժանելու համար: 

Ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատում 
 

ԳԷՖ-ի պահանջներին համահունչ՝ ջերմոցային գազերի արտանետումների վերաբերյալ 
կլիմայի փոփոխության հետևանքների մեղմման ծրագրերի ներգործությունը պետք է 
գնահատել Գիտական և տեխնիկական հարցերով խորհրդատվական խմբի (ԳՏԽԽ) 
կողմից մշակված և ԳԷՖ-ի կողմից առաջարկվող մեթոդաբանությունների կիրառմամբ. 
 ԳԷՖ ծրագրերի ՋԳ արտանետումների կրճատման օգուտների հաշվարկի ձեռնարկ. 

էներգաարդյունավետության և վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրեր (2008թ.), 
 Գլոբալ էկոլոգիական ֆոնդի էներգաարդյունավետության ծրագրերի ջերմոցային գա-

զերի արտանետումների կրճատման օգուտների հաշվարկ, տարբերակ 1.0 (2013թ.): 

Սովորաբար նշված երկու մեթոդաբանություններից միայն մեկն է օգտագործվում ՋԳ 
արտանետումների կրճատման հաշվարկի համար: 2013թ. մեթոդաբանությունն ապա-
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հովում է ավելի խիստ ու հետևողական ՋԳ վերլուծություն և պարզեցրել է դրա օգտա-
գործումը ԳԷՖ գործակալությունների համար՝ տրամադրելով ավելի ամբողջական և հեշտ 
օգտագործելի Excel աղյուսակի գործիք, որն ընդգրկում է ավելի ստանդարտացված 
ցուցումներ ալգորիթմների և կոնսերվատիվ լռելյայն գործակիցների տեսքով2: 

Այնուամենայնիվ, հաշվի առնելով ծրագրի սույն բաղադրիչի որոշ առանձնահատուկ 
կողմերը (որոնք նկարագրված են ստորև) և խորհրդակցելով միջազգային խորհրդա-
տուների հետ՝ համաձայնություն է ձեռք բերվել կիրառել երկու մեթոդաբանությունների 
վրա հիմնված «միասնական» մոտեցում: Սակայն ծրագրի՝ կլիմայի փոփոխության 
հետևանքների մեղմման (ՋԳ արտանետումների կրճատմանը) ուղղված ընդհանուր 
ներդրումը գնահատվում է 2013թ. մեթոդաբանության կիրառման միջոցով: 

Հաշվարկման գործընթացի բացատրությունը, ծրագրի թիմի կողմից արված հիմնական 
ենթադրությունները և հաշվարկի արդյունքները ներկայացված են ստորև: 

Ընդհանուր ենթադրություններ 

 Ծրագրի 4 բաղադրիչներից միայն երեքն են (ցուցադրական նախագծեր, պիլոտային 
նախագծեր և ֆինանսական մեխանիզմներ ու կանոնակարգեր) դիտարկվում 
էներգախնայողության և ՋԳ արտանետումների կրճատման օգուտների հաշվարկի 
համար, իսկ չորրորդ բաղադրիչը (աուդիտների իրականացում, իրազեկության 
բարձրացում և կարողությունների զարգացում) ավելի շուտ անուղղակիորեն 
նպաստում է նախագծերի վերջնական նպատակներին հասնելուն: Ըստ այդմ, 
հաշվարկները կատարվում են 2013թ. մեթոդաբանությամբ ներկայացվող հետևյալ 
մոդուլների համար. (1) Ստանդարտներ և պիտակավորում, (3) Ցուցադրություն և 
տարածում, և (4) Ֆինանսական գործիքներ: Երկրորդ մոդուլը՝ «Շինարարական 
նորմեր ու կանոններ», չի կիրառվում, քանի որ ծրագրի գործողությունները խստորեն 
չեն հետևում նրա կիրառելիության պայմաններին ու միջամտության տեսակին3: 

Ծրագրի բաղադրիչները պայմանականորեն բաժանվել են համապատասխան խմբերի 
և դասակարգվել են ըստ վերոհիշյալ մոդուլների՝ հետևյալ կերպ. 

Գործողության բաղադրիչ Ոլորտ/ենթաոլորտ Մոդուլ/միջամտու-
թյան տեսակ 

Երևանում փողոցների արտաքին 
լուսավորության ԷԱ արդիականացում 

Փողոցային 
լուսավորություն 

Ցուցադրություն և 
տարածում 

Մարզերում փողոցների արտաքին 
լուսավորության ԷԱ արդիականացում 

Փողոցային 
լուսավորություն 

Ցուցադրություն և 
տարածում 

Ներքին լուսավորության ԷԱ 
արդիականացում 

Ներքին 
լուսավորություն  

Ցուցադրություն և 
տարածում 

                                                            
2 Գլոբալ էկոլոգիական ֆոնդի էներգաարդյունավետության ծրագրերի ջերմոցային գազերի արտանետում-

ների կրճատման օգուտների հաշվարկ: Տարբերակ 1.0. Գիտական և տեխնիկական հարցերով խորհրդա-
տվական խումբ, Գլոբալ էկոլոգիական ֆոնդ, 2013թ. մարտ: 

3  Կիրառելիության պայմաններ՝ «Ծրագրեր, որտեղ կանոնավորապես նկատի է առնվում բնակելի, 
հանրային կամ առևտրային ոլորտի շենքերի էներգաարդյունավետությունը՝ նորմերի ու կանոնների կամ 
քաղաքականությանն առնչվող այլ փաստաթղթային գործիքների միջոցով», միջամտության տեսակներ՝ 
«Շինարարական նորմերի ու կանոնների սահմանում, նորմերի ու կանոնների պարտադիր կիրարկում»: 
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Գործողության բաղադրիչ Ոլորտ/ենթաոլորտ Մոդուլ/միջամտու-
թյան տեսակ 

Երևանի կենդանաբանական այգու 
արտաքին լուսավորության ԷԱ արդիա-
կանացում 

Հանրային վայրերի 
լուսավորում 

Ցուցադրություն և 
տարածում 

Համայնքային շրջանառու հիմնադրամի 
ստեղծում 

Փողոցային 
լուսավորություն 

Ֆինանսական 
գործիքներ 

ԷԱ լուսավորության նոր ստանդարտի 
մշակում (արտաքին և ներքին) 

Ներքին և արտաքին 
լուսավորություն 

Ստանդարտներ և 
պիտակավորում 

Ներքին և արտաքին 
լուսավորություն 

Ստանդարտներ և 
պիտակավորում 

 

 Կիրառված լուսադիոդային լուսավորության սարքերի ծառայության առավելագույն 
տևողությունը 20 տարի է, որը համապատասխանում է մատակարարի կողմից սար-
քերի տեխնիկական մասնագրերում հայտարարագրված ծառայության երաշխիքային 
ժամկետին: 

 ՀՀ էլեկտրաէներգետիկ համակարգի CO2 արտանետումների գործակիցը հավասար է 
0.4 տ CO2/ՄՎտժ (ըստ ՄԱԶԾ և ԲՆ-ի կողմից կազմված ՀՀ էլեկտրաէներգետիկ 
համակարգի CO2 արտանետումների գործակցի մասին հաշվետվության): 

Մոդուլ 1. Ստանդարտներ և պիտակավորում 

 Այս մոդուլը կիրառվում է էներգախնայողության և ՋԳ արտանետումների կրճատման 
այն ազդեցությունը հաշվարկելու համար, որին պետք է հասնել էներգաարդյունավետ 
լուսավորության նոր ստանդարտի մշակման ու պարտադիր կիրարկման միջոցով 
(Տեխնիկական ստանդարտ ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսա-
վորում»): Հաշվարկի նպատակներից ելնելով՝ արտաքին և ներքին լուսավորության 
շուկաների վերափոխմանն ուղղված այս գործողության ազդեցությունը գնահատվում 
է առանձին, ուստի, այն պայմանականորեն բաժանվել է հետևյալ երկու արդյունքների՝ 
արտաքին և ներքին: 

 Արտաքին լուսավորության ոլորտի պարագայում ենթադրվում է, որ լուսադիոդային 
տեխնոլոգիան փոխարինում է հնացած ԲՃՆ և սնդիկային լամպերին՝ որպես 
ամենալայն տարածում ունեցող տեխնոլոգիա, որը կիրառվում է այս ոլորտում 
(հիմնվելով ծրագրի շրջանակում կատարված աուդիտների արդյունքների վրա): 

