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ՇԷԲ Շենքի էներգետիկ բնութագիր 

ՇԷԱՀ Շենքերի էներգաարդյունավետության հրահանգ 

ՀԳ ՇԷԱՀ 
Շենքերի էներգաարդյունավետության հրահանգի 
համաձայնեցված գործողություններ 

ԷԱՍ Էներգաարդյունավետության սերտիֆիկատ 

ԱԵ   Անդամ երկրներ 

ԵՄ Եվրամիություն 

ԻՏՔ Ինոգեյթ տեխնիկական քարտուղարություն 

ՀԾԿՀ 
Հանրային ծառայությունների կարգավորող 
հանձնաժողով 

ՔՆ Քաղաքաշինության նախարարություն 

ԷԲՊՆ 
Էներգետիկայի և բնական պաշարների 
նախարարություն 

ԷԳԾ Էներգախնայողության գործողությունների ծրագիր 

ՏԿ Տեխնիկական կանոնակարգ 

ԷԱ Էներգաարդյունավետություն 

ՎԷԱ Վերականգնվող էներգիայի աղբյուր 

ՍԵԿ Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտե 

ՄԷԳ Միջազգային էներգետիկ գործակալություն 
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Ամփոփ տեղեկություն 

Սույն հաշվետվությունը ներկայացնում է «Հայաստանի շինարարական 

ոլորտում էներգաարդյունավետության սերտիֆիկացման համակարգի ներդրման 

համար նախատեսված ճանապարհային քարտեզի մշակում՝ ներառյալ իրավական 

դաշտը և ինստիտուցիոնալ դերերի բաշխումը» առաջադրանքի կատարման 

արդյունքները, որն իրականացվել է ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող Ինոգեյթ 

տեխնիկական քարտուղարություն (ԻՏՔ) ծրագրի շրջանակներում: 

Առաջադրանքը իրականացվել է  ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության 

հարցման հիման վրա 2015թ մայիսի-2016 թ. փետրվար ընկած 

ժամանակահատվածում: 

Սույն առաջադրանքի նպատակն էր աջակցել Հայաստանի շինարարության 

ոլորտում էներգաարդյունավետության բարելավմանը՝ 

էներգաարդյունավետության սերտիֆիկացման համակարգի  զարգացման 

միջոցով և ՀՀ ազգային օրենսդրական դաշտի մոտարկումը Շենքերի 

էներգաարդյունավետության ԵՄ հրահանգին:  

Հատուկ նպատակն էր էներգաարդյունավետության սերտիֆիկացման 

համակարգի ներդրման համար  ճանապարհային քարտեզի վերաբերյալ 

առաջարկությունների մշակումը, որոնք հետագայում կարող են ընդունվել որպես 

իրավական փաստաթուղթ: 

2015թ նոյեմբերին Երևան կատարված  երկրորդ առաքելության ընթացքում 

ԻՏՔ փորձագետները ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարությանը (ՀՀ ՔՆ) 

ներկայացրին  նախնական առաջարկներ և ստացան հատուկ խնդրանք՝ 

չառաջարկել կոնկրետ միջոցառումներ, այլ  բացահայտել ԷԱՍ համար 

զարգացման ուղղությունները, որոնցից հետագայում ընտրություն կանի շահառու 

կողմը: 

Սույն հաշվետվությունը ուղիներ է առաջարկում  ԷԱՍ վերաբերյալ ԵՄ 

լավագույն փորձը Հայաստանում կիրառելու համար և ՀՀ ՔՆ հնարավորություն է 

տալիս կարևոր որոշումներ կայացնել ճանապարհային քարտեզի մանրամասների 

վերաբերյալ, այսինքն՝ նախնական սերտիֆիկացման սխեմայի համար  շենքի 

տեսակի, էներգաարդյունավետության նվազագույն պահանջների մակարդակի, 

պատասխանատու մարմնի, ժամկետի և այլն: Հաշվետվության այս մասը 

բաղկացած է յոթ գլուխներից և հավելվածներից: 

2.1-2.5 գլուխները ԻՏՔ հաշվետվության ստանդարտ մասերն են, որ 

տեղեկատվություն են տրամադրում աջակցության էության և նպատակների 

վերաբերյալ, ինչպես նաև հատուկ պայմանների ու հետագայում այս 

օժանդակության արդյունքների գնահատման հիմքի մասին: 

Գլուխ 2.6-ը ընդհանուր առաջարկություններ է տալիս Հայաստանում ԷԱՍ  

ներդրման համար՝ գոյություն ունեցող տեղական փորձի վերլուծության և 

ներկայացված է ԵՄ լավագույն փորձի հիման վրա, որոնք  ներկայացված են 

համապատասխանաբար Հավելված 1-ում և 2-ում: 
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Գլուխ 2.7-ը  նկարագրում է  ճանապարհային քարտեզի կառուցվածքը և 

Հայաստանում ԷԱՍ ներդրման վերաբերյալ որոշումների կայացման գործընթացի 

հիմնական ուղղությունները:  Այս գլխում նաև տրված են  շենքերի 

էներգաարդյունավետության հետ առնչվող (ԷԱՍ) եվրոպական ՍԵԿ 

ստանդարտների հղումներ (Հավելված 3),  որոնք կարող են ընդունվել 

Հայաստանում: Սույն հաշվետվության 4-րդ հավելվածը ներկայացնում է ԷԱՍ 

ներդրման համար ճանապարհային քարտեզի ընդհանուր կառուցվածքը: 2.7 

գլխում նկարագրված են ճանապարհային քարտեզի առաջին երեք նախնական 

մասերի գործողությունները, որոնք ստեղծում են Հայաստանի համար թափանցիկ 

և վստահելի ԷԱՍ համակարգի ամենակարևոր նախադրյալները: Հաշվետվության 

5-րդ հավելվածում բերված է Ճանապարհային քարտեզի առաջին փուլի օրինակը՝ 

Հայաստանում նոր շենքերում ԷԱՍ ներդրման համար: 

Գլուխ 2.8-ը առաջարկում է  նախորդ գլուխներում ներկայացված 

վերլուծության  արդյունքներն ամփոփող հիմնական եզրակացություններն ու 

առաջարկությունները: Եզրակացությունը ընդգծում է, որ Հայաստանն արդեն իսկ 

սկսել է իրականացնել մի շարք նախաձեռնություններ և, որը դրական 

ազդեցություն է ունենում ՇԷԱՀ-ն ազգային օրենսդրության մեջ կիրառելու վրա: 

Միևնույն ժամանակ, բոլոր ներկա և ծրագրվող նախաձեռնությունները պետք է 

համապատասխանեն ԻՏՔ առաջարկություններին, որպեսզի ապագայում ամուր 

հիմք ստեղծեն թափանցիկ և վստահելի ԷԱՍ համակարգի զարգացման համար: 

Ներածություն 

«Հայաստանի շինարարական ոլորտում էներգաարդյունավետության 

սերտիֆիկացման  համակարգի ներդրման համար նախատեսված 

ճանապարհային քարտեզի մշակում՝ ներառյալ իրավական դաշտը և 

ինստիտուցիոնալ դերերի բաշխումը» առաջադրանքը իրականացվել է 2015թ. 

մայիսից  2016 թ. փետրվար ամիսն ընկած ժամանակահատվածում: 

Սերտիֆիկացման  ընդհանուր նպատակներն էին՝ Հայաստանի մերձեցումը  ԵՄ 

օրենսդրության հետ և ըստ ԵՄ լավագույն փորձի՝ Հայաստանում շինարարության 

ոլորտում էներգետիկ արդյունավետության ներդրման խթանումը: Հիմնական 

նպատակներն են՝ 

- ՀՀ ՔՆ-ին ապահովել խորհրդատվական աջակցություն՝   ՀՀ իրավական 

դաշտում ԵՄ ՇԷԱՀ-ով սահմանված շենքերի սերտիֆիկացման 

պահանջները  ընդգրկելու նպատակով: 

- Հայաստանում շինարարության ոլորտում էներգետիկ սերտիֆիկացումը 

իրականացնելու համար նախատեսված ճանապարհային քարտեզի 

զարգացումը; 

- Ընդլայնել շահագրգիռ կողմերի կարողությունների  զարգացման 

շրջանակները, որը անհրաժեշտ է շենքերում էներգետիկ 

արդյունավետության բարձրացման և խոչընդոտները հաղթահարելու 

համար: 
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Հիմնավորում 

 ՀՀ ՀԾԿՀ-ի հաշվետվության համաձայն՝ 2014 թ.-ին Հայաստանի բնակելի 

հատվածում սպառվել է մոտ 35.6% էլեկտրաէներգիա  և 25.6%  բնական գազ: 

Բնակելի հատվածի  ընդլայնման պատճառով մեծացել է էներգասպառումը: 

Հետևաբար, շինարարական ոլորտում էներգասպառման կրճատումը 

հանդիսանում է կարևոր միջոց, որն անհրաժեշտ է հանածո վառելիքից երկրի 

կախվածության նվազեցման և ջերմոցային գազերի արտանետումների 

կրճատման համար: Ըստ ՀՀ ՔՆ կողմից տրամադրված տեղեկատվության, 

Հայաստանում մոտ 40%  ջերմոցային գազերի արտանետումները առաջանում են 

շենքերից: 

Ըստ 18.01.2007թ. ՀՀ կառավարության կողմից ընդունված 

«Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի» Ազգային ծրագրի՝  

շինարարական ոլորտն ունի էներգախնայողության ամենամեծ ներուժը և 

էներգաարդյունավետության բարելավման նպատակով ծախսարդյունավետ 

լավագույն հնարավորությունները: Ազգային Էներգախնայողության ներուժի 40%-

ը շինարարության ոլորտում է, որը հանդիսանում է համարժեք 402.000 տ.ն.հ-ին 

կամ 944.000 տCO2համ. ջերմոցային գազերի արտանետումների տարեկան 

կրճատումներին: 

Էներգաարդյունավետության սերտիֆիկացման  համակարգերի 

պահանջներից մեկը  շենքերի էներգաարդյունավետությանը վերաբերվող ԵՄ 

2010/31 հրահանգն է: ԵՄ անդամ պետությունները արդեն մշակել են 

սերտիֆիկացման համակարգը: Էներգաարդյունավետության սերտիֆիկատը 

ներառում է շենքի էներգաարդյունավետությունը, էներգիայի սպառումը և ԷԱ 

բարելավման նպատակով առաջարկները` սեփականատերերի կամ 

վարձակալների կողմից դրանց էներգաարդյունավետությունը համեմատելու և 

գնահատելու նպատակով: Առավելագույն ծախսերի արդյունավետ գործիքներից է 

ԵՄ-ում շենքերի էներգաարդյունավետության բարելավման նպատակով 

էներգաարդյունավետության սերտիֆիկացման համակարգը: ԵՄ-ի հաջողված 

փորձը կարող է արդյունավետ փոխանցվել այլ երկրներին, այդ թվում նաև 

Հայաստանին: 

Կլիմայի և շենքերի հատուկ պայմանները Հայաստանում 

Հայաստանը պատրաստ է բարելավել շենքերում 

էներգաարդյունավետությունը և ներկայացնել շենքերի սերտիֆիկացումը որպես 

գործիք այդ նպատակին հասնելու համար: Այն արդեն խորապես փաստագրվել է 

և՛ այս ծրագրի կարգավորման մեջ և՛ 2015 թ. մայիսին և նոյեմբերին անցկացվող 

ԻՏՔ  առաքելությունների ընթացքում: 

Ակնհայտ է, որ գոյություն ունեցող և նոր շենքերում առկա է 

էներգախնայողության մեծ ներուժ: Դա պայմանավորված է գոյություն ունեցող 

շենքերի մեծ մասի համեմատաբար ցածր արդյունավետությամբ և 

էներգախնայողության նվազագույն պահանջների շատ ցածր մակարդակով ու 

նոր շենքերում դրանց կիրարկմամբ: 
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Գոյություն ունեցող շենքերի մեծ մասը կառուցվել են Երկրորդ 

համաշխարհային պատերազմից հետո ու մինչև 20-րդ դարի վերջը, և այդ 

շենքերի զգալի մասը խոշոր զարգացման ծրագրերի մի մասն են, որի ժամանակ 

հաշվի չեն առնվել Հայաստանի կլիմայական պայմանները, ինչպես  նաև քիչ 

ուշադրություն է դարձվել էներգաարդյունավետության պահանջներին: Երկրի 

շատ մասերում շոգ ամառներն ու  ցուրտ ձմեռները պայմանավորված են 

կլիմայական առանձնահատկություներով, հատուկ պահանջներ առաջադրելով 

ինչպես շենքերի շինարարության, այնպես էլ էներգաարդյունավետության 

միջոցառումների համար: Հայաստանն ունի մայրցամաքային կլիմա և փաստացի 

բնակչության մեծ մասը ապրում է համեմատաբար բարձր գոտիներում: Երկրի 

քաղաքների մեծ մասը տեղակայված է 1000 մետր և ավել բարձրության վրա: 

Որոշ բնակավայրեր տեղակայված են ավելի բարձր գոտիներում: 

Հայաստանում ջեռուցման ջերմաստիճան*օրերը տատանվում են 1000-ից 

5000 °C*օր միջակայքում: Ամռանը որոշ շրջաններ ունեն հովացման հետ 

կապված խնդիրներ: 20-րդ դարի երկրորդ կեսին կառուցված շենքերի մեծ մասն 

ունի ցածր էներգաարդյունավետություն` ամռանն առաջացնելով գերտաքացում 

և հովացման անհրաժեշտություն, իսկ ձմռան ցածր ջերմաստիճանների 

պայմաններում առաջացնելով ջերմային մեծ ծանրաբեռնվածության: 

 Այստեղ կրկնակի շեշտ է դրվում՝ ամռանը թույլ չտալ ջերմության 

ներթափանցումը և  պաշտպանել շենքերը  արևի ճառագայթներից՝ 

միաժամանակ ձմռանը պահպանելով արևային ջերմությունը: Հետագայում  այն 

ազդում է գիշերվա և ցերեկվա միջև ջերմաստիճանի փոփոխության վրա: 

Սակայն ցերեկային և գիշերային ժամերի ջերմաստիճանի տարբերությունը 

նույնպես կարող է վերածվել ակտիվի, եթե սառը գիշերային օդը օգտագործվում է 

հովացման ծախսերի նվազեցման նպատակով: 

Հայաստանում խնդիր է հանդիսանում նաև ուժեղ երկրաշարժերի վտանգը, 

որի հետևանքով  կարող է տեղի ունենալ շենքերի փլուզում, ինչի պատճառվել 

հարկավոր է շատ արագ վերակառուցել այդ շենքերը: Սա կարող է ազդել 

արդյունավետության մակարդակի վրա, քանի որ  մարդկանց տեղահանումը 

առաջնային խնդիր է հանդիսանում, ինչի հետևանքով էլ ավելի քիչ ուշադրություն 

է դարձվում նոր շենքերի էներգաարդյունավետության ու որակի վրա:  Հիմնվելով 

այն փաստի վրա, որ ապագայում խոշոր երկրաշարժերի վտանգ կա, անհրաժեշտ 

է կենտրոնանալ դրա վրա և նույնիսկ ուժեղ սեյսմիկ ակտիվության ժամանակ 

ապահովել շենքերի անվտանգությունը փլուզումներից, ինչն էլ որոշ չափով  

կարող է խանգարել էներգաարդյունավետությանը: 

Շենքերի սեյսմակայունությունը պետք է առաջնային խնդիր հանդիսանա` ի 

տարբերություն էներգաարդյունավետության:   Սա էլ իր հերթին հատուկ խնդիր է 

առաջացնում էներգաարդյունավետության համար՝ սեյսմակայունության 

վերաբերյալ առաջնահերթ պահանջների հետ համատեղելու նպատակով: Այս 

ամենը մի շարք խնդիրներ է ստեղծում Հայաստանի համար և բոլոր 
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նախաձեռնությունները պետք է խստորեն հարմարեցվեն այդ հանգամանքների 

հետ: 

Այսպիսով, վերը նշված եզրակացությունը կոնկրետ հարցեր է բարձրացնում 

այն մասին, թե ինչպես կարելի է համատեղել էներգաարդյունավետությունը ու 

սեյսմակայունությունը և  ինչպես պետք է հարմարեցնել բարելավման լուծումները 

այնպես, որ դա չազդի շենքերի սեյսմակայունության վրա: 

Ելակետային գնահատում 

Ելակետային գնահատումն ստեղծվել  է Հայաստանում ներկայիս 

իրավիճակի Հավելված 1-ում բերված վերլուծության և 2015 թ. Դեկտեմբերի 14-ին 

և 18-ին Կոպենհագենում և Դանիայում տեղի ունեցած ՇԷԱՀ Օգուտների և 

Պահանջների վերաբերյալ  միջոցառման արդյունքների գնահատման հիման վրա: 

ՇԷԱՀ-ի վերաբերյալ  միջոցառումը կազմակերպվել էր այս համաձայնագրին 

հետևելու նպատակով, որոշում կայացնողներին ԷԱՍ-ի իրագործումը 

գործնականում ցուցադրելու և Հայաստանում ԷԱՍ-ի զարգացմանը աջակցելու 

համար: 

Հիմնվելով Հավելված 1-ում բերված վերլուծության վրա, շինարարական 

ոլորտում ԷԱՍ համակարգի մասին օրենսդրության բացակայությունը համարվում 

է ելակետային իրավիճակ: ԷԱՍ-ի մասին օրենսդրության զարգացումն ու 

ներդնումը պետք է համարել այս աջակցության զգալի արդյունք: Հարկավոր է 

նաև նշել, որ սույն հանձնարարության իրականացման ժամանակ Հայաստանն 

արդեն իսկ նախաձեռնել է ՇԷԱՀ-ի տեղայնացումը տեխնիկական կանոնակարգի 

տեսքով: Հաշվի առնելով, որ Հայաստանը չունի ՇԷԱՀ-ն ազգային օրենսդրության 

շրջանակներում իրականացնելու պարտավորություն, Հրահանգի որոշ տարրեր 

կարող են չընդգրկվել փաստաթղթում, սակայն խստորեն խորհուրդ է տրվում 

օգտագործել ԻՏՔ առաջարկությունները Հայաստանում ԷԱՍ-ի ներդրման ամուր 

հիմքերի զարգացման համար : 

ՇԷԱՀ-ի համակցված միջոցառումը հրավիրել է շահառուի` ՀՀ ՔՆ-ի երկու 

ներկայացուցիչների և  ՀՀ ԷԲՊՆ-ի մեկ ներկայացուցչի Դանիայի մայրաքաղաք 

Կոպենհագեն: Մասնակիցների հմտությունների ու գիտելիքների ընդլայնման վրա 

միջոցառման ազդեցությունը գնահատելու համար ԻՏՔ-ն մշակել է 

համապատասխան թեստ և ինքնագնահատման հարցաշար: Միջոցառումից 

առաջ և հետո անցկացված  համապատասխան տեստի արդյունքները ցույց 

տվեցին, որ Ինոգեյթի այլ գործընկեր երկրների պատվիրակների հետ 

համեմատած հայ մասնակիցները ավելի շատ օգուտ են քաղել միջոցառումից և 

ամրապնդել են իրենց գիտելիքներն ու հմտությունները (Նկար 1): 
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Նկար 1. Ինոգեյթի գործընկեր երկրի կողմից առաջարկված թեստերի «առաջ» և «հետո» միջին 

