
Բազմաբնակարան շենքերի
ընդհանուր օգտագործման

տարածքների վերանորոգման
ծրագիր/

Renovation of Common Areas of 
Residential Buildings Project



Բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման տարածքների
վերանորոգման ծրագիր/
Renovation of Common Areas of Residential Buildings Project

Նպատակը / Objective

 Մշակել կենսունակ և կիրառելի ֆինանսական մոդել / To
develop sustainable and replicable financial model;

 Բարելավել ԲԲՇ տեխնիկական վիճակը / To improve
technical conditions of residential buildings;

 Խթանել բանկային համակարգը համատիրություններին
վարկավորելու գործում/ To urge banking system on
lending to HOAs ;

 Զարգացնել համատիրությունների կարողությունները/
Capacity building of HOAs.



Բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման տարածքների
վերանորոգման ծրագիր/
Renovation of Common Areas of Residential Buildings Project

Վերանորոգման կարիքը/ Renovation needs

 Տանիք և տանիքի ջրահեռացման համակարգ/Roof and  
drainage system

 Մուտքեր և աստիճանավանդակներ / Entrances and 
staircases

 Ջրամատակարարման/ջրահեռացման համակարգ/ Water 
supply and drainage system

 Նկուղներ/հիմքեր / Basement

 Վերելակներ / Elevators



Բազմաբնակարան Շենքերի
Էներգաարդյունավետության

բարձրացման ծրագիր`ուղղված ցածր
եկամուտ ունեցող ընտանիքներին /

Residential Energy Efficiency for Low 
Income Households Project



ԲԲՇ ԷԱ / REELIH

Նպատակը / Objective

Մշակել և փորձարկել կենսունակ ֆինանսական մոդելներ
/ To develop and test sustainable and replicable financial 
models;

Բարելավել ԲԲՇ էներգաարդյունավետությանն ուղղված
ներդրումային մթնոլորտը/ To improve   the   residential   
energy   efficiency investment environment;

Մեղմել էներգակիրների թանկացման ազդեցությունը
ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքների համար / To 
minimize the impact of energy price increase for low -
income families;

Համատիրությունների կարողությունների զարգացում / 
Capacity building of HOAs



ԲԲՇ ԷԱ / REELIH

Ֆինանսական մոդել/Financial Model
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Վերականգնվող էներգիայի և
էներգիայի արդյունավետ

օգտագործման հնարավորությունը
Վայք և Սպիտակ քաղաքներում

ծրագիր /
Access to Renewable and Efficient Energy 
in Municipalities Vayk and Spitak (AREEM) 

Project

ՎԷԷԱՕՎՍ / AREEM



Նպատակը/Objective

Աջակցել Սպիտակի և Վայքի քաղաքապետարաններին
իրականացնել իրենց համայնքային զարգացման ծրագրերն
կամ կայուն էներգիայի գործողությունների պլանը,
Քաղաքապետերի Դաշնագրի պահանջներին համահունչ`
մշակելով և փորձարկելով էներգախնայողության կենսունակ
և արդյունավետ մոդել(ներ)/
Support Spitak and Vayk Municipalities by developing and
testing a replicable and efficient model(s) of energy savings
through use of efficient measures and renewable sources in
residential and public buildings, incorporated with their
Community Development Plans/or Sustainable Energy Action
Plans aligned with the Covenant of Mayors requirements.

ՎԷԷԱՕՎՍ/AREEM



Նպատակը/Objective
 Նվազեցնել էներգիայի օգտագործումը` իրականացնելով

էներգախնայողության միջոցառումներ ընտրված բնակելի եւ հասարակական
շենքերում, հանրային իրազեկման եւ գիտելիքների փոխանակման
միջոցառումներ Սպիտաի և Վայք քաղաքներում (27 ԲԲՇ և 1 հանրային շենք
Սպիտակում; 18 ԲԲՇ և 1 հանրային շենք Վայքում) /Decrease energy use by
implementing energy saving measures in selected residential and public
buildings and through public awareness and knowledge sharing initiatives in
Spitak and Vayk (27 residential and 1 public buildings in Spitak; 18 residential
buildings and 1 public building in Vayk).

 Սպիտակ և Վայք քաղաքների ԲԲՇ բակերի և մուտքերի լուսավորության
համար վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների հասանելիության և
օգտագործման ծավալների ընդլայնման ապահովում, ինչպես նաև ընտրված
շենքերում տաք ջրի ապահովում/ Create access and increase use of
renewable energy sources for courtyards and entrances lighting; hot water for
selected residential and public buildings in Spitak and Vayk.

ՎԷԷԱՕՎՍ/AREEM



ՎԷԷԱՕՎՍ/AREEM

Ֆինանսական մոդել/Financial Model

ԲԱՆԿ/
BANK

ներդրումների
համակարգում/ԻԶ

Investment facilitation/ITA

Բնակիչներ/Tenants
CNPO

ԲՈԱԾ/ՇՏԱ/HSS/CTA

ՇԻՆ.՚ ԸՆԿԵՐ./
CONSTRUCTION 

COMPANY

Շին. վերահսկող/
Construction 
supervisor

Ընտ
րություն, վերա

հսկում/ Selection; Supervision

ՔԱՂԱՔԱՊԵ
ՏԱՐԱՆ/

MUNICIPALITY

Շին. վերահսկում/
Constr. supervision

Վարկի մարում/
Loan Repayments

ԷԱ/ՎԷ
վարկեր/
EE/RE Loans

Ամսական
վճարներ/

Monthly payments

Ներդրում/Ֆինանսավորում
Contrib./ Funding

ԵՄ/EU

Ֆ
ին

ա
նս

ա
վո

րո
ւմ
/F
un

di
ng

Ե
րա

շխ
ա
վո

րո
ւթ

յո
ւն
/G

ua
ra
nt
ee
s



11

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

THANK YOU!