 Արտաքին լուսավորության ոլորտի առումով այլ ենթադրություններ և համապատաս-
խան հիմնավորումներ ամփոփ ներկայացված են ստորև բերված աղյուսակում (հիմն-
վելով հետազոտության արդյունքների, մաքսային ծառայությունից ստացված տվյալ-
ների վրա): 

Հարաչափ (միավոր) Արժեք Նշումներ 
Սարքի մասնագրեր 
Էլեկտրաէներգիայի 
սպառում՝  
լուսադիոդային 
լուսավորություն (Վտ) 

95 

ԼԴ լուսատուների միջին հզորությունը, որոնք 
փոխարինելու են առկա ԲՃՆ և սնդիկային լամպերին, 
հաշվարկված է մատակարարված և տեղադրված ԼԴ 
լուսատուների տեխնիկական մասնագրերից և 



 

30  
«Քաղաքային կանաչ լուսավորություն» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ/ 00074869 

Հարաչափ (միավոր) Արժեք Նշումներ 
լուսատուների մասին ցուցումներից վերցված 
տեղեկությունների հիման վրա: 

Էլեկտրաէներգիայի 
սպառում՝  
ԲՃՆ և սնդիկային 
լամպեր (Վտ) 

298 

Արտաքին լուսավորության համար ԲՃՆ և սնդիկային 
լամպերի միջին հզորությունը հաշվարկված է Երևանում 
և մարզերում փողոցային լուսատուների մասին 
վիճակագրական տեղեկությունների հիման վրա, որոնք 
առկա են Ծրագրային փաստաթղթում: 

Օրական շահագործման 
տևողությունը (ժամ/օր) 6 

Արտաքին լուսավորության օգտագործման օրական 
միջին տևողությունը հիմնված է ծրագրի 
վիճակագրական տվյալների վրա և հաշվարկված է 
Երևանում և մարզերում փողոցային լուսավորության 
համակարգերի օրական օգտագործման մասին 
տեղեկությունների վրա: 

Տարվա ընթացքում 
շահագործած օրերի 
թիվը (օր/տարի) 

365 Փողոցային լուսավորության համակարգերի տարեկան 
շահագործումը 

Շուկայի ենթադրություններ 
Տարեկան վաճառքը 
2014թ.  26,000 Տեղեկություններ 2014թ. ԲՃՆ և սնդիկային լամպերի 

ներկրման մասին (ՀՀ մաքսային ծառայություն): 
Վաճառքի ծավալների 
տարեկան աճի ցուցանիշը 5% Փորձագիտական եզրակացություն լուսավորության 

շուկայի չափավոր աճի ցուցանիշի մասին 
Ելակետային ենթադրություններ 
ԼԴ լուսավորության 
շուկայի մասնաբաժինը 
2014թ.  

2% 
Ծրագրի նախապատրաստական փուլում քաղաքապե-
տարաններից ստացված տեղեկություններ և Երևանի 
քաղաքապետարանից ստացված թարմ տվյալներ 

ԼԴ լուսավորության շու-
կայի մասնաբաժնի բա-
զային գծի տարեկան աճ 

5% 
Փորձագիտական եզրակացություն ԼԴ լուսավորության 
շուկայի չափավոր աճի ցուցանիշի մասին (ԳՏԽԽ 
լռելյայն (սկզբնական) արժեքին համապատասխան) 

Էլեկտրաէներգիայի 
սպառման տարեկան 
կրճատում՝ լուսա-
դիոդային լուսավորություն 

5% Տեխնոլոգիայի արդյունավետության միջին տարեկան 
բարձրացում (արտադրողի տրամադրած տվյալներ) 

Էլեկտրաէներգիայի 
սպառման տարեկան 
կրճատում՝ Բարձր 
ճնշման նատրիումային և 
սնդիկային լամպեր 

1% 
ԳՏԽԽ մեթոդաբանության կողմից առաջարկված 
լռելյայն (սկզբնական) արժեք 

 «Շուկայի ենթադրություններ» բաժնում նշված է, որ 2014թ.՝ ծրագրի առաջին 
տարում, լուսատուների տարեկան վաճառքը կազմել է 26,000. Այս տվյալն արտա-
ցոլում է 2014թ. մաքսային ծառայությունից ստացված տեղեկությունները: Նույն 
բաժնում ենթադրվում է, որ վաճառքի ծավալների տարեկան աճը կազմել է 5%: Այս 
երկու թվերի արդյունքում վերլուծության ժամանակահատվածի վերջում (2038 թ.) 
ստացվում է 84,000 լուսատու, ինչը ողջամիտ թիվ է թվում՝ հաշվի առնելով այն, որ 
2014թ. փողոցային լուսավորության կետերի ընդհանուր թիվը շուրջ 70,000 էր: 
Ծրագրի շրջանակում վաճառքի ծավալների տարեկան աճի ցուցանիշի կանխա-
տեսումներ չեն արվել մաքսային ծառայության տրամադրած տվյալների հիման վրա, 
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որոնք հրապարակվել են հաջորդող տարիների համար, քանի որ դրանք ցույց էին 
տալիս շատ կտրուկ (ոչ հետևողական) փոփոխություններ, և գործիքը կարող էր 
«սխալ մեկնաբանել» դրանք: 

 Փողոցային լուսավորության դեպքում ենթադրվում է, որ 2017թ. ընդունված ստան-
դարտը չափավոր ազդեցություն կունենար, այնպես որ փողոցային լուսավորության 
լուսատուների նոր վաճառքի 60%-ը համահունչ է ստանդարտին: Սա քսան տարվա 
կտրվածքով միջին տոկոսային հարաբերակցությունն է (ենթադրելով, որ այն սկսում 
է 20%-ից և ավարտվում է, օրինակ, 80%-ով): Սա բավական համեստ ենթադրություն 
է, քանի որ ԼԴ լուսատուների տեսականին արդեն գերակշռում է լուսավորության 
սարքերի առաջադեմ խանութների մեծամասնության ապրանքների ցանկում: Մյուս 
կողմից, այս ենթադրությունը հաշվի է առնում «դինամիկ բազային գծի» 
ազդեցությունը (իներցիոն սցենարում կանխատեսվող ազդեցության ճշգրտության 
հավանականությունը՝ առանց ԳԷՖ միջամտության): Հետևաբար, առաջարկվող 
միջինում 60% ազդեցությունը ողջամիտ է թվում: 

 Ներքին լուսավորության ոլորտի պարագայում ենթադրվում է, որ լուսադիոդային 
տեխնոլոգիան փոխարինում է հնացած շիկացման լամպերին՝ որպես ամենալայն 
տարածում ունեցող տեխնոլոգիա, որը կիրառվում է այս բնակելի հատվածում 
(հիմնվելով հետազոտությունների արդյունքների վրա): 

 Ներքին լուսավորության ոլորտի առումով այլ ենթադրություններ և համապա-
տասխան հիմնավորումներ ամփոփ ներկայացված են ստորև բերված աղյուսակում: 

Հարաչափ (միավոր) Արժեք Նշումներ 
Սարքի մասնագրեր 
Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ 
լուսադիոդային լուսավորու-
թյուն (Վտ) 

10 ԼԴ լուսատուների միջին հզորությունը, որոնք 
փոխարինելու են առկա շիկացման լամպերին: 

Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ 
շիկացման լամպ (Վտ) 60 Շիկացման լամպերի միջին հզորությունը 

ներքին լուսավորության համար 

Օրական շահագործման 
տևողությունը (ժամ/օր) 3.5 

Ներքին լուսավորության միջին օրական 
շահագործումը՝ ըստ ՄԱԿ ԿՓՇԿ 
մեթոդաբանության: 

Տարվա ընթացքում շահագոր-
ծած օրերի թիվը (օր/տարի) 365 Ներքին լուսավորության համակարգերի 

տարեկան շահագործումը 
Շուկայի ենթադրություններ 

Տարեկան վաճառքը 2014թ.  18 մլն 
Սարքերի ներկրման մասին տեղեկությունները, 
որոնք տրամադրվել են ՀՀ մաքսային 
ծառայության կողմից: 

Վաճառքի ծավալների 
տարեկան աճի ցուցանիշը 1% 

Փորձագիտական եզրակացություն 
լուսավորության շուկայի չափավոր աճի 
ցուցանիշի մասին 

Ելակետային ենթադրություններ 

ԼԴ լուսավորության շուկայի 
մասնաբաժինը 2014թ. 5% 

Լուսավորության շուկայի ուսումնասիրություն, 
որը կատարվել է ծրագրի կողմից (հետա-
զոտություն) 
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Հարաչափ (միավոր) Արժեք Նշումներ 