արդյունքները 

Հաշվի առնելով, որ հարցաթերթիկները գաղտնի էին, անհնար է գնահատել 

Հայաստանում ԷԱՍ-ի իրագործման հայ մասնակիցների հմտությունների 

ինքնագնահատականը: Սակայն, միջին հաշվով, հարցաշարերից  պարզ դարձավ, 

որ մասնակիցները սկզբնական միջոցառման ժամանակ իրենց գիտելիքները 

գնահատել են «բավարար» և «հիմնական», վերջում բարձրացնելով այն մինչև 

«լավ» և «լիակատար հասկանալի» աստիճանի, այդպիսով հստակ ցուցադրելով, 

որ բարձրացել է  ՇԷԱՀ-ի՝ այդ թվում նաև մասնակիցների ԷԱՍ-ի տարրերի 

փոխըմբռնման ինքնագնահատումը՝ այն ազգային օրենսդրության վերածելու 

նպատակով: 

Տեղայնացումը Հայաստանի պայմաններին 

ԵՄ անդամ երկրներում քաղված դասերը, որոնք բերված են Հավելված 2-ում, 

մեծ չափով կարող է հիմք և խթան հանդիսանալ Հայաստանում նմանատիպ 

համակարգերի զարգացման համար, բայց այդ համակարգերից ոչ մեկը 

ուղղակիորեն չի կարող  փոխանցվել կամ ընդօրինակվել  Հայաստանում: ԵՄ 

անդամ պետություններում համակարգերի և ընդհանուր չափանիշների ձեռք 

բերված փորձը (տես Հավելված 3) կարող է օգտագործվել որպես Հայաստանում 

նմանատիպ համակարգերի զարգացման մի մաս, բայց, կարևոր է նաև, այս 

զարգացումը հիմնել ազգային փորձառության մեջ և երկրի առանձնահատուկ 

պայմաններում: 

Մեր նպատակն է այս գլխում միավորել Հայաստանի փորձն ու տարբեր 

համակարգերը ը (տես հավելված 1) Եվրամիության լավագույն փորձի հետ 

(Հավելված 2) օգտագործելով սերտիֆիկացման համակարգի տեղայնացման 

համար առաջարկություններում` հաշվի առնելով Հայաստանի 

առանձնահատկությունները: 

Սերտիֆիկացման ենթակա շենքեր 

ԵՄ բնակելի և ոչ բնակելի բոլոր շենքերը ընդգրկված են 

էներգաարդյունավետության սերտիֆիկացման սխեմայում՝ բացառությամբ որոշ 

արտադրական և շատ ցածր էներգատարությամբ շենքերի: Այդ շենքերը պետք է 
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սերտիֆիկացվեն շինարարության, վաճառքի և վարձակալության ժամանակ: 

Խոշոր հասարակական շենքերի համար առկա է շենքերի էներգասպառման 

կանոնավոր հայտարարագրի ցուցադրման  պահանջ: 

Սա կարող է Հայաստանում նաև որպես վերջին նպատակ հանդիսանալ, 

սակայն, հաշվի առնելով ներկա իրավիճակը, ինչպես նաև էներգիայի ծախսերը, 

ընդհանուր բնակֆոնդը և արդյունաբերության մակարդակը, կարծես թե 

հավակնոտ է մի շնչով իրագործել նման բազմակողմանի համակարգը: 

Ավելի ռացիոնալ է Հայաստանում մի քանի փուլերով զարգացնել 

համապարփակ համակարգերը: Տրամաբանական կլիներ փուլ առ փուլ սկսել որոշ 

շենքերից և զարգացնել համակարգերը, կարողությունները և աստիճանաբար 

ընդունումը: Հայաստանում անցկացվող առաջին առաքելության ժամանակ 

քննարկվեցին տարբեր տեսակի շենքեր, իսկ մի քանի տեսակի շենքեր 

քննարկվեցին նաև այլ նախարարություններում: 

Սկզբում հետաքրքիր թվացող որոշ տարրերը  կարող էին լինել մեծ 

հասարակական շենքերը, հանրային աջակցություն ստացած շենքերը, կամ նոր 

շինությունները: 

Բարձր էներգետիկ պահանջներ ունեցող բազմահարկ բնակելի շենքերը 

կարող են նաև որպես օգտակար թիրախային շենքի տեսակ հանդիսանալ, քանի 

որ դրանք մեծ ներուժ են պարունակում, իսկ էներգետիկ արդյունավետության 

բարձրացումը կարող է բազմաթիվ նպատակների ծառայել՝ կյանքի որակի և ցածր 

ռեսուրսներ ունեցող մարդկանց բարելավման առումով: Նման ծրագրերը կարող 

են համատեղվել միջազգային ֆինանսավորմամբ, օրինակ՝ տարածաշրջանային 

զարգացման հիմնադրամների միջոցով օգտվողների ծախսերը նվազեցնելու և 

օգուտների մեծացման համար: 

Նոր շենքերի սերտիֆիկացումը կարող է օգնել գործող շինարարական 

նորմերի համապատասխանության խնդիրներում և կարող է նաև օգնել  

բացահայտելու նոր շենքերի հետագա միջոցները, իսկ այնուհետև երկար 

ժամանակով կարող է ընդգրկվել շինարարական կանոնակարգման մեջ: Բացի 

այդ, նման համակարգը կարող է օգնել բացահայտել նորմայից ավելի 

արդյունավետ շենքերը: 

Նման համակարգերը կարևոր է զարգացնել այնպիսի տեմպերով, որ 

արդյունաբերությունը զարգանա կարողությունների աճին զուգահեռ: 

Հայաստանում, որտեղ նման սերտիֆիկացման հետ աշխատելու փորձը 

սահմանափակ է և շենքերի էներգախնայողության պոտենցիալը համեմատաբար 

նոր է, ավելի շահավետ կլինի է սկսել շենքերի սահմանափակ քանակից և 

հետագայում քայլ առ քայլ զարգացնել սերտիֆիկացումը, ինչն էլ իր հերթին 

կընդգրկի ավելի շատ տեսակի շենքեր: 

Հաշվարկման ընթացակարգերը 
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Հարկավոր է զարգացնել հաշվարկման կանոններ պարունակող 

սերտիֆիկացման համակարգերը, որոնք պետք է լիովին հիմնված լինեն նոր 

շինությունների և գոյություն ունեցող շենքերի վերակառուցման կամ 

վերանորոգման աշխատանքների համար կիրառվող ազգային կանոնների և 

ուղեցույցների վրա:  

Եվրոպական փորձը, որտեղ ՍԵԿ-ն (Ստանդարտացման եվրոպական 

կոմիտեն) 2003 թ.-ից աշխատել է ՇԷԱՀ-ի ընդունման հետ կապված 

ստանդարտների հետ, ցույց է տալիս, որ սա շատ բարդ գործընթաց է: 

Իրականում շատ դժվար էր տարբեր ստանդարտներ համախմբել և 

ստանդարտների համալիր ստանալ, որը բոլոր տեսակի շենքերի 

էներգաարդյունավետության մասին լավ պատկերացում է տալիս: Եվրոպական 

ստանդարտների շատ տարրեր կարող են օգտագործվել որպես մոդել կամ 

դրական ազդել այս գործընթացի վրա և  որոշ դեպքերում, ավելի հեշտ և ավելի 

լավ կլինի ընդունել այս ստանդարտներից մեկը, քան նոր զարգացում կամ 

հարմարվողականություն տալ առկա չափանիշներին: Եվրոպական ՍԵԿ-ի շատ 

ստանդարտներ (տես բերված Դանիական շենքերի հետազոտությունների 

ինստիտուտի կողմից կազմված ստանդարտների ամբողջական ցանկը Հավելված 

3-ում) ներառում են բազմաթիվ հնարավորություններ, և գուցե դրանցից ոմանք 

կարող են կիրառվել նաև Հայկական համատեքստում: 

Առաջին քայլը պետք է լինի գործող հայկական ստանդարտների 

օգտագործումը՝ այսինքն ՀՍՏ 362- Էներգախնայողություն. Շենքի 

էներգետիկ անձնագիր. Հիմնական դրույթներ. Տիպային ձև Էներգետիկ 

աուդիտորների և կառավարման մարմինների բավարար փորձի ձեռքբերումից 

հետո, մշակված նոր ստանդարտը կարող է ներկայացվել ՀՀ օրենսդրության 

շրջանակներում: 

Պիտակավորման վկայականներ 

Սերտիֆիկատի առաջին տարբերակը մշակվել է ՄԱԶԾ/ԳԷՖ-ի կողմից 

ստեղծված էներգաարդյունավետության սերտիֆիկատի ցուցադրման համար, 

ինչը հարմար կլինի ավելի հաճախ օգտագործել: 

Եվրոպական փորձը ցույց տվեց, որ նմանատիպ սերտիֆիկատները և 

նախագծերը մեծ ազդեցություն ունեն այս համակարգերի ընդունման և 

օգտագործման վրա: Նրանք պետք է ճանաչելի լինեն և խրախուսեն 

սպառողներին կամ շենքերի սեփականատերերին՝ լավագույն տարբերակներին 

դիմելու և հնարավոր էներգախնայողության միջոցառումների ուղերձները 

հասկանալու նպատակով: 

Սերտիֆիկատները հարկավոր է փորձարկել, օրինակ սպառողական 

թեստերի կամ կենտրոնացված հարցազրույցների միջոցով, այլապես համակարգը 

կխափանվի նախագծման կամ այլ փուլում: 

Շենքերի սանդղակները պետք է լավ հարմարեցված  լինեն  տեղային 

պայմանների և ներկայիս բնակֆոնդի հետ: Սանդղակները պետք է լայն 
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տարածում գտնեն գոյություն ունեցող շենքերում և հնարավորություն ստեղծեն 

բարեփոխումների համար: Եթե սերտիֆիկացումը նախատեսված է հետագա 

ներդրումները խթանելու համար, ապա շենքի բարելավման դեպքում հարկավոր է 

այդ բարելավումը արտահայտել նաև սանդղակում:  Պետք է պայմաններ ստեղծել, 

որ շենքերը համապատասխանեն գործող նորմերի պահանջներից ավելի խիստ 

պահանջների:  

Դա նշանակում է, որ Հայաստանում սանդղակները պետք է լինեն սխեմայում 

ընդգրկված բոլոր տեսակի շենքերի համար և մշակված լինեն՝ հիմնվելով 

բնակֆոնդի մասին տեղեկատվության վրա : 

Փորձագետները 

Սերտիֆիկատների համար պատասխանատու փորձագետները պետք է 

բավարար հմտություններ ունենան, ինչպես նաև վերապատրաստված լինեն 

պիտակավորման և հաշվարկման գործընթացում: Ուսուցման 

անհրաժեշտությունը կախված կլինի փորձագետների ընտրությունից և կնշվի 

սխեմայում: 

Եվրոպական սերտիֆիկացման ծրագրերի մեծ մասում փորձագետները 

ճարտարապետներ և ճարտարագետներ են,  որոնք պահանջում են որոշակի 

տեխնիկական պատրաստվածություն շինարարության և վերանորոգման 

ոլորտում: Որպես կանոն, փորձագետները պետք է փորձ ունենան 

շինարարության ու վերանորոգման, ինչպես նաև  էներգաարդյունավետության 

ոլորտում: Սա ապահովում է հիմնական գիտելիքներ և կարողություններ: 

Բացի այդ, էներգախնայողության ոլորտում հնարավոր բարելավումների, 

խորհրդատվության և  սերտիֆիկացման գործընթացի հատուկ տարրերի ու 

կանոնների հատուկ վերապատրաստման կարիք կա: Վերապատրաստումը 

կարող է տևել մի քանի շաբաթ կամ ավելի երկար, որը կախված կլինի 

վերապատրաստվողի փորձից:   

Փորձագետների գիտելիքները թարմացնելու համար առաջանում է 

պարբերական վերապատրաստման անհրաժեշտություն, օրինակ՝ տարեկան 

վերապատրաստումներն ու  հանդիպումները: Նախնական վերապատրաստումը 

կարող է երկար տևել, քանի որ ներկայացվում են նոր սխեմաներ  

իսկ փորձագետների մի մեծ խումբ վերապատրաստման կարիք ունի: 

Պլանավորման ժամանակ այս ամենը պետք է մանրակրկիտ դիտարկել: 

Հայաստանի համար կարևոր է փորձագետների վերապատրաստումն ու 

հավաստումն իրականացնել համապատասխան հաստատությունների միջոցով և 

համապատասխան կրթությամբ մասնագետներ ընտրել: Հայաստանում 

անհրաժեշտ է հաշվի առնել սեյսմակայունության հանգամանքը, ինչը կարող է 

մեծացնել այդ փորձագետների պահանջարկը: 

Ձեռնարկներ և հաշվարկային գործիքներ 
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Ձեռնարկներն ու հաշվարկային  գործիքները սերտիֆիկատի որակի 

ապահովման գլխավոր տարրերն են, որոնք նմանատիպ շենքերի համար 

ապահովում են նույնատիպ էներգաարդյունավետության դասով, անգամ եթե 

դրանք իրականացրել են տարբեր փորձագետներ: Դրանք կարող են նաև 

նպաստել նվազեցնել սերտիֆիկացման ծախսերը : 

Ձեռնարկները պետք է մշակվեն տեղական օրինակների և հաշվարկային 

գործիքների հիման վրա, և պետք է հետևեն ընտրված չափանիշներին, 

թույլատրեն Հայկական տիպային շինարարության և տեղական տարբերակների 

էներգաարդյունավետության բարձրացում: 

Ինչ-որ չափով այս նյութը կարող է հիմնվել միջազգային լավագույն փորձի 

վրա, սակայն այն պետք է ընդունվի ազգային համատեքստում և ներկայացվի 

հայերեն լեզվով: Շատ ԵՄ անդամ երկրներ , մասնավորապես  Դանիան, 

Իռլանդիան և Պորտուգալիան ունեն համապարփակ ձեռնարկներ և ուղեցույցեր, 

որոնք կարող են օրինակ ծառայել սերտիֆիկացման համակարգի ներդրման 

գործում: Օրինակ, «Բնակելի տան/կացարանի էներգետիկ գնահատման 

գործընթաց (ԲԷԳԳ)» իռլանդական ձեռնարկը և հաշվարկային գործիքները 

կարելի է ներբեռնել,  հետևյալ հղումով՝ 

http://www.seai.ie/Your_Building/BER/BER_Assessors/Technical/DEAP/Introdu

ction_to_DEAP_for_Professionals.pdf  

Որակի վերահսկում 

ԵՄ անդամ երկրների փորձը ցույց է տալիս, որ որակի վերահսկումը ԷԱՍ 

համակարգի գլխավոր տարրն է: Հարկավոր է սերտիֆիկացման անկախ 

վերահսկում և վկայականների ստուգում նախատեսել: Հաճախ համակարգերը 

զուգորդվում են տույժերով, որոնք զրկում են փորձագետներին սերտիֆիկատի 

թողարկման իրավունքից: Որակի վերահսկումը հաճախ փոխկապակցված են 

սերտիֆիկատների ազգային տվյալների բազայի հետ: 

Սերտիֆիկացման համակարգը պետք է  համապատասխանեցվի  

Հայաստանի իրավական դաշտին: Որակի վերահսկման կանոնները պետք է 

պահպանել որպես սխեմայի զարգացման և օրենսդրական դաշտի մի մաս: 

Իրավական դաշտ 

Սերտիֆիկացման իրավական դաշտը ներառելու է բազմաթիվ 

նախարարություններ ու գերատեսչություններ:  Սերտիֆիկացման գործընթացում 

ներգրավված են ՔՆ, ԷԲՊՆ, Էկոնոմիկայի նախարարությունը, Էներգետիկայի 

ԳՀԻ և հսկիչ մարմինները: Նրանք պետք է ներգրավվեն համակարգերի 

զարգացման գործում հենց սկզբից: 

Հայաստանում տարբեր պատկան մարմինների դերերը պետք է 

հարմարեցվեն առկա կառուցվածքի և պարտավորությունների հետ: 

http://www.seai.ie/Your_Building/BER/BER_Assessors/Technical/DEAP/Introduction_to_DEAP_for_Professionals.pdf
http://www.seai.ie/Your_Building/BER/BER_Assessors/Technical/DEAP/Introduction_to_DEAP_for_Professionals.pdf
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Ճանապարհային քարտեզի կարգավորումները 

Ընդհանուր առմամբ, ԷԱՍ-ի իրականացման համար նախատեսված 

ճանապարհային քարտեզը ներկայացված է Հավելված 4-ում, իսկ այս Գլուխը 

նկարագրում է առաջին երեք նախնական մասերի գործունեությունը, որոնք 

սահմանում են Հայաստանում ԷԱՍ թափանցիկ ու վստահելի համակարգի 

զարգացման համար ամենակարևոր հիմքը: 2015 թ. նոյեմբերին Երևան 

կատարված  երկրորդ առաքելության ընթացքում ԻՏՔ փորձագետները ՀՀ ՔՆ-ին 

ներկայացրին  նախնական առաջարկներ և ստացան հատուկ խնդրանք՝ 

չառաջարկել կոնկրետ միջոցառումներ, այլ  բացահայտել ԷԱՍ համար 

զարգացման ուղղությունները, որոնցից հետագայում ընտրություն կանի շահառու 

կողմը 1 : Շահառուի մեկ այլ խնդրանքն էր կենտրոնանալ ճանապարհային 

քարտեզի նախնական փուլի վրա, որը  ԷԱՍ համակարգի հիմքն է հանդիսանում: 

Հետևաբար, ստորև բերված առաջարկությունները մշակված են այնպես, որ  

շահառուն հետագայում կարողանա կարևոր որոշումներ ընդունել 

ճանապարհային քարտեզի հաջորդող մասերի նախապատրաստման ընթացքում՝ 

1. Պարզաբանում և հայեցակարգ, 

2. համակարգերի մշակում, 

3. փորձագետների ուսուցում: 

Ճանապարհային քարտեզի առաջին մասը, առկա համակարգերի 

ձևաչափերի և հաշվարկների վերանայումն է: Այս պահին շատ որոշումներ պետք 

է կայացվեն արդյունավետ համակարգ ստեղծելու համար. մասնավորապես 

այնպիսի շենքերի վերաբերյալ, որոնց համար սերտիֆիկացման պահանջները 

կլինեն պարտադիր:  

