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Առաջադրանքի նպատակն է ցուցադրել մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոնի 
շենքի ջերմային և էլեկտրական էներգիայի պահանջարկի նվազեցումը շենքում 
էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացման 
դեպքում, կատարել շենքի էներգասպառման և ջերմատեխնիկական և ջերմաֆիզիկական 
ցուցանիշների վերլուծություն, ինչպես նաև կազմել շենքի էներգետիկ անձնագիր և 
էներգաարդյունավետության սերտիֆիկատ (պիտակ): 

Առաջադրանքն իրականացվել է Կլիմայի կանաչ հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ, ՀՀ 
բնապահպանության նախարարության համակարգման ներքո ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի 
կողմից իրականացվող «Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված 
ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» ծրագրի շրջանակում: 

 

  
 

 
 
 
 

 

Սույն  հրատարակությունում արտահայտված տեսակետները պատկանում են հեղինակ(ներ)ին և 
պարտադիր չէ, որ ներկայացնեն ՄԱԿ-ի, ներառյալ ՄԱԶԾ-ի, կամ ՄԱԿ-ի անդամ պետությունների 
տեսակետները: 

 

Սույն հաշվետվությունը հանդիսանում է ՄԱԶԾ-ի սեփականություն: Հաշվետվությունում տեղ գտած 
տեղեկատվությունը կիրառելու, կրկնօրինակելու, երրորդ կողմին փոխանցելու և/կամ այլ նպատակով 
օգտագործելու դեպքում, աղբյուրին հղում կատարելը և ՄԱԶԾ-ի գրավոր պաշտոնական 
համաձայնությունը ստանալը պարտադիր է:  
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Ներածություն  

«Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի 
նվազեցում» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ/00098348-00101711 ծրագրի նպատակն է ՀՀ-ում ստեղծել ԷԱ 
արդիականացման ներդրումների համար բարենպաստ շուկայական միջավայր և 
մասշտաբավորման ընդունակ բիզնես մոդել, որը կհանգեցնի էներգիայի էական 
խնայողությանը և դրա արդյունքում ՋԳ արտանետումների կրճատմանը: Ծրագրի 
շրջանակներում նախատեսված է գործնականորեն ցուցադրել Հայաստանում գոյություն 
ունեցող շենքերի ֆոնդից ջերմոցային գազերի արտանետումների նվազեցման 
հնարավորությունները, մասնավորապես նաև հասարակական շենքերի համար՝ տվյալ 
դեպքում գոյություն ունեցող մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի շենքի 
էներգաարդյունավետության բարձրացման միջոցով: 

 Սույն աշխատանքը իրականացվել է շենքի շինարարական հրապարակում 
չափագրության արդյունքների և աշխատանքային նախագծի ուսումնասիրության հիման 
վրա, շենքի էներգետիկ անձնագրի և էներգաարդյունավետության պիտակի կազմման 
նպատակով: 

Աշխատանքը կատարվել է ք. Երևանի, Էրեբունի վարչական շրջանի, Էրեբունի փող. 15 
հասցեում գտնվող թիվ 3 մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի շենքի նախկին 
և էներգաարդյունավետության բարձրացման միջոցառումներից հետո ձևավորված 
ջերմատեխնիկական ցուցանիշների համեմատության հիման վրա: 

Նախապատմություն 

Երևանի քաղաքապետարանի և ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի միջև 24.01.2018թ. 
կնքված Մտադրությունների մասին հուշագրի համաձայն «Երևանի 
էներգաարդյունավետության ծրագրում» ներառված օբյեկտներում, կողմերի 
պայմանավորվածությամբ, իրացնել էներգաարդյունավետության տնտեսապես 
հիմնավորված ներուժը, շենքերի սեյսմակայունությունն ու հասանելիությունը ապահովող 
նախագծման և կառուցման/վերակառուցման սկզբունքների, առաջավոր տեխնոլոգիաների և 
սարքավորումների կիրառմամբ: 

ՄԱԶԾ-ն նշված Հուշագրի շրջանակներում պարտավորվել է իրականացնել, 
կազմակերպել և ֆինանսավորել ընտրված օբյեկտների տեխնիկական վիճակի 
հետազննության և էներգետիկ աուդիտի աշխատանքները: 

Ցուցադրական շենքի ընտրության նպատակով, «Շենքերի էներգաարդյունավետ 
արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ/00098348-
00101711 ծրագիրը Երևանի քաղաքապետարանի առաջարկով դիտարկեց Երևան քաղաքի 
Բագրատունյաց 5 հասցեում գտնվող՝ Շենգավիթ վարչական շրջանի Պատանեկության 
ստեղծագործական կենտրոնի և Էրեբունի փողոցի 15 հասցեում գտնվող՝ թիվ 3 
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մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոնի էներգաարդյունավետության 
բարձրացման միջոցառումների իրականացման խնդիրը: Շենքերի մանրամասն 
ուսումնասիրության արդյունքում որոշում կայացվեց որպես ցուցադրական շենք ընտրել թիվ 
3 մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոնը: 

Մեթոդաբանություն 

Շենքի էներգետիկ աուդիտի իրականացումը իր մեջ ներառում է հետևյալ հիմնական 
փուլերը՝ 

ա) Տեխնիկական տվյալների հավաքագրում՝ 
• շենքի գծագրեր և տեխնիկական անձնագիր,  
• պատող կոնստրուկցիաների, նկուղի և տանիքի, օդափոխման և ջեռուցման 

համակարգերի մասին տեղեկություններ,  
• ջեռուցման ժամանակաշրջանի ընթացքում ջեռուցման համար էներգակիրների 

սպառման փաստացի տվյալներ:  

բ) գործիքային ուսումնասիրության իրականացում 
Չափիչ գործիքների և դյուրակիր սարքերի կիրառմամբ ուսումնասիրությունը 

նախատեսում է՝ 
• Սենքերի ջերմաստիճանային և խոնավության ռեժիմների ուսումնասիրություն, 
• Արտաքին պատող կոնստրուկցիաների ջերմային կորուստների գնահատման 

նպատակով շենքի ջերմագրաֆիկական ուսումնասիրություն և շենքի ջերմային 
պաշտպանության բարձրացման համար առաջնահերթ միջոցառումների հստակեցում: 

գ) էներգետիկ և ջերմատեխնիկական ցուցանիշների հաշվարկ 
«Շենքերի ջերմային պաշտպանություն» ՀՀՇՆ 24-01-2016 շինարարական նորմերի 

համաձայն որոշվում են հետևյալ հիմնական ցուցանիշները՝ 

• արտաքին պատող կոնստրուկցիաների ջերմափոխանցման բերված դիմադրությունները, 

• շենքի ջերմափոխանցման ընդհանուր գործակիցը, 

• շենքի տեսակարար ցուցանիշները, մասնավորապես՝ 

- ջերմային պաշտպանության, 

- օդափոխման,  

- կենցաղային ջերմանջատումների, 

- արեգակնային ճառագայթումից ջերմային մուտքերի: 

• Ջեռուցման ժամանակաշրջանում ջեռուցման և օդափոխման համար ջերմային էներգիայի 
տեսակարար ցուցանիշները՝ 

- հաշվարկային (նորմատիվային) 
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- նորմավորվող 

• Շենքի էներգետիկ բեռնվածքը՝  

- Ջեռուցման ժամանակաշրջանում ջեռուցման և օդափոխման համար ջերմային 
էներգիայի տեսակարար ծախսը, 

- Ջեռուցման ժամանակաշրջանում ջեռուցման և օդափոխման համար ջերմային 
էներգիայի ծախսը: 

• Շենքի էներգաարդյունավետության դասը: 

Իրականացված աշխատանքներ 

Էներգետիկ աուդիտի իրականացման համար անհրաժեշտ է եղել կատարել մի շարք 
նախապատրաստական աշխատանքներ, մասնավորապես՝ 