ԼԴ լուսավորության շուկայի 
մասնաբաժնի բազային գծի 
տարեկան աճ 

5% 

Ըստ 2015թ. և 2017թ. կատարված 
լուսավորության հատվածի հետազոտության 
(ԳՏԽԽ լռելյայն (սկզբնական) արժեքին 
համապատասխան) 

Էլեկտրաէներգիայի սպառման 
տարեկան կրճատում՝ լուսա-
դիոդային լուսավորություն 

5% 
Տեխնոլոգիայի արդյունավետության միջին 
տարեկան բարձրացում (արտադրողի 
տրամադրած տվյալներ) 

Էլեկտրաէներգիայի սպառման 
տարեկան կրճատում՝ շիկաց-
ման լամպ 

1% ԳՏԽԽ մեթոդաբանության կողմից 
առաջարկված լռելյայն (սկզբնական) արժեք 

 Ենթադրվում է, որ 2017թ. ընդունված ստանդարտը ներքին լուսավորության դեպ-
քում ավելի քիչ ազդեցություն ունի, քան փողոցային լուսավորության դեպքում, քանի 
որ փողոցային լուսատուների գնման գործընթացը հիմնականում կազմակերպվում 
է պետական գնումների ընթացակարգերի միջոցով (այսինքն, ավելի շատ են են-
թարկվում նորմերի ազդեցությանը): Այս՝ ավելի համեստ ենթադրությունը կատար-
վում է՝ նախատեսելով, որ ներքին լուսավորության լամպերի (համակարգերի) վա-
ճառքի նոր ծավալների միայն 30%-ը կհամապատասխանի նոր ստանդարտին: 

Ըստ մուտքագրած ծրագրային տվյալների և ենթադրությունների՝ գործիքը տրամա-
դրում է հետևյալ արդյունքները: 

Ստանդարտների և 
պիտակավորման 

մոդուլ 

Կուտակային Տարեկան 
Ընդհա-

նուր 2014-2018 2019-
2038 2014 2018* 2025 2035 

Էլեկտրաէներգիայի ուղ-
ղակի խնայողություններ 
(ՄՎտժ) 

3,764,179 311,712 3,452,467 0 188,209 188,209 188,209

ՋԳ ուղղակի արտանե-
տումների խնայողու-
թյուններ (տCO2) 

1,505,672 124,685 1,380,987 0 75,284 75,284 75,284 

ՋԳ ուղղակի արտանե-
տումների հետծրագրա-
յին խնայողություններ 
(տCO2) 

152,911  152,911 0 0 8,511 8,511 

Վարից վեր անուղղակի 
արտանետումների խնա-
յողություններ (տCO2) 

       

*) Ծրագրի ավարտի տարեթիվը 

Ծրագրի «Ազգային քաղաքականություններ» բաղադրիչի համար սահմանված թիրա-
խը հետևյալն է. «Լուսավորման ազգային քաղաքականության իրականացման 
արդյունքում էլեկտրաէներգիայի տարեկան 125 ԳՎտժ անուղղակի խնայողություն 
(50,000 տոննա CO2-ի արտանետում)»: Հաշվի առնելով գործիքի առանձնահատկու-
թյունը (այն այս մոդուլի համար անուղղակի արտանետումների խնայողության 
արդյունքների մասին տվյալներ չի տրամադրում)՝ դիտարկվել են 2018թ. տարեկան 
խնայողությունները (ծրագրի ավարտական տարին): 
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Ինչպես երևում է վերը բերված աղյուսակից, թիրախին հասել են 150%-ով (էլեկտրա-
էներգիայի 188,209 ԳՎտժ ուղղակի խնայողություն՝ ի տարբերություն ծրագրային 
փաստաթղթում նշված 125 ԳՎտժ, և 75,284 տ CO2 ՋԳ ուղղակի արտանետումների 
կրճատում՝ ի տարբերություն ծրագրային փաստաթղթում նշված 50,000 տ CO2-ի: 

Մոդուլ 3. Ցուցադրություն և տարածում 

 Այս մոդուլը կիրառվում է էներգախնայողության և ՋԳ արտանետումների կրճատման 
ազդեցությունը հաշվարկելու համար, որին պետք է հասնել ոչ միայն ԳԷՖ ծրագրի 
կողմից ֆինանսավորվող պիլոտային նախագծերի իրականացման միջոցով, այլև 
համայնքային բյուջեների և երրորդ կողմերի կողմից ֆինանսավորվող համայնքային 
ծրագրերով պիլոտային տեխնոլոգիաների կրկնօրինակման միջոցով (շրջանառու 
հիմնադրամների միջոցով ֆինանսավորվող նախագծերի կրկնօրինակումը դիտարկ-
վում է հաջորդ մոդուլում): Հաշվարկի նպատակներով իրականացված բոլոր գործողու-
թյունները պայմանականորեն բաժանվել են ԷԱ արդիականացման վերջնարդյունք-
ների հետևյալ չորս խմբերի. 
1. Երևան քաղաքում փողոցների արտաքին լուսավորություն, 
2. Այլ համայնքներում փողոցների արտաքին լուսավորություն, 
3. Ներքին լուսավորություն, 
4. Հանրային վայրերի արտաքին լուսավորություն՝ Երևանի կենդանաբանական 

այգին: 
 Ենթադրություններ են կատարվել դինամիկ բազային գծի վերաբերյալ, այսինքն, 

բազային գծում իրականացված գործողությունների տոկոսը (առանց ԳԷՖ-ի): Բոլոր 
արդյունքների դեպքում օգտագործվել է 1%՝ բացառությամբ 3-րդ բաղադրիչ համար, 
որտեղ կիրառվել է 5%: 

 Ենթադրություններ են կատարվել պիլոտային նախագծերի կրկնօրինակման 
առնչությամբ՝ «Հետծրագրային կրկնօրինակումների թիվը՝ որպես դրանց տարածում»: 
Պիլոտային գործողությունների կրկնօրինակումների թվի վերաբերյալ ենթադրություն-
ները հիմնված են տարբեր շահագրգիռ կողմերի գործողությունների վերաբերյալ 
առկա տեղեկությունների վրա, օրինակ՝ ՎԶԵԲ (Երևան և Գյումրի), ՀՏԶՀ (Դիլիջան), 
ԱԶԲ (Հյուսիս-հարավ մայրուղի և Երևանի ճանապարհային ծրագրեր), և այլն: 

Ըստ մուտքագրած տվյալների և ենթադրությունների՝ գործիքը տրամադրում է հետևյալ 
արդյունքները. 

Ցուցադրության և տարածման 
մոդուլ 

Կուտակային Տարեկան 
Ընդհա-

նուր 
2014-
2018 

2019-
2038 2014 2018* 2025 2035

Էլեկտրաէներգիայի ուղղակի 
խնայողություններ (ՄՎտժ) 31,275 4,562 26,713 0 1,564 1,564 958 

ՋԳ ուղղակի արտանետումների 
կրճատում (տCO2) 

12,510 1,825 10,685 0 625 625 383 

ՋԳ ուղղակի արտանետումների հետ-
ծրագրային խնայողություններ (տCO2) 

       

Վարից վեր անուղղակի արտանե-
տումների խնայողություններ (տCO2) 

117.753  117.753     

*) Ծրագրի ավարտի տարեթիվը  
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Ծրագրի «Ցուցադրական նախագծեր» բաղադրիչի համար սահմանված թիրախը հետև-
յալն է. «Ցուցադրական նախագծերի իրականացման արդյունքում էլեկտրաէներգիայի 
տարեկան 1.2 ԳՎտժ ուղղակի խնայողություն (474 տոննա CO2-ի արտանետում)»: 

Ելնելով վերը բացատրված տրամաբանությունից՝ 2018թ. (ծրագրի ավարտ) արդյունք-
երին հասել են 130%-ով (կամ էլեկտրաէներգիայի 1.564 ԳՎտժ ուղղակի խնայողություն՝ 
ի տարբերություն ծրագրային փաստաթղթում նշված 1.2 ԳՎտժ-ի, և 625 տոննա CO2 ՋԳ 
ուղղակի արտանետումների կրճատում՝ ի տարբերություն ծրագրային փաստաթղթում 
նշված 474 տոննա CO2-ի: 

