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Ծրագիրը ֆինանսավորում է Եվրոպայի միությունը  
«EU4Energy» նախաձեռնության շրջանակներում:

www.com-east.eu

© Covenant of Mayors East (CoM East) Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք («ՔԴ՝ Արևելք») 
Նյութերը պատկանում են միայն «Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք» նախաձեռնությանը  
և որևէ կերպ չեն կարող դիտվել որպես Եվրոպական միության տեսակետների արտացոլում:

/CovenantOfMayorsEast
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* 2020թ. օգոստոսի 1-ի տվյալներով

 ԵՐԿՐԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՆ ՈՒ ԹԻՐԱԽՆԵՐԸ*

Ստորագրողների ընդհանուր թիվը

Մինչև 2020թ. 
առնվազն 20%-
ով նվազեցման 
հանձնառություն

Մինչև 2030թ. 
առնվազն 30%-ով 
նվազեցման և 
ԿՓ հարմար վո -
ղա կանությանն 
ուղղ ված միջոցա-
ռումների իրա-
կանացման հանձ-
նառություն

Մասնակցության 
կասեցում

Արևային պանելները Աղաքար լեռնագագաթին, Հայաստան
©Հրանտ Սահակյան, #EU4Energy 2019 լուսանկարչական մրցույթի հաղթող
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Հաստատված ԿԷԶԿՊԳԾ-երի  
իրականացումից ակնկալվող արդյունքներ

CO2 արտանետումների կրճատման հետ 
կապված պարտավորություններ.

Ակնկալվող էներգախնայողություն

Կայուն էներգետիկ զարգացման (և կլիմայի
պահպանության) գործողությունների 
ներկայացված ծրագրեր

Կայուն էներգետիկ զարգացման (և կլիմայի 
պահպանության) գործողությունների 
հաստատված ծրագրեր

11

10

=
69000 տնային 
տնտեսությունների 
տարեկան 
էներգասպառմանը 
համարժեք

184000 նոր մե քե նա -
ներին համարժեք տա րե-
կան արտա   նե տումն եր

=

13 մլն ծառերի տնկում=

9.6 մլն հին լամ պե -
րի՝ LED լամպերով փո-
խա րինում

=

Պարտավորվում են մինչև 2030թ. առնվազն 30%-ով 
նվազեցնել CO2 արտանետումները և իրա կա նա ց նել 
կլիմայի փոփոխության հար մար վո ղականությանն 
ուղղված գործողություններ 

Համայնքներ, որոնց մասնակցությունը կասեցվել է

Պարտավորվում են մինչև 2020թ. առնվազն 
20%-ով նվազեցնել CO2 արտանետումները

Համայնքներ, որտեղ «Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ ցու ցա դրա-
կան նախագծեր» ծրագիրն իրականացվել կամ իրա կա նաց վում է