• Տեղեկություններ են հավաքագրվել մանկապատանեկան կենտրոնի սպառած բնական 
գազի, էլեկտրաէներգիայի և ջրի վերաբերյալ 2014-2019 թթ. համար: 

•  01.12.2018 - 01.04.2019թթ. ժամանակահատվածում իրականացվել է մարտարվեստի, 
մարմնամարզության, պարի, արհեստագործական խմբերի սենյակների լողավազանի, 
միջանցքների և հանդիսությունների դահլիճի, ինչպես նաև դրսի օդի ջերմաստիճանի 
մոնիտորինգ՝ ջերմաստիճանի և օդի հարաբերական խոնավության գրանցման 
դյուրակիր սարքերի միջոցով (նկար 1): 

• Իրականացվել է նաև սենքերում ածխաթթու գազի կոնցենտրացիայի մոնիտորինգ՝ 
HOBO® MX CO2 Logger (MX1102) դյուրակիր սարքի միջոցով: (նկար 2): 

• Շենքում էներգակիրների օգտագործման մասին տեղեկությունը հավաքագրվել է 
էլեկտրաէներգիայի և բնական գազի հաշվիչների ցուցմունքների հիման վրա: 

• Արտաքին պատող կոնստրուկցիաներից ջերմային կորուստները ուսումնասիրվել են Testo 
875-2 մոդելի ինֆրակարմիր ջերմացույց սարքով (նկար 3): 
 
Գրանցված տվյալների հիման վրա հաշվարկվել են շենքի ներսի օդի միջին կշռային և 

դրսի օդի միջին ջերմաստիճանները, ընտրանքային ձևով արձանագրվել են նաև 
ներսենյակային օդի հարաբերական խոնավության և ածխաթթու գազի կոնցենտրացիայի 
տվյալները: 

 

  
Նկար 1. Ջերմաստիճան և օդի հարաբերական խոնավություն գրանցող սարքերի տեսքը: 
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Գրանցված տվյալների միջինացված արժեքները, ըստ սենքերի 
բերված են 1-ին հավելվածում: 

Ընդհանուր տեղեկություն շենքի մասին 

Շենքը բաղկացած է երկու մասնաշենքերից՝ գլխավոր 
մասնաշենքը 2 հարկանի է (կանստրուկտիվ լուծումը՝ 
կարկասային), իսկ երկրորդ մասնաշենքը 3 հարկանի 
(կանստրուկտիվ լուծումը՝ միդիս շարվածքի կրող պատերով), 
ունի 1 հիմնական մուտք և 5 ետնամուտք, 6,298 մ2 ընդհանուր 

մակերես, շուրջ 650 սան և 50 աշխատակից1, շահագործման է հանձնվել 1972 թ.: 
Շենքի տեղադիրքը պատկերված է հավելված 6-ում: 

Կլիմայական պայմանները և ջերմատեխնիկական 
ցուցանիշներ 

Համաձայն ՀՀՇՆ II-7.01-2011 և ՀՀՇՆ 24-01-2016 
շինարարական նորմերի` Երևանում2 ջեռուցման 
ժամանակաշրջանը տևում է 140 օր, որի ընթացքում դրսի 
օդի միջին ջերմաստիճանը3 1 °C է, իսկ առավել ցուրտ 
հնգօրյակի միջին ջերմաստիճանը4` -19°C:  

«Շենքերի ջերմային պաշտպանություն» ՀՀՇՆ 24-01-
2016 նախագծման նորմերի համաձայն՝ Երևանում 
կառուցված և կառուցվող շենքերի պատող 
կոնստրուկցիաների համար պահանջվող նվազագույն 
ջերմափոխանցման դիմադրությունները տրված են 1-ին աղյուսակում: 

 

Աղյուսակ 1. Շենքերի պատող կոնստրուկցիաների ջերմափոխանցման պահանջվող 
դիմադրությունները 

Պատող կոնստրուկցիաներ Պահանջվող արժեքները 
(մ2·°C)/Վտ 

Պատեր 2.46 
Վերնածածկեր և արտաքին օդից մեկուսացնող ծածկեր 3.53 
Սառը նկուղների և ձեղնահարկերի ծածկեր 3.23 
Պատուհաններ, պատշգամբային դռներ 0.39 

                                                           
1 Շահառուների և աշխատակիցների թիվը բերված է ուսումնասիրության իրականացման դրությամբ 
2 Բնակավայրի, օդերևութաբանական կայանի անվանումը՝ Երևան «Էրեբունի» 
3 Միջին ջերմաստիճանը ժամանակաշրջանի միջին օրական ջերմաստիճանով` ոչ բարձր քան 8 °C 
4 Ամենացուրտ հնգօրյակի օդի ջերմաստիճանը 92% ապահովվածությամբ 

 

Նկար 2. Ածխաթթու գազի 
կոնցենտրացիա գրանցող 

սարքերի տեսքը: 

 
Նկար 3. Testo 875-2 մոդելի 
ինֆրակարմիր ջերմացույց սարքի 
տեսքը 



 

 
«Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» 

ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագիր 
8 

Պատող կոնստրուկցիաներ 

Շենքի բազային տարբերակի նկարագրություն 
1. Արտաքին պատեր 
Շենքի սյուները և հեծանները բաղկացած են 450 մմ հաստությամբ թեթև երկաթբետոնե 

տարրերից: 
Գլխավոր մասնաշենքի արտաքին պատերը իրականացված են 200 մմ հաստությամբ 

բետոնե բլոկերով: 
Երկրորդ մասնաշենքի արտաքին պատերը իրականացված են 500 մմ հաստությամբ 

տուֆաքարի միդիս շարվածքով: 
2. Պատուհաններ և ցուցափեղկեր 
Տեղադրված են եղել խորհրդային տարիներին արտադրված փայտյա երկփեղկանի 

պատուհաններ և ալյումինե շրջանակներով երկտակ ապակեպատվածքով ցուցափեղկեր: 
3. Առաջին հարկի հատակ  
Առաջին հարկի հատակի շուրջ 88 %-ն տեղադրված է գրունտի վրա, իսկ մնացած 12 %-

ը չջեռուցվող նկուղների ծածկեր են, որտեղ ջերմամեկուսացում նախատեսված չի եղել: 
4. Վերին հարկի ծածկ  
Վերին հարկի ծածկը իրականացված է երկաթբետոնե հավաքովի կոնստրուկցիաներով 

(22 սմ հաստությամբ կլոր անցքավոր երկաթբետոնե սալերով, մոնոլիտ ծածկերով ու ПКЖ 
տեսակի ծածկի պանելներով): 

5. Ջեռուցման համակարգ 
Շենքի ջերմամատակարարումն երկրորդ մասնաշենքում իրականացված է եղել պատից 

կախովի 24 կՎտ հզորության թվով 6 հատ  գազի կաթսաների միջոցով և ալյումինե 
մարտկոցներով, իսկ գլխավոր մասնաշենքում ջեռուցման համակարգը բացակայել է, որոշ 
սենյակներում օգտագործվել են էլեկտրական ջեռուցիչներ և փայտի վառարաններ: 

 
6. Տաք ջրամատակարարման համակարգ 
Շենքում տաք ջրամատակարարման համակարգ տեղադրված չի եղել: Եղել են 2 

տեղային լուծումներ արագահոս ջրատաքացուցիչներով։ 
7. Լուսավորման համակարգ 
Ներքին լուսավորման համակարգը իրականացված է եղել շիկացման և 

լյումինեսցենտային լամպերի միջոցով: 
8. Օդափոխման համակարգ 
Մասնաշենքերի որոշ սենյակներում իրականացված է եղել բնական օդահեռացում:  
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Շենքի վերակառուցված տարբերակի նկարագրություն 
1. Արտաքին պատեր 