Այս բաղադրիչը նաև նպաստում է ծրագրային փաստաթղթում սահմանված ծրագրի մեկ 
այլ թիրախին հասնելուն, այն է՝ «Համայնքային նախագծերի միջոցով ցուցադրական 
նախագծերի կրկնօրինակումից տարեկան 20 ԳՎտժ էլեկտրաէներգիայի անուղղակի 
խնայողություններ (8,000 տ CO2-ի արտանետում)»: 

Գործիքը պիլոտային նախագծերի կրկնօրինակումները դիտարկում է որպես վարից վեր 
անուղղակի արտանետումների խնայողություններ և տրամադրում է միայն 20 տարվա 
կուտակային արդյունք (ոչ թե տարեկան արդյունք, օրինակ, 2018թ. համար): Ստորև 
բերված աղյուսակում երևում է, որ համայնքային ծրագրերի միջոցով պիլոտային 
կրկնօրինակումների արդյունքում վարից վեր անուղղակի արտանետումների խնայո-
ղությունները (տոննա CO2) կազմում են 117,753 տ CO2: 

Որպեսզի ծրագրային փաստաթղթում սահմանված 8,000 տոննա CO2/տարի թիրախի 
հետ համեմատել կարողանալու համար կուտակային (ծառայության ժամկետի ընթացքում 
հավաքված) արտանետումների կրճատումը «վերածենք» տարեկան ֆորմատի, մենք 
առաջարկում ենք վարից վեր կուտակային անուղղակի արտանետումների խնայողու-
թյունները (տCO2) բաժանել 20 տարվա վրա՝ այդպիսով պայմանականորեն ստանալով 
տարեկան կտրվածքով տվյալներ: Այս հաշվարկի արդյունքում համայնքային բյուջեներից 
և այլ աղբյուրներից ֆինանսավորված համայնքային պիլոտային նախա-գծերի կրկնօրի-
նակման հետևանքով վարից վեր անուղղակի արտանետումների տարեկան խնայողու-
թյունները կազմում են 5,888 տ CO2/տարի, այսինքն, 8000 տոննա CO2/տարի ընդհանուր 
թիրախային քանակության շուրջ 73%-ը: 

Էներգաարդյունավետ լուսավորության շրջանառու հիմնադրամների միջոցով 
ֆինանսավորված կրկնօրինակման նախագծերով ձեռք բերած ՋԳ արտանետումների 
տարեկան կրճատումների օգուտը հաշվարկված է հաջորդ մոդուլում: 

 

Մոդուլ 4. Ֆինանսական գործիքներ 

 Այս մոդուլը կիրառվում է էներգախնայողության և ՋԳ արտանետումների կրճատման 
ազդեցությունը հաշվարկելու համար, որին պետք է հասնել ծրագրի կողմից 
ստեղծված համայնքային շրջանառու հիմնադրամների միջոցով ֆինանսավորվող 
պիլոտային նախագծերի կրկնօրինակման միջոցով: Հաշվարկի նպատակներով 
իրականացված բոլոր գործողությունները խմբավորվել են վերջնարդյունքների 
հետևյալ խմբում՝ 
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1. Համայնքային էներգաարդյունավետ լուսավորության շրջանառու հիմնադրամի 
ստեղծում: 

Ինչպես արդեն բացատրվել է վերևում, ԳՏԽԽ 2013թ. մեթոդաբանության «Ֆինանսա-
կան գործիքներ» մոդուլի կիրառումը նպատակահարմար չէ, քանի որ այս գործիքը 
նախատեսված է վարկային ֆինանսավորման ծրագրերի համար, հետևաբար, չի 
արտացոլում «Քաղաքային կանաչ լուսավորություն» ծրագրի շրջանակում ստեղծված 
համայնքային շրջանառու հիմնադրամների առանձնահատկությունները: 

Ուստի, առաջարկվել է կիրառել 2008թ. մեթոդաբանության մեջ սահմանված «ԳԷՖ ծրա-
գրերի ՋԳ արտանետումների կրճատման օգուտների հաշվարկի ձեռնարկ. Էներգա-
արդյունավետության և վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրեր» մոտեցումը՝ համայն-
քային շրջանառու հիմնադրամների ստեղծման և գործարկման արդյունքում ՋԳ արտա-
նետումների կրճատման օգուտների հաշվարկի համար, և (հնարավորության սահման-
ներում) այս առանձին հաշվարկի արդյունքները ներառել ԳՏԽԽ 2013թ. մեթոդա-
բանության «Ֆինանսական գործիքներ» մոդուլում: 

Ստորև բերված են մեջբերումներ նշված ձեռնարկից, ինչպես նաև ներկայացված են 
հաշվարկի արդյունքները: 
 

ԳԷՖ-ի կողմից ֆինանսավորվող միջամտությունների հետծրագրային ուղղակի 
արտանետումների կրճատման ազդեցությունները 

Որոշ դեպքերում ԳԷՖ ծրագրերը գործարկել են ԳԷՖ-ի կողմից աջակցություն ստացող 
ֆինանսական մեխանիզմ, որը ծրագրի իրականացման ժամանակահատվածի ավարտից 
հետո կշարունակի աջակցել ուղղակի ներդրումներին: Տիպիկ օրինակ է էներգետիկ 
ներդրումների սկզբնական ֆինանսավորման շրջանառու հիմնադրամը, որը վերա-
ֆինանսավորվում է օգտագործողների վճարներից կամ փոխառության մարումներից: 
Կախված արտահոսքի ցուցանիշից [leakage rate] և վերադարձելիության արագությունից՝ 
այս տիպի կառույցները կարող են ծրագրի ավարտից հետո երկար ժամանակ բազմա-
պատկել սկզբնական ուղղակի ներդրումները և արտանետումների հետ կապված 
խնայողությունները: 

Այս «հետծրագրային ուղղակի» արտանետումները կարելի է հաշվել նույն բանաձևով, ինչ 
ուղղակի ազդեցությունները, որոնց հասնում են ծրագրի իրականացման ընթացքում: 
Իրականում, քանի որ այն կառույցը, որը կարող է հետծրագրային ազդեցություն ունենալ, 
սովորաբար ստեղծվում և գործում է ծրագրի իրականացման ընթացքում, այդ կառույցի 
առաջին «շրջանառությունից» ստացված ուղղակի արտանետումների խնայողություն-
ներն արտացոլվում են ուղղակի արտանետումների կրճատումներում, ինչպես քննարկվել 
է վերը: Հարկավոր է ենթադրություններ կատարել այն մասին, թե ծրագրի ավարտից 
հետո դեռևս քանի «շրջանառություն» կունենա հիմնադրամը: 

Շրջանառու հիմնադրամի դեպքում ներհոսքի և արտահոսքի ցուցանիշներով է որոշվում, 
թե իրականացման վերահսկվող ժամանակահատվածից հետո քանի ներդրում կարելի է 
ֆինանսավորել (որքան հաճախ կարող է հիմնադրամը «շրջանառվել»): Այս ներդրում-
ներից ստացված արտանետումների խնայողությունները կգնահատվեն որպես ծրագրի 
ընթացքում ՋԳ ուղղակի արտանետումների բազմապատկում: 
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Բանաձևը հետևյալն է՝ 

CO2 DPP = CO2 direct * tf, որտեղ 

CO2 DPP = արտանետումները, որոնք տեղի չեն ունեցել՝ հետծրագրային ֆինանսական 
մեխանիզմի աջակցությամբ կատարված ներդրումների հաշվին, 

CO2 direct* = ուղղակի արտանետումների խնայողություններն այնքանով, որքանով 
դրանք ստացել են այն մեխանիզմի աջակցությունը, որը հանգեցնում է հետծրագրային 
ազդեցությունների, 

tf = շրջանառության գործակից, որը յուրաքանչյուր հիմնադրամի համար որոշվում է՝ 
հիմնվելով ֆինանսական միջոցների արտահոսքի և ընդունող երկրի ֆինանսական 
դրության մասին ենթադրությունների վրա: 

Շրջանառության գործակցի կիրառելի գնահատականի բացակայության դեպքում 
հետծրագրային ուղղակի արտանետումների կրճատումը կարելի է հաշվել հետևյալ 
հավասարման միջոցով. 

