
10 հունվար 2017թ.

Դիանա Հարությունյան
ՄԱԶԾ  կլիմայի փոփոխության  ծրագրերի համակարգող

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

ՀՀ էներգետիկ ոլորտի
խնդիրները ՄԱԿ-ի կլիմայի

փոփոխության կոնվենցիայի
Փարիզի համաձայնագրի ներքո



Փարիզի համաձայնագիր

• 176 երկիր վավերացրել է համաձայնագիրը և այն ուժի մեջ
է մտել 2017թ.  նոյեմբերի 4-ին

• Ըստ համաձայնագրի զարգացող երկրների կողմից
ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատման կամ
սահմանափակման գործողությունները պետք է
մեկնարկեն 2020թ.-ից: 

• Բոլոր երկրների փոխհամաձայնությամբ որոշվել է զսպել
մթնոլորտի գլոբալ միջին ջերմաստիճանի բարձրացումը
նախաարդյունաբերական շրջանի (1850թ) 
ջերմաստիճանի նկատմամբ 2 աստիճանից ցածր
մակարդակում` միաժամանակ ձգտելով
չգերազանցել 1.5 աստիճանը: 
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Փարիզի համաձայնագրի իրականացման
հարցերը ՀՀ-ում

• Հայաստանի Հանրապետությունը 20.09.2016թ. ստորագրել է
համաձայնագիրը, վավերացման փաթեթը ներկայացված է
Ազգային ժողով:   

• ՀՀ կառավարության N 41 որոշմամբ, 10.09.2015 հաստատվել է
Ազգային մակարդակով նախատեսված ներդրումների
փաստաթուղթը (INDC) ներկայացվել է Կոնվենցիայի
քարտուղարությանը:

• Այդ փաստաթղթով հստակեցված են ՀՀ ջերմոցային գազերի
արտանետումների նվազեցման թիրախները և հատկորոշված
են այն սեկտորները, որոնք ունեն զգալի ներդրում ջերմոցային
գազերի ընդհանուր արտանետումներում, հաշվարկները
հենված են 2012թ. ջերմոցային գազերի ազգային գույքագրման
ցուցանիշների վրա, բացի դրանից նաև կարևորվել է
հարմարվողականությունը և աջակցության կարիքը: 

• ՀՀ պետք է մինչև 2018թ. ներկայացնի ՋԳ արտանետումների
սահմանափակման իր կողմից վերցրած պարտավորություն—
ների կատարման իրականացման ուղենիշային ցուցանիշները, 
2020-2025թթ. համար
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ՋԳ արտանետումների
միտումները ըստ սեկտորների
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Գգ CO2 համ

2010թ. համեմատությամբ 2012թ. աճը` 18.1%, հիմնականում 
պայմանավորված է «Էներգետիկա» սեկտորի 18.7%արտանե-
տումների աճով

«Էներգետիկա»՝ 6,913
Գգ

(ընդհանուր արտանե-
տումների 70%)



«Էներգետիկա» սեկտորի CO2 արտանետման
ցուցանիշներն ըստ ենթակատեգորիաների 2011-

2012թթ. համար
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2011-2012թթ. «Էներգետիկա» սեկտորի CO2 արտանետումների
կառուցվածքն ըստ ենթակատեգորիաների

Presenter
Presentation Notes
Ստուգել թվերը



Էներգետիկա սեկտորում ջերմոցային
գազերի արտանետումների կանխատեսումը 

ըստ զարգացման 4 սցենարի
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1

2
3
4

Սցենարներ 2000 2005 2010 2012 2015 2020 2025 2030

Սցենար 1

4,023 5,307 5,826 6,913

7,615 11,336 13,091 15,393  (64%) 

Սցենար 2 7,589 11,221 12,187 10,369

Սցենար 3 7,173 10,698 11,627 9,812

Սցենար 4 7,059 10,297 10,977 9,066



ՋԳ արտանետումների գնահատման համար
դիտարկված սցենարները

Էներգիայի պահանջարկը գնահատվել է ելնելով ՀՆԱ-ի միջին
տարեկան 5.7% աճից, բնակչության աճի կանխատեսումներից