Հայաստանն արդեն նոր շենքերում սերտիֆիկացման ցուցադրման և 

էներգաարդյունավետության որոշակի փորձ ունի: Շատ հարցեր պետք է որոշվեն 

գործընթացի սկզբում և  պետք է մշակվեն էներգաարդյունավետության 

սերտիֆիկացման նոր կանոններ: Այն կ ազդի պարտադիր սերտիֆիկացման 

պլանավորման, ինչպես նաև ժամկետի վրա: Շատ շենքերի խոշոր 

սերտիֆիկացման համակարգերի իրականացումը մի քանի տարի կպահանջի: 

Հայաստանում սերտիֆիկացման ցուցադրման սկիզբ կարող են հանդիսանալ 

շենքերի մի քանի տեսակներ՝ մեծ հանրային շենքեր, պետական միջոցների 

մասնակցությամբ կառուցված և նոր շենքեր: Հայաստանում առաջընթաց է 

նկատվում այս բնագավառում, սակայն պետք է նաև միջազգային լավագույն 

փորձը տեղայնացնել Հայաստանի պայմաններին: 

                                            

 

1
 Երևան կատարված  երկրորդ առաքելության ընթացքում ԻՏՔ փորձագետների 

զեկույցները կարելի է ներբեռնել հետևյալ հղումով՝ 

 http://www.inogate.org/activities/540?lang=en&order=date_issue_desc&section=documents  

http://www.inogate.org/activities/540?lang=en&order=date_issue_desc&section=documents
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Սույն փուլում կայացրած որոշումները զգալի ազդեցություն են  թողնելու 

հետևյալ փուլերի իրականացման գործընթացի վրա: Ստորև բերված են 

ճանապարհային քարտեզի առաջին մասի մի քանի հատուկ առաջարկներ՝  

Մաս 1: Պարզաբանում և հասկացություն 

  Պարզաբանում / Հասկացություն 

Ընդհանուր 
համակարգ 

 Նոր սերտիֆիկացման համակարգի համար կարևոր է 

զարգացնել հստակ նպատակներ: Համակարգի մշակման 

վրա դրանք ունեն քննադատական ազդեցություն: Այս 

շրջանակներում շատ հարցերի պատասխան պետք է տալ: 

Ո՞ր շենքերը պետք է ներառվեն՝ 

 Հայաստանի նման երկրում, որտեղ կարողությունների 

զարգացման անհրաժեշտություն կա, խորհուրդ է տրվում 

սերտիֆիկացման համակարգի ներդրումն  սկսել փուլ առ 

փուլ: 

 Առաջին քայլում շեշտը պետք է դրվի նոր շենքերի վրա՝ 

շինարարական նորմերի համապատասխանությանը 

աջակցելու նպատակով (շինարարական նորմերը նաև 

պետք է սահմանեն նոր շենքերի համար նախատեսված 

էներգաարդյունավետության ժամանակակից 

պահանջները): 

 Երկրորդ քայլում սերտիֆիկացման սխեմայի մեջ պետք 

է ներառել գոյություն ունեցող շենքերի տեսակները: 

Ո՞րն է սերտիֆիկացման հիմնական նպատակը: 

 Նոր շենքերի դեպքում հարկավոր է շեշտը դնել 
էներգաարդյունավետության և շինարարական նորմերի 
համապատասխանության վրա: 

 Այն նաև կարող է ներառել նվազագույն պահանջներից 
բարձր ցուցանիշներ ապահովելու խրախուսանք: 

 Գոյություն ունեցող շենքերին հարկավոր է խրախուսել՝ 
էներգախնայողության և կատարված աշխատանքների 
արդյունքների փաստաթղթավորման համար: 
 
Ո՞րն է փորձագետների հիմնական որակավորումը 

 Ո՞ր փորձագետները պետք է որակավորված լինեն 
սերտիֆիկացման համար: 

 Հետագա ի՞նչ որակավորումներ են անհրաժեշտ: 
 

Սերտիֆիկացու
մ 

Ի՞նչ կարելի է վերաօգտագործել առկա փորձերից: 

 Ի՞նչն է լավ աշխատում: 

 Ի՞նչն է հեշտ հասկանալի և ինչը բարելավման 
(հետագայում բացատրության) կարիք ունի: 
Ինչը նկարագրման/ փաստաթղթավորման կարիք 
ունի:  
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 Էներգաարդյունավետությու՞նը, թե էներգասպառումը: 

 Բնապահպանական խնդիրնե՞ր, ինչպիսին է օրինակ 
CO2: 

 Այլ հարցերի հետ կապ, այսինքն՝ A++-ից մինչև E 
սանդղակը պե՞տք է կապված լինի ժամանակակից 
էներգաարդյունավետության պահանջների հետ: 
 

Հաշվարկում Ի՞նչ տեսակի սերտիֆիկացման կարիք կա: 

 Նոր շենքերի սերտիֆիկացումը պետք է հիմնված լինի 
ակտիվների գնահատման (հաշվարկված սպառման) վրա: 

 Գոյություն ունեցող խոշոր շենքերի սերտիֆիկացումը 
պետք է հիմնված լինի գործառնական գնահատման 
(չափված սպառման) վրա: 
Ո՞ր գործող ստանդարտները կարող են աջակցել 
գնահատմանը: 
Ինչպիսի՞ նոր տարրեր պետք է մշակվեն: 
Արդյոք գոյություն ունեն միջազգային 
ստանդարտներ, որոնք կարող են օգտագործվել: 

 ՍԵԿ-ի միջոցով ԵՄ-ն մշակել է ստանդարտների մի 

ամբողջ շարան  (տես Հավելված 3) 

Կառուցվածք ԷԱՍ-ի հզոր համակարգը աջակցության կարիք ունի 
այնպիսի ազգային հաստատությունների, ինչպիսին է՝ 
Էներգախնայողության և ՎԷԱ-ի անկախ ազգային 
էներգետիկ գործակալությունը: 

 Այս հաստատությունը հիմնական կանոնների 

սահմանման և համակարգի գլխավոր մասնակիցների 

վերահսկման կարիք ունի: 

 Այս հաստատությունները պետք է սահմանեն և 

վերահսկեն ԷԱՍ-ի անկախությունը: 

Ի՞նչ այլ նախարարություններ և 

կազմակերպություններ են շահագրգռված շենքերի 

սերտիֆիկացման կայացմամբ: 

Որո՞նք են մյուս նախարարությունների և 

կազմակերպությունների հիմնական դերերը: 

Որպես օրինակ, Հավելված 5-ոմ բերված են Ճանապարհային քարտեզի 1-ին 

մասի օրինակները՝ Հայաստանում նորակառույց շենքերում իրագործելու համար: 

Մաս 2. Համակարգի զարգացումը 

 Համակարգի զարգացումը 

Ընդհանուր 
համակարգը 

Որո՞նք են փորձագետների սերտիֆիկացում 
իրականացնելու պահանջները: 

 Հիմնական վերապատրաստման անհրաժեշտություն: 

 Փորձի անհրաժեշտություն: 

 Լրացուցիչ վերապատրաստման անհրաժեշտություն: 
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Սերտիֆիկացման գործընթացի փաստաթղթավորումը 

 Կանոնները ձևակերպել շատ պարզ (սերտիֆիկացնող 
անձի ձեռնարկը) 

 Փաստաթղթավորել  ճիշտ ընթացակարգը 

 Ներառել հաստատման միջոցները/ թաքցրած մասերը 
Կարգավորել վերահսկողության համակարգը 

 Ստուգման մեթոդները 

 Ներառել տեղում հսկումը/ նույն շենքի նոր սերտիֆիկատ 
Կարգավորել հաշվետվության համակարգը 

 Ներառել արդյունքները ազգային բազաներում 

 Ավտոմատացված ցուցադրումը ավելի էժան է և 
արդյունավետ 
 

Սերտիֆիկատ Պաշտոնական սերտիֆիկացման զարգացման 

գործընթացի կարգավորում: 

 Սերտիֆիկացման փորձարկումը հասարակ 

սպառողների/շենքերի սեփականատերերի վրա 

Կարելի՞ է արդյոք նույն սերտիֆիկատն օգտագործել 
բոլոր շենքերի համար: 

 Գոյություն ունեցող և նորակառույց շենքերի միջև 
ակնհայտ տարբերություններ կան: 

 Նորակառույց շենքերը կարող են հաշվարկվել  
(ակտիվների գնահատում)  

 Գոյություն ունեցող շենքերը նույնպես բարելավմանն 
ուղղված առաջարկների կարիք ունեն: 
 

Հաշվարկում Սերտիֆիկացման հստակ մեթոդաբանության մշակում: 

 Նորակառույց շենքերում հաշվարկված սպառման 
(ակտիվների գնահատում) համար: 

 Գոյություն ունեցող շենքերում չափավորված սպառման 
համար 

 Ինչպես է գնահատվում հնարավոր խնայողությունը 
Սերտիֆիկացման համակարգչային գործիքների 
(ծրագրային ապահովման) զարգացում  

 Պարզեցված մուտքագրումը և օգնությունը բարելավում են 
որակը: 

 Կարելի է արդյոք շուկայի օգնությամբ այն կատարել, թե 
դրանք պետության կողմից ֆինանսավորվող միջոցներ են 

 Ինչպես ապահովել գործիքի/տեստավորման 
ճշգրտությունը  
Հաշվարկման ոլորտում վերապատրաստման 
զարգացումը 

 Գործիքների օգտագործումը 

 Սպառման, պիտակավորման և խնայողության հաշվարկ: 

Գործողության 
ոլորտը 

Ո՞վ պետք է վերապատրաստի փորձագետներին 
/սերտիֆիկացնողներին: 

 Ո՞ր հաստատությունը կարող է ապահովել ճիշտ 
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մակարդակ և անկողմնակալություն: 

 Արդյո՞ք նրանք այժմ ունեն բոլոր հարմարությունները և 
փորձը: 
Ո՞վ է կատարելու որակավորման ստուգումը: 

 Ո՞ր հաստատությունը կարող է ապահովել 
անաչառությունը: 
Տուգանքների համակարգի կարգավորում: 

 Տուգանքնե՞ր: Կրկնե՞լ սերտիֆիկացումը: 

 Կրկնվող թերությունների և խարդախությունների 
հավանության կորուստի հնարավորություն: 

 Ո՞վ է կարող նշանակել տույժեր: 
Ներգրավել բոլոր համապատասխան  
նախարարությունները և շահագրգիռ կողմերը:  

 Կազմավորել հանձնաժողով կամ խորհրդատվական խումբ 
գործընթացի սկզբում: 

  Տեղեկացնել և բացահայտ  ներկայացնել զարգացումների 
և համակարգերի մասին: 
 

 

Մաս 3:  Փորձագետների վերապատրաստում 

Փորձագետների վերապատրաստումն ու տեստավորումը երկար ժամանակ է 

պահանջում: Անգամ, եթե յուրաքանչյուր փորձագետ կարողանա 

վերապատրաստումը անցնի ավելի կարճ ժամանակահատվածում, հարյուրավոր 

սերտիֆիկացնողների վերապատրաստման գործընթացը կարող է 

նշանակալիորեն խոչընդոտել համակարգին: Սերտիֆիկացման և հաշվարկման 

բոլոր կանոնները հարկավոր է մշակել նախքան վերապատրաստումների 

իրականացումը: Սերտիֆիկացնողների համար նախատեսված գործիքները 

պետք է մշակել, այդ թվում սերտիֆիկացման հաշվարկների, 

հաշվետվությունների և թողարկումների  համակարգչային գործիքները: 

Եվրոպական շատ համակարգեր բախվել են մի շարք խնդիրների հետ, քանի 

որ նրանք սկսել են նախքան փորձագետների վերապատրաստումը և գործիքների 

վերամշակումը: Այս գործընթացը բավական երկար ժամանակ է պահանջում  

հատկացնել կամ սկսել այն փուլ առ փուլ և հաշվի առնել վերապատրաստվող 

փորձագետների քանակը:  

Եզրակացություններ և առաջարկներ 

Հայաստանը, ըստ ամենայնի, ազգային օրենսդրության շրջանակներում 

ճիշտ ճանապարհով է իրականացնում ՇԷԱՀ-ն: 2-րդ ԷԳԾ-ի ընդունումը՝ 

շենքերում էներգաարդյունավետության միջոցառումների բարելավման 

նպատակով, կնպաստի էներգաարդյունավետության սերտիֆիկացման սխեմայի 

հաստատմանը: ԷԲՊՆ-ը արդեն նախաձեռնել է ՇԷԱՀ-ի տեղայնացման 

գործընթաց ազգային օրենսդրության շրջանակներում տեխնիկական 

կանոնակարգի (ՏԿ) տեսքով: 2-րդ ԷԳԾ-ը և շենքերի էներգաարդյունավետության 

ՏԿ-ն  ցանկալի է միաժամանակ ներառեն հետևյալ հիմնական դրույթները՝ 
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1. Սերտիֆիկացումը խորհուրդ է տրվում իրականացնել փուլ առ փուլ և 

սերտիֆիկացման սխեմայի ինչպես նաև էներգաարդյունավետության 

նվազագույն պահանջների իրագործումը սկսել միայն նորակառույց շենքերում: 

Այսպիսով, տրամադրված սերտիֆիկատը կհաստատի շենքի` 

էներգաարդյունավետության նվազագույն պահանջներին 

համապատասխանությունը կամ գերազանցումը:  

Նաև խորհուրդ է տրվում գոյություն ունեցող շենքերի սերտիֆիկացումը 

Հայաստանում ներկայացնել նորակառույց շենքերի սերտիֆիկացման սխեմաների 

ներկայացումից առնվազն երկու տարի հետո: Ինչը հնարավորություն կտա 

կուտակել փորձ և լրացուցիչ ժամանակ հատկացնել նյութերի 

նախապատրաստման և փորձագետների վերապատրաստման համար: Ըստ 

ՇԷԱՀ-ի, շենքի վաճառքի կամ վարձակալման դեպքում, 

էներգաարդյունավետության սերտիֆիկատը պետք է ներկայացնել ապագա 

վարձակալին կամ գնորդին: Հետևաբար, գոյություն ունեցող շենքերի 

սերտիֆիկացման սխեման ուժի մեջ մտնելու պահից երկրի բոլոր շահառուները և 

բավարար թվով գնահատողներ անհրաժեշտ փորձ ձեռք կբերեն 

սերտիֆիկատների պահանջարկի աճը բավարարելու համար: ԵՄ-ն փորձը ցույց է 

տալիս, որ նոր ԱԵ-ից մի քանիսը մոտ 5 տարի գոյություն ունեցող և նորակառույց 

շենքերի  համակարգերը, սկզբից մինչև իրականացումը, հաստատելու 

հնարավորություն են ունեցել: 

2. Մոտ 20 տարի առաջ հաստատված ՀՀՇՆ II-7.02-95 «Շինարարական 

ջերմաֆիզիկա շենքերի պատող կոնստրուկցիաների»-ի պահանջները հնացել են 

և գտնվում է կիրարկման ցածր մակարդակի վրա: Այդ իսկ պատճառով, այն պետք 

է փոխարինվի նորակառույց շենքերի  էներգաարդյունավետության 

ժամանակակից նվազագույն պահանջներով: Այդ պահանջները պետք է 

համապատասխանեցվեն Շենքերի էներգետիկ անձնագրի (ՀՍՏ 363-2013) և 

էներգետիկ աուդիտի մեթոդաբանության (ՀՍՏ 371-2016) ազգային 

ստանդարտների հետ: Օրինակ, բոլոր նորակառույց շենքերը պետք է 

համապատասխանեն հետևյալ էներգետիկ դասին՝ 

 

 01.01.2017-ից -‘C+’ 

 01.01.2019-ից -‘B’ 

 01.01.2021-ից - ‘B+’ և այլն: 

Անհրաժեշտ կլինի նաև տարբեր տեսակի շենքերի համար մշակել նոր 

ստանդարտներ կամ տեղայնացնել գործող միջազգային ստանդարտները: 

Խորհուրդ է տրվում նաև սկսել շենքերի սահմանափակ տեսակների պարտադիր 

սերտիֆիկացումից և հետագայում հաջորդաբար զարգացնել այդ պահանջները 

շենքերի մյուս տեսակների վրա: 

Պետք է նշել նաև, որ Նախարարությունը պետք է շենքերի յուրաքանչյուր 

տեսակի համար սահմանի նախատեսված էներգաարդյունավետության 
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նվազագույն մակարդակը և ժամկետը: Շինարարության ոլորտի 

ներկայացուցիչները պետք է ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերեն 

քննարկումներում, քանի որ իրենք են հանդիսանալու որպես իրականացնող կողմ 

և Հայաստանում էներգաարդյունավետության նվազագույն պահանջների 

հաստատումից առաջ պետք է համաձայնության գան Նախարարության 

առաջարկների հետ: Փորձագետների կարծիքով ճանապարհային քարտեզի 

իրագործման ժամկետը բազմաթիվ գործոններից է կախված: Դրա իրագործումը 

չհետաձգելու համար, որպես օրինակ Հավելված 5-ում բերված որոշ 

քննադատական ակտիվներ պետք է նախաձեռնվեն կարճ ժամկետներում: Այս 

խնդիրների միջև առաջնային և կարևորագույն խնդիրը դա ամբողջ 

ճանապարհային քարտեզի էներգաարդյունավետության նվազագույն 

ժամանակակից պահանջների հետ համապատասխանեցումն ու ներդրումն է: 

Նորակառույց շենքերի առաջին սերտիֆիկացումը պետք է աջակցի նոր 

շինարարական նորմերին և ընդհանուր կիրարկմանը, սակայն նրանք նաև կարող 

են թույլատրել և արձանագրել նվազագույն պահանջներից բարձր ցուցանիշներով 

շենքի փաստաթղթավորումը և կառուցել շենքը նոր կիրառվելիք օրենսդրությանը 

համապատասխան: 

3. Սերտիֆիկացման սխեմայի հաստատման և  նրա ուժի մեջ մտնելու 

ժամանակի միջև պետք է համապատասխան ժամանակահատված լինի: 

Առաջարկված ժամանակահատվածի ուշացումը կարող է լինել մեկից երկու տարի 

և պետք է սահմանված լինի Նախարարության կողմից, որ բավական ժամանակ 

ունենա հետևյալ դրույթների համար՝ 

- Շինարարական ընկերությունները պետք է պատրաստված լինեն և 

համապատասխանեն էներգաարդյունավետության նվազագույն նոր 

պահանջներին; 

- ՀՀ ՔՆ-ը կամ այլ պատասխանատու մարմինները պետք է սահմանեն  

պարզ սխեմա սերտիֆիկատների տրամադրման և հավատարմագրման 

գնահատողների (աուդիտորների) համար;  

- ՀՀ ՔՆ-ը կամ այլ պատասխանատու մարմինները պետք է մեծացնեն 

անհրաժեշտ քանակի գնահատողների կարողությունները 

սերտիֆիկատների տրամադրման համար: 