[d * (1 - r ^ (n + 1))/k] – d, 

որտեղ՝ 

d = ծառայության ժամկետի ընթացքում ուղղակի արտանետումների կրճատումը, որը 
կատարվել է միայն ֆինանսական մեխանիզմի կողմից ծրագրային վերահսկողության 
ընթացքում արված ներդրումների հաշվին, 

n = ծրագրի ավարտից հետո հիմնադրամի գործունեության տարիների թիվը 
(սովորաբար 5-10 տարի), 

k = արտահոսքի գործակիցը ծրագրի ավարտից հետո, 

r = 1 – k = ներհոսքի գործակիցը ծրագրի ավարտից հետո: 

Ծրագրի տրամադրության տակ առկա վիճակագրական տվյալների համաձայն՝ CO2-ի 
ուղղակի (կուտակային) արտանետումների կրճատումը, որին հասել են ծրագրի 
շրջանակում՝ միայն հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորված պիլոտային նախագծերի 
կրկնօրինակման արդյունքում, կազմում է 474 տCO2 (համարժեք է 1,185 ՄՎտժ), մինչդեռ 
CO2-ի տարեկան արտանետումների կրճատման ազդեցությունը, որին հասել են ծրագրի 
ավարտից հետո իրականացված պիլոտային նախագծերի կրկնօրինակման միջոցով, 
կազմում է 315.6 տ CO2/տարի (համարժեք է 789 ՄՎտժ/տարի): 

«D»-ն, այսինքն՝ ծառայության ժամկետի ընթացքում ուղղակի արտանետումների 
կրճատումը, որը կատարվել է ծրագրային վերահսկողության ընթացքում միայն 
ֆինանսական մեխանիզմի կողմից արված ներդրումների հաշվին, հաշվելու համար 
անհրաժեշտ է ծրագրի իրականացման ժամանակահատվածում (2017-2018 թթ.) ձեռք 
բերած կուտակային արտանետումների կրճատումը հավասարեցնել ծրագրի ավարտից 
հետո (2019-2038 թթ.) հասնելիք կուտակային արտանետումների կրճատմանը: Այս 
հաշվարկի նպատակով ներդրված միջոցների միջին ծառայության ժամկետը 18 է, քանի 
որ որոշ պիլոտային նախագծեր ներդրվել են ոչ թե ծրագրի ավարտին (այսինքն 2018 թ.), 
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այլ ավելի վաղ (2016-2017 թթ.), հետևաբար, 2018թ. վերջից սկսած ներդրված միջոցների 
միջին տևողությունը շուրջ 18 տարի է: 

Արդյունքում՝ d = 474 + (315.6 x 18) = 6,154.8 տCO2: 

Եթե ենթադրենք, որ հիմնադրամի գործունեության ժամկետը 12 տարի է, և հաշվի 
առնելով, որ հիմնադրամն իր լիարժեք գործունեությունը սկսել է ծրագրի իրականացման 
երրորդ տարում, ենթադրվում է, որ ծրագրի ավարտից հետո հիմնադրամը կգործի ևս 10 
տարի: 

Ենթադրվում է, որ ծրագրի ավարտից հետո արտահոսքի ցուցանիշը կկազմի 5%: 

Հիմնվելով վերոհիշյալ ենթադրությունների վրա՝ CO2-ի հետծրագրային ուղղակի 
արտանետումների խնայողությունը կազմում է. 

DPP = [d * (1 - r ^ (n + 1))/k] – d = 
= [6154.8 * (1 – 0.95 ^ (10 + 1))/0.05] – 6154.8 = 46924.2 tCO2 

Շրջանառության գործակիցը (tf) կազմում է 46924.2 / 6154.8 = 7.6 

Եթե կուտակային արդյունքները տարեկանի վերածելու վերը նկարագրված մոտեցումն 
ընդունելի է, ապա կունենանք հետևյալ արդյունքը. 

Հետծրագրային ուղղակի արտանետումների խնայողությունները՝ 46,924.2 տCO2, բաժա-
նելով 20 տարով՝ ստանում ենք 2,346 տCO2 տարեկան արտանետումների կրճատում: 

«Ցուցադրական նախագծեր» և «Ֆինանսական գործիքներ» բաղադրիչների շրջանակում 
իրականացված միջոցառումների CO2 արտանետումների կրճատման ազդեցությունների 
հաշվարկների արդյունքում հասել են «համայնքային ծրագրերի միջոցով ցուցադրական 
նախագծերի կրկնօրինակման» թիրախի համար պայմանական տարեկան կրճատում-
ների հետևյալ արդյունքներին. 

1. Համայնքապետարանների և դոնորների կողմից ֆինանսավորվող համայնքային 
ծրագրերի միջոցով ցուցադրական նախագծերի կրկնօրինակում՝  5,888 տCO2/տարի, 

2. Համայնքային շրջանառու հիմնադրամների կողմից ֆինանսավորվող համայնքային 
ծրագրերի միջոցով ցուցադրական նախագծերի կրկնօրինակում՝ 2,346 տCO2/տարի: 

Այսպիսով, այս երկու միջոցառումների արդյունքում տարեկան արտանետումների 
կրճատման ընդհանուր ազդեցությունը կազմում է 8,234 տCO2, հետևաբար, 
«համայնքային ծրագրերի միջոցով ցուցադրական նախագծերի կրկնօրինակում» 
բաղադրիչի թիրախին հասել են շուրջ 103%-ով (8234 տCO2/տարի՝ ի տարբերություն 
8,000 տCO2/տարի թիրախի): 

Ծրագրի բոլոր բաղադրիչների իրականացման շնորհիվ ՋԳ առումով ձեռք բերած 
օգուտների հաշվարկի ընդհանուր արդյունքները ամփոփ ներկայացված են ստորև 
բերված աղյուսակում: 
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Աղյուսակ 10. Ծրագրի բոլոր բաղադրիչների արդյունքում ՋԳ արտանետումների կրճատման 
հաշվարկի արդյունքները 

Բոլոր բաղադրիչները 
Կուտակային Տարեկան 

Ընդհանուր
2014-
2018 

2019-
2038 2018 2025 2035 

Էլեկտրաէներգիայի ուղղա-
կի խնայողություններ 
(ՄՎտժ) 

3,810,840 317,459 3,493,381 190,562 190,562 189,956

Էլեկտրաէներգիայի ուղղա-
կի ընդհանուր կրճատում 
(ՋԳ) 

13,719,025 1,142,853 12,576,173 686,022 686,022 683,840

ՋԳ ուղղակի արտանետում-
ների կրճատում (տCO2) 1,524,336 126,984 1,397,353 76,225 76,225 75,982

ՋԳ հետծրագրային 
ուղղակի րտանետումների 
կրճատում (տCO2) 

199,835 199,835 0 8,511 8,511

Վարից վեր անուղղակի 
արտանետումների 
կրճատում (տCO2) 

117,753 117,753   

Վերից վար անուղղակի 
արտանետումների 
կրճատում (տCO2) 

0 0   

 

Ծրագրի ՋԳ արտանետումների կրճատման օգուտները՝ թվերով 

Գործողություն Ծրագրային թիրախի 
ավարտ 

ՋԳ րտանետումների 
կրճատումների հաշ-
վարկված օգուտներ 

Ձեռքբերում 

Ցուցադրական 
նախագծեր, որոնք ֆի-
նանսավորվել են ԳԷՖ և 
համաֆինանսավորվել են 
թիրախ քաղաքապետա-
րանների կողմից 

Էներգիայի ուղղակի 
խնայողություն՝ 

1.2 ԳՎտժ/տարի 
և արտանետումների 

կրճատում՝ 
474 տCO2/տարի 

Էներգիայի ուղղակի 
խնայողություն՝ 

1.564 ԳՎտժ/տարի 
և արտանետումների 

կրճատում՝ 
625 տCO2/տարի 

Թիրախին 
հասել են 
130%-ով 

Ցուցադրական նախա-
գծերի կրկնօրինակում, 
որն իրականացվել է ՇՀ-
ների և այլ դոնորների 
կողմից ֆինանսավորված 
համայնքային ծրագրերի 
միջոցով 

Էներգիայի ուղղակի 
խնայողություն՝ 

20 ԳՎտժ/տարի 
և արտանետումների 

կրճատում՝ 
8,000 տCO2/տարի 

Էներգիայի ուղղակի 
խնայողություն՝ 

20.56 ԳՎտժ/տարի 
և արտանետումների 

կրճատում՝ 
8,234 տCO2/տարի 

Թիրախին 
հասել են 
103%-ով 

Հանրային հատվածի 
համար պարտադիր լու-
սավորության սարքերի 
էներգաարդյունավետու-
թյան նվազագույն ստան-
դարտների ընդունում 