• Սցենար 1՝ (վատագույն սցենար) Էլեկտրաէներգիայի աճող
պահանջարկը ծածկվում է նոր ջերմային էներգաբլոկերով

• Սցենար 2՝ (դիտարկվել է ՋԳ արտանետումների նվազեցման
ներուժը գնահատելու համար՝ միայն էլեկտրաէներգիայի
արտադրության կառուցվածքի փոփոխության արդյունքում)՝
ԱԷԿ-ի նոր էներգաբլոկի կառուցում, վերականգնվող էներգիայի նոր
աղբյուրներ՝ փոքր և միջին հզորության ՀԷԿ-եր, հողմակայան, 
երկրաջերմային կայան, արևային ֆոտովոլտայիկ կայան: 
Մեղմման գործողությունները (էներգախնայողություն, 
էներգաարդյունավետություն) սպառման կողմում նախատեսված
չեն:
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ՋԳ արտանետումների գնահատման համար
դիտարկված սցենարները (շարունակություն)

• Սցենար 3՝ գեներացիայի կողմը մնացել է անփոփոխ (ինչպես
Սցենար 2-ում), դիտարկվել են մեղմման գործողություններ
սպառման կողմում, որոնք արդեն իրականացվում են կամ որոնք
ունեն իրականացման մեծ հավանականություն՝ ֆինանսավորման
աղբյուրները հայտնի են:

• Սցենար 4՝ դիտարկվել են լրացուցիչ մեղմման գործողություններ, 
ինչպես սպառման, այնպես էլ գեներացիայի կողմում: Գեներացիայի
կողմում՝ լրացուցիչ 150 ՄՎտ հզորությամբ հողմակայաններ, 
լրացուցիչ 30 ՄՎտ հզորությամբ արևային ֆոտովոլտայիկ կայան, 
բիոգազով աշխատող կայաններ: Սպառման կողմում դիտարկվել են
դեռևս ֆինանսավորմամբ չապահովված միջոցառումները:
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ՋԳ արտանետումների կրճատման ներուժը, 
2030թ. համար

Միջոցառում 2030, 
Գգ CO2 համ.

ԱԷԿ-ի նոր էներգաբլոկի կառուցման շնորհիվ 3,959 (62.6%)

Վերականգնվող աղբյուրների ներդրման շնորհիվ 1,065 (16.8%)

Սպառման կողմում մեղմման գործողությունների
իրականացում

558 (8.8%)

Լրացուցիչ վերականգնվող աղբյուրների ներդրման
շնորհիվ

269 (4.2)

Սպառման կողմում լրացուցիչ մեղմման
գործողությունների իրականացում

476 (7.5%)

Ընդամենը 6,326
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ՋԳ արտանետումների կրճատման ներուժի
գնահատումները, 2030թ.
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 Սպառման կողմում մեղմման գործողությունների
իրականացման արդյունքում՝ 558 Գգ,

 Լրացուցիչ մեղման միջոցառումների իրականացման
արդյունքում՝ ինչպես գեներացիայի, այնպես էլ սպառման
կողմում կազմում է 745 Գգ, որից 269 Գգ կրճատումն
արդյունք է գեներացիայի կողմում իրականացվող
միջոցառումների:

 Բոլոր դիտարկված մեղման միջոցառումների
համընդհանուր ազդեցությունը (1303 Գգ) բերում է նրան, 
որ վերանում է նոր 220 ՄՎտ հզորությամբ ջերմային
էներգաբլոկի կառուցման անհրաժեշտությունը: 
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ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի կողմից
իրականացվող

էներգաարդյունավետության ծրագրերը 
Հայաստանում

Ընթացիկ ծրագրերն անդրադառնում  են հիմնականում 
երկու բնագավառների՝ էներգաարդյունավետությունը

լուսավորության  և շինարարության ոլորտում 
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«Քաղաքային կանաչ
լուսավորություն» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ

2014-2017



«Քաղաքային կանաչ լուսավորություն» 
ՄԱԶԾ-ԳԷՖ/00074869,  2014-2017

Նպատակ. քաղաքային ներդրումային ծրագրերի և ազգային 
քաղաքականությունների իրականացման ճանապարհով 
Հայաստանի քաղաքներում քաղաքային լուսավորության 
էներգաարդյունավետության բարձրացման միջոցով խնայել 
էներգիան և կրճատել ջերմոցային գազերի արտանետումը

Բյուջե. 1.6 մլն ԱՄՆ դոլար ԳԷՖ-ից, 0.15 
մլն՝ ՄԱԶԾ-ից
Տևողություն. մեկնարկեց 2014թ. 
հունվարին, պլանավորած է 48 ամիսների 
համար
Ազգային համակարգող. ՀՀ 
բնապահպանության նախարարություն, 
Գործընկեր. Երևանի 
քաղաքապետարան



Քաղաքային լուսավորության
էներգաարդյունավետության պոտենցիալը

• Երևանի փողոցային լուսավորության դրվածքային հզորությունը՝
-15Մվտ

• Նվազեցման պոտենցիալը – 60% - 9 ՄՎտ, կամ տարեկան 29600
ՄՎտժ (ավելի քան է 1 միլիարդ դրամ)

• 2015-2016թթ. ընթացքում ՄԱԶԾ ծրագրի և Երևանի
քաղաքապետարանի կողմից համատեղ իրականացված 6 
փողոցների լուսավորության արդիականացման հաշվին
դրվածքային հզորությունը 0,41ՄՎտ-ից դարձել է 0,13 ՄՎտ, 
կամ 33,3 մլն դրամ տարեկան տնտեսում
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ՀետոԱռաջ
Վերակառուցում

Ցուցադրական ծրագրեր

Երևան

Սևան
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Իրականացված ցուցադրական փողոցների
լուսավորության համակարգերի

արդիականացում

16

Իսակովի
պողոտա

Մաշտոցի
պողոտա

Աթենքի
փողոց

Ընդա-
մենը

Երևան

Այլ
քաղաք-

ներ

Երկարություն, կմ 9 2.8 2.5 14.3 21.3
Տեղադրված
հզորության նվազում, 
կՎտ

136.5 86.4 41.1 264.0 194.4

Տարեկան էներգա-
սպառման նվազում, 
ՄՎտժ

503.2 293.0 139.5 935.7 370.3

ՇևՊ ծախսերի
կրճատում, ԱՄՆ
դոլար/տարի

45,380 27,579 12,367 85,326 34,352

ՋԳ արտանետում-ների
նվազեցում, տCO2
/տարի

223.4 130.1 61.9 415.4 164.4



Ցուցադրական նախագծեր
իրականացվել են 12 
համայնքներում, ներառյալ
Երևանը

Ընդամենը. 
Տեղադրվել են 2022 նոր
փողոցային ԼԵԴ 
լուսատուներ
Արդիականացվել են 35.6 կմ
փողոցային լուսավորության
համակարգ
Ապահովվել է 1300 ՄՎտժ
էներգախնայողություն
տարեկան
580 տ CO2 ջերմոցային
գազերի արտանետումների
կիրառում

Ցուցադրական ծրագրերը Հայաստանում

Տարեկան խնայողություններ. 119,680 ԱՄՆ դոլար



Էներգախնայողության համայնքային
շրջանառու հիմնադրամներ են ստեղծվել 9

քաղաքներում

18

Քաղաքա-
պետարան-
ների աշխա-
տակիցների
փորձը և
կարողու-
թյունները

ՄԱԶԾ դրամաշնորհներ + 
քաղաքապետարանի
ներդրումներ

Փողոցային լուսավորության
համակարգի էներգաարդյու-
նավետ արդիականացման

ցուցադրական ծրագիր
(օր.՝ ԲՃՆԼ-ից ԼԵԴ)

Վերաներդրում
նոր ԷԱ նախա-

գծերում

Ծախսերի կրճա-
տում նոր ԷԱ 

նախագծերում

Խնայողությունների
փոխանցում ամսական
մոնիտորինգի արդյունք-
ների հիման վրա

Խնայողու-
թյուններ

>60%

Ծախսեր

Ծախսերի
կրճատում

Քաղաքային
էներաարդյունավետ
վերականգնվող
հիմնադրամ

(արտաբյուջետային
հաշիվ)