Ստորագրողների թվի աճը*

287.5
հզ 

տCO2/տ

714

ԳՎտժ/տ

Հայաստանի ամեն 2-րդ քա-
ղա քացի ապրում է ՔԴ ստո րա-
գրած համայնքի տարածքում

Երկրի ընդհանուր բնակ չության 
58.5%-ը` 1.8 միլիոն

Բնակչություն 

1.8մլն 

Ս
տ

որ
ա

գ
րո

ղ
նե

րի
 ը

նդ
հա

նո
ւր

 թ
իվ

ը

0

5

10

15

25

20

30

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

21

25

1 1 1 1
3

9 9

16

24

Քաղաքապետերի դաշնագիր
հանուն կլիմայի և էներգիայի
Հայաստանում



   
Ոլորտներ ու գոր ծո ղու թյուն  ներ

Էներ գետիկ  
ար դյու նավետություն 
շենքերում

Տրանսպորտ

Վերականգնվող 
էներգիայի տեղական 
արտադրություն

Փողոցային 
լուսավորություն

Թափոնների 
կառավարում

Հանրային 
տեղեկացվածության 
մակարդակի բարձրացում

Կանաչապատում

   «EU4Energy» նախաձեռնությունն ընդգրկում է ԵՄ-ի բոլոր ծրագրերը, որոնք ուղղված են էներգիայի մատա կա-
րարմանը, անվտանգությանն ու կապի բարելավմանը, ինչպես նաև էներգետիկ արդյունավետությանն ու վե րա-
կանգնվող աղբյուրների օգտագործման խթանմանը Արևելյան գործընկերության երկրներում՝ Հայաստանում, 
Ադրբե ջանում, Բելառուսում, Վրաստանում, Մոլդովայի Հանրապետությունում և Ուկրաինայում: Այդ նպատակով 
ֆինան  սավորվում են նախաձեռնություններ ու ծրագրեր, որոնք օգնում են բարեփոխել էներգետիկ շուկաները և 
նվա զեցնել ազգային էներգետիկ կախվածությունն ու սպառումը: Ավելի երկարաժամկետ հեռանկարում այն էներ-
գիայի մատակարարումն ավելի հուսալի, թափանցիկ ու մատչելի կդարձնի՝ այդպիսով նվազեցնելով էներգետիկ 
աղքատությունն ու էներգիայի վճարները ինչպես քաղաքացիների, այնպես էլ մասնավոր հատվածի համար:

«ՔԴ՝ Արևելք» ծրագրի թիմ

Հասցե՝ Չարենքի փողոց 1, 2-րդ հարկ, 201 գրասենյակ, Երևան 0025, 
Հայաստան

Հեռախոս՝  +374 10 574501, +374 91 211102

Քրիստոֆ Ֆրերինգ  
թիմի ղեկավար   c.frering@eumayors.eu

Իրինա Հորոդիսկա  
կարողությունների զարգացման 
համակարգող

iryna.horodyska@eumayors.eu  

Տատյանա Դերևյանկինա  
հաղորդակցության մենեջեր  tatiana.derevyankina@eumayors.eu 

Արտեմ Խարազյան 
ազգային փորձագետ 
Հայաստանում 

artem.kharazyan@eumayors.eu 

Ռուբեն Մուրադյան 
տեխնիկական փորձագետ ruben.muradyan@eumayors.eu

Տաթևիկ Հարությունյան 
հաղորդակցման փորձագետ tatevyk.harutyunyan@eumayors.eu

*  2020թ. օգոստոսի 1-ի տվյալներով

www.com-east.eu /CovenantOfMayorsEast

Նախատեսվող ընդհանուր ներդրումներ*

Ջրամատակարարում

ՔԴ նախաձեռնության  
ազգային համակարգող

ՔԴ նախաձեռնության աջակիցներ

ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարություն

Հայաստանի համայնքների միություն

Էներգախնայողության աջակցման հիմնադրամ

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի 
և էներգախնայողության հիմնադրամ

3
ՓՈՒԼ 1

Ավարտված
ՓՈՒԼ 2
Ընթացիկ

ՍՊԻՏԱԿ
ՎԱՅՔ

Հայաստանում իրականացված  
կամ  իրականացվող  
Ցուցադրական նախագծեր. 

ԵՐԵՎԱՆ
ԱՊԱՐԱՆ
ԱՐԹԻԿ

Հավելյալ տեղեկությունների համար՝ http://com-dep.enefcities.org.ua/

ՀԱՅԱՍՏԱՆՔաղաքապետերի դաշնագիր
հանուն կլիմայի և էներգիայի
Հայաստանում

Ցուցադրական նախագծեր
Արևելյան գործընկերություն

Ծրագիրը ֆինանսավորում է Եվրոպայի միությունը  
«EU4Energy» նախաձեռնության շրջանակներում:

© Covenant of Mayors East (CoM East) Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք (ՔԴ Արևելք) 
Նյութերը պատկանում են միայն «Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք» նախաձեռնությանը  

և որևէ կերպ չեն կարող դիտվել որպես Եվրոպայի միության տեսակետների արտացոլում:

11.5%

3.7%

51.3%
1.9%

0.1%

31%

0.4%

0.2%