Շենքի արտաքին պատերի արտաքին մակերևույթների ջերմամեկուսացումն 
իրականացվել է 50 մմ հաստությամբ էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլի (XPS) և 
հանքային բամբակի կոշտ սալերի միջոցով: 

Շենքի երկհարկանի մասի հարավային, արևմտյան ճակատներին և հյուսիսային 
ճակատի մի մասում ջերմամեկուսացում չի իրականացվել տնտեսական ցածր 
արդյունավետության պատճառով: 

2. Պատուհաններ և պատշգամբների դռներ 
Տեղադրվել են երկշերտ ապակեպատվածքով մետաղապլաստե շրջանակներով 

պատուհաններ և ջերմախզիչ միջուկով ալյումինե պրոֆիլներով ցուցափեղկեր: 
Շենքի բացվածքները փոքրացվել են (ապակեպատ մակերեսները կրճատվել են) շուրջ 

450 մ2-ով, իրականացվել է 200 մմ հաստությամբ բլոկերով պատի շար, որը 
ջերմամեկուսացվել է 50 մմ հաստությամբ էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլի (XPS) և 
հանքային բամբակի կոշտ սալերի միջոցով:  

3. Առաջին հարկի հատակ 
Հատակի համար ջերմամեկուսացում չի նախատեսվել, միայն ճեմասրահում 

իրականացված հատակային ջեռուցման մասում տեղադրվել է 10 մմ հաստությամբ պենոֆոլ 
տեսակի ջերմամեկուսիչ շերտ: 

4. Վերին հարկի ծածկ 
Վերին հարկի ծածկը ջերմամեկուսացվել է փրփրապոլիուրետանով պատրաստված 100 

մմ հաստությամբ սենդվիչ պանելներով /լողավազանի հատվածը/ և 150 մմ հաստությամբ 
տեղական արտադրության հանքային բամբակի ներքնակներով: 

5. Ջեռուցման համակարգ 
Ջեռուցման համակարգը իրականացվել է երկու հատ 125 կՎտ և մեկ հատ 80 կՎտ 

հզորությամբ պատի, միակոնտուր, գազի կոնդենսացիոն ջեռուցման կաթսաների, 
պոլիպրոպիլենային խողովակների և ձեռքի կարգավորման փականներով համալրված 
ալյումինե մարտկոցների, տաք հատակների և ֆանկոյլների միջոցով: 

6. Տաք ջրամատակարարման համակարգ 
Ցնցուղարանների տաք ջրամատակարարման համակարգը իրականացվել է 2 հատ 50լ 

տարողությամբ և 1.5 կՎտ հզորությամբ կուտակային էլեկտրական ջրատաքացուցիչներով: 
7. Լուսավորման համակարգ 
Ներքին լուսավորման համակարգը ամբողջովին փոխարինվել է և տեղադրվել են նոր 

18-ից 54 Վտ հզորության 492 հատ լուսադիոդային լուսատուներ՝ որոնց գումարային 
հզորությունը կազմում է շուրջ 16 կՎտ: 
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Արտաքին լուսավորության համար տեղադրվել են 50 Վտ հզորությամբ 7 լուսադիոդային 
լուսարձակներ: 

8. Օդափոխման համակարգ 
Պարի, մարմնամարզության և մարտարվեստի սենյակների պատուհանների վրա 

տեղադրվել են օդի ներածման փականներ: Մնացած սենքերում իրականացվում է բնական 
օդափոխում: 
Շենքի էներգասպառման կառուցվածք 

Շենքի էներգասպառման (էլեկտրաէներգիա, բնական գազ) հաշվառումը 
իրականացվում է առանձնացված առևտրային հաշվառքի սարքերի միջոցով: 

Շենքում էներգասպառման փաստացի կառուցվածքը բերված է 4-րդ նկարում: 

 
Նկար. 4. Շենքի փաստացի տարեկան էներգասպառման կառուցվածքը, ըստ նպատակային 

ուղղությունների ԷԱ միջոցառումների իրականացումից հետո 

Էներգակիրների սպառման տվյալները, ըստ տեսակների տրված են 2-րդ 
հավելվածում: 

Համաձայն 4-րդ նկարում պատկերված գրաֆիկի՝ շենքի ջեռուցման համար սպառվող 
էներգիան կազմում է ամբողջ էներգասպառման 83.9 %-ը (ջերմային էներգիա), ջեռուցման 
համակարգի շրջանառության պոմպերը սպառում են 9.2 %-ը (ջեռուցման համար գումարային 
93.1 %՝ ջերմային էներգիա և ջեռուցման համակարգի շահագործման համար անհրաժեշտ 
էլեկտրական էներգիա), լուսավորման համակարգը՝ 5.6 %-ը, իսկ տաք ջրամատակարարումը 
և գրասենյակային և կենցաղային տեխնիկան միասին 1.3 %: 

5.6%

0.6%0.7%

9.2%

83.9%

լուսավորություն

գրասենյակային տեխնիկա

տաք ջրամատակարարում

ջեռուցման համակարգի պոմպեր

ջեռուցում
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Շենքի էներգետիկ ցուցանիշների վերլուծություն 

Շենքի ջերմային հարմարավետության մակարդակը ջեռուցման ժամանակաշրջանում 
կազմել է շուրջ 91 % (ջերմային էներգիայի տեսակարար ծախսի փաստացի/նորմավորված5 և 
նորմատիվային ցուցանիշների հարաբերություն): 

Շենքում ջերմային էներգիայի տեսակարար ծախսի ցուցանիշը միջոցառումների 
իրականացումից հետո կազմել է 53.2 կՎտժ/մ2 տարի:  

Շենքի սենքերի և դրսի օդի միջինացված ջերմաստիճանների պատկերը տրված է             
5-րդ նկարում: 

 

 

 
Նկար 5. Շենքում ջերմաչափեր տեղադրված սենքերի և դրսի օդի ջերմաստիճանների միջինացված 
տվյալների օրական գրաֆիկական պատկեր 

 

Գրաֆիկից երևում է, որ ջեռուցման ժամանակաշրջանի ընթացքում դրսի օդի 
ջերմաստիճանը եղել է սովորականից բարձր, իսկ սենյակների ջերմաստիճանները 
տատանվել են 16°C-ից 22°C միջակայքում6: 

Շենքի սենքերում ածխաթթու գազի կոնցենտրացիայի վերաբերյալ տվյալները բերված 
է 6-րդ նկարում: 

                                                           
5 Փաստացի/նորմավորված ցուցանիշը ենթադրում է շենքի ողջ ծավալի ջեռուցում, 140 օր 24 ժամ 
(նորմավորված) տևողությամբ, ներսի օդի 18.38°C ջերմաստիճանի (փաստացի) ապահովմամբ:  
6 16°C ջերմաստիճանը պահպանվել է չշահագործվող սենյակներում 
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Նկար 6. Շենքի սենքերում ածխաթթու գազի կոնցենտրացիան չափող սարքի գրանցած տվյալների 
միջինացված գրաֆիկական պատկեր 

Գրաֆիկից երևում է, որ դասաժամերի ընթացքում նշված խմբասենյակներում 
ածխաթթու գազի կոնցենտրացիան 2-ից 5 անգամ գերազանցում է առավելագույն 
թույլատրելի ցուցանիշները7: 

 
Շենքի արտաքին պատող կոնստրուկցիաների ջերմային պաշտպանության վիճակը 

հետազոտվել է ջերմացույցով (Testo 875-2):  
 

   

   

                                                           
7 Համաձայն ԳՕՍՏ 30494-2011 «Շենքեր բնակելի և հասարակական. Միկրոկլիմայի հարաչափերը սենքերում» 
- միջպետական ստանդարտի 5.2 կետի մանկական հաստատություններում ածխաթթու գազի առավելագույն 
թույլատրելի ցուցանիշը կազմում է 800 ppm (սմ3/մ3):  
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 «Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» 

ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագիր 
13 

  

   

   
Նկար 6. ք. Երևան, Էրեբունի վարչական շրջան, Էրեբունի 15, 06.02.2019թ.: 

 

Ինչպես երևում է շենքի ինֆրակարմիր լուսանկարներից շենքի ջեռուցվող հատակները 
աշխատում են անխափան և ապահովում են հավասարաչափ ջերմաստիճան ամբողջ 
մակերևույթով: Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացումը իրականացվել է պատշաճ 
մակարդակով, որոշ հատվածներում ջերմամեկուսացում չի իրականացվել, մասնավորապես՝ 
վթարային աստիճանավանդակի պատը, որը ջեռուցվող տարածք չի հանդիսանում:  

Ձեղնահարկի հատակի ջերմամեկուսիչ նյութի ակնադիտական ուսումնասիրության 
արդյունքում պարզվեց, որ ջերմամեկուսիչ նյութը տոփանված է շուրջ 50 մմ-ով, ինչն 
առաջացել է նյութի տեղափոխման, շին. հրապարակում սխալ պահպանման և տեղադրման 
ժամանակ անփույթ վերաբերմունքի պատճառով: 

Շենքի էներգետիկ բեռերի համեմատությունը միջոցառումներից առաջ և հետո բերված 
է աղյուսակ 2-ում: 
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Աղյուսակ 2. Շենքի էներգետիկ բեռնվածքը 

Ցուցանիշի անվանումը Չափման 
միավորը Նախկինում Ներկայում 

Ջեռուցման և օդափոխման համար 
ջերմային էներգիայի տեսակարար ծախսը կՎտժ/(մ2·տարի) 222.6 53.2 

Ջեռուցման և օդափոխման համար 
ջերմային էներգիայի տարեկան ծախսը կՎտժ/տարի 1,401,971.7 335,248.1 

 

Էներգետիկ աուդիտի հիման վրա կազմվել է շենքի էներգետիկ անձնագիրը, որը բերված 
է հավելված 4-ում: 

Ամփոփում և եզրակացություններ 

 Թիվ 3 մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոնի շենքում ջերմային 
հարմարավետության փաստացի մակարդակը կազմում է շուրջ 91 %: 
 Շենքում հնարավոր է եղել ապահովել հետևյալ միջին ջերմաստիճանները (դրսի օդի 
+4.8 °C ջերմաստիճանի պայմաններում)` 

- պարի, գեղ. մարմնամարզության, և մարտարվեստի խմբեր՝ +19.7 °C, 
- արհեստագործական խմբեր՝ +19.9 °C 
- հանդիսությունների դահլիճ՝ +17.8 °C 
- չօգտագործվեղ տարածքներ ՝ +16 °C 
- լողավազան՝ +6.8 °C 
- վարչական մաս՝ +22.3 °C 
- ճեմասրահ՝ +21.8 °C 
- ձեղնահարկ՝ +9.1 °C: 

 Կենտրոնի լուսավորման համակարգի էներգաարդյունավետ արդիականացման 
արդյունքում էլեկտրաէներգիայի տարեկան ծախսը լուսավորման համար նվազել է 12,100 
կՎտժ-ով, որը համարժեք է շուրջ 544,000 ՀՀ դրամի խնայողության:  
 Շենքի ջեռուցման և օդափոխման համար ծախսվող ջերմային էներգիայի տարեկան 
խնայողությունը (միջոցառումների իրականացումից առաջ և հետո, 100% ջերմային 
հարմարավետության մակարդակի պահպանման դեպքում) կազմում է շուրջ 75%, կամ մոտ 
1,066,724 կՎտժ, որը համարժեք է շուրջ 15 մլն ՀՀ դրամի8 խնայողության: 
 Շենքի ջերմաարդիականացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացման 
արդյունքում` ջեռուցման և օդափոխման համար ջերմային էներգիայի նորմավորվող 
տեսակարար բնութագիրը բարելավվել է 4.2 անգամ (222.6 կՎտժ/մ2·տարի ցուցանիշը 
նվազել է մինչև 53.2 կՎտժ/մ2·տարի): 

                                                           
8 Հաշվարկներում ընդունվել է, որ հիմնանորոգումից առաջ շենքի մատակարարվող բնական գազը 
հաշվարկվել է 116 ՀՀԴ/նմ3 մեծածախ սակագնով, իսկ հիմնանորոգումից հետո՝ 139 ՀՀԴ/նմ3 
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 Համաձայն «Շենքերի ջերմային պաշտպանություն» ՀՀՇՆ 24-01-2016 շինարարական 
նորմերի՝ շենքի էներգաարդյունավետության դասը բարելավվել է «E»-ից «C+»: 
 Շենքի համար կազմվել է էներգետիկ անձնագիր՝ «Շենքերի ջերմային 
պաշտպանություն» ՀՀՇՆ 24-01-2016 շինարարական նորմերի, իսկ էներգաարդյունա-
վետության պիտակը համաձայն՝ «Էներգախնայողություն. Շենքի էներգետիկ անձնագիր. 
Հիմնական դրույթներ. Տիպային ձև» ՀՍՏ 362-2013 ստանդարտի (հավելվածներ 4, 5): 
 Շենքի էներգետիկ անձնագրի հաշվարկները բնական գազի փաստացի ծախսի և 
ներսի օդի ջերմաստիճանի գրանցված տվյալների հիման վրա ստուգվել են հետադարձ 
հաշվարկով, որի արդյունքում Ջերմոցային գազերի արտանետումների տարեկան 
կրճատումը (միջոցառումների իրականացումից առաջ և հետո, 100% ջերմային 
հարմարավետության մակարդակի պահպանման դեպքում) կազմում է 274.1 տCO2, որից՝  
- շենքի ջերմաարդիականացում՝ 269.2 տCO2, 
- շենքի լուսավորման համակարգի արդիականացում՝ 4.9 տCO2: 

 Խմբերում դասաժամերի ընթացքում ածխաթթու գազի կոնցենտրացիայի վերաբերյալ 
ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ պատշաճ օդափոխման համակարգի բացակայության 
պատճառով ածխաթթու գազի կոնցենտրացիան 3-ից 5 անգամ գերազանցում է 
թույլատրելի առավելագույն ցուցանիշը, որի համար անհրաժեշտ է շենքում իրականացնել 
օդափոխման համակարգ: 
 Մոնիտորինգի ընթացքում շենքի ջեռուցման համար փաստացի սպառված բնական 
գազի չափված ծավալը 2%-ով տարբերվում է հաշվարկային արժեքից, որը հաշվի առնելով 
ընդունված մեծությունների, սարքերի, չափումների ճշտության դասը և մեծ քանակը 
համարվում է ընդունելի (հավելված 3): 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ 
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1. 