Էներգիայի անուղղակի 
խնայողություն՝ 

125 ԳՎտժ/տարի 
և արտանետումների 

կրճատում՝ 
50,000 տCO2/տարի 

Էներգիայի անուղղակի 
խնայողություն՝ 

188.2 ԳՎտժ/տարի 
և արտանետումների 

կրճատում՝ 
75,284 տCO2/տարի 

Թիրախին 
հասել են 
150%-ով 
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Եզրակացություններ 
Ծրագրի իրականացման ընթացքում մի շարք դասեր են քաղվել, որոնք կարելի է 
հաղորդել տեղի և միջազգային բոլոր հետաքրքրված կողմերին և որոնք կարող են որպես 
տեղեկատու նյութ և հիմք ծառայել էներգաարդյունավետ լուսավորության ոլորտում 
համանման նախաձեռնությունների ու ծրագրերի նախագծման և նյութականացման 
համար: Այս գլխում ամփոփ ներկայացվում են ծրագրի համապատասխան 
բաղադրիչներից յուրաքանչյուրից քաղած հիմնական դասերը: 

 Լուսավորության համակարգերի՝ արդիականացումից առաջ և հետո կազմակերպ-
ված աուդիտը կարևոր նշանակություն ունի փաստացի ելակետային վիճակի գնա-
հատման, պիլոտային նախագծերի կշռադատված ընտրության և համապատասխան 
տեխնիկական լուծումների, ինչպես նաև էներգախնայողության գնահատման, որակի 
բարելավման և այլ օգուտների համար, որոնց պետք է հասնել իրականացվող միջո-
ցառումների միջոցով: Աուդիտները պետք է կատարել նախապես համաձայնեցված 
ընթացակարգին (մեթոդաբանությանը) համապատասխան, որպեսզի ապահովվի 
տարբեր պիլոտային նախագծերի համար հավաքած տեղեկությունների միատեսա-
կությունը (համեմատելիությունը): Աուդիտ կատարող թիմը պետք է հագեցած լինի 
անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներով՝ քայլաչափով, լյուքսաչափով, լազերային 
չափող սարքով, և այլն՝ չափումների ճշգրտությունն ապահովելու նպատակով: Լուսա-
տուների և լուսավորության սարքերի հետ մեկտեղ ուշադրություն պետք է դարձնել 
նաև հենասյուներին ու բարձակներին, ինչպես նաև էլեկտրական լարերին, հողա-
կցմանը, չափող և կարգավորող սարքավորումներին, քանի որ պիլոտային նախա-
գծերի հաջողությունը մեծապես պայմանավորված է ենթակառուցվածքների և 
մատակարարման համակարգի վիճակով: Հարկավոր է պատշաճ կերպով կառա-
վարել աուդիտ իրականացնող թիմի առողջության և անվտանգության հետ կապված 
ռիսկերը՝ հատկապես գիշերային աշխատանքի ընթացքում: 

 Այլ երկրներում (հատկապես միանման պատմություն ու սոցիալ-տնտեսական 
պայմաններ ունեցող երկրներում) համանման նախաձեռնությունների ու ծրագրերի 
միջև ճիշտ ժամանակին հաղորդակցման և փորձի փոխանակման ուղիների ստեղ-
ծում և պահպանում: Կարևոր է խուսափել այնպիսի խնդիրներից, որոնց բախվել են 
գործընկերները, ուսումնասիրել նոր պատկերացումներ ու բացահայտել նոր գաղա-
փարներ, որոնք կարելի է ներառել ծրագրի փիլիսոփայության մեջ՝ հավելյալ 
օգուտներ քաղելու, ծրագրերի միջև ռազմավարական համատեղելիությունն ու փոխ-
ներգործությունը սահմանելու և արդյունավետ համակարգում ապահովելու նպատա-
կով: Ծրագիրը զգալիորեն շահել է Ռուսաստանի Դաշնությունում և Ղազախստանում 
ՄԱԶԾ-ԳԷՖ երկու ընթացիկ ծրագրերի հետ համագործակցությունից: Գործընկե-
րային ծրագրերի աջակցությունը նպաստել է կարողությունների զարգացմանը, 
կանոնների ու նորմերի սահմանմանը, պիլոտային նախագծերի նախագծմանն ու այլ 
աշխատանքներին ուղղված գործողությունների արդյունավետ իրականացմանը: 
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 Իրականացման ճիշտ ժամանակի ընտրությունը վճռորոշ նշանակություն ունի նոր 
տեխնոլոգիաների ներգրավման պահանջարկով պայմանավորված նախագծերի 
համար, որոնք դեռևս լայն տարածում չունեն և շահագրգիռ կողմերի մեծամաս-
նության համար մատչելի չեն: Այդ տեսանկյունից Ծրագիրը մեկնարկել է ճիշտ 
ժամանակին, քանի որ նրա սկիզբը համընկել է լուսադիոդային լուսավորության 
տեխնոլոգիաների մեծածավալ բարելավումների ժամանակահատվածի և նվազող 
գների հետ: Լուսավորման ոլորտում այս համաշխարհային միտումները նշանակա-
լիորեն նպաստել են ծրագրի հաջողությանը՝ ծրագրի արդյունքների նկատմամբ 
տեղական պահանջարկի բարձրացման և լուսադիոդային տեխնոլոգիաների վրա 
հիմնված լուսավորության նախագծման սկզբունքները ճիշտ հասկանալու հարցում 
տեխնիկական աջակցության միջոցով: Ծրագրի ավելի վաղ մեկնարկը կարող էր 
կրիտիկական հետևանքներ ունենալ չափազանց բարձր սկզբնական ծախսերի և 
լուսադիոդային տեխնոլոգիաների պակաս առաջադեմ արդյունավետության պատ-
ճառով, մինչդեռ ավելի ուշ մեկնարկը կարող էր պահանջել ծրագրի՝ պահանջարկով 
պայմանավորված փիլիսոփայության վերանայում՝ այն լուսավորության վերափոխ-
ված տեղական շուկային համապատասխանեցնելու համար: 

 Պարզվում է, որ ծրագրի ավելի վաղ փուլում ցուցադրական նախագծերի իրակա-
նացումը ճիշտ որոշում էր, քանի որ այն հնարավորություն է տվել ծրագրի 
վերահսկվող իրականացման ժամանակահատվածում ապահովել ավարտված 
պիլոտային նախագծերի կանոնավոր մոնիտորինգը և ձեռք բերած արդյունքների 
վերլուծությունը: Ավելին, այս մոտեցումը ծրագրի թիմին օգնել է կրկնօրինակման 
նախագծերի նախագծման, իրականացման և մոնիտորինգի վերաբերյալ տեխնի-
կական օժանդակություն և խորհրդատվություն տրամադրել ավելի մեծ թվով շահա-
գրգիռ կողմերի, այդպիսով՝ ապահովվել է կրկնօրինակման գործողությունների 
բարձր որակ և ՋԳ արտանետումների կրճատման առումով գրանցվել է կրկնօրինակ-
ման ավելի մեծ ազդեցություն: 