4. Շատ կարևոր է ստեղծել/նշանակել պատասխանատու մարմին՝ 

սերտիֆիկացման սխեմայի ստեղծման, կառավարման և որակի հսկողությունը 

ապահովելու համար:  Իրականում, այն պետք է լինի ԷԱ և ՎԷԱ-ի համար 

նախատեսված անկախ Ազգային էներգետիկ գործակալությունը: 

Ինստիտուցիոնալ կառուցվածքը` սերտիֆիկացման հաջող սխեմայի  

ստեղծման առանցքային տարր է հանդիսանում և շատ կարևոր է 

ինստիտուցիոնալ կառուցվածքը պլանավորել սկզբնական շրջանում: Որպես 

ժամանակավոր չափանիշ, ՀՀ ՔՆ-ի շրջանակներում սերտիֆիկացման սխեմայի 

նոր բաժին կարող է ստեղծվել: Սակայն,  բավականին դժվար կլինի  ապահովել 
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սերտիֆիկացման սխեմայի ինքնաֆինանսավորումը Նախարարության 

վարչության ներքո (տես ստորև բերված առաջարկությունը): 

5. Հավատարմագրման փորձագետների վճարները, սերտիֆիկացման 

հրապարակումներն ու տարեկան վճարները պետք է հաշվարկվեն տալով 

սերտիֆիկացման սխեմային ինքնաֆինասավորման հնարավորություն, 

ներառելով հետևյալը՝ 

- գնահատողների  ազգային գրանցամատյանների պահպանում; 

- գնահատողների քննական գործընթացի կառավարում; 

- մեթոդաբանության և հաշվարկման ծրագրային ապահովման 

պահպանումը/բարելավումը; 

- գնահատողների կողմից տրված սերտիֆիկատների աուդիտի 

իրականացում և որակի հավաստում; 

- գնահատողների և հանրության համար նախատեսված  տեղեկատու 

ծառայության ու Վեբ-կայքի կառավարում; 

- սերտիֆիկացման սխեմայի իրազեկության խթանում; 

- համապատասխան պետական մարմիններին խորհրդատվության, 

տեղեկատվության և աջակցության ապահովում: 

Այսպիսով, սերտիֆիկացման սխեմայի ստեղծման միայն առաջին քայլը 

պետք է ֆինանսավորվի կառավարության կամ / և դոնոր կազմակերպության 

կողմից: Մեկ անգամ հաստատվելով, համակարգը կինքնաֆինասավորվի 

սահմանված վճարներից: Մինչ վճարների հաշվարկումը, պատասխանատու 

մարմինը պետք է նաև հաշվի առնի Հայաստանի բնակչության ֆինանսական 

հնարավորությունները: 

6. Ինչպես արդեն նշվեց, լավ մշակված սերտիֆիկացման սխեման պետք է 

շենքերի էներգաարդյունավետությունը հաշվարկելու համար նախատեսված 

ծրագրային ապահովում:  Ծրագրային գործիքով հաշվարկումը ապահովում է 

հետևյալ առավելությունները սերտիֆիկացման սխեմայի  համար ՝ 

- Միասնական տվյալների ավտոմատ մշակման հարթակի ապահովում; 

- Հաշվարկման մեթոդաբանության թափանցիկության ապահովում; 

- Հաշվարկման ժամանակ գնահատողների սխալվելու ռիսկի  նվազեցում; 

- Էներգաարդյունավետության հաշվարկման ծախսերի նվազեցում և տրված 

սերտիֆիկատների որակի հսկում; 

- Սերտիֆիկացման պարզ և ապահով հաշվետվությունների ապահովում, 

այդ թվում շենքերի, համակարգերի և արդյունքների առավել կարևոր 

տեղեկատվություն: 

- Առանձնատներում սերտիֆիկացման գործընթացի վերահսկողության 

հիմքի ապահովում; 

- վիճակագրական տեղեկատվության պահպանվում/թարմացում շենքերի 

էներգաարդյունավետությանը վերաբերվող կենտրոնական տվյալների 
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բազայում և ազգային վիճակագրական ծառայության ու որոշում 

կայացնելու գործընթացի ներդրման ապահովում: 

7. Պոտենցիալ գնահատողների անհատական կարողությունների 

զարգացման միջոցառումները պետք է իրականացվեն վերը նշված գործիքների և 

պոտենցիալ գնահատողների ուսումնական ծրագրի մշակումից առաջ: 

Իրականում, անկախ Ազգային Էներգետիկ Գործակալությունը պետք է ղեկավարի 

այս գործընթացը և պարբերաբար վերապատրաստումներ և քննություններ 

անցկացնի (երկու տարին մեկ), որպեսզի գնահատողները թարմացնեն իրենց 

գիտելիքները ոլորտում նոր զարգացումների մասին և իրենց ծառայությունները 

մատուցեն բարձր մակարդակով: 

 

 

 

Հղումներ 

 ԷԽԱ, 2013, Հայաստան - Բնակելի շենքերի էներգաարդյունավետության 

բարձրացումը : 

 Մեծ ԷԱ, 2015 Քաղաքական ուղեցույց, լավ փորձի փաթեթ Դանիայի շենքերի 

համար: Հասանելի է՝ 

http://www.bigee.net/en/policy/guide/appliances/package/14/#gpp-specific-

measuՎԷԱ 

 BPIE, 2010. էներգաարդյունավետության սերտիֆիկատները (ԷԱՍ) ամբողջ 

ԵՄ-ով: Հասանելի է՝ http://bpie.eu/epc_2014.html#.VjdjT66rQxc 

 ՀԳ ՇԷԱՀ, 2011. Էներգաարդյունավետության սերտիֆիկատների որակի 

ապահովում 

 ՀԳ ՇԷԱՀ, 2013 Շենքերի էներգաարդյունավետության հրահանգի  

իրականացումը- 2012 թ.-ի երկիրը հատկանշող զեկույց: Հասանելի է՝ 

http://www.ՇԷԱՀ-ca.org/Medias/Pdf/CA3-BOOK-2012-ebook-201310.pdf 

 2002/91/EC 2002թ. Դեկտեմբերի 16-ին սահմանված շենքերի 

էներգաարդյունավետության Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի 

հրահանգը: Հասանելի է՝ http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0091&from=EN 

 2010/31/EU 2010թ. Մայիսի 19-ին սահմանված շենքերի 

էներգաարդյունավետության Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի 

հրահանգը: Հասանելի է՝ http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:EN:PDF 

 Բնակարաններում էներգիայի գնահատման գործընթացը(ԲԷԳԳ): Հասանելի 

է՝ 

http://www.seai.ie/Your_Building/BER/BER_Assessors/Technical/DEAP/Introduct

ion_to_DEAP_for_Professionals.pdf  

 Եվրոպական հանձնաժողով, 2014թ. ԲԷԳԳ-ի Հանրային խորհրդատվություն: 

Հասանելի է՝ 

http://www.bigee.net/en/policy/guide/appliances/package/14/#gpp-specific-measures
http://www.bigee.net/en/policy/guide/appliances/package/14/#gpp-specific-measures
http://bpie.eu/epc_2014.html#.VjdjT66rQxc
http://www.epbd-ca.org/Medias/Pdf/CA3-BOOK-2012-ebook-201310.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0091&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0091&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:EN:PDF
http://www.seai.ie/Your_Building/BER/BER_Assessors/Technical/DEAP/Introduction_to_DEAP_for_Professionals.pdf
http://www.seai.ie/Your_Building/BER/BER_Assessors/Technical/DEAP/Introduction_to_DEAP_for_Professionals.pdf


 

 

23 
 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/ՇԷԱՀ%20Public%20Cons

ultation.pdf 

 ԷՄԳ քաղաքական ուղիներ, 2010 թ. Շենքերի Էներգաարդյունավետության 

սերտիֆիկացում, Էներգետիկ արդյունավետությունը բարելավելու 

քաղաքական գործիք: Հասանելի է՝ 

https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/buildings_certificatio

n.pdf 

 ՄԱԶԾ-ԳԷՖ, 2010. Հայաստանում շենքերի էներգաարդյունավետության ԵՀ-ի 

հրահանգը: 

 ՄԱԶԾ-ԳԷՖ, 2012. Նախատիպ բնակելի շենքերի նախագծի ելակետային և 

առաջարկվող տարբերակների միջև համեմատությունն ու էներգետիկ 

անձնագրի կազմումը  

 ՄԱԶԾ-ԳԷՖ, 2014.  Հայաստանի Հանրապետության բազմաբնակարան 

պանելային շենքերի էներգաարդյունավետության բարձրացման ներուժ: 

Հավելված 1: Հայաստանում տիրող իրավիճակի ակնարկ 

Հայաստանն արդեն սկսել է իրականացնել մի շարք նախաձեռնություններ և 

պատրաստում է շենքերի սերտիֆիկացման  համակարգ: Այդ 

նախաձեռնությունները ներառում են մի շարք միջոցառումներ` ուղղված տարբեր 

տարրերի, իսկ  էներգաարդյունավետության սերտիֆիկացման  սխեման կարող է 

աջակցել ընդհանուր համակարգի զարգացմանը: Նրանք կարող են միասին 

աջակցել  նոր համակարգի զարգացմանն ու իրականացմանը չանտեսելով 

սեյսմակայունության խնդիրները և աջակցելով  էներգաարդյունավետության:  

Ցուցադրում 

«Շենքերի էներգաարդյունավետության բարձրացում» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ/00059937 

ծրագիրն աջակցում է  շենքերի սերտիֆիկացման  ցուցադրմանը: Այս ծրագիրը 

պարբերաբար տվյալներ է հավաքել և աշխատել է սերտիֆիկացման  

զարգացման, ինչպես նաև նախագծման հետ, ինչը որպես հիմք կարող է 

հանդիսանալ այլ շենքերի սերտիֆիկացման համար կամ կարող է հարմարեցվել 

ազգային համակարգում: 

Շինարարության ոլորտի մասին տվյալները հավաքագրվել են ՄԱԶԾ-ԳԷՖ 

Ծրագրի շրջանակներում,  շենքերի և ամբողջ համակարգի  արդիականացման  

համար: Մշակված ձևաչափը ներառում է բազմաթիվ տարրեր ԵՄ գործող 

համակարգերից  և հիմնականում հիմնված է Եվրոպական Կենցաղային 

պիտակավորման և Ռուսական չափման համակարգի վրա A++-ից մինչև E 

սանդղակով: ՄԱԶԾ-ԳԷՖ փորձագիտական թիմի կողմից մշակված  

«Էներգախնայողություն. Շենքի էներգետիկ անձնագիր. Հիմնական դրույթներ. 

Տիպային ձև» ՀՍՏ 362-2013 ստանդարտը 2014թ.-ի  հունվարի 1-ին ընդունվել է 

որպես կամավոր ազգային ստանդարտ:  

Այս ստանդարտը հանդիսանում է շենքերի էներգաարդյունավետության 

դասակարգման կանոնները սահմանող գլխավոր նորմատիվ փաստաթղթերից 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/EPBD%20Public%20Consultation.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/EPBD%20Public%20Consultation.pdf
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/buildings_certification.pdf
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/buildings_certification.pdf
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մեկը: Այն նպաստում է հանրային և բնակելի շենքերի  էներգետիկ անձնագրի ու 

էներգաարդյունավետության պիտակավորման կիրառման ամրապնդմանը  և  

ներդրմանը, որի նպատակը շենքերի էներգաարդյունավետության բարձրացումն 

է:  Ընդունված ստանդարտի հիման վրա, ՄԱԶԾ-ԳԷՖ ծրագիրն իրականացրել է 

15 բնակելի շենքերի էներգետիկ անձնագրերի և սերտիֆիկատների կազմումը և 

մի մասի էներգաարդյունավետության  բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների 

իրականացումը: Հաշվի առնելով, որ Հայաստանում քաղաքային բնակարանային 

ֆոնդի մեծ մասը կառուցվել է խորհրդային ժամանակաշրջանում տիպային 

նախագծերով, այդ շենքերի իրականացված ԷԱ-ն միջոցառումները և տրված 

սերտիֆիկատները հանդես գալով որպես ցուցադրական ծրագրեր,  հետագայում 

կիրականացվեն  այլ նույնատիպ շենքերի սեփականատերերի կողմից: 

ՄԱԶԾ-ի ծրագրից քաղված դասերը կարող են գլխավոր տեղը զբաղեցնել 

Հայկական էներգաարդյունավետության սերտիֆիկացման  համակարգի 

զարգացման մեջ,  հատկապես, եթե դա զուգորդված է Եվրոպական միության 

առավել առաջադեմ անդամ պետությունների միջազգային լավագույն փորձից 

քաղած դասերի հետ: Ինչպես նաև սերտիֆիկատները, հաշվարկային 

ընթացակարգերի և այս ցուցադրական նախագծից քաղած հայկական փորձը, 

պետք է սերտիֆիկացման  համակարգի զարգացմանը ծառայի որպես 

կենտրոնական տարր: 

Հաշվարկման ընթացակարգերը: 

Հայաստանում ստանդարտներից շատերը  հիմնված են տարածաշրջանի 

ընդհանուր ստանդարտների և որոշ դեպքերում ռուսական ստանդարտների վրա: 

Որոշ ստանդարտներ, սակայն, սահմանվել և հարմարեցվել են ազգային 

պայմաններին և կոմիտեներին: 

Ամենակարևոր նորմերը դա  Հայաստանի (ՀՀՇՆ) և ԽՍՀՄ-ի ՊետՇինի 

(ՍնիՊ) կողմից սահմանված շինարարական նորմերն են: Շենքերի 

Էներգաարդյունավետության սերտիֆիկացման  ամենակարևոր նորմերի ցանկը 

բերված է ստորև՝  

 ՀՀՇՆ II-7.01-2011  Շինարարական կլիմայաբանություն: 

 ՇՆՁ II-7.101-98 «ՀՀ կլիմայական պայմաններում բնակավայրերի, շենքերի և 

կառույցների կառուցում»:  

 ՀՀՇՆ II-7.02-95 «Շինարարական Ջերմաֆիզիկա շենքերի պատող 

կոնստրուկցիաների» 

 ՇՆՁ II- 7.102-98 «Շինարարական Ջերմաֆիզիկա շենքերի պատող 

կոնստրուկցիաների»; 

 ՀՀՇՆ II-8.03-96 (МСН 2.04-05-95) Արհեստական և բնական լուսավորում; 

 ՀՀՇՆ IV-12.02.01-04 Ջեռուցում, օդափոխում և  օդի լավորակում; 

 ՍՆիՊ 2.03.13-88 Հատակներ; 

 ՍՆիՊ 2.08.01-89 Բնակելի շենքեր; 

 ՍՆիՊ 2.08.02-89 Հանրային շենքեր ու կառույցներ; 

 ՍՆիՊ 2.09.04-87 Վարչական և բնակելի շենքեր; 
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 ՍՆիՊ 3.04.01-87 Մեկուսացված և դեկորատիվ ծածկույթներ. 

Շենքերի էներգաարդյունավետության  սերտիֆիկացման  ստանդարտը 

անխուսափելիորեն պետք է համախմբի այս ստանդարտներից շատերի 

կանոնները, քանի որ այն տեղ է գտել ԷԱՍ-ի շրջանակներում ՄԱԶԾ-ի 

ցուցադրական ծրագրում և ՍԵԿ-ի աշխատանքում: Էներգետիկ սերտիֆիկացման  

որոշ տարրեր չեն կարող ծածկվել գործող նորմերով, քանի որ անհնար է նրանց  

միավորումը: 

Հուսալի կառուցվածքի հետագա զարգացումը կարող է մշակվել 

համատեղելով գործող հայկական և ՍՆիՊ ստանդարտները ԱԵ ազգային 

ստանդարտների և ՍԵԿ-ի կողմից մշակված ստանդարտների հետ, կապված 

Եվրամիության ՇԷԱՀ-ի օրենսդրության իրականացման հետ՝ աջակցելով 

Հայաստանի պարտավորությանը նման համակարգերի իրագործման 

գործընթացում: 

Էներգաարդյունավետության առկա իրավական դաշտը  

Իրավական դաշտում Հայաստանը տարբեր տեսակի տարրեր ունի: Նրանք 

պետք է որպես հիմք հանդիսանան շենքերի էներգաարդյունավետության 

սերտիֆիկացման  սխեմայի իրագործման մեջ: Կարևոր է, որ շենքերի 

էներգաարդյունավետության սերտիֆիկացման  նոր սխեման ստեղծվել է ստորև 

թվարկված առկա նախաձեռնություններին աջակցելու նպատակով: Այս 

նախաձեռնություններից մի քանիսը  նաև կարող են ծառայել որպես իրավական 

դաշտի և էներգաարդյունավետության սերտիֆիկացման  համակարգերի 

զարգացման  համար  նախատեսված ներդրում: 

«Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքը 

2001 թ-ին ընդունված «Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքը կարգավորում է 

Հայաստանի էներգետիկ ոլորտը: Օրենքը նախատեսում է էներգետիկ շուկայում 

տարբեր շահագրգիռ կողմերի դերն ու պարտականությունը և հայկական 

էներգետիկ ոլորտում սահմանում է չորս հենասյուն, որոնցից մեկը հանդիսանում 

է վերականգնվող էներգետիկայի և էներգաարդյունավետության օգտագործումը: 

Մյուս հենասյուներն են՝  Միջուկային էներգետիկան, էներգառեսուրսների 

դիվերսիֆիկացումը և  տարածաշրջանային ինտեգրումն ու   

համագործակցությունը: 

Այսպիսով, նոր էներգաարդյունավետության սերտիֆիկացման  համակարգը 

պետք է նպաստի երկրում ԷԱ-ն բարելավմանը, այլ ոչ թե տնտեսության համար 

խնդիրներ ստեղծի: Նոր ԷԱՍ համակարգը պետք է նպաստի և՛ 

էներգաարդյունավետության բարելավմանը և՛ նոր ու գոյություն ունեցող շենքերի 

վերականգնվող էներգիայի ինտեգրման աղբյուրների բարելավմանը: 

«Էներգաարդյունավետության և վերականգնվող էներգետիկայի 

մասին» ՀՀ օրենքը  
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2004 թ.-ին ընդունված ԷԱ և ՎԷԱ մասին օրենքը, սահմանում է 

էներգաարդյունավետության տարբեր սկզբունքներ և վերականգնվող 

էներգետիկայի աղբյուրների օգտագործումը: 

Էներգաարդյունավետությունն ու վերականգնվող էներգետիկան  պետք է 

աջակցեն տնտեսական աճին, մեծացնեն էներգետիկ անկախությունը, 

բարձրացնեն էներգետիկ անվտանգությունը, նպաստի նոր շուկաների 

զարգացմանը, ինչպես նաև բարելավի շրջակա միջավայրի խնդիրները: 

Ինչ վերաբերում է էներգետիկ սերտիֆիկացմանը, սույն օրենքի առավել 

կարևոր տարրերին է վերաբերում Հայաստանում էներգաարդյունավետության 

վերջնական օգտագործումը և վերականգնվող էներգետիկայի ներդրման տարբեր 

աջակցությունները: Նոր էներգաարդյունավետության սերտիֆիկացման սխեման 

պետք է ուղղակիորեն աջակցի այս օրենսդրության նպատակներին: 

 ՀՀ Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ազգային 

ծրագիր  

ՀՀ Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ազգային 

ծրագիրը ընդունվել է համաձայն ՀՀ կառավարության 2007 թվականի հունվարի 

18-ի № 2 արձանագրային որոշման: Ծրագիրը կոնկրետ թիրախներ է 

նախատեսում շենքերի Էներգաարդյունավետության բարելավման համար՝ 

առանձնակի ուշադրություն դարձնելով ջերմամեկուսացման վրա: 

 Էներգախնայողության գործողությունների ծրագիր (առաջին փուլ 

2011-2013թթ.)  