Ներսի օդի ջերմաստիճանի և հարաբերական խոնավության ինչպես նաև ածխաթթու գազի կոնցենտրացիայի չափումներ  
Ներսի օդի ջերմաստիճանի և հարաբերական խոնավության գրանցված տվյալների միջինացված արժեքները  

Անվանում  01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 RH taverage 

30 սենյակ 
Temp, °C  20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.3 20.4 20.5 20.7 20.6 20.5 20.5  20.5 
RH, %  51.9 51.9 51.8 51.8 51.7 50.0 48.7 50.4 52.6 52.4 51.9 51.9 51.4  

Պարի բաց դահլիճ 
Temp, °C  20.8 20.7 20.7 20.6 20.6 20.6 20.8 20.9 21.1 21.0 20.9 20.8  20.8 
RH, %  47.6 47.4 47.3 47.1 46.9 47.0 46.9 46.8 47.1 47.7 48.1 47.8 47.3  

38 սենյակ 
Temp, °C  20.0 19.9 19.8 19.7 19.7 19.7 19.8 20.1 20.5 20.5 20.2 20.1  20.0 
RH, %  52.8 52.3 51.9 51.5 51.2 51.1 51.1 52.6 54.9 56.7 54.5 53.4 52.8  

ճեմասրահ 
Temp, °C  21.8 21.7 21.7 21.6 21.6 21.7 21.9 22.0 22.1 22.0 21.9 21.8  21.8 
RH, %  44.9 44.8 44.6 44.5 44.1 43.9 44.0 43.9 44.3 45.0 45.3 45.1 44.5  

հանդիսությունների 
դահլիճ 

Temp, °C  17.8 17.8 17.8 17.7 17.7 17.7 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9  17.8 
RH, %  52.5 52.3 52.2 52.0 51.9 51.9 51.9 52.3 52.6 53.0 53.0 52.7 52.4  

33 սենյակ 
Temp, °C  15.8 15.7 15.6 15.6 15.7 16.0 16.0 16.0 16.3 16.5 16.1 15.9  16.0 
RH, %  62.5 61.9 61.6 61.2 60.5 59.5 59.5 59.2 64.9 69.3 64.6 63.1 62.3  

23 սենյակ 
Temp, °C  19.9 19.8 19.8 19.7 19.7 19.7 19.8 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9  19.8 
RH, %  50.7 50.6 50.6 50.6 50.6 50.4 50.4 50.4 50.6 50.8 50.8 50.7 50.6  

35 սենյակ 
Temp, °C  18.4 18.3 18.3 18.2 18.3 18.6 18.5 18.5 18.6 18.6 18.5 18.4  18.4 
RH, %  64.1 63.9 63.7 63.5 63.2 62.1 62.4 62.9 63.9 65.8 64.7 64.3 63.7  

25 սենյակ Temp, °C  19.4 19.3 19.2 19.2 19.5 20.7 20.6 20.3 20.1 19.9 19.7 19.5  19.8 
29 սենյակ Temp, °C  18.5 18.4 18.4 18.3 18.3 18.4 18.6 18.8 19.2 19.2 18.9 18.7  18.7 
17 սենյակ Temp, °C  19.1 18.9 18.8 18.7 18.6 18.7 19.0 19.3 20.0 19.9 19.4 19.2  19.1 
ընդունարան 9 Temp, °C  22.1 22.0 21.9 21.9 21.9 22.1 22.5 22.9 23.2 22.8 22.4 22.2  22.3 
37 սենյակ Temp, °C  18.9 18.8 18.7 18.5 18.5 19.1 19.9 20.4 20.1 19.8 19.4 19.1  19.3 
ձեղնահարկ Temp, °C  7.6 7.1 6.6 6.2 6.4 9.1 11.8 13.5 12.9 10.8 9.2 8.2  9.1 
7 սենյակ Temp, °C  20.2 20.1 20.0 19.9 19.8 20.0 20.1 20.5 20.9 20.7 20.6 20.5  20.3 
36 սենյակ Temp, °C  17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.3 17.3 17.2 17.2 17.2  17.2 

13 սենյակ 
Temp, °C 21.9 21.8 21.8 21.7 21.7 21.7 21.8 22.0 22.6 22.7 22.2 22.0  22.0 
RH, % 49.9 49.9 49.9 50.0 50.0 49.9 49.8 49.5 49.8 49.6 49.5 49.8 49.8  

1 սենյակ Temp, °C 21.7 21.7 21.7 21.6 21.6 21.7 21.8 21.9 22.0 21.9 21.8 21.8  21.8 

լողավազան 
Temp, °C 5.7 5.1 4.7 4.3 4.5 6.7 8.9 10.5 10.4 8.4 6.9 6.2  6.8 
RH, % 36.7 36.5 36.4 36.2 36.1 36.4 37.0 37.3 37.2 36.9 36.8 36.7 36.7  
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Սենքերում ածխաթթու գազի կոնցենտրացիայի գրանցված տվյալների միջինացված արժեքները  
Սենյակի 

անվանում Պարի խումբ 1 Պարի խումբ 2 Մարմնամար-
զության խումբ 

Մարտար-
վեստի խումբ 

Կարուձևի 
խումբ 

ժամեր CO2, ppm CO2, ppm CO2, ppm CO2, ppm CO2, ppm 
00:00 1,100.0 901.5 491.0 3,165.0 1,545.0 
00:30 1,069.0 855.5 489.0 3,038.0 1,525.0 
01:00 1,043.0 781.5 484.0 2,879.0 1,438.0 
01:30 999.0 772.0 494.0 2,801.0 1,469.0 
02:00 937.0 754.5 491.0 2,789.0 1,403.0 
02:30 892.0 729.5 461.0 2,592.0 1,376.0 
03:00 919.0 684.5 482.0 2,492.0 1,365.0 
03:30 877.0 672.0 475.0 2,501.0 1,334.0 
04:00 837.0 655.5 469.0 2,419.0 1,352.0 
04:30 819.0 646.0 486.0 2,379.0 1,268.0 
05:00 813.0 626.5 467.0 2,328.0 1,283.0 
05:30 805.0 595.5 469.0 2,322.0 1,240.0 
06:00 754.0 596.0 449.0 2,185.0 1,221.0 
06:30 738.0 571.5 496.0 2,128.0 1,175.0 
07:00 770.0 572.0 475.0 2,084.0 1,162.0 
07:30 741.0 552.0 489.0 2,042.0 1,165.0 
08:00 668.0 556.5 465.0 2,037.0 1,152.0 
08:30 664.0 544.0 458.0 1,951.0 1,090.0 
09:00 696.0 562.0 489.0 1,975.0 1,066.0 
09:30 682.0 518.0 469.0 1,984.0 1,055.0 
10:00 660.0 555.0 440.0 1,929.0 1,043.0 
10:30 694.0 582.0 445.0 1,821.0 1,002.0 
11:00 662.0 609.0 454.0 1,795.0 1,021.0 
11:30 678.0 539.0 466.0 1,740.0 1,017.0 
12:00 834.0 558.5 462.0 1,748.0 1,013.0 
12:30 988.0 556.0 462.0 1,761.0 962.0 
13:00 1,174.0 546.5 446.0 1,715.0 948.0 
13:30 1,471.0 549.5 447.0 1,718.0 966.0 
14:00 1,639.0 534.0 472.0 1,695.0 924.0 
14:30 1,806.0 507.0 472.0 1,698.0 966.0 
15:00 2,493.0 511.5 513.0 1,649.0 913.0 
15:30 2,806.0 524.5 1,385.0 1,617.0 1,063.0 
16:00 2,926.0 805.0 2,319.0 1,684.0 1,373.0 
16:30 3,336.0 1,413.5 3,523.0 1,705.0 1,912.0 
17:00 3,270.0 2,078.0 4,055.0 1,620.0 2,749.0 
17:30 2,845.0 3,219.0 4,256.0 2,350.0 3,284.0 
18:00 2,684.0 3,755.0 4,861.0 3,196.0 3,059.0 
18:30 2,568.0 4,104.0 5,000.0 3,623.0 1,838.0 
19:00 2,662.0 3,153.0 1,908.0 3,429.0 1,642.0 
19:30 2,635.0 2,205.0 2,418.0 3,412.0 1,735.0 
20:00 2,540.0 1,958.5 2,383.0 3,319.0 1,713.0 
20:30 2,303.0 1,823.0 2,447.0 3,199.0 1,741.0 
21:00 2,170.0 1,682.0 2,314.0 3,180.0 1,674.0 
21:30 1,954.0 1,546.0 2,086.0 3,132.0 1,635.0 
22:00 1,784.0 1,472.5 1,991.0 3,067.0 1,542.0 
22:30 1,658.0 1,358.0 1,876.0 2,937.0 1,517.0 
23:00 1,582.0 1,259.0 1,820.0 2,902.0 1,491.0 
23:30 1,509.0 1,176.0 1,676.0 2,890.0 1,435.0 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2. 