 Մեծ թվով ցուցադրական փոքր նախագծեր շատ համայնքներում իրականացնելու 
որոշումն ապահովել է երկրում ավելի մեծ ծածկույթ և ավելի մեծ թվով շահագրգիռ 
կողմերի, մատակարարների ու կապալառուների ներգրավում՝ նպաստելով համայն-
քապետարաններում և բնակչության շրջանում իրազեկվածության մակարդակի 
ավելի լավ բարձրացմանը: Դրանից բացի՝ «սովորի՛ր անելով» մոտեցման միջոցով 
մեծ թվով համայնքային մասնագետների կարողությունների զարգացումը, կրկնօրի-
նակման նախագծերի ավելացված թիվը՝ որպես նոր տեխնոլոգիաների արդյունքում 
ձեռք բերած օգուտներ, ի ցույց են դրվել մեծ թվով համայնքային որոշում կայացնող-
ների և շահագրգիռ կողմերի: Նշված բազմաթիվ առավելություններն ավելի քիչ թվով 
ավելի մեծ պիլոտային նախագծեր իրականացնելու դեպքում անկասկած գերազան-
ցում են ծախսերի խնայողության ազդեցությունը (ծավալի հաշվին խնայողության 
պատճառով): 
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 Անկախ ՀՀ կառավարության և դոնորական համայնքի՝ երկրում կայուն էներգե-
տիկայի զարգացումը խթանելու մասին հայտարարած նպատակներից՝ համայնք-
ներում էներգաարդյունավետության բարձրացման ներուժը մեծ մասամբ մնում է 
չուսումնասիրված և չիրացված: Հանրային լուսավորության հատվածն էներգա-
արդյունավետ տեխնոլոգիաներով հատվածի վերափոխելու գործում զգալի առաջըն-
թացի բացակայության պատճառը հիմնականում որոշակի խորքային արգելքներն 
էին, ինչպես օրինակ՝ լուսադիոդային սարքերի բարձր սկզբնական ծախսերը, 
սահմանափակ համայնքային բյուջեները և կապիտալի հասանելիության բացակայու-
թյունը (համայնքային փոխառություններ): ԼԴ տեխնոլոգիաների գների նվազեցումը 
մեղմում է առաջին արգելքը, իսկ մյուս արգելքներին կարելի է լուծում տալ (գոնե 
մասամբ) էներգաարդյունավետության համայնքային շրջանառու հիմնադրամ-
ների միջոցով, որոնք ստեղծվել են որպես առանձին համայնքային արտաբյուջե-
տային հաշիվներ: Նման հիմնադրամները չեն ինստիտուցիոնալացվում որպես 
առանձին բյուջեով, աշխատակազմով ու ղեկավարմամբ ինքնուրույն կազմակերպու-
թյուններ: Փոխարենը հիմնադրամները կառավարվում են համայնքապետարանների 
կողմից՝ պարզ, նախապես համաձայնեցված ու թափանցիկ ընթացակարգերով: 
Ծրագրի աջակցությամբ իրականացված առաջին պիլոտային նախագծերից կատար-
ված խնայողությունների հետ մեկտեղ այս հիմնադրամները կարող են միջոցներ 
«կուտակել» այլ (պետական, մասնավոր և դոնորական) աղբյուրներից, ինչպես նաև 
համայնքներում իրականացված համանման այլ ԷԱ գործողությունների խնա-
յողություններից՝ այդպիսով ապահովելով այս միջոցների կայունությունը: Ծրագրի 
շրջանակում 16 համայնքներում ստեղծված հիմնադրամները գործել են հաջողում-
թյամբ, իսկ առաջին պիլոտային նախագծերից կատարված խնայողություններն 
օգտագործվել են կրկնօրինակման 10 նախագիծ ֆինանսավորելու համար՝ ՋԳ տարե-
կան արտանետումների շուրջ 394տ CO2 համ. կրճատմամբ: Ներկայումս համայնքներն 
ուսումնասիրում են այդ հիմնադրամներն էներգաարդյունավետության և վերա-
կանգնվող էներգետիկայի այլ ծրագրերից խնայողությունների կուտակման համար 
օգտագործելու հնարավորությունները: 

 Ազգային ու տեղական մակարդակներում շահագրգիռ կողմերի ընտրությունը և 
վաղ ներգրավումը կարևոր են լավ համակարգված և հաջողությամբ իրականացվող 
նախագծեր ապահովելու համար: Ծրագրի շրջանակում ստեղծված տեխնիկական 
խորհրդատվական կոմիտեն լավ հարթակ է ծառայել ընթացիկ և պլանավորված 
առաջադրանքների ներկայացման, առաջարկվող տեխնիկական լուծումների 
քննարկման, արգելքների հատկորոշման, գործողությունների համակարգման և այլ 
աշխատանքների համար: Բազմաթիվ շահագրգիռ կողմերի մասնակցությունը կարող 
է զգալիորեն մեծացնել քննարկումային նման հարթակների արդյունավետությունը՝ 
պայմանով, որ համապատասխան շահագրգիռ կողմեր ներգրավված լինեն: Ծրագրի 
տեխնիկական խորհրդատվական կոմիտեն բաղկացած է Էներգետիկայի և բնական 
պաշարների նախարարության, Քաղաքաշինության նախարարության, Տարածքային 
կառավարման և զարգացման նախարարության, Տնտեսական զարգացման և 
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ներդրումների նախարարության, Բնապահպանության նախարարության, ՎԷԷՀ-ի, 
Էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտի, Ստանդարտների ազգային 
ինստիտուտի և Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային 
համալսարանի ներկայացուցիչներից: Այս շահագրգիռ կողմերի հետ մեկտեղ 
կոմիտեի նիստերին մասնակցում են նաև փորձագիտական համայնքի և մասնավոր 
հատվածի ներկայացուցիչներ: 

 Նախագծերի նպատակների, գործողությունների և արդյունքների խթանումը և 
դրանց մասին տեղեկությունների տարածումը տարբեր միջոցներով, այդ թվում՝ 
կայքի, ֆեյսբուքյան էջի, հրապարակումների, լրատվամիջոցների միջոցով, կարևոր 
նախապայման է ծրագրի առաջադրանքների կատարման և դրա վերջնական 
նպատակներին հասնելու համար: Մասնավորապես, հանրային իրազեկման լայն 
քարոզարշավների միջոցով փողոցային լուսավորության առաջին ցուցադրական 
նախագծերի էներգախնայողության և ծախսախնայողության օգուտների խթանումը 
շատ է նպաստել համայնքային որոշում կայացնողների շրջանում տեղեկությունների 
տարածմանը և օժանդակել է այլ համայնքներում պիլոտային նախագծերի կրկնօրի-
նակմանը: Կայքում ուղեցույցների և ձեռնարկների առկայությունն օգնել են 
ապահովել այդ նյութերի հանրային լայն հասանելիություն: Մեկ այլ կարևոր կետ է 
այն, որ նոր ծրագրային կայք ստեղծելու փոխարեն բոլոր տեղեկությունները, ինչպես 
նաև հանրային իրազեկման և կարողությունների զարգացման վերաբերյալ նյութերը 
տեղադրվել են Կլիմայի փոփոխության տեղեկատվական կենտրոնի կայքում 4 ՝ 
այդպիսով ապահովելով տեղեկությունների հասանելիության «շարունակական-
նությունը» նույնիսկ ծրագրի ավարտից հետո: 

 Նախնական փուլում ծրագիրը բախվել է հանրային լուսավորության ենթակառուց-
վածքների, բնակելի հատվածում (տնային տնտեսություններում) էներգիայի 
սպառման, ավանդական և լուսադիոդային լամպերի շուկայի մասնաբաժնի և այլ 
հարցերի վերաբերյալ պաշտոնական վիճակագրական տվյալների բացակայության 
հետ կապված խնդրին: Այս տեղեկատվական բացը լրացնելու համար ծրագիրը 
կատարել է շուկայի գնահատում՝ լուսատեխնիկական արտադրանքի հիմնական 
մատակարարների ու վաճառողների շրջանում, կազմակերպել է տվյալների հավաքա-
գրում 25 համայնքապետարաններից, ինչպես նաև անց է կացրել բնակելի 
հատվածում էներգիայի սպառման մասին 2 սոցիալական հարցում (շուրջ 2600 
մասնակից՝ յուրաքանչյուր հարցմանը): Այս աշխատանքը ցույց է տվել, որ 
պաշտոնական վիճակագրության բացակայության պայմաններում շուկայի 
գնահատումը և հետազոտությունները կարող են հարաբերականորեն հուսալի 
միջոցներ լինել երկրի լուսավորության շուկայի և միտումների մասին ավելի լայն և 
իրատեսական տվյալներ հավաքելու համար: 

                                                            
4  Կլիմայի փոփոխության տեղեկատվական կենտրոնը ստեղծվել է 1997թ. ՄԱԶԾ/ԳԷՖ «Հայաստան. 