Առաջին ԷԳԾ –ն հաստատվել է ՀՀ կառավարության 2010 թ. նոյեմբերի 4-ի  
նիստի N 43  արձանագրային որոշմամբ՝  Էներգաարդյունավետության մասին ԵՄ 
հրահանգի (հրահանգ 2002/91/ԵՀ) պահանջներին համանման սկզբունքների 
հիման վրա: 

Այս ծրագիրը մի շարք գործողություններ է նախանշում՝ սպառման բոլոր 

ոլորտներում 2011- 2013թթ էներգետիկ արդյունավետությունը բարելավելու 

նպատակով: Ինչպես բնակելի շենքերը, այնպես էլ հանրային ոլորտի (երրորդային 

սեկտորի) շենքերը այս գործողությունների ծրագրում գլխավոր մաս են կազմում: 

Գործողությունների ծրագիրը, ի թիվս այլ տարրերի, նախատեսում է 

ժամանակակից քաղաքականության ներգրավումը՝ էներգաարդյունավետության 

բարձրացման,   ֆինանսական նախաձեռնություններին աջակցության  գործում: 

Ինչ վերաբերում է շինարարության ոլորտին, ապա ԷԳԾ-ն նախատեսում է 
հետևյալ գործողությունները. 

- ՀՀ շինարարական նորմերի մշակում՝ հաշվի առնելով շենքերի էներգետիկ 
բնութագրերը, 

- ստանդարտների և հաշվարկման մեթոդաբանության մշակում՝ շենքերի 
էներգետիկ բնութագրեր կազմելու համար 

- կարողությունների զարգացմանն ուղղված գործունեությունների 
իրականացում՝ նոր ստանդարտների կիրարկման համար, 
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- ստեղծել որակի ապահովման/հսկողության ստանդարտներ՝  
էներգաարդյունավետության սերտիֆիկացմանն աջակցելու նպատակով 

- տեղեկատվական արշավներ. 
 
Այս կետերից շատերը կարող են նպաստել (կամ նրանց իրականացմանը 

կարող է նպաստել) շենքերի էներգաարդյունավետության սերտիֆիկացմանը: 
Կարևոր է նաև այն, որ մի համակարգի ստեղծումը կապահովի 
համագործակցություն այլ նախաձեռնությունների միջև՝ միջոցառումների այս 
փաթեթի շրջանակներում և այն նպաստում է կարողությունների զարգացմանը՝ 
որպես ԷԳԾ-ի առաջնահերթություններից մեկը: 

 
Հայաստանի երկրորդ Էներգաարդյունավետության 

գործողությունների ազգային ծրագիր 

ՀՎԷԷ հիմնադրամը՝ դոնոր կազմակերպությունների աջակցությամբ սկսեց 

մշակել երկրորդ ԷԳԾ-ն 2015 թ-ին: 2-րդ ԷԳԾ-ի նպատակն է մշակել ավելի հստակ 

թիրախներ և քաղաքականություններ՝ հիմնված հավաքագրված վիճակագրական 

տվյալների և 1-ին ԷԳԾ-ի իրականացման ժամանակ 2010-2013 թթ. ձեռք բերած 

փորձի վրա՝ այդ թվում նաև շենքերում էներգախնայողության միջոցառումների: 

Ըստ ՀՀ ԷԲՊՆ կողմից տրամադրված տեղեկատվության, 2-րդ ԷԳԾ-ն նաև 

կնախատեսի շենքերի սերտիֆիկացման սխեմայի և էներգաարդյունավետության 

նվազագույն պահանջների մշակում: 

 

Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին ՀՀ 

օրենքի փոփոխություն 

Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին ՀՀ օրենքում  

փոփոխությունների և լրացումներ կատարելու մասին օրենքը ներկայումս 

խորհրդարանում է: Այս օրենքը, ի թիվս այլ հարցերի, կդրդի իշխանություններին 

սահմանել  սերտիֆիկացման կանոններ և շենքերի համար այլ 

էներգախնայողության միջոցառումներ: Այն նաև կնպաստի վերականգնվող 

էներգիայի կարգավորմանն ու պահանջարկի բարձրացմանը: 

Այս նոր կանոնակարգը կամ վերանայված Էներգախնայողության և 

վերականգնվող էներգետիկայի մասին ՀՀ օրենքը կկազմի շենքերի 

էներգաարդյունավետության սերտիֆիկացման կանոնների մշակման հիմքը: 

Ենթադրվում է, որ այս օրենքը կընդունվի 2016 թ., և որ այն կարող է ծառայել 

որպես շենքերի էներգաարդյունավետության սերտիֆիկացմանն աջակցող  

Շենքերի էներգաարդյունավետության մասին տեխնիկական 

կանոնակարգի նախագիծ 

Ըստ  ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության( ՀՀ 

ԷԲՊՆ)  կողմից երկրորդ առաքելության ընթացքում տրամադրված 

տեղեկատվության, վերջինս արդեն նախաձեռնել է ՇԷԱՀ տեղափոխումը 
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ազգային օրենսդրություն՝ որպես տեխնիկական կանոնակարգ. ՀՀ էներգետիկայի 

նախարարության ներկայացուցիչները նաև հաստատեցին, որ ՇԷԱՀ 

իրականացումը համապատասխանում Հայաստանի ռազմավարական 

նպատակներին և չի հակասում Եվրասիական տնտեսական միության 

նպատակներին: 

Այսպիսով, պարտադիր սերտիֆիկացման սխեման կարող է ներդրվել 

Հայաստանում, երբ Էներգաարդյունավետության և վերականգնվող 

էներգետիկայի մասին օրենքի փոփոխությունները (տես վերևի ենթաբաժնում), և 

շենքերում էներգաարդյունավետության տեխնիկական կանոնակարգի 

նախագիծը հաստատվի: 

Ազգային ստանդարտ ՀՍՏ 362-2013 Էներգախնայողություն. Շենքի 

էներգետիկ անձնագիր. Հիմնական դրույթներ  

2016 թ փետրվարի դրությամբ ՀՍՏ 362-2013 կամավոր ստանդարտ է, որը 

պաշտոնապես ներկայացնում է հաշվարկման մեթոդաբանությունը և 

Հայաստանում շենքերի էներգետիկ սերտիֆիկացման ձևը: Այս ստանդարտը 

գլխավորապես մշակվել է ՄԱԶԾ/ԳԷՖ Շենքերի էներգետիկ 

արդյունավետության բարձրացում  ծրագրի կողմից, որը շենքերի 

էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված մի շարք ցուցադրական 

նախագծեր է իրականացրել  և էներգետիկ սերտիֆիկատներ է թողարկել այդ 

շենքերի համար (Տես վերևում Ցուցադրում   բաժինը՚): 

Որպես սերտիֆիկացման սխեման խթանող հաջորդ քայլ` ՄԱԶԾ-ԳԷՖ 

Ծրագիրն առաջարկել է շինարարական ընկերություններին նման վկայականներ 

տրամադրել անվճար: Սակայն առանց ՀՀ կառավարության կողմից նոր շենքերի 

համար սահմանված էներգաարդյունավետության նվազագույն պահանջների 

շատ քիչ ընկերություններ հետաքրքրություն ցուցաբերեցին ստանալ վկայական՝ 

նույնիսկ անվճար: 

Շենքերի էներգաարդյունավետության մասին տեխնիկական կանոնակարգի 

ընդունումից հետո այս ստանդարտը կարող է ներկայացվել որպես որոշակի 

տեսակի շենքերի համար պարտադիր՝ ըստ ՀՀ կառավարության որոշման: 

Հավելված 2: ԵՄ լավագույն փորձը, օրինակներ և  քաղված դասեր 

Շատ Եվրոպական երկրներ, մասնավորապես նախկին Սոցիալիստական 

ճամբարի երկրները, վերջերս նույն իրավիճակում են եղել, ինչպիսին Հայաստանն 

է՝ նմանատիպ շենքերի տեսակներով և նմանատիպ օրենսդրության արագ 

իրականացման  անհրաժեշտությամբ:  

Շատ մեծ փորձ է արդեն հավաքվել ԵՄ անդամ պետություններում վերջին 20 

տարիների ընթացքում: 2002 թ. շենքերի էներգաարդյունավետության ԵՄ 

հրահանգի (ՇԷԱՀ) ընդունումից և 2010 թ. վերջինիս լրամշակումից ի վեր սա է 

եղել համապարփակ համագործակցային քաղաքականության և զարգացման 

թիրախը, այդ թվում՝ շրջանակների և ստանդարտների զարգացման գործում: 
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Այսպիսով, լավագույն փորձերի հիման վրա  կարելի է կազմել դասերի մի լայն 

շրջանակ: 

Արդեն մոտ 30 տարի է շենքերի սերտիֆիկացման սխեմաները գոյություն 

ունեն որոշ եվրոպական երկրներում, և ներկայումս բոլոր 28 անդամ երկրները 

կատարել  են Շենքերի էներգաարդյունավետության ԵՄ հրահանգի (ՇԷԱՀ) 

պարտադիր Էներգաարդյունավետության սերտիֆիկացման (ԷԱՍ) պահանջները 

և, հետևաբար, սահմանել են շենքերի էներգաարդյունավետության 

սերտիֆիկացման սխեմաներ (BPIE, 2010): Այս երկրների քաղած դասերը և ձեռք 

բերած փորձը կարող է օգտագործվել որպես լավ փորձի օրինակ այն երկրների 

համար, որոնք մտադիր են կիրառել շենքերի սերտիֆիկացման սխեման: 

ԵՄ-ում շենքերի էներգետիկ սերտիֆիկատները մշակվել են որպես 

առանցքային քաղաքական գործիքներ՝ որպեսզի աջակցեն 

կառավարություններին և շինարարության ոլորտին՝ նվազեցնել էներգիայի 

սպառումը իրենց բնակարանային ֆոնդում: 

Բոլոր անդամ երկրներում դրանք հաստատվել են որպեսզի բարելավեն նոր 

և գոյություն ունեցող շենքերի էներգետիկ բնութագրերը  և նվազեցնեն շենքերում  

CO2 արտանետումները: Լրացուցիչ ուղղակի օգուտները ներառում են 

բնապահպանական օգուտները և էներգետիկ հարցերի շուրջ հանրային 

իրազեկության բարձրացումը: Նրանց նպատակ է նաև նվազեցնել էներգիայի 

դիմաց վարձավճարները բնակիչների համար և բարելավել  շենքերի տվյալները: 

Սերտիֆիկացման սխեման, ընդհանուր առմամբ, օգտագործվում է որպես 

գործիք՝ շենքերի էներգաարդյունավետության առավելությունների մասին 

իրազեկումը խթանելու և բարձրացնելու համար: Այս սերտիֆիկատները նաև 

օգնում են էներգաարդյունավետությունը քաղաքական օրակարգ մտցնել և 

բնակարանային ֆոնդի մասին տեղեկատվություն տրամադրել  որոշում 

կայացնողներին: Շենքերի էներգետիկ սերտիֆիկատների մշակման 

մեթոդաբանությունները, սովորաբար, ներառում են 

էներգաարդյունավետությունը փաստաթղթավորման և էներգախնայողության 

ներուժի գնահատման պահանջը, երբ շենքերը վաճառվում կամ վարձակալվում 

են, ավելի մեծ հասարակական շենքերի համար դա պահանջ է: Բացի այդ, 

սերտիֆիկատները օգտագործվում են նորմերի պահանջներին 

համապատասխանությունը կամ ավելի բարձր ցուցանիշների ապահովումը նոր 

շենքերի շինարարության մեջ հաստատելու համար: 

Բոլոր եվրոպական համակարգերը հավակնոտ են` տարեկան տասից 

հարյուր հազարավոր շենքեր են սերտիֆիկացում: Այնուամենայնիվ, շատ երկրներ 

պայքարել են էներգաարդյունավետության սերտիֆիկատների զարգացման դեմ և 

չափազանց հավակնոտ համակարգերի իրականացումն ընթացել է 

ուշացումներով: 

Սերտիֆիկացման համակարգի պլանավորում 
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Սերտիֆիկացման հաջողված համակարգը պետք է հիմնված լինի տվյալ 

երկրում ակնկալվող օգուտների և անդամ երկրների կողմից ընդունված 

էներգաարդյունավետության հավաստաստագրերի համակարգերի վրա, որոնք 

հաջողությամբ իրականացվել են հիմնական շահագրգիռ կողմերի հետ 

համագործակցելով: Լավ գործող կառավարման ծրագրերը, որոնք ներառում են 

վերահսկողության և մոնիտորինգային համակարգերը  հիմքն են հանդիսացել 

անդամ երկրների սերտիֆիկացման համակարգերի համար: Համակարգերի 

նպատակն է էներգաարդյունավետության սերտիֆիկատների միջոցով 

բարձրացնել շենքերի էներգախնայողության դերը շուկայում: 

Բոլոր եվրոպական երկրները, որոնք հաջողությամբ իրականացրել են 

սերտիֆիկացման սխեման, իրենց համակարգերն   աշխատեցնելիս հետևել են 

որոշ հիմնական քայլերի՝ պլանավորել, իրականացնել, վերահսկել և գնահատել 

(ՄԷԳ քաղաքականություն ուղիները, 2010): 

Անդամ երկրների հավաքական եզրակացությունն կայանում նրանում, որ 

էներգաարդյունավետության սերտիֆիկատների սահմանման ու կիրառման 

ժամանակ անհրաժեշտ է իրականացնել  տարբեր մակարդակների 

վերահսկողություն, օրինակ` կանոններ և սխեմայի հավակնություններ սահմանող  

քաղաքական մարմին, ամենօրյա(մշտական) կառավարում, սերտիֆիկատների, 

տվյալների հավաքագրման և որակի վերահսկման համար պատասխանատու 

խորհրդատուներ, (ՀԳ ՇԷԱՀ, 2007 թ.): 

Սխեմայի արդյունավետ իրականացման համար այս գործառույթները պետք է 

աշխատեն միասին: Տես  ստորև բերված գծապատկերը. 

 

 

 

 

 

 

Նկ. A2.1: Շենքի էներգաարդյունավետության սերտիֆիկացման սխեմայի անհրաժեշտ 

գործառույթները (Աղբյուր: ՀԳ ՇԷԱՀ, 2007) 

Ծրագրի հաջողությունն ապահովելու համար պետք է համոզվել, որ 

իրականացման պլանի յուրաքանչյուր քայլը մանրակրկիտ պլանավորվել է և դրա 

համար իրատեսական ժամկետներ են սահմանվել, նաև հաշվի առնել այն, որ 

բոլոր շահագրգիռ կողմերը պետք է պատրաստ լինեն և ցանկանան աջակցել 

ամուր և հաջողակ սերտիֆիկացման սխեմայի մեկնարկին: Որոշ հատուկ 

դրույթներ նկարագրված են ստորև: 

 Լիազորությունների շրջանակների սահմանում: Սերտիֆիկատի 

սխեմայի ընտրությունը և սահմանման ձևը, պետք է վերահսկվի սխեմայի 

Օրենսդրություն, կանոններ 

Վարչակազմ 

Վարչական կազմակերպչական 

աղյուսակ 

Տվյալների հավաքագրում Ամենօրյա կառավարում Որակի վերահսկում 

Շենքի 

սերտիֆիկացում 
Շենքի 

սերտիֆիկացում 

Շենքի 

սերտիֆիկացում 

Շենքի 

սերտիֆիկացում 

Շենքի 

սերտիֆիկացում 
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զարգացման վաղ փուլերում: Սխեման պետք է արտացոլի երկրների 

թիրախները և տեղական պահանջները՝ հաշվի առնելով շինարարական 

տեսակները, շինարարական նորմերի պահանջները և ստանդարտները: 

 Քաղաքականության շրջանակների և գործողությունների ծրագրի 

սահմանում: Երբ սխեմայի պահանջները սահմանված են, անհրաժեշտ է 

համոզվել, որ համապատասխան շահագրգիռ կողմերի միջև համակարգումը 

և համագործակցությունը, այդ թվում նաև` պետական կառավարման 

մարմինները և հիմնական դերակատարները ճիշտ տեղերում են: 

Սերտիֆիկացման գործընթացը պետք է իրականացվի հստակ ՝ փուլերով, 

ժամանակահատվածներով, բաշխված առաջադրանքներով և 

հանձնարարականների համար պատասխանատվությամբ ռազմավարության 

շրջանակներում: Այս փուլում մի խումբ բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ 

համապատասխան գերատեսչություններից պետք է գործեն որպես 

իրականացնող խումբ և վերահսկեն գործողությունների ծրագրի ընդունումը: 

 Անհրաժեշտ ռեսուրսների ապահովում: Էներգաարդյունավետության 

սերտիֆիկացման հետ կապված ԵՄ անդամ երկրների փորձը ցույց է տալիս, 

որ կարևոր է պլանավորել և անհրաժեշտ ռեսուրսներ հատկացնել նախքան 

սխեման իրականացնելը՝ համոզվելու համար, որ ժամկետները հաշվի են 

առնված: Դրանք ներառում են տեխնիկական և վարչական ռեսուրսներ, 

որոնք հատկացված են ինստիտուցիոնալ, ֆինանսական և մարդկային 

ռեսուրսների վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման համար: 

 Վերապատրաստման համար ռեսուրսների ապահովում: Շենքի 

վարկանիշային ծրագրի բարձր չափանիշների և որակի ապահովման համար 

պահանջվում են մի շարք հմտություններ:  Որպեսզի շենքի վարկանիշային 

սխեման գործուն լինի, հարկավոր են հետևյալ ռեսուրսները ինչպիսիք են ՝ 

գնահատողների` շենքի գնահատում իրականացնելու համար անհրաժեշտ 

հմտությունները և գիտելիքները ապահովող ուսումնական նյութերը, ինչպես 

նաև սերտիֆիկատների որակի ապահովումն ու վերահսկողությունն 

իրականացնող մարմինները:  