Էլեկտրաէներգիայի եվ բնական գազի սպառման մասին տվյալները 
Էլեկտրաէներգիայի սպառման տվյալները 2014- 2019 թթ. ամսական կտրվածքով, 
կՎտժ 

h/h Ամիսներ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
1 Հունվար 11,060 7,260 7,200 6,600 3,960 3,700 
2 Փետրվար 9,100 6,720 7,380 7,440 2,680 3,047 
3 Մարտ 6,080 7,580 3,360 6,440 1,780 2,895 
4 Ապրիլ 5,080 5,000 2,760 2,140 1,680  - 
5 Մայիս 4,900 3,900 2,880 1,600 1,720  - 
6 Հունիս 5,480 3,860 2,360 1,600 1,880  - 
7 Հուլիս 5,200 3,720 2,560 1,240 2,820  - 
8 Օգոստոս 4,380 3,400 1,980 980 2,380  - 
9 Սեպտեմբեր 4,160 3,480 2,520 440 1,420  - 
10 Հոկտեմբեր 4,980 3,040 4,060 1120 1,280  - 
11 Նոյեմբեր  10,480 5,660 6,800 2,740 2,960  - 
12 Դեկտեմբեր 7,720 7,720 9,140 4,120 3,860  - 
  Ընդամենը 78,620 61,340 53,000 10,640 28,420 9,643 

 

2017 և 2018 թթ նշված ամիսներին շենքում իրականացվել է հիմնանորոգման աշխատանքներ, 
որի ընթացքում սպառված էլեկտրական էներգիան օգտագործվել է շին. աշխատանքների 
իրականացման նպատակով: 
 

Բնական գազի սպառման տվյալները 2014- 2019 թթ. ամսական կտրվածքով, նմ3 
h/h Ամիսներ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Հունվար 3,618 3,378 3,603 3,965  - 4,944 
2 Փետրվար 2,075 2,589 2,253 3,520  - 4,391 
3 Մարտ 475 1,329 796 1,080 -  3,090 
4 Ապրիլ 285  - -  45  - -  
5 Մայիս  -  -  -  -  -  - 
6 Հունիս  -  -  -  -  -  - 
7 Հուլիս  -  -  -  -  -  - 
8 Օգոստոս  -  -  -  -  -  - 
9 Սեպտեմբեր  -  -  -  -  -  - 
10 Հոկտեմբեր  - -   -  -  -  - 
11 Նոյեմբեր  1,975 1,232 2,355  - 3,438  - 
12 Դեկտեմբեր 3,396 3,481 3,265  - 5,820  - 
  Ընդամենը 11,824 12,009 12,272 8,610 9,258 12,425 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3. 

Շենքի արտաքին պատող կոնստրուկցիաների ջերմափոխանցման բերված 
դիմադրությունների հաշվարկներ 

Շենքի էներգետիկ անձնագրի հաշվարկների ստուգվել է հաշվարկով ըստ 
ջեռուցման համար շենքում սպառված էներգակիրների ծախսի (բնական գազի հաշվիչի 
ցուցմունքների համաձայն) և ջերմաստիճանը գրանցող դյուրակիր սարքերով չափված 
ջերմաստիճանների շենքի համար միջին կշռային արժեքների (01.12.2018-01.04.2019 
ժամանակահատվածի կտրվածքով)` 

 
 

Ցուցանիշ Նշանակում 
Չափման 
միավոր 

Արժեքը 

1 Բնական գազի ստորին այրման ջերմությունը Qսբ Կկալ/մ3  8200 
2 Կաթսայի ՕԳԳ  % 98 
3 Ներսի օդի միջին ջերմաստիճանը tներս °C 18.38 
4 Արտաքին օդի միջին ջերմաստիճանը tդուրս °C 4.85 
5 Ջեռուցման օրերի թիվը n օր 1039 
6 Աստիճան-օրերի բերված արժեքը D ՕC·օր 1393.6 

7 
Ջեռուցման և օդափոխման համար ջերմային 
էներգիայի ծախսը 

Q կՎտժ/տարի 173,139.9 

 
Հավելված 2-ում բերված բնական գազի 2018թ դեկտեմբեր և 2019թ հունվարից 

մարտ ամիսների բնական գազի փաստացի ծախսը կազմում է 18,245 նմ3, որը 
համարժեք է 170,485 կՎտժ ջերմային էներգիայի: Բնական գազի փաստացի ծախսի և 
ջեռուցման և օդափոխման համար ջերմային էներգիայի ծախսի (վերը նշված աղյուսակի 
7-րդ կետ) տարբերությունը կազմում է 2 %, որը հաշվի առնելով ընդունված 
մեծությունների, սարքերի, չափումների ճշտության դասը և մեծ քանակը համարվում է 
ընդունելի: 
 

                                                           
9 Ջեռուցման օրերի փաստացի թիվը կազմում է 103, քանի որ կենտրոնի ջեռուցման համակարգը 
կիրակի օրերին չի շահագործվել: 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4. 

Շենքի էներգետիկ անձնագիրը 

Շենքի էներգետիկ անձնագրում շենքի էներգաարդյունավետության համալիր և 
ջերմատեխնիկական ցուցանիշները տրված են 3 սյունակով` 

 

Ցուցանիշի  
պահանջվող արժեք  

Ցուցանիշների արժեքները շենքում ԷԱ միջոցառումների 
իրականացումից հետո «Շենքերի ջերմային պաշտպանություն» 
ՀՀՇՆ 24-01-2016 շինարարական նորմերի համաձայն: 100 % 
հարմարավետության մակարդակի պայմաններում10: 

Ցուցանիշի արժեք ԷԱ 
միջոցառումներից 
առաջ 

Ցուցանիշների հաշվարկային արժեքները շենքում ԷԱ 
միջոցառումների իրականացումից առաջ, 100% 
հարմարավետության մակարդակի պայմաններում: 

Ցուցանիշի արժեք ԷԱ 
միջոցառումներից 
հետո 

Ցուցանիշների հաշվարկային արժեքները շենքում ԷԱ 
միջոցառումների իրականացումից հետո, 100% 
հարմարավետության մակարդակի պայմաններում: 

 

1. Ընդհանուր տեղեկատվություն  

Անձնագրի լրացման ամսաթիվ  

Շենքի հասցե ք. Երևան, Էրեբունի վարչական շրջան,  
Էրեբունի փողոց 15 շենք 

Նախագծի մշակող  

Մշակողի հասցե և հեռախոս  
Նախագծի ծածկագիր  
Շենքի նշանակությունը, սերիա Մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն 
Հարկերի քանակ 3 
Բնակարանների թիվ - 
Բնակիչների հաշվարկային քանակ 700 
Շենքի տեղակայումը շին. հրապարակում առանձնացված 
Կոնստրուկտիվ լուծում կարկասային 

 
2. Հաշվարկային պայմաններ 

 Հաշվարկային բնութագրերի անվանում Նշանակում Ցուցանիշ 

1 Դրսի օդի հաշվարկային ջերմաստիճան tդ -19 
2 Ջեռուցման ժամանակաշրջանի դրսի օդի միջին ջերմաստիճան tջեռ 1 
3 Ջեռուցման ժամանակաշրջանի տևողություն zջեռ 140 
4 Ջեռուցման ժամանակաշրջանի աստիճան*օրեր ՋՇԱՕ 2,660 
5 Ներսի օդի հաշվարկային ջերմաստիճան tն 20 
6 Վերնահարկի հաշվարկային ջերմաստիճան tձեղն  
7 Տեխնկուղի հաշվարկային ջերմաստիճան tնկուղ  