Նոր ԷԱ
լուսավորության
նախագծերի
կրկնօրինակում

Ելակետային
ծախսեր
(արդիակա-
նացումից
առաջ)

Ցուցադրական
նախագիծ

բարելավված ԷԱ և
լուսավորության

որակ



Էներգաարդյունավետության համայնքային
հիմնադրամներ

Նպատակը՝ ապահովել կայուն ֆինանսավորում քաղաքային
լուսավորության համակարգերի էներգաարդյունավետ
արդիականացման նախագծերի կրկնօրինակման համար
Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ էներգասպառման գծով
ծախսերի կրճատումների ամսական խնայողություններ
առաջացող ցուցադրական նախագծերի իրականացման շնորհիվ
և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ
Իրավական կարգավիճակը՝ հատուկ արտաբյուջետային
հաշիվներ համայնքապետարաններում, լիազորված ՀՀ
ֆինանսների նախարարության. կողմից
Կառավարման մարմինը՝ խորհուրդը կազմված է տեղական
կառավարման մարմինների և ՄԱԶԾ-ԳԷՖ ծրագրի
ներկայացուցիչներից (միայն ծրագրի իրականացման
ժամանակահատվածի համար)
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Երևանի էներգախնայողության քաղաքային
շրջանառու հիմնադրամի հոսքերը

20



«Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության
բարձրացում» ծրագիր

2010-2016
• Շենքերի էներգաարդյունավետության ցուցանիշների 
նկատմամբ պարտադիր պահանջները ներդրվել են
«Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին» ՀՀ 
օրենքում լրացումներ կատարելու միջոցով (ընդունված է 2016թ. 
մայիսի 12-ին) 

• Պետական միջոցներով կառուցվող և վերակառուցվող 
շենքերում էներգաարդյունավետության նորմերի կիրառման
պահանջը սահմանված է ՀՀ կառավարության #1504-Ն որոշմամբ
(ընդունված է 2014թ. դեկտեմբերի 25-ին)

21



• Էներգաարդյունավետության նորմեր և ստանդարտներ
• «Շենքեր, շինություններ, շինարարական նյութեր. Անվտանգություն» 

տեխնիկական կանոնակարգը, մշակված 2012թ., ներդրվել է 2016թ. 
սկզբին

• «Շենքերի ջերմային պաշտպանություն» շինարարական նոր նորմերը 
ներդրվել են 2016թ. հունիսին

• Էներգաարդյունավետության վերաբերյալ 17 ԵՄ և ԻՍՕ ստանդարտներ 
մշակվել և գրանցվել են

• Թարմացվել է «Շինարարական կլիմայաբանություն» ՀՀ ստանդարտը
• Մշակման փուլում է բնական և արտաքին լուսավորման շինարարական 

նոր նորմերը 

Էներգետիկ աուդիտ
• ՀՀ կառավարության որոշումը էներգետիկ աուդիտի ընթացակարգերի 

մասին լրացվել է շենքերի էներգետիկ աուդիտի մասին բաժնով
• Գրանցվել է «Էներգետիկ արդյունավետություն. Շենքերի էներգետիկ

անձնագիր» ՀՀ ստանդարտը ՀՍՏ 362-2013 
• Գրանցվել է «Էներգետիկ աուդիտի մեթոդաբանություն» ՀՀ ստանդարտը 

ՀՍՏ 371-2016
22

Էներգաարդյունավետության ոլորտում
քաղաքականության աջակցություն

իրականացման փորձը



Գիտելիքի փոխանցում
1. Շինարարական ջերմամեկուսիչ նյութերի և լուսավորության 
սարքերի շտեմարան
2.  Ջերմամեկուսացման տեխնիկական լուծումների 
խորհրդատվական ձեռնարկ
Ընդունվել է 2013թ.ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի հրամանով 
3.  Էներգաարդյունավետ բնակելի շենքերի օրինակելի նախագծում
5 շենքերի նախագծային փաստաթղթերի փաթեթ 
2014թ.հրապարակվել է www.mud.am կայքում, անվճար
oգտագործման համար, 
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Նոր գործելաձևերի արմատավորում