 Իրազեկության բարձրացում: շինարարության ոլորտի հետ առնչվող բոլոր 

շահագրգիռ կողմերին պետք է տրամադրվի համապատասխան խորհուրդներ 

և տեղեկատվություններ : Դրա համար անհրաժեշտ է իրականացնել 

տեղեկատվական արշավներ, որոնք անհատական խորհրդատվություն և 

տեխնիկական տեղեկատվություն կապահովեն` շահառուների և հանրության 

համար շենքերի էներգաարդյունավետության սերտիֆիկացման 

առավելությունների լուսաբանման համար: Հիմնական շահագրգիռ կողմերը 

ներառում են շինարարական նախագծողների և շինարարների, անշարժ 

գույքի, իրավաբանական և ֆինանսական ոլորտի ներկայացուցիչներ, 

սեփականության մենեջերներ, շենքերի սեփականատերերի և անշարժ գույքի 

վաճառքի և վարձակալման մեջ  ներգրավված կողմեր: 

 Տվյալների հավաքագրում, վերանայում և տարածում: Ընդգրկուն, 

տվյալների հավաքագրում ներառող, կառավարման համակարգը, կարևոր է 

սերտիֆիկացման գործընթացի մոնիտորինգի և վերանայման ժամանակ և 

սխեմայի օգուտները էներգաարդյունավետության տեսանկյունից 
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հասկանալու համար: ԵՄ անդամ երկրները մշակել են տվյալների 

հավաքագրման տարբեր համակարգեր, սակայն, կենտրոնացված 

հավաքագրված տվյալներ ունենալը պարտադիր քայլ է սերտիֆիկացման 

հաջողված համակարգի համար:  

 Որակի և համապատասխանության գնահատում: Որակի ապահովման 

համակարգը, որպես սերտիֆիկացման սխեմայի մաս, պետք է ներառի 

սերտիֆիկացնողների ու աուդիտորների վերապատրաստումը և պետական 

քննությունները: Համակարգի պահանջների իրականացումը ապահովելու 

համար կարևոր է   աջակցել գնահատողներին որակյալ ծառայությունների 

մատուցման գործում  

 Արդյունքների հաղորդում: Սերտիֆիկացման սխեմայի մասին 

իրազեկվածության մակարդակը բարձրացնելու և համոզվելու համար, որ 

շինարարության ոլորտը վստահում է համակարգին,  կարևոր է  

սպառողներին և շահագրգիռ կողմերին  ապահովել տեղեկություններով, 

որոնք հավաքվել են շենքերի գնահատման արդյունքում: 

Այս տեղեկատվությունը կարող է լինել ծախսերի խնայողությունների, 

պահանջվող ներդրումների, իրագործելիության  և շինարարական 

բարելավումների վերաբերյալ խորհրդատվություն: 

 Սխեմայի գնահատում: Սերտիֆիկացման սխեման գործարկելուց հետո, 

երկրները կարող են փորձել  առավելագույնի հասցնել համակարգից ստացվող 

օգուտները՝ համեմատելով արդյունքները և սկզբնական նպատակները: 

Ուշադրություն պետք է դարձնել շենքերի գնահատման 

համապատասխանության որակի վրա: Հաշվարկման մեթոդաբանությունները 

կարող են օգնել այս գործընթացում: 

 Անհրաժեշտ ձևով սխեմայի հարմարեցում: Սերտիֆիկացման սխեմայի 

օգնությամբ  կարելի է գնահատել լրացուցիչ բնապահպանական խնդիրներ, 

ինչպիսիք են, օրինակ, հողի և ջրի օգտագործումը, կայուն նյութերը, 

թափոնների վերամշակումը, էկոլոգիան, վերամշակվող նյութերը և այլն: Շատ 

եվրոպական սերտիֆիկացման սխեմաներ հաշվի են առնում այս լրացուցիչ 

բնապահպանական գործոնները և օգտագործում են կենսափուլը և այլ՝ 

շենքերի բնապահպանական գնահատման համակարգերը՝ որոշելու շենքի 

լիարժեք ազդեցությունը էներգիայի օգտագործման վրա: 

Օրինակ: Էներգաարդյունավետության սերտիֆիկացման ԷԱՍ 

պլանավորում և իրականացում Իռլանդիայում և Պորտուգալիայում 

Պորտուգալիան և Իռլանդիան մշակել են ԷԱՍ  հաջողված համակարգեր՝ 

հիմնված  վերոնշյալ սկզբունքների վրա: Վերջիններս լիովին իրականացրել են 

ԷԱՍ  պահանջները, որոնք սահմանված են ՇԷԱՀ-ում և բարձրորակ 

սերտիֆիկացման սխեմաների գերազանց օրինակներ են, որոնք 

էներգաարդյունավետության վարկանիշ են ապահովում ինչպես նոր այնպես էլ 

գոյություն ունեցող շենքերի համար: Երկու երկրներն էլ օգտագործում են ԷԱՍ  

սխեմաները՝ իրենց բնակարանային ֆոնդի էներգաարդյունավետության 

փոխակերպման համար: 
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Իռլանդիայում, ԷԱՍ  համակարգի (կոչվում է Շենքի էներգետիկ վարկանիշ) 

իրականացման ժամանակ ձեռք բերված փորձը ցույց է տալիս, որ մանրակրկիտ 

պլանավորումն ու իրատեսական ժամկետներն ապահովում են  հաջող 

սերտիֆիկացման սխեմա: 2003 թ.-ին, Իռլանդիան հիմնեց համատեղ 

աշխատանքային խումբ՝ ՇԷԱՀ իրականացմանն աջակցելու համար, որի կազմում 

էին գերատեսչություններից և գործակալություններից բարձրաստիճան 

պաշտոնյաներ: Այս աշխատանքային խմբի անդամները հեշտացրել էին 

համագործակցությունը արդյունաբերության և այլ հիմնական շահառուների հետ, 

որպեսզի սերտիֆիկացումն իրականացվի կազմակերպված, ծրագրված և 

ժամանակին, ինչը էական դեր խաղաց սերտիֆիկացման սխեմայի ներդրման 

գործում Հանրային իրազեկման մակարդակը բարձրացվեց հանրային 

մասնակցության և արշավների շնորհիվ: Սխեման պատրաստում և 

հավատարմագրում է գնահատողներին, որպեսզի  ապահովի բարձրորակ  

հսկողություն: Նորակառույցներում ճարտարապետներն ու նախագծողները  

որպես նախագծման գործիք  էներգաարդյունավետությունը  շենքի նախագծման 

պլանավորման գործընթացում  ինտեգրելու համար օգտագործում են նույն 

գնահատման ընթացակարգը՝ հետագայում վաղ փուլերում շենքի 

սերտիֆիկացմանն աջակցելու համար: 

Պորտուգալիայում սերտիֆիկացման համակարգի հիմնական նպատակը 

էներգախնայողությունն էր՝ միևնույն ժամանակ ապահովելով հարմարավետ 

կլիմա և համապատասխան օդի որակ շենքի ներսում: Կազմվեց հանձնաժողով, 

որպեսզի ստեղծի մի համակարգ, որը կաջակցի ԷԱՍ նպատակներին և 

գործնական իրականացմանը: Պորտուգալիայի էներգետիկ գործակալությունը 

(ADENE) հետազոտական ինստիտուտների, մասնագիտական միությունների, 

համալսարանների և այլ հասարակական ինստիտուտների գլխավոր մասնակիցն 

ու խմբի մենեջերն է: 

Քանի որ, Պորտուգալիան սահմանափակ փորձ ուներ սերտիֆիկացման 

համակարգերում, հանձնաժողովը որոշեց իրականացումը բաժանել երեք փուլերի 

(նկ. 2), որոնք հնարավորություն պետք է տային, որ իրենց սերտիֆիկացման 

համակարգը սահուն տեղայնացվի,  կապահովեն բավարար ուսուցում 

գնահատողների համար և կհամոզվեն, որ տարբեր շուկաների 

ներկայացուցիչներն ու իշխանությունները կազմ և պատրաստ են յուրաքանչյուր 

քայլի: 
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Նկ. A2.2:  Եվրոպական ՇԷԱՀ  փուլային իրականացումը Պորտուգալիայում 2006 թ. 

և 2009 թ.(Աղբյուրը `ՄԷԳ քաղաքականություն ուղիները, 2010): 

Շենքերի տեսակների սերտիֆիկացումը 

Եվրոպայում սերտիֆիկացման սխեմաները գնահատում են բոլոր տեսակի 

շենքերի արդյունավետությունը:  Այս տեսակի շենքերի պիտակների մեծ մասի 

համար հարկավոր է նույնանման կարգավորում և դասավորություն: Ընդհանուր 

առմամբ, Եվրոպայի փորձը  ցույց է տալիս, որ շենքերի բոլոր տեսակների համար 

անհրաժեշտ է գնահատման ծախսերը  սահմանել ցածր՝ միաժամանակ 

պահպանելով բարձր որակ, ճշգրտություն և վերարտադրելիության: Միևնույն 

ժամանակ շատ կարևոր է պահպանել սերտիֆիկատների  բարձր որակը: Հաճախ 

սերտիֆիկացման սխեմայի կառուցվածքը կախված կլինի շենքի չափից, 

կիրառումից և արդյոք այն նոր է, թե գոյություն ունեցող: Բացի այդ, 

սերտիֆիկացման սխեման պետք է ստանդարտացված մոտեցում և գործիքներ 

օգտագործի, ինչպիսիք են հաշվարկման և գրանցման համակարգերը, որոնք 

աջակցում են սերտիֆիկացման ողջ գործընթացին: Չնայած նոր և գոյություն 

ունեցող շենքերի սերտիֆիկատների կիրառումը և մեթոդաբանությունը կարող են 

տարբերվել` երկուսն էլ պահանջում են հաստատուն ընթացակարգեր:  

ԵՄ-ում նոր շենքի էներգաարդյունավետության սերտիֆիկացումը հաճախ 

ցույց է տալիս շինարարական նորմերի հետ նրա համապատասխանությունը,  

նաև հանդիսանալով խթանիչ միջոց այլ շենքերի համեմատ արդյունավետության 

ավելի բարձր չափանիշներին համապատասխանությունը: Բոլոր ԵՄ անդամ 

երկրները նոր կառուցվող շենքերի համար սերտիֆիկատ են  պահանջում հենց 
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կառուցման ժամանակ, որպեսզի ստուգեն շինարարական նորմերի պահանջների 

կատարումը: Սերտիֆիկատը հստակ սահմանում է, թե որ դասին է շենքը 

պատկանում և հետևաբար ցույց է տալիս, թե արդյոք շենքը գերազանցել 

նվազագույն ստանդարտները թե ոչ: Նոր շենքերի սերտիֆիկացումն աջակցել է ու 

հետագայում էլ կարող է աջակցել եվրոպական երկրների կապալառուներին և 

սպառողին՝ գերազանցել նվազագույն ստանդարտները : 

Գոյություն ունեցող շենքերի համար սերտիֆիկացումը կարող է գնահատել 

շենքի էներգետիկ բնութագիրը և տեղեկատվություն տրամադրել շենքի այդ 

տեսակի արդյունավետության վերաբերյալ: Սա հնարավոր է դարձնում տարբեր 

շենքերի  չափանիշները համեմատել, երբ վերջինս վաճառքի է հանված կամ 

վարձակալության է տրվում՝ սպառողի համար ճիշտ ընտրություն կատարելը 

դարձնելով ավելի հեշտ: Խոշոր շենքերի կանոնավոր սերտիֆիկացումը 

հնարավոր է դարձնում բնութագրի փոփոխություններին  հետևելն ու ավելի ճիշտ 

էներգետիկ մոնիտորինգ կատարելուն աջակցելը: Եվրոպական փորձը ցույց է 

տալիս, որ սերտիֆիկատները հեշտացնում են նոր և գոյություն ունեցող շենքերի 

համեմատությունը և դրանով խրախուսում ավելի բարձր 

էներգաարդյունավետություն՝ գոյություն ունեցող շենքերում (ՇԷԱՀ հանրային 

խորհրդատվություն, 2014 թ.): 

Օրինակ: Դանիան պարտադիր շինարարական էներգետիկ պիտակների 

ոլորտում առաջատար է համարվում, որի համակարգը  (Դանիայի էներգետիկ 

պիտակավորման սխեմա գոյություն ունեցող շենքերի համար) գործում է 1997 թ-

ից .: Այս սխեման ծառայել է որպես առաջնային մոդել ՇԷԱՀ կողմից պահանջված  

ԷԱՍ համար: Դանիայի սերտիֆիկատների հաջողության գրավականը նոր և 

գոյություն ունեցող շենքերի  և տարբեր շինությունների տեսակները  հասկանալն 

է և բոլոր կարևոր շահագրգիռ կողմերի հետ համագործակցելը: Գոյություն 

ունեցող շենքերի սերտիֆիկատները չպետք է 5 տարուց ավելի վաղեմություն 

ունենան, և պետք է համապատասխանեն արդյունավետության տասնչորս 

դասերին (բարձրից՝ A1, ցածր՝ G2), իսկ նոր շենքերի սերտիֆիկատները պետք է 

համապատասխանեն շինարարական նորմերի պահանջներին և չպետք է լինեն 

B1 արդյունավետության դասից ցածր: Այսօր շենքերի մեծ մասը  գրանցված են 

կենտրոնական տվյալների բազայում, որտեղ ողջ հիմնական տեղեկատվությունը  

հանրության համար հասանելի է: Այս տվյալների բազան ապահովում է բոլոր 

շահագրգիռ կողմերի անմիջական շփումը: 

 

Պահանջների կատարումը 

Սերտիֆիկացման սխեմաները մշակելիս ԵՄ անդամ երկրների առջև 

ծառացած մեծ մարտահրավերներից մեկը պահանջների կատարումն ապահովելն 

է, երբ շենքը վաճառքի հանելիս ներկայացվում է  սերտիֆիկատը, քանի որ 

գովազդը ստուգելը բարդ է: Սա 2010թ ին լրամշակված ՇԷԱՀ -ի նոր պահանջն է: 

Երկրները գտել են հետևյալ տարբեր ուղիները՝ համոզվելու, որ 

էներգաարդյունավետության սերտիֆիկացումն իրականացվել է մինչև շենքի 

վաճառքի հանվելը՝ 
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 Պահանջել շինարարության վայրում վերահսկողություն  շինարարության 

ընթացքում և դրանից հետո 

 տեսուչների համար համապատասխան վերապատրաստման ապահովում, 

այդ թվում` ստուգում իրականացնելու որակավորման պահանջ 

 պարտադրել դրամական տուգանք 

 կրկնակի սերտիֆիկացում կամ սերտիֆիկացնողի թույլտվության կասեցում 

 սահմանել անկախ կառավարման համակարգեր 

 տեղում  գնահատողների և շինարարների ստուգումներ: 

 

ԷԱՍ որակի ապահովումը և սերտիֆիկացման մեխանիզմները ԵՄ անդամ 

երկրների կողմից համարվում են ամենակարևորը սերտիֆիկացման համակարգի 

հաջող իրականացման գործում, քանի որ սխեմաների հավաստիությունը կարող է 

չեղարկվել, եթե սերտիֆիկատը թերի է, և կխանգարի ԷԱՍ հետագա 

օգտագործմանը  տվյալ երկրում (ՀԳ ՇԷԱՀ, 2013 թ.):  

 Սերտիֆիկացման սխեմայի որակը կախված է մի շարք գործոններից, որոնք 

իրականացման գործընթացի մաս են կազմում, այդ թվում՝ սերտիֆիկացնողների 

որակավորումը, մեթոդական դաշտը և ծրագրային գործիքները, մուտքային 

տվյալների հավաքագրման մոտեցումը և այլն:  

Ստորև բերված նկար A2.3-ը ցույց է տալիս այն քայլերը, որոնց անդամ 

երկրները պետք է հետևեն, որպեսզի ապահովեն սերտիֆիկացման 

մեթոդաբանության պահանջների կատարումը : 
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Նկ. A2.3: ԷԱՍ համակարգերի որակի ապահովման  տարրերը (Ըստ 2010 թ.): 

ԵՄ անդամ երկրները ընդհանուր առմամբ համաձայն են, որ 

սերտիֆիկացնողի իրավասությունը  մեկն է այն առավել ազդեցիկ գործոններից, 

որոնք որոշում են սերտիֆիկատի որակը և արժեքը (ՀԳ ՇԷԱՀ, 2011 թ.)և 28 

անդամ երկրներից 20ը որոշել են սահմանել պարտադիր քննություն, որը կստուգի 

սերտիֆիկացնողի «կոմպետնետության» աստիճանը: Անդամ երկրների ավելի 

քան կեսում սերտիֆիկացնողի վերապատրաստումը պարտադիր պահանջ  է. 

անդամ երկրներում ծրագրեր են ստեղծվում՝ սերտիֆիկացնողների 

շարունակական մասնագիտական զարգացմանն աջակցելու նպատակով: 

Անդամ երկրներն ընտրել են տարբեր մեթոդներ՝ շինարարական նորմերին 

չհամապատասխանող շենքերին տուգանելու համար: Որոշ անդամ երկրներ 

նախընտրում են դրամական տույժ կիրառել, մինչդեռ մյուսները վարչական 

տույժեր են կիրառում, օրինակ, պաշտոնական նախազգուշացում, 

շինարարական թույլտվության կասեցում կամ կրկնակի սերտիֆիկացում կամ 

սերտիֆիկացնողի թույլտվության կասեցում: (BPIE, 2014) 

Օրինակ 

Սերտիֆիկատների պահանջների կատարումը Իռլանդիայում 

Իռլանդիայի աուդիտորական գործընթացը ներառում է երեք տեսակի 

վերահսկողություն պահանջների կատարումն ապահովելու համար, դրանք են` 

1. Շաբաթական տվյալների վերանայում. 