 
 
 

                                                           
10 ներքին ջերմաստիճանը 20 °C, դրսի օդի ջերմաստիճանը 1 °C, ջեռուցվում է շենքի ամբողջ ծավալը, 
ջեռուցման ժամանակաշրջանի տևողությունը՝ 140 օր: 
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3. Երկրաչափական ցուցանիշներ 

Հ/Հ Ցուցանիշի անվանումը 
Ցուցանիշի 

պայմանական 
նշագիրը 

Չափման 
միավորը 

Ցուցանիշի 
պահանջվող 

արժեք 

Ցուցանիշի 
արժեք ԷԱ 

միջոցառում 
ներից առաջ 

Ցուցանիշի 
արժեք ԷԱ 

միջոցառում 
ներից հետո 

8 Շենքի հարկերի մակերեսների 
գումարը 

Aջեռ մ2 6297.70 6297.70 6297.70 

9 Բնակելի մակերես Aբնակ մ2 - - - 

10 
Հաշվարկային մակերեսը (հանրային 
շենքերում) Aհաշվ մ2 5982.82 5982.82 5982.82 

11 Ջեռուցվող ծավալը Vջեռ մ3 23574.98 23574.98 23574.98 

12 Շենքի ճակատամասի 
ապակեպատման գործակիցը* 

f  - 33.8% 53.8% 33.8% 

13 Շենքի կոմպակտության ցուցանիշը** Kկոմպ մ-1 38.4% 38.4% 38.4% 

14 

Շենքի արտաքին պատող 
կոնստրուկցիաների ընդհանուր 
մակերեսը,  
այդ թվում` 

Aդմակ մ2 9060.10 9060.10 9060.10 

Ճակատամաս Aճակատ մ2 2265.28 2265.28 2265.28 
Երկաթբետոն Aպատ1 մ2 135.60 333.50 135.60 
Միդիս շարվածք Aպատ2 մ2 60.90 603.20 60.90 
Կանոնավոր բլոկերով շարվածք 20սմ Aպատ3 մ2 74.00 109.31 74.00 
Կանոնավոր բլոկերով շարվածք 40սմ Aպատ4 մ2 118.90 - 118.90 
Երկաթբետոն ջերմամեկուսացված 
էքստրուդացված 
փրփրապոլիստերոլով 

Aպատ5  մ2 8.37 - 8.37 

Միդիս շարվածք ջերմամեկուսացված 
էքստրուդացված 
փրփրապոլիստերոլով 

Aպատ6  մ2 50.88 - 50.88 

Կանոնավոր բլոկերով շարվածք 20սմ 
ջերմամեկուսացված էքստրուդացված 
փրփրապոլիստերոլով 

Aպատ7 մ2  35.58 - 35.58 

Երկաթբետոն ջերմամեկուսացված 
հանքային բամբակով 

Aպատ8 մ2 189.53 - 189.53 

Միդիս շարվածք ջերմամեկուսացված 
հանքային բամբակով Aպատ9 մ2 491.42 - 491.42 

Կանոնավոր բլոկերով շարվածք 20սմ 
ջերմամեկուսացված հանքային 
բամբակով 

Aպատ10 մ2 333.84 - 333.84 

Փայտե պատուհաններ Aպատուհան1 մ2 - 358.27 0.00 
Ալյումինե պատուհաններ Aպատուհան2 մ2 376.54 788.60 376.54 
Մետաղապլաստե պատուհաններ Aպատուհան3 մ2 371.61 0.00 371.61 
Ապակեբլոկեր Aպատուհան4 մ2  52.09 0.00 
Ալյումինե մուտքի դռներ Aդուռ1 մ2 10.50 20.31 10.50 
Մետաղապլաստե մուտքի դռներ Aդուռ2 մ2 7.61 - 7.61 
Վերին հարկի ծածկ Aծածկ1 մ2 3555.22 3189.22 3189.22 
Սենդվիչ պանելներ Aծածկ3 մ2  366.00 366.00 
Նկուղի ծածկ Aհատակ1 մ2 276.25 384.25 276.25 
Հատակ հողի վրա 1 գոտի Aհատակ2 մ2 611.15 683.25 611.15 
Հատակ հողի վրա 2 գոտի Aհատակ3 մ2 579.25 652.10 579.25 
Հատակ հողի վրա 3 գոտի Aհատակ4 մ2 492.05 563.15 492.05 
Հատակ հողի վրա 4 գոտի Aհատակ5 մ2 1280.90 956.85 1280.90 
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4. Ջերմատեխնիկական ցուցանիշներ 

Հ/Հ  Ցուցանիշի անվանումը 
Ցուցանիշի 
պայմանական 
նշագիրը 

Չափման 
միավորը 

Ցուցանիշի 
պահանջվող 

արժեք 

Ցուցանիշի 
արժեք ԷԱ 

միջոցառումնե
րից առաջ 

Ցուցանիշի 
արժեք ԷԱ 

միջոցառումնե
րից հետո 

15 

Արտաքին պատող 
կոնստրուկցիաների 
ջերմափոխանցման բերված 
դիմադրությունները, այդ թվում՝ 

Rբերվ.
պ.կ. մ2·օC/Վտ - - - 

Երկաթբետոն Rբերվ.պատ1 մ2·օC/Վտ 2.46 0.64 0.64 
Միդիս շարվածք Rբերվ.պատ2 մ2·օC/Վտ 2.46 1.12 1.12 
Կանոնավոր բլոկերով շարվածք 
20սմ Rբերվ.պատ3 մ2·օC/Վտ 2.46 0.42 0.42 

Կանոնավոր բլոկերով շարվածք 
40սմ Rբերվ.պատ4 մ2·օC/Վտ 2.46 - 0.64 

Երկաթբետոն ջերմամեկուսացված 
էքստրուդացված 
փրփրապոլիստերոլով 

Rբերվ.պատ5 մ2·օC/Վտ 2.46 - 2.17 

Միդիս շարվածք 
ջերմամեկուսացված 
էքստրուդացված 
փրփրապոլիստերոլով 

Rբերվ.պատ6 մ2·օC/Վտ 2.46 - 2.64 

Կանոնավոր բլոկերով շարվածք 
20սմ ջերմամեկուսացված 
էքստրուդացված 
փրփրապոլիստերոլով 

Rբերվ.պատ7 մ2·օC/Վտ 2.46 - 1.95 

Երկաթբետոն ջերմամեկուսացված 
հանքային բամբակով Rբերվ.պատ8 մ2·օC/Վտ 2.46 - 2.00 

Միդիս շարվածք 
ջերմամեկուսացված հանքային 
բամբակով 

Rբերվ.պատ9 մ2·օC/Վտ 2.46 - 2.48 

Կանոնավոր բլոկերով շարվածք 
20սմ ջերմամեկուսացված հանքային 
բամբակով 

Rբերվ.պատ10 մ2·օC/Վտ 2.46 - 0.48 

Փայտե պատուհաններ Rբերվ.պատուհան1 մ2·օC/Վտ 0.39 0.18 0.00 
Ալյումինե պատուհաններ Rբերվ.պատուհան2 մ2·օC/Վտ 0.39 0.15 0.48 
Մետաղապլաստե պատուհաններ Rբերվ.պատուհան3 մ2·օC/Վտ 0.39 0.00 0.48 
Ապակեբլոկեր Rբերվ.պատուհան4 մ2·օC/Վտ 0.39 0.31 0.00 
Ալյումինե մուտքի դռներ Rբերվ.դուռ1 մ2·օC/Վտ 0.39 0.15 0.48 
Մետաղապլաստե մուտքի դռներ Rբերվ.դուռ2 մ2·օC/Վտ 0.39 0.00 0.48 
Վերին հարկի ծածկ Rբերվ.ծածկ1 մ2·օC/Վտ 3.23 0.36 3.07 
Սենդվիչ պանելներ Rբերվ.ծածկ3 մ2·օC/Վտ 3.23 0.36 2.98 
Նկուղի ծածկ Rբերվ.հատակ1 մ2·օC/Վտ 3.23 0.45 0.45 
Հատակ հողի վրա 1 գոտի Rբերվ.հատակ2 մ2·օC/Վտ 2.10 2.10 2.10 
Հատակ հողի վրա 2 գոտի Rբերվ.հատակ3 մ2·օC/Վտ 4.30 4.30 4.30 
Հատակ հողի վրա 3 գոտի Rբերվ.հատակ4 մ2·օC/Վտ 8.60 8.60 8.60 
Հատակ հողի վրա 4 գոտի Rբերվ.հատակ5 մ2·օC/Վտ 14.20 14.20 14.20 
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5. Օժանդակ ցուցանիշներ 