Կլիմայի փոփոխության ուսումնասիրությունը երկրում» ծրագրի շրջանակներում: Հիմնական նպատակն 
է հզորացնել ՀՀ բնապահպանության նախարարության տեղեկատվական կենտրոնը: 
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 Շուկայի գնահատումը և մրցույթները, որոնք կազմակերպվել են ծրագրի պիլոտային 
բաղադրիչի շրջանակում, բացահայտել են մեծ քանակությամբ ցածրորակ լուսա-
տեխնիկական արտադրանքի կամ մասնագրերում սահմանված հարաչափերին 
չհամապատասխանող արտադրանքի առկայություն: Այսպիսով, արդի լուսա-
տեխնիկական լաբորատորիայի ստեղծումը, որը հնարավորություն է տալիս 
ստուգել հայտարարագրած և (կամ) պահանջվող հարաչափերի հետ համապատաս-
խանությունը, կարևոր նշանակություն ունի նոր տեխնոլոգիայի նկատմամբ 
վստահություն ձևավորելու և համայնքապետարաններին և այլ շահագրգիռ կողմերին 
վատ որակի կամ ոչ համապատասխան արտադրանք օգտագործելուց պաշտպանելու 
համար: 

 Շուկայի վերափոխման ջանքերի ավելի մեծ ծածկույթ, հետծրագրային ավելի մեծ 
խնայողություններ և ՋԳ արտանետումների կրճատման օգուտներ ապահովելու 
համար չափազանց կարևոր է, որ սահմանվեն էներգաարդյունավետության համա-
պատասխան նվազագույն ստանդարտներ և պարտադիր կիրարկվեն համապա-
տասխան նորմերի միջոցով: Այս պատճառով ծրագիրը վերանայել է ՀՀՇՆ 22-03-
2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում» տեխնիկական ստանդարտը՝ այն 
թարմացնելու և փողոցային լուսավորության համար էներգաարդյունավետության 45-
60 Վտ/մ2/լյուքս նվազագույն պահանջը ներառելու նպատակով: Այս ստանդարտը, 
որն ընդունվել է 2017թ., պարտադիր է հանրային հատվածի համար: 
Այնուամենայնիվ, միայն ստանդարտի առկայությունը բավարար չէ շուկայի կայուն 
վերափոխմանն աջակցելու համար: Հետևաբար, «ազգային քաղաքականություն» 
բաղադրիչի շրջանակում ծրագիրը մասնակցել է ««Էներգախնայողության և 
վերականգնվող էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխու-
թյուններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի (ընդունվել է 2016թ. մայիսին) և «Պետական 
միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգա-
խնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառում-
ների կիրառման մասին» ՀՀ կառավարության որոշման (ընդունվել է 2014թ. 
դեկտեմբերին) մշակմանը: 

 Ցուցադրելի առավելագույն ազդեցություն ունենալու համար պիլոտային վայրի 
ընտրության ճիշտ չափանիշները կարող են տեսանելիության բարձր աստիճան 
ապահովել բոլոր շահագրգիռ կողմերի և, մասնավորապես, բնակչության ու որոշում 
կայացնողների համար: Այս նպատակին հասնելու համար պիլոտային նախագծերի 
մեծամասնությունն իրականացվել է խիտ տրանսպորտային ու հետիոտնային 
երթևեկություն ունեցող կենտրոնական փողոցներում և հանրային մարդաշատ 
վայրերում: Ճիշտ նախագծումը, լուսադիոդային լուսավորության բարձրորակ 
սարքերի ընտրությունը, խնայողությունների (շուրջ 70%) շարունակական 
մոնիտորինգը և պատշաճ կերպով կազմակերպված գովազդային արշավներն օգնել 
են զգալի վստահություն ձեռք բերել նոր էներգաարդյունավետ լուսադիոդային 
սարքերի օգուտների նկատմամբ, որոնք գերակշռություն ունեն սկզբնական բարձր 
ներդրումային ծախսերի նկատմամբ և նպաստում են բնակչության ու տեղական 
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ինքնակառավարման մարմինների շրջանում ծրագրի և պիլոտային տեխնոլոգիա-
ների հանրայնացմանը: 

 Հիմնվելով ձեռք բերված փորձի վրա՝ առաջարկվում է լուսավորության սարքերի 
մատակարարման համար մրցութային փաստաթղթերում (տեխնիկական մասնա-
գրերում). 
 Հղում կատարել գործող ստանդարտներին ու նորմերին, 
 Հայտատուներից պահանջել համապատասխան տեխնիկական լուծումներ առա-

ջարկել թիրախ օբյեկտի լուսավորության համար՝ ներկայացնելով լուսավորության 
առարկայի հարաչափերը (օրինակ՝ ճանապարհի լայնությունը, ճանապարհի և 
մայթերի դասը, հենասյուների տեղադրությունը և բարձրությունը, և այլն)՝ ի 
տարբերություն նախկին գործելակերպի, երբ ընտրություն կատարելու համար 
օգտագործվում էր [լուսավորության սարքի] հզորությունը (արտահայտված կՎտ-
ով) և (կամ) լուսային արդյունքը (արտահայտված լյումենով): Այս մոտեցումը 
հայտատուներին հնարավորություն է տալիս հանդես գալ ամենաօպտիմալ 
(հարմարեցված) լուծումներով, որոնք հիմնված են սահմանված պահանջներին 
համապատասխանող լուսավորության սարքերի վրա: 

 Ներկայացնել մատակարարվող սարքերին ներկայացվող մանրամասն 
պահանջները, օրինակ՝ լույսի ուժի բաշխման կորը, գունային ջերմաստիճանը, 
հերմետիկության աստիճանը, էլեկտրական և օպտիկական բլոկների դիմակայու-
նությունը հարվածի նկատմամբ, աշխատանքային ջերմաստիճանը, գերլարումից 
պաշտպանության առկայությունը, լուսարձակման նվազագույն արդյունավետու-
թյունը, երաշխիքային ժամկետը, և այլն: Նման մոտեցումը կարող է ապահովել 
ձեռք բերվող լուսավորության համակարգերի հուսալի որակը: Լուսավորության 
սարքերի գնման համար ոչ բավարար չափով կշռադատված և ոչ մանրամասն 
տեխնիկական մասնագրերը հանգեցնում են նրան, որ որոշ «անբարեխիղճ» 
հայտատուներ առաջարկում են ապրանքներ, որոնք չեն ապահովում ճիշտ 
տեխնիկական լուծումներ: 

 Համայնքապետարանների հանրային լուսավորության համակարգերի նախագծման 
և արդիականացման գործում ներգրավված ճարտարագետների համապատասխան 
փորձի բացակայությունը նախանշվել է որպես ծրագրի ձեռք բերած արդյունքների 
կայունությանը խոչընդոտող հիմնական խնդիր: Համայնքապետարանների և 
մասնագիտացված կազմակերպությունների հետ համագործակցության արդյունքում 
պարզվել է, որ ճարտարագետների մեծամասնությունը դեռևս հենվում է լուսավորու-
թյան նախագծման հին գործելակերպի և լուծումների վրա, մինչդեռ վերջին 
տասնամյակի ընթացքում լուսադիոդային սարքերը արմատապես փոխել են 
նախագծային և իրականացման լուծումները: Հետևաբար, համապատասխան 
ծրագրային ապահովման (օր.՝ DIALux, Relux, այլ) կիրառմամբ լուսավորության 
ժամանակակից նախագծման սկզբունքների մասին ուսուցումը կներառվի կարողու-
թյունների զարգացմանն ուղղված գործողությունների շրջանակում՝ այս կարևոր 
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բացը լրացնելու համար: Դասընթացը կանդրադառնա նաև լուսավորության արդի 
տեխնոլոգիաների և լուծումների մասին տեղեկություններին: 

 Լուսավորության տեղական և միջազգային շուկայի պարբերական մոնիտորինգը 
հնարավորություն է տալիս հայտնաբերել ավելի առաջադեմ և պակաս թանկ 
լուսավորության սարքեր՝ այդպիսով կրճատելով ընդհանուր ծախսերը և բարե-
լավելով պետական և բնակելի հատվածի պատասխանատուների կողմից 
որոշումների կայացման գործընթացը: Սա ընդգծում է մասնագիտացված կազմա-
կերպություններ (Ծրագրի կենսափուլի ընթացքում այս գործառույթը կատարել է 
Ծրագրի փորձագետների թիմը) ունենալու կարևորությունը, որոնք կարող են 
վերլուծել և տարածել վերջին տեխնոլոգիական զարգացումների մասին թարմ 
տեղեկությունները և լուսավորության էներգաարդյունավետ համակարգերում 
ամենահեռանկարային ներդրումների մասին անկողմնակալ խորհրդատվություն 
ապահովել համայնքապետարանների ու սպառողների համար, առաջարկություններ 
ներկայացնել էներգաարդյունավետ քաղաքականությանն առնչվող որոշումների և 
նորմատիվ-իրավական դաշտի բարելավումների վերաբերյալ, ինչպես նաև աջակցել 
շուկայի հսկողություն կատարելու գործում՝ սպառողներին ցածրորակ արտադրանքից 
պաշտպանելու նպատակով: 
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