2. Գրասենյակից վերահսկողություն (Desk review) 

3. Փաստաթղթեր և գործնական աուդիտ 

Շաբաթական տվյալների վերանայումը մեծածավալ  գրասենյակային 

համակարգ է, որը վերհանում է անճշտությունները: 

Գրասենյակից վերահսկողության աուդիտի տեսակը միջին ծավալի 

գրասենյակային համակարգ է, երբ մի մասնագետ կատարում է գնահատումների 

փորձաքննություն: Դա կարող է հանգեցնել գնահատողի ծանուցման: Աուդիտը 

(փոքրածավալ) իրականացվում է Իռլանդիայի կայուն էներգետիկայի 

կազմակերպության  նշանակած  գնահատողի կողմից, որը այց է կատարում, և, 

պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում որոշ կարգապահական 

գործողությունները է ձեռնարկում՝ տուգանքի, տույժերի և  համակարգից 

գնահատողի  վերջնական հեռացման տեսքով:  

Տվյալների բազաներ և սերտիֆիկացում 
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Տվյալների բազաների վրա կենտրոնացած համակարգերը նախապայման  են 

հանդիսանում էներգաարդյունավետության սերտիֆիկատների և ձեռք բերված 

տվյալների կառավարման համար: Տվյալների բազաները  նվազագույն ջանքեր ու 

ծախսերը են պահանջում և   թափանցիկության ու խարդախությունների 

կանխարգելման հնարավորություն են ստեղծում: Հետագայում 

էներգաարդյունավետության սերտիֆիկատների դիտարկման անցկացմանը և 

որակի հսկողության գործընթացին աջակցելու համար մինչ օրս 24 անդամ 

երկրներ ստեղծել են կենտրոնացված ԷԱՍ գրանցամատյաններ: Այս 

ռեգիստրները տարբերվում են ըստ հավաքագրված տվյալների, ձևաչափի և 

մուտքի իրավունքի:  Անդամ երկրները կենտրոնական գրանցամատյանները 

համարում են բնակարանային ֆոնդի էներգաարդյունավետության 

համապարփակ տվյալների շտեմարան ստանալու միջոց և նրանք համաձայն են, 

որ կենտրոնական տվյալների բազան հավաքագրված տեղեկությունների 

մոնիտորինգի կարևոր հիմք է հանդիսանում: (ՀԳ ՇԷԱՀ, 2013 թ.): 

Սերտիֆիկացման համար վճարում են շենքերի շահագործողներն ու 

սեփականատերերը, որտեղ ներառված են գրանցման և փորձագետների 

վերապատրաստման ամբողջ փուլի   ծախսերը: Իրենց երկրի բնակարանային 

ֆոնդի վերաբերյալ կառավարություններին մեծ քանակությամբ 

տեղեկատվություն է տրամադրվում շատ ցածր, նույնիսկ չնչին գնով: Այսպիսով՝ 

ԷԱՍ-ն կարող է առանց հավելյալ ծախսերի աջակցություն ապահովել շենքերի 

էներգաարդյունավետության քաղաքականության զարգացման համար: Տվյալների 

բազաները. որոնք ստեղծվել են սերտիֆիկացման սխեմայի տվյալները հավաքելու 

համար, հետագայում կարող են գործել որպես  քաղաքականության մշակման 

համար գնահատման գործիքներ, քանի որ   համակարգերում մուտքագրված 

բնակ. ֆոնդը հաստատուն է և հաճախ հեշտ համեմատելի: 

Հուսալի և հավակնոտ ԷԱՍ սխեմաները վստահելի տեղեկատվություն են 

տրամադրում շենքի և անշարժ գույքի ոլորտում որոշում կայացնողներին 

բնակարանային ֆոնդի վերաբերյալ և հետևաբար աջակցում են 

կառավարություններին իրականացնել ազգային էներգետիկ և CO2 թիրախներ: 

Բացի այդ, անդամ երկրները հավելյալ օգուտներ են ունեցել՝ կապված  

շինարարության ոլորտում բնապահպանական, սոցիալական և տնտեսական 

կայունության հետ: Որոշ Անդամ երկրներ, որոնք շենքերի սերտիֆիկացման 

ոլորտում մեծ փորձ ունեն, դրական ազդեցություն են արձանագրել նաև անշարժ 

գույքի շուկայում: 

Օրինակ Տվյալների բազաները և սերտիֆիկացումը Պորտուգալիայում և 

Իռլանդիայում 

Բոլոր օրինակների ուսումնասիրություններում Պորտուգալիայում, 

Իռլանդիայում և Դանիայում կենտրոնական տվյալների բազաները օգնում է 

ապահովել որակ, նաև տեղեկություններ ձեռք բերել  այս սերտիֆիկատների 

վերաբերյալ: 
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2007 թ.-ին, Պորտուգալիան ստեղծեց ԷԱՍ կենտրոնական տվյալների 

բազան՝ համոզվելու համար, որ սերտիֆիկացման գործընթացը վերահսկվում է և 

պահանջները կատարվում են: Էներգետիկ գործակալությունը (ADENE) իր վեբ-

կայքում մշակել է  համացանցի վրա հիմնված միասնական համակարգ, որը 

ապահովում է սպառողների, գնահատողների և սեփականատերերի հեշտ 

մուտքը դեպի սերտիֆիկացման տվյալները: Տարիների ընթացքում, տվյալների 

բազան թարմացվել է  բոլոր պորտուգալական սերտիֆիկացված շենքերի 

վերաբերյալ նոր տեղեկություններով: Սա գործում է որպես շենքերում էներգիայի 

օգտագործման ազգային տվյալների բազա, որը օգտագործվում է 

գնահատողների և սերտիֆիկատների  որակի պարբերական ստուգումներ 

համար: Գնահատողի աուդիտները Պորտուգալիայի պահանջների կատարման 

համակարգի հիմնարար մասն են կազմում և ձեռնարկվում են  յուրաքանչյուր 

հինգ տարին մեկ անգամ: 

Իռլանդական ԷԱՍ տվյալների բազան շատ համապարփակ է և լավ 

կազմված: Այն հավաքում է տեղեկություններ ամբողջ երկրից և դրա ծրագրերի 

համակարգը(interface) տեղակայված է Իռլանդիայի կայուն էներգետիկայի 

կազմակերպության (SEAI) կայքում: 

Թողարկվելով, շահագործվելով և պահպանվելով Իռլանդիայի կայուն 

էներգետիկայի կազմակերպության (SEAI) կողմից՝ ԷԱՍ թողարկող ծրագիրը և 

տվյալների բազան հնարավոր են դարձնում ԷԱՍ գործընթացի ներդաշնակ 

գործարկումը՝ գնահատողների և աշխատուժի ուսուցումից մինչև  տվյալների 

որակի ստուգումների իրականացում: Եվ շենքի սեփականատերերը և 

գնահատողները մուտք ունեն դեպի այս տվյալների բազայի տեղեկատվություն և 

այն կարող է օգտագործվել փորձագետի հետ կապնվելու, իրենց տներում 

էներգաարդյունավետության բարելավման վերաբերյալ տեղեկատվություն 

ստանալու, և շենքի վարկանիշը ստուգելու համար: Համակարգը, որը նաև 

օգտագործվում է որպես մեկ պատուհան ակտիվացնում է ազգային 

էներգետիկ վիճակագրությունը, որը կարող է օգտագործվել 

քաղաքականությունը և բնակարանային ֆոնդը վերլուծելու համար: 

 

Սերտիֆիկատների կապը աջակցող ու լրացնող 

քաղաքականությունների և միջոցառումների հետ 

Վերլուծելով Եվրոպայում առկա սխեմաները՝  ակնհայտ է դառնում,  որ 

առավել ապահով ձևը համոզվելու, որ սերտիֆիկացման սխեմաները 

համապատասխանում են իրենց թիրախներին և ունենում են նախատեսված 

ազդեցությունը,  սերտիֆիկատին աջակից այլ միջոցներ կցելն է: 

Սերտիֆիկացման սխեմայի ազդեցությունը կարող է աճել, եթե կցվի աջակցող 

միջոցառումների, ինչպիսիք են շինարարական նորմերում նշված էներգիայի 

պահանջները   և ֆինանսական խթանները: 
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Կապելով շինարարական նորմերն ու սերտիֆիկացման սխեմաները՝ 

շինարարներին, նախագծողներին և շինարարության ոլորտին կարելի է 

խրախուսել ներառել էներգետիկ արդյունավետությունը նոր և վերանորոգվող 

շենքերի նախագծման գործընթացում: Սա կարող է հանգեցնել  էներգիայի ավելի 

մեծ խնայողության՝ ծախսարդյունավետ եղանակով: Ֆինանսական խթանները 

կարող են կցվել այս սխեմային՝ հետագայում  էներգախնայողության 

միջոցառումները խրախուսելու համար: 

Սերտիֆիկացումը կարող է օգտագործվել նաև շենքի համար առավել 

ծախսարդյունավետ էներգաարդյունավետության միջոցառումների 

բացահայտման համար: Եվրոպայում գոյություն ունեն  մի շարք ֆինանսական 

գործիքներ և  շատ անդամ երկրներ օգտագործում են իրենց ԷԱՍ-ները որպես 

ֆինանսական միջոցների հասնելու միջոց՝ շենքերում 

էներգաարդյունավետությանն աջակցելու համար: Շատ երկրներ շինարարական 

նորմերի նվազագույն չափորոշիչների սահմաններից էլ են դուրս գալիս՝ 

ֆինանսական աջակցություն  ստանալու պայմանով և ԷԱՍ-ն օգտագործում են 

որպես այս բարձր էներգետիկ ստանդարտի ապացույց: 

Օրինակ 

Սերտիֆիկատներին աջակցող ու  լրացնող քաղաքականությունների և 

միջոցառումների անհրաժեշտությունը Դանիայում 

Դանիական էներգետիկ կազմակերպությունից քաղած դասերը ցույց են 

տալիս, որ «էներգետիկ սերտիֆիկացումը միայնակ չի աշխատում, որ նման 

համակարգերին պետք է աջակցեն այլ միջոցներով, որպեսզի այն արդյունավետ 

դառնա»: 

Ուսումնասիրությունը Մեծ Բրիտանիայում հաստատում է սա, 

բացահայտելով, որ 32% տուն գնողները  էներգետիկ բարելավումները 

իրականացնել են իրենց տունը գնելու և էներգետիկ վկայական ստանալու 

ամիսների ընթացքում: 

 

Էներգետիկ բնութագրերի հաշվարկման մեթոդաբանությունը. 

Հաշվարկված թե չափված 

2015 թ նոյեմբերին կայացած երկրորդ առաքելության ընթացքում  ԻՏՔ 

ծրագրի փորձագետներին խնդրել էին հակիրճ տեղեկատվություն տրամադրել  

էներգետիկ բնութագրերի հաշվարկման մեթոդաբանության հետ կապված ԵՄ 

փորձի մասին, ինչպես նաև հաշվարկված և չափված էներգիայի ծախսի 

առավելությունների ու թերությունների մասին: 

Եվրոպական շատ երկրներում հաշվարկված էներգիայի սպառումը 

(ակտիվների վարկանիշ) օգտագործվում է նոր շենքերի և ավելի փոքր շենքերի 

համար ինչպես, օրինակ, առանձնատների, քանի որ դրանց վրա մեծ 
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ազդեցություն ունեն տանտիրոջ սովորությունները, որոնք փոխվում են ամեն 

վաճառքի կամ վարձակալության ժամանակ: Չափված սպառումը (գործառնական 

վարկանիշը), ընդհակառակը, հաճախ օգտագործվում է խոշոր, գոյություն 

ունեցող շենքերի և հասարակական շենքերի համար, քանի որ մարդկային 

գործոնի ներառումը այդ շենքերում ձեռնտու է, քանի որ խոշոր բնակելի 

շենքերում բնակեցվածությունը հազվադեպ է փոխվում կամ դանդաղ է փոխվում:  

Թե՛ հաշվարկվող ու թե՛ չափվող սպառման տեսակները, հետևաբար, 

օգտագործվում են ԵՄ երկրներում, բայց տարբեր տեսակի շենքերի համար: 

Պատճառն այն է, որ հաշվարկված սպառումը հարմար է հաշվարկելու համար, թե 

տվյալ շենքը ինչքան է ենթադրվում որ կսպառի՝ առանց մարդկային գործոնի 

ազդեցության, որն օգտակար է, հատկապես այն ժամանակ, երբ ամբողջ շենքի 

զբաղվածությունը փոխվում է (ինչպես, օրինակ, երբ վաճառվում է 

առանձնատունը), մինչդեռ չափված սպառումը ներառում է մարդկային գործոնը, 

ինչը օգտակար է սպառման մեջ փոփոխություններ փնտրելու ժամանակ 

(օրինակ, մեծ հասարակական շենքում): Շատ երկրներ նաև գտնում են, որ 

գոյություն ունեցող մեծ շենքերի էներգասպառման հաշվարկման համար 

տեղեկությունների և տվյալների հավաքագրումը կարող է շատ ժամանակատար 

խնդիր լինել, ինչը, ըստ էության կարող է արդարացված չլինել: Երկրների մեծ 

մասը, հետևաբար նման շենքերի համար օգտագործում են գործառնական 

գնահատման վրա հիմնված սպառումը:   

Հաշվարկված էներգիայի սպառումը (ակտիվների գնահատում) 

նպատակահարմար է կիրառել մի շենքը մեկ այլ շենքի հետ համեմատելու ժամանակ, 

իսկ չափված սպառումը (գործառնական գնահատում) նպատակահարմար է կիրառել 

շենքի զարգացումը ժամանակի ընթացքում համեմատելու ժամանակ: Հաշվարկված 

էներգիայի սպառումը  նպատակահարմար է կիրառել շենքերի արտաքին պատող 

կոնստրուկցիաների կամ տեխնիկական համակարգերի կատարելագործման 

ժամանակ, մինչդեռ չափված սպառումը նպատակահարմար է կիրառել այն ժամանակ 

երբ անհրաժեշտ է հաշվի առնել մարդկային գործոնը: Եվրոպական երկրների 

մեծամասնությունը համաձայն են այս հիմնական տարբերություններին, որը հաշվի են 

առնում համակարգերում: Որոշ դեպքերում Հաշվարկված և չափված սպառումներն  

օգտագործվում են նույն շենքում: Այս սպառումների տարբերությունը օգտակար է 

մարդկային գործոնի, ինչպես նաև համակարգերի պահպանման, կարգաբերման կամ 

շինարարության ընթացքում թույլ տրված սխալների բացահայտման համար:  

Օրինակ` Հաշվարկված և չափված էներգասպառումը Իռլանդիայում  

Իռլանդիայում էներգաարդյունավետության հաշվարկման պաշտոնական 

մեթոդաբանությունը՝ Բնակելի շենքի Էներգետիկ գնահատման կարգը (ԲՇԷԳԿ), 

էներգաարդյունավետության հաշվարկման համար օգտագործում է հաշվարկային 

կամ «շահագործման ստանդարտացված» պայմաններ:  

ԲՇԷԳԿ-ն թույլ է տալիս ապագա գնորդներին կամ վարձակալներին 

օբյեկտիվորեն համեմատել տարբեր բնակելի շենքերը: ԲՇԷԳԿ-ը ակտիվների 

(հաշվարկված) էներգասպառման գնահատում է, այլ ոչ գործառնական գնահատում 
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(չափված սպառում): Հաշվարկվող և չափվող էներգիայի սպառման առանցքային 

տարբերությունները հետևյալն են. 

 

Հաշվարկային էներգասպառում 

Հիմնական առանձնահատկությունները. 
- Հաշվարկել էներգասպառումը հիմնվելով բնակելի տան այլ ոչ բնակիչների 

վրա` ավտոմեքենայի «մղոն/գալոն» գնահատման մեթոդով, որի ժամանակ վարորդի 
վարելու ոճը, ռելիեֆը և պայմանները հաշվի չի առնվում:   

-Բոլոր բնակելի տների համար ընդունված ենթադրություններ, ինչպիսիք են՝ 
- Բոլոր բնակելի տներում պահանջվող նույն լուսավորության մակարդակ  
-Հատակի մակերեսի հիման վրա տաք ջրամատակարարման պահանջ և                                    

բնակիչների քանակ 
- Ջեռուցման ժամանակաշրջանի սահմանված տևողություն և օրվա 

ընթացքում ջեռուցմանը սահմանված ժամանակահատված 
- Բնակելի տունը ջեռուցվում է սահմանված ջերմաստիճանի պայմաններում 
-Կլիմա 

Որոշ առավելություններ: 
- Թույլ է տալիս բոլոր բնակելի տների համեմատությունը: 
- Ապագա գնորդը կամ վարձակալը կախված չէ ներկայիս բնակչի վարքագծից 
- Իդեալական է վաճառվող կամ վարձով տրվող բնակելի շենքերի համար: 
- Իդեալական է շենքի կանոնակարգման նպատակով գնահատման համար 
Որոշ թերություններ: 
- Երե բնակիչը էներգասպառման տեսանկյունից խնայող է կամ վատնող, ապա 

իր էներգիայի դիմաց վարձավճարները կարող են լինել շատ ավելի փոքր կամ շատ 
ավելի մեծ, քան նշված կլինի  ակտիվների (հաշվարկված) էներգասպառման 
գնահատում  

- Պահանջում է բնակելի տան կոնստրուկցիաների և ջեռուցման համակարգի 
մանրամասն ուսումնասիրություն 

 
Չափվող էներգասպառում 
Հիմնական առանձնահատկությունները. 
- Չափում է իրական էներգասպառումը  
- Կարող է հիմնված լինել վարձավճարների և/կամ մոնիտորինգի տվյալների վրա 
- Կարիք չկա ճշտել շենքի կոնստրուկցիաները 
- Ընդունված/ստանդարտացված ենթադրությունները կիրառելի չեն 
Որոշ առավելություններ  
- Արտացոլում է իրական էներգասպառումը 
- Չի պահանջում բնակելի տան կոնստրուկցիաների և ջեռուցման համակարգի 

մանրամասն ուսումնասիրություն 
Որոշ թերություններ: 
- Ապագա գնորդի կամ վարձակալի համար դժվարացնում է բնակելի տների 

համեմատությունը: 
- Խիստ կախված է բնակչի վարքագծից 
- Նպատակահարմար չէ կարգավորիչ պահանջների կատարումն ապահովելու 

համար քանի որ տունը պետք է բնակեցված լինի էներգիայի ծախսը չափելու համար 

Աղբյուրը: ԲՇԷԳԿ –ի ներածություն, http://www.seai.ie 
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Հավելված 3: ԷԱՍ ստանդարտներ 

 
Ստանդարտների ցանկը ներկայացրել է Դանիական հետազոտությունների 

ինստիտուտը՝  Ինոգեյթի՝  ՇԷԱՀ վերաբերյալ համակցված միջոցառման 
շրջանակներում 2015 թվականի դեկտեմբերին: 

Հեղինակ: Սորեն Ագգերհոլմ 
 
Համընդհանուր ստանդարտ 

 ISO / DIS 52000-1 Շենքերի էներգաարդյունավետություն: ԷԱՍ 
համընդհանուր  գնահատում. Մաս 1: Ընդհանուր շրջանակը և 
ընթացակարգերը: 

 
Ընդհանուր 

 ԵՆ ԻՍՕ 52003-1 Շենքերի էներգաարդյունավետություն: Ցուցանիշներ, 
պահանջներ և սերտիֆիկացում: Մաս 1. Էներգաարդյունավետության 
ընդհանուր ասպեկտները և կիրառումը  

 ԵՆ ԻՍՕ 17772-1 Շենքերի էներգաարդյունավետության նախագծման և 
գնահատման բնապահպանական ներքին/ Indoor մուտքային պարամետրերը: 
Շենքի ներսի օդի որակը, ջերմային միջավայրը, լուսավորությունը և 
ակուստիկան: Մաս 1 Ստանդարտ 

 ԵՆ ԻՍՕ 52010-1 Շենքերի էներգաարդյունավետություն: Առանցքային 
/Overarching գնահատման ընթացակարգեր: Արտաքին բնապահպանական 
պայմաններ: Մաս 1 հաշվարկման ընթացակարգեր 

 ԵՆ 15459-1 Շենքերում էներգետիկ համակարգերի տնտեսական 
գնահատման ընթացակարգը: 