• Ստեղծվել են ջերմաֆիզիկայի արդիական լաբորատորիաներ
շինարարական ջերմամեկուսիչ նյութերի և լուսավորության
սարքերի փորձարկման և հավաստագրման նպատակով

• Փորձարկվել և հավաստագրվել են ավելի քան 13 տեսակի
ջերմամեկուսիչ նյութեր

• Ճարտարապետական և ճարտարագիտական մասնագիտու-
թյունների ուսանողների համար ստեղծվել են էներգաարդյու-
նավետության ուսումնական լաբորատորիաներ

• Ջերմամեկուսիչ նյութերի փորձարկման և հավաստագրման
մասնագետների որակավորման բարձրացման դասընթացներ
անցկացվեցին Հայաստանում, ՌԴ-ում և Գերմանիայում
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 Արժեքը աճել է՝ 8%

 Էներգաարդյունավետությունը
բարձրացել է ավելի քան 60%

 Բնակելի տարածքն ավելացել
է մոտ 25 մ2

Ցուցադրական ծրագրեր

1.Էներգաարդյունավետ սոցիալական շենքի
կառուցում

25

22 բնակարան, 940 մ2 ընդհանուր տարածք



2. Բնակելի պանելային շենքի վերակառուցում

 Էներգասպառում՝
առաջ՝ 178կՎտժ/մ2 տարի

հետո՝ 74կՎտժ/մ2 տարի

 էներգախնայողություն`
~ 60% 

26

9 հարկ, 36 բնակարան, 3500 մ2



3. Մասնավոր կառուցապատող (6 բազմաբնակարան շենքեր). 
ՄԱԶԾ տրամադրել է խորհրդատվությամբ շենքերի արտաքին
կոնստրուկցիաները վերանախագծվել են

4. Նոր դպրոց Երևանի Մալաթիա վարչական շրջանում. ՄԱԶԾ
տրամադրել է խորհրդատվություն շենքերի արտաքին
կոնստրուկցիաների ջերմամեկուսացման վերաբերյալ և
ֆինանսական աջակցություն հեծանների ջերմամեկուսացման
նպատակով (հավաստագրված է LEED միջազգային
ստանդարտով) 

5. Խորհրդատվություն է տրամադրվել ջերմամեկուսիչ նյութերի
և դրանց կիրառման տեխնոլոգիաների վերաբերյալ (ՀԲ-ի
կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերում՝ Արյունաբանության
կենտրոն, Սևանի բժկական կենտրոն)

27

Ցուցադրական ծրագրեր



Ֆինանսավորվել է՝ Կանաչ Կլիմայի Հիմնադրամի և ՄԱԶԾ
կողմից, մեկնարկը՝ 2017թ.

Բյուջեն՝ 21,4 մլն ԱՄՆ դոլար դրամաշնորհ
Թիրախը՝ բնակելի և հանրային շենքեր
Համալիր ներառյալ օրենսդրական և կազմակերպական
միջոցառումներ. քաղաքապետարանների և մասնավոր հատվածի
ակտիվ մասնակցությամբ
Ֆինանսավորում՝ դրամաշնորհային և վարկային ռեսուրսների
համակցություն

28

«Շենքերի էներգաարդյունավետ
արդիականացմանն ուղղված

ներդրումների ռիսկերի նվազեցում և
մասշտաբավորում» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագիր

2017- 2022



Բյուջեն ըստ բաղադրիչների
(ԱՄՆ դոլար)

29

1. Մոնիտորինգի, հաշվե-
տվողականության և

ճշգրտումների համակարգ, 
1,805,000

2.Քաղաքական ռիսկերի
նվազեցում,

890,000

3.Ֆինանսական
ռիսկերի

նվազեցում, …

4. Ֆինանսական
խթաններ, 14,105,000

Ընդամենը բյուջեն առանց վարկային բաղադրիչի՝ 29,820,000 ԱՄՆ 
դոլար ներառյալ Երևանի քաղաքապետարանի 

համաֆինանսավորումը



Ծրագրի ներքո պլանավորված ազդեցությունը
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