 Ցուցանիշ Նշանակում Չափման 
միավոր 

Ցուցանի
շի 

պահանջ
վող 

արժեք 

 Ցուցանիշի 
արժեք ԷԱ 

միջոցառումն
երից առաջ 

Ցուցանիշի 
արժեք ԷԱ 

միջոցառումն
երից հետո 

16 Շենքի ընդհանուր 
ջերմափոխանցման գործակից Kընդ 

Վտ/(մ2·օ

C) 0.480 
 

2.224 0.619 

17 Շենքի օդափոխության 
տեսակարար նորմավորված 
պայմաններում ջեռուցման 
ժամանակաշրջանի 
օդափոխության բազմապատիկ 

Nօդ ժ-1 0.178 

 

0.396 0.128 

18 Տեսակարար կենցաղային 
ջերմանջատումները շենքում qկենց Վտ/մ2 7.468  7.468 7.468 

19 Նախագծվող շենքի ջերմային 
էներգիայի սակագինը Сջերմ 

դր./կՎտ·
ժ - 

 
- - 

20 Ջեռուցող սարքի և նրանց 
ջերմային ցանցին միացումների 
տեսակարար արժեքը 

Сջեռ 
դր./(կՎտ
·ժ/տարի) 

- 
 

- - 

21 Էներգետիկ միավորի խնայման 
տեսակարար շահույթ Wշահ 

դր./(կՎտ
·ժ/տարի) -  - - 

 
6. Տեսակարար ցուցանիշներ 

№ 

Ցուցանիշ Նշանակում 
Չափման 
միավոր 

Ցուցանիշի 
պահանջվող 

արժեք 

Ցուցանիշի 
արժեք ԷԱ 

միջոցառումնե
րից առաջ 

Ցուցանիշի 
արժեք ԷԱ 

միջոցառումնե
րից հետո 

22 Շենքի ջերմային պաշտպանության 
տեսակարար բնութագիր kընդ Վտ/(մ3·оС) 0.185 0.855 0.238 

23 
Շենքի օդափոխության տեսակարար 
բնութագիր kօդ Վտ/(մ3·оС) 0.055 0.122 0.039 

24 
Շենքում կենցաղային 
ջերմանջատումների տեսակարար 
բնութագիր 

kկենց Վտ/(մ3·оС) 0.100 0.100 0.100 

25 
Արևային ճառագայթումից ջերմային 
մուտքերի տեսակարար բնութագիր kճառ. Վտ/(մ3·оС) 0.012 0.017 0.012 

 
7. Գործակիցներ 

  
Ցուցանիշ Նշանակում 

Ցուցանիշի 
պահանջվող 

արժեք 
26 Ինքնակառավարման արդյունավետության գործակից ζ 0.7 

27 
Բնակելի շենքերի ջերմային սպառման նվազեցման գործակից՝ 
բնակարաններում ջերմային էներգիայի հաշվառքի դեպքում ξ 0.1 

28 Ռեկուպերատիվ ջերմափոխանակչի արդյունավետության գործակից kարդ 0% 

29 Գործակից, որը հաշվի է առնում ջերմային մուտքերի գերազանցումը 
շենքի ջերմային կորուստներին 

ν 0.74 

30 Ջեռուցման համակարգից լրացուցիչ ջերմային կորուստների 
հաշվառման գործակից bh 1.13 
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8. Էներգաարդյունավետության համալիր ցուցանիշներ 

 Ցուցանիշ Նշանակում Չափման 
միավոր 

Ցուցանիշի 
պահանջվող 

արժեք 

Ցուցանիշի 
արժեք ԷԱ 

միջոցառումնե
րից առաջ 

Ցուցանիշի 
արժեք ԷԱ 

միջոցառումնե
րից հետո 

31 

Ջեռուցման ժամանակաշրջանում 
ջեռուցման և օդափոխության 
համար ջերմային էներգիայի 
հաշվարկային տեսակարար 
բնութագիր  

qհջեռ Վտ/(մ3·°С) 0.184 0.932 0.223 

32 

Ջեռուցման ժամանակաշրջանում 
ջեռուցման և օդափոխության 
համար ջերմային էներգիայի 
նորմավորվող տեսակարար 
բնութագիր  

qկջեռ Վտ/(մ3·°С) 0.243 0.243 0.243 

33 Էներգաարդյունավետության դասը  - -  B   E   C+ 

34 

Շենքի նախագծի 
համապատասխանությունը 
ջերմային պաշտպանության 
նորմատիվ պահանջներին  

- - - - - 

 
9. Շենքի էներգետիկ բեռերը 

№  Նշանակում Չափման 
միավոր 

Ցուցանիշի 
պահանջվող 

արժեք 

Ցուցանիշի 
արժեք ԷԱ 

միջոցառումնե
րից առաջ 

Ցուցանիշի 
արժեք ԷԱ 

միջոցառումնե
րից հետո 

35 

Ջեռուցման ժամանակաշրջանում 
ջեռուցման և օդափոխության 
համար ջերմային էներգիայի 
տեսակարար ծախսը 

q 

կՎտ·ժ/(մ3·
տարի) 11.8  59.5  14.2  

կՎտ·ժ/(մ2·
տարի) 44.0  222.6  53.2  

36 
Ջեռուցման ժամանակաշրջանում 
ջեռուցման և օդափոխության 
համար ջերմային էներգիայի ծախսը  

Qտարիջեռ 
կՎտ·ժ/տա

րի 277,081.7  1,401,971.7  335,248.1  

37 
Ջեռուցման ժամանակաշրջանում 
ջերմային էներգիայի գումարային 
ծախսը 

Qտարիընդ 
կՎտ·ժ/տա

րի 360,061.9  1,469,372.4  417,256.0  

 



 
 «Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» 

ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագիր 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5. 

Շենքի էներգաարդյունավետության պիտակը 
 
Շենքի էներգաարդյունավետության դասը որոշվել է ՀՍՏ 362-2013 «Էներգախնայող-
ություն. Շենքի էներգետիկ անձնագիր. Հիմնական դրույթներ. Տիպային ձև» 
ստանդարտի համաձայն:  

 
Նկ.1 Էներգաարդյունավետության պիտակը ըստ` ՀՍՏ 362-2013 ստանդարտի   



 

 
«Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» 

ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագիր 
26 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6. 

Շենքի տեղադրության հատակագիծը 
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 «Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված 
ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագիր 
Հասցե` ՀՀ, 0010, ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,  
Կառավարական շենք #3, գրասենյակ #549 
Հեռ.` (+374 10) 58 39 32, 58 39 20 /21,22/  
Ֆաքս` (+374 10) 58 39 33 
Ինտերնետային կայք`  www.nature-ic.am  
Էլ. փոստ`             buildings@nature.am 
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