 
 
Շենքեր 

 ԵՆ ԻՍՕ 52016-1 Շենքերի էներգաարդյունավետություն: Շենքեր և շենքի 
տարրեր: Շենքում կամ շենքի որևէ գոտում չոր և թաքնված ջերմային 
էներգիայի պահանջարկի հաշվարկ: Մաս 1: Հաշվարկային ընթացակարգեր: 

 ԵՆ ԻՍՕ 52017-1 Շենքերի էներգաարդյունավետություն: Շենքեր և շենքի 
տարրեր: Շենքում  կամ շինարարական գոտում դինամիկ ջերմային 
հաշվեկշռի հաշվարկ: Մաս 1: մանրամասն ընթացակարգեր: 

 ԵՆ ԻՍՕ 52018-1 Շենքերի էներգաարդյունավետություն: Շենքեր և շենքի 
տարրեր:  Էներգաարդյունավետությունը և էներգաարդյունավետության 
պահանջները արտահայտելու եղանակները: Մաս 1: Արտահայտություններն 
ու ընթացակարգերը: 

 ԵՆ ԻՍՕ 13789 Շենքերի ջերմային բնութագրեր. Ջերմահաղորդականության 
և օդափոխման ջերմափոխանցման գործակիցներ: Հաշվարկման մեթոդ 

 ԵՆ ԻՍՕ 13370 Շենքերի ջերմային բնութագրեր: Ջերմափոխանցումը հողի 
միջոցով: Հաշվարկման մեթոդներ 

 ԵՆ ԻՍՕ  6946 Շենքի բաղադրիչներ ու շենքի տարրեր: Ջերմափոխանցման 
դիմադրություն և ջերմահաղորդականություն : Հաշվարկման մեթոդներ 

 ԵՆ ԻՍՕ 10211 Ջերմային կամրջակները շենքի կոնստրուկցիաներում: 
Ջերմային հոսքեր և մակերևույթի ջերմաստիճաններ: Մանրամասն 
հաշվարկներ 

 ԵՆ ԻՍՕ 14683 Ջերմային կամրջակները շենքի կոնստրուկցիաներում: Գծային 
ջերմանցիկություն: Պարզեցված մեթոդներ և ստանդարտ  արժեքներ  
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 ԵՆ ԻՍՕ 10077-1 Պատուհանների, դռների և փեղկերի ջերմային բնութագիր: 
Ջերմահաղորդականության հաշվարկ: Մաս 1: Ընդհանուր 

 ԵՆ ԻՍՕ 10077-2 Պատուհանների, դռների և փեղկերի ջերմային բնութագիր:  
Ջերմահաղորդականության հաշվարկ: Մաս 2: Հաշվարկման թվային մեթոդ 
շրջանակների համար:  

 ԵՆ ԻՍՕ 12631 Շենքի լուսաթափանց ճակատամասի ջերմային բնութագիր: 
Ջերմահաղորդականության հաշվարկ: 

 ԵՆ ԻՍՕ 13786 Շենքի բաղադրիչների ջերմային բնութագիր: Դինամիկ 
ջերմային առանձնահատկություններ: Հաշվարկման մեթոդներ 

 ԻՍՕ ՆԱ 10913 Օդի հոսքի արագության  որոշման հաշվարկման մեթոդներ՝ 
ներառյալ օդաթափանցելիությունը:  

 ԵՆ ԻՍՕ 52022-3 Շենքերի էներգաարդյունավետություն: Շենքեր և շենքի 
տարրեր: Արևային ու վիզուալ առանձնահատկություններ: Մանրամասն 
հաշվարկման մեթոդներ 

 ԵՆ ԻՍՕ 52022-1 Շենքերի էներգաարդյունավետություն:  Շենք և շենքի 
տարրեր: Արևային ու վիզուալ առանձնահատկություններ: Պարզեցված 
հաշվարկման մեթոդներ 

 
 
 
Ջեռուցում, կենցաղային տաք ջուր և էներգամատակարարում 

 ԵՆ 15316-1 Շենքերի էներգաարդյունավետություն: Շենքերում ջեռուցման, 
կենցաղային տաք ջրի և էներգամատակարարման համակարգերը: Մաս 1: 
Ընդհանուր և էներգաարդյունավետության արտահայտություն: 

 ԵՆ 12831-1 Շենքերի ջեռուցման համակարգեր: Նախագծային ջերմային բեռի  
հաշվարկման մեթոդ: 

 ԵՆ  12831-3 Տաք ջրի տնային համակարգերի ջերմային բեռը և պահանջների 
բնութագրումը: 

 ԵՆ  15316-2 Շենքերի էներգաարդյունավետություն: Տարածքների 
արտանետման համակարգեր (ջեռուցում և հովացում). 

 ԵՆ  15316-3 Շենքերի էներգաարդյունավետություն: Բաշխիչ համակարգեր 
(կենցաղային տաք ջուր, ջեռուցում և հովացում) 

 ԵՆ  15316-5 Շենքերի էներգաարդյունավետություն: 5-1: Ջեռուցման ու 
կենցաղային տաք ջրի պահպանման համակարգեր: 

 ԵՆ  15316-4-1 Շենքերի էներգաարդյունավետություն: : Ջեռուցման և 
կենցաղային տաք ջրի գեներացման համակարգեր, այրման համակարգեր 
(կաթսաներ, կենսազանգված): 

 ԵՆ  15316-4-2 Շենքերի էներգաարդյունավետություն: Ջեռուցման 
համակարգեր: Մաս 4.2:1: Առաջացում և վերահսկում: Ջերմային պոմպերի 
համակարգ. 

 ԵՆ  15316-4-3 Շենքերի էներգաարդյունավետություն: Ջերմության 
առաջացման համակարգեր,  արևային ջերմային և ֆոտովոլտայիկ 
համակարգեր 

 ԵՆ  15316-4-4 Շենքերի էներգաարդյունավետություն: Ջերմության 
առաջացման համակարգեր , շենքի ինտեգրված կոգեներացիոն 
համակարգեր: 

 ԵՆ  15316-4-5 Շենքերի էներգաարդյունավետություն: Տարածքային 
ջեռուցում և հովացում 

 ԵՆ  15316-4-8 Շենքերի էներգաարդյունավետություն: Ջեռուցման 
համակարգեր և ջրային հիմքով հովացման համակարգեր շենքերում: 
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Տարածքների ջերմության առաջացում, օդի տաքացում և վերադիր 
ճառագայթային ջեռուցման համակարգեր, վառարաններ (տեղական). 

 ԵՆ  15378-3 Շենքերի էներգաարդյունավետություն: Ջեռուցման և 
կենցաղային տաք ջրի չափված էներգաարդյունավետություն  

 ԵՆ  15378-1 Շենքերի էներգաարդյունավետություն: Ջեռուցման 
համակարգեր շենքերում: ջեռուցման և կենցաղային տաք ջրային 
համակարգերի տեսչություն: 

 
 
Օդափոխություն և հովացում 

 ԵՆ 16798-9 Շենքերի էներգաարդյունավետություն: Մաս 9: Շենքերի 
օդափոխություն: Հովացման համակարգերի էներգիայի պահանջարկի 
հաշվարկման  մեթոդներ: Ընդհանուր 

 ԵՆ  16798-11 Շենքերի էներգաարդյունավետություն: Նախագծային 
հովացման բեռի հաշվարկում 

 ԵՆ  16798 – 15 Շենքերի էներգաարդյունավետություն: Հովացման 
համակարգերի հաշվարկում: Պահեստավորում: Ընդհանուր 

 ԵՆ  16798-13 Շենքերի էներգաարդյունավետություն: Հովացման 
համակարգերի հաշվարկում: Առաջացում 

 ԵՆ 16798-17 Շենքերի էներգաարդյունավետություն: Շենքերի 
օդափոխություն: Օդափոխության և օդորակման համակարգերի տեսչության 
ուղեցույց: 

 ԵՆ  16798-3 Շենքերի էներգաարդյունավետություն: Ոչ բնակելի շենքերի 
օդափոխություն:  

  Օդափոխության և օդորակման համակարգերի գործարկման պահանջները: 
 ԵՆ  16798-7 Շենքերի էներգաարդյունավետություն: Շենքերի 

օդափոխություն: Շենքերի օդափոխություն: Օդափոխման ու օդորակման 
համակարգերի էներգիայի պահանջարկի հաշվարկման մեթոդները: Մաս 7:  
Արտանետում (օդի հոսքի արագության որոշումը). 

 ԵՆ  16798-5 Շենքերի էներգաարդյունավետություն: Շենքերի 
օդափոխություն: Օդափոխման ու օդորակման համակարգերի էներգիայի 
պահանջարկի հաշվարկման մեթոդները: Մաս 1:  Բաշխում և առաջացում: 
Մեթոդ 

 
Լուսավորություն 

 ԵՆ  15193-1 Շենքերի էներգաարդյունավետություն: Լուսավորության համար 
էներգետիկ պահանջները: Մաս 1: Առանձնահատկություններ 

 
Ավտոմատացում և վերահսկում 

 ԵՆ  15232 Շենքերի էներգաարդյունավետություն: Շենքի ավտոմատացման, 
վերահսկման ու կառավարմանն աջակցություն: 

 M10-11 ? Շենքերի էներգաարդյունավետություն: Շենքի ավտոմատացման և 
վերահսկման ստուգում 

 M10-12 ? Շենքերի էներգաարդյունավետություն: Շենքերի կառավարման 
համակարգ 

Աղբյուր `Դանիական հետազոտությունների ինստիտուտ, SBI, Սորեն Ագգերհոլմ, 2015 

թվականի դեկտեմբեր 



 

 

46 
 

Հավելված 4:  էներգաարդյունավետության սերտիֆիկացման կիրառման համար նախատեսված 
ճանապարհային քարտեզ 

 

  
Պարզաբանում/ 
Հասկացություն 

Համակարգերի 
մշակում  

Փորձագետների 
ուսուցում 

Իրականացում Գնահատում 
Հաջորդական 
թարմացումներ 

Ընդհանուր 
համակարգը 

Հիմնական հարցեր 
պարտադիր ոլորտներից և 
այլն 

Ընթացակարգերի 
մշակում 

Հիմնական 
պարամետրերի 
ուսուցում  

Տեղեկատվություն 
հանրության 
համար 

Համակարգի 
գնահատում 

Թարմացումների և 
դրանց 
իրագործման 
վերաբերյալ 
որոշումներ 

Սերտիֆիկատ 

Հիմնական որոշումներ 
սերտիֆիկատների և 
տեղայնացման կարիքների 
վերաբերյալ 

Սերտիֆիկատների 
ու սանդղակների 
մշակում  

 
Սերտիֆիկատների 
գրանցում 

Գնահատում 
Սերտիֆիկացում 
փոփոխությունների 
իրականացում 

Հաշվարկ 
Ստուգում՝ փոփոխման և նոր 
զարգացման կարիք լինելու 
վերաբերյալ 

Հաշվարկային 
ընթացակարգերի 
և գործիքների 
մշակում 

Գործիքների 
կիրառման ուսուցում 

  
Հաշվարկման 
մեթոդոլոգիայի 
բարելավումներ 

Շրջանակներ 
Կարգավորումների ու 
պատասխանատվությունների 
մասին որոշումներ 

Տվյալների 
բազաների 
մշակում, որակի 
վերահսկողություն 

 
Որակի 
վերահսկում 

Կառուցվածքի ու 
որակի 
գնահատում 

 

       

Ցուցանիշներ 
Գործողությունների ծրագրի/ 
ճանապարհային քարտեզի 
մշակում 

Համակարգերի, 
գործիքների և 
կանոնների 
նախագծում և 
տեղայնացում 

Վերապատրաստված 
փորձագետների 
քանակ 

Սերտիֆիկատների 
թիվը, գիտելիքը 
համակարգ 
վերաբերյալ 

Գնահատման 
հաշվետվությունը 
և որոշումները 
գործողությունների 
վերաբերյալ 

Փոփոխությունների 
իրականացում, 
գոհունակության 
բարձրացում 
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Հավելված 5. Նոր շենքերում ԷԱՍ իրականացման համար ճանապարհային քարտեզի 1-ին փուլի օրինակ  

Փուլ 1. Պարզաբանում և հասկացություն Ժամկետներ 
Պատասխանատու 

մարմիններ 

Ընդհանուր համակարգ 

1.1 Որոշել, թե արդյոք պարտադիր սերտիֆիկացումը պետք է ներդրվի 

բոլոր նոր շենքերի համար թե որոշակի տեսակի նոր շենքերի, այսինքն 

բազմաբնակարան շենքեր, կառավարական շենքերի և այլն 

հունիս-հուլիս 2016 

 

Քաղաքաշինության 

նախարարություն 

 

- 1.2. Որոշել սերտիֆիկացման սխեմայի հիմնական նպատակը, 

օրինակ ` 

- ԷԱՍ պետք է հաստատի շինարարական նորմերի՝ 

էներգաարդյունավետության վերաբերյալ նվազագույն պահանջների 

կատարումը 

- ԷԱՍ պետք քաջալերի դուրս գալ նվազագույն պահանջների 

սահմաններից՝ բարձր վարկանիշ ստանալու, և դրանով իսկ շենքի 

արժեքը բարձրացնելու համար: 

սեպտեմբեր-

հոկտեմբեր 2016 

 

Քաղաքաշինության 

նախարարություն, 

Էներգետիկայի և 

բնական պաշարների 

նախարարություն 

 

1.3. Ընդունել  էներգաարդյունավետության նոր նվազագույն պահանջներ  

նոր շենքերի համար, այսինքն ընդունել է նոր շինարարական նորմ: 

Սահմանել էներգաարդյունավետության նվազագույն պահանջները 

տարբեր տեսակի նոր շենքերի համար, այդ թվում հետևյալը՝ 

- Էներգաարդյունավետության նվազագույն պահանջները պետք է 

համաձայնեցվեն  Էներգաարդյունավետության սերտիֆիկացման 

սխեմայի հետ 

- -Էներգաարդյունավետության նվազագույն պահանջների 

խստացումը պետք է սահմանվի սկզբից: Օրինակ, նոր շենքերը 

պետք է համապատասխանեն  հետևյալ էներգետիկ դասերի 

պահանջներին՝ 

- 'C'+  01.01.2017- ից 

հունիս- դեկտեմբեր 

2017 

Քաղաքաշինության 

նախարարություն, 

Էներգետիկայի և 

բնական պաշարների 

նախարարություն 

Էկոնոմիկայի 

նախարարություն 
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- 'B'  01.01.2019- ից 

- 'B+' 01.01.2021- ից, և այլն 

էներգաարդյունավետության նվազագույն ծախսարդյունավետ 

պահանջների քննարկման մեջ արդյունաբերության ոլորտի ներգրավում: 

1.4. Նախատեսել համապատասխան ժամանակահատված ԷԱՍ 

օրենսդրության ընդունման և այն ուժի մեջ դնելու ժամանակների միջև 

Օրինակ՝  շենքերի պարտադիր սերտիֆիկացումը պետք է ուժի մեջ մտնի՝ 

- 1.1 փուլում ընտրված շենքերի համար՝ ոչ շուտ, քան 1 տարի ԷԱՍ 

օրենսդրության  հաստատումից հետո, 

- այլ նոր շենքերի համար՝ ոչ շուտ, քան 2 տարի ԷԱՍ օրենսդրության  

հաստատումից հետո, 

- այլ նոր շենքերի համար՝ ոչ շուտ, քան 2 տարի  ԷԱՍ օրենսդրության 

հաստատումից հետո, 

- գոյություն ունեցող շենքերի համար՝ ոչ շուտ, քան 3 տարի ԷԱՍ 

օրենսդրության հաստատումից հետո  

 

հունիս- դեկտեմբեր 

2017 

Քաղաքաշինության 

նախարարություն, 

Էներգետիկայի և 

բնական պաշարների 

նախարարություն 

Էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

1.5. Որոշում կայացնել պոտենցիալ գնահատողների ընդհանուր 

որակավորման չափանիշների վերաբերյալ:  

հոկտեմբեր-

դեկտեմբեր 2017 

Քաղաքաշինության 

նախարարություն, 

Էներգետիկայի և 

բնական պաշարների 

նախարարություն 

Էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

Սերտիֆիկատ 

1.6. Որոշում ընդունել  1.1 փուլում ընտրված շենքերի սերտիֆիկատների 

ձևի հետ կապված: 

Վերլուծել Հայաստանում պիլոտային ծրագրերի համար 

սեպտեմբեր 2016- 

մարտ 2017 

Քաղաքաշինության 

նախարարություն, 

Էներգետիկայի և 
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էներգաարդյունավետության սերտիֆիկատների թողարկման նախկին 

փորձը: (Ինչն է լավ աշխատել, ինչն է հեշտ հասկանալ, և այն, ինչը 

բարելավման/ հետագա բացատրությունների կարիք ունի): 

Վերլուծել  ԵՄ անդամ երկրներում առկա վկայականների նախագծերը 

 

բնական պաշարների 

նախարարություն 

Էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

1.7. Համաձայնեցնել  վկայականի ծավալները 1.3 փուլում սահմանված 

էներգաարդյունավետության նվազագույն պահանջների  հետ: 

հուլիս- դեկտեմբեր 

2017 

Քաղաքաշինության 

նախարարություն, 

Էներգետիկայի և 

բնական պաշարների 

նախարարություն 

Էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

Հաշվարկ 

1.8 Որոշել, թե արդյոք առկա  ՀՍՏ 362-2013 «Էներգախնայողություն. 

Շենքի էներգետիկ անձնագիր« ստանդարտը բավարար է 1.1 փուլում 

ընտրված շենքերի համար: 

Հայտնաբերել նոր տարրեր, որոնք պետք է մշակել: 

Ուսումնասիրել միջազգային ստանդարտները (տես հավելված 3), 

առանձնացնել նրանք, որոնք կարող են աջակցել վարկանիշին: Ընդունել 

առանձնացված ստանդարտները Հայաստանում: 

 

սեպտեմբեր 2016- 

մայիս 2017 

Քաղաքաշինության 

նախարարություն, 

Էներգետիկայի և 

բնական պաշարների 

նախարարություն 

Էկոնոմիկայի 

նախարարություն  

՛՛Էներգետիկայի 

գիտահետազոտական 

ինստիտուտ՛՛ ՓԲԸ 

Շրջանակ 

1.9. Հիմնել մի մարմին, որը պատասխանատու կլինի Հայաստանում ԷԱՍ 

իրականացման համար, օրինակ` ԷԱ և ՎԷԱ ազգային էներգետիկ 

գործակալությունը:  

մարտ-դեկտեմբեր 

2017 

Քաղաքաշինության 

նախարարություն, 

Էներգետիկայի և 
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Բաշխել Գործակալության դերերը և պարտականությունները: 

Պարզաբանել  մյուս գերատեսչությունների և կազմակերպությունների 

դերերը: 

բնական պաշարների 

նախարարություն 

Էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

 


