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Չափումներ, հաշվետվայնություն, հավաստագրում
(ՉՀՀ) համակարգը

• ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության ընդհանուր պաշտո-
նական համակարգման ներքո երկրում ձևավորված է ՉՀՀ հա-
մակարգի ստեղծման համար անհրաժեշտ հիմքը։

• Որպես միջգերատեսչական համակարգման և ստուգման մեխա-
նիզմ, առկա է՝ «ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության մասին շրջանա-
կային կոնվենցիայի պահանջների ու դրույթների կատարման 
միջգերատեսչական համակարգման խորհուրդը»:

• Երկրում ընթացող օրենսդրական բարեփոխումները, Եվրա-
միության և Հայաստանի միջև Համապարփակ և ընդլայնված 
գործընկերության համաձայնագրի իրականացման Ճանապար-
հային քարտեզի ընդունումը և այլն, կնպաստեն ՉՀՀ համապար-
փակ համակարգի ստեղծմանը:
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ՉՀՀ թափանցիկության շրջանակի ստեղծումը

• Անհրաժեշտ է հստակեցնել և ամրագրել համապատասխան 
հաստատությունների պարտավորությունները՝ ՉՀՀ-ի համար 
անհրաժեշտ տվյալների տրամադրման և տվյալների որակի 
ստուգման առումով:

• ՉՀՀ շարունակական գործընթացին անցնելու համար 
անհրաժեշտ թափանցիկության ընդլայնված շրջանակի 
ստեղծումը, նախատեսվում է «Փարիզյան համաձայնագրի ներքո 
Հայաստանի ազգային թափանցիկության շրջանակի 
կառուցում» ՄԱԶԾ-ԳԷՀ ծրագիր շրջանակներում:

• Ըստ 2016թ. N 49-8 արձանագրային որոշման, ՀՀ շրջակա միջա-
վայրի նախարարությունը ստանձնում է Հայաստանի ՋԳ մար-
դածին արտանետումների ազգային կադաստրների, ազգային 
հաղորդագրությունների և ԵԱԶ մշակման, ինչպես նաև ՉՀՀ հա-
մակարգի ստեղծման պատասխանատվությունը:
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Երեք տեսակի մեղմացման ՉՀՀ համակարգեր
Արտանետումներ
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Մեղմացման գործողություններ
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Աջակցություն
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ՀԷԿՀ ստեղծումը որպես ներքին ՉՀՀ համակարգի մի մաս

• Շենքերում ՉՀՀ համակարգի ստեղծմանը նպաստում է «Շենքերի 
էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված 
ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» ՄԱԶԾ-ԳԷՀ ծրագիրը: 

• «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» 
(ԲԾԻԳ) ՊՈԱԿ-ը ՉՀՀ-ի իրականացման ազգային գործընկերն է: 

• Ծրագիրը նաև օժանդակում ԷԿՏՀ-ի ներդրմանը համայնքներում 
և հանրային կառույցներում: Մասնավորապես, ներկայումս 
քննարկվում են Երևան համայնքում ԷԿՏՀ-ի կիրառման 
շրջանակները:

• Մշակվել են ԷԿՏՀ ներդրման փորձարկման Ճանապարհային 
քարտեզը, ԷԽ և ՋԳ կրճատումների հաշվարկման մոնիտորինգի 
մեթոդաբանության, հավաքված տվյալների հաշվարկման ու վա-
վերացման մեթոդների հաշվետվությունը և այլն։
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Իրականացված նախագծեր 
Վեդի համայնքի Կասյան 26/1 բազմաբնակարան շենքը 

Ջերմաարդիականացումից առաջ Ջերմաարդիականացումից հետո

Շենքի էներգաարդյունավետության դասը բարձրացել է՝ «E»-ից հասնելով «B» դասի: 
Շենքի բնակարանների շուկայական արժեքի ավելացումը 10-15%-ով։

Շահառուները կխնայեն ջեռուցման և հովացման ծախսերի մինչև 60%-ը։



Փորձարկման Ճանապարհային քարտեզ Հայաստանում ՉՀՀ
համակարգի ներդրման
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Տվյալների փոխանցում EMIS սերվերին
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