
Դրամաշնորհային աջակցություն Մարդկային անվտանգության ծրագրերի համար ՖՏ 2017: 

«Սպիտակ քաղաքի թիվ 8 դպրոցի ջեռուցման համակարգի բարելավման ծրագրի» ավարտի արարողություն 

2017 թվականի հուլիսի 31-ին Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքում տեղի ունեցավ «Սպիտակ քաղաքում թիվ 8 դպրոցի 

ջեռուցման համակարգի բարելավման ծրագրի» ավարտի հանդիսավոր արարողությունը: Արարողությանը ներկա էին ՀՀ-ում 

Ճապոնիայի դեսպան Ջուն Յամադան և «Սպիտակ-ֆերմեր» ՀԿ-ի գործադիր տնօրեն Սարգիս Մարկոսյանը, ՀՀ կրթության և 

գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանը, Լոռու մարզի մարզպետի տեղակալ Անդրեյ Ղուկասյանը, Լոռու մարզպետի 

տեղակալ Արամ Խաչատրյանը, Գագիկ Սահակյանը (Սպիտակի քաղաքապետ), Սերոբ Գաբրիելյանը (Արտակարգ 

իրավիճակների նախարարության Սպիտակի քաղաքի հրշեջ-փրկարարական բաժնի պետ), Լուսիկ Սարդարյանը (Սպիտակի թիվ 

8 դպրոցի տնօրեն) եւ այլ հյուրեր, ներառյալ մեծ թվով ուսանողներ և ծնողներ: 

Ծրագիրը նպատակ ունի բարելավել Սպիտակի թիվ 8 դպրոցի ջեռուցման համակարգը, որը գտնվում է 1988 թ. Սպիտակի 

երկրաշարժից տուժած բնակավայրերի վերաբնակեցման շրջանում և որը քաղաքի միակ կրթական հաստատությունն է, ինչը նաև 

հնարավորություն է տալիս ներառական կրթություն ապահովել ֆիզիկական հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար: 

Ճապոնիայի կառավարությունը ֆինանսավորեց արեւային վահանակներ և համակցված գազի և արեւային ջեռուցման 

համակարգերի տեղադրումը: Ջեռուցման համակարգը բարելավելով, ոչ միայն 350 ուսանող եւ 58 ուսուցիչ օգտվելու են 

բարենպաստ պայմաններից, այլեւ բարելավված ջեռուցման համակարգը թույլ է տալիս կրճատել ածխաթթու գազի արտանետումը 

37 տոկոսով: Հատկանշական է, որ այս ծրագիրը առաջին հանրապետական մոդելն է դարձել Հայաստանում հանրային 

հանրակրթական դպրոցներում `ջեռուցման համակարգին արեւային էներգիան ընդունելու համար: Արտադրված 

էլեկտրաէներգիայի ավելցուկը կարող է փոխարկվել նաև էլեկտրական ընկերության վաճառքով: Դրամաշնորհի պայմանագիրը 

ստորագրվել է 2018 թվականի մարտի 11-ին Ճապոնիայի դեսպանատան և «Սպիտակ-ֆերմեր» ՀԿ-ի միջև: 82.992 ԱՄՆ դոլարի 

ընդհանուր գումարը ֆինանսավորվել է Ճապոնիայի կառավարության կողմից։ 

 

Նախագծի անուն: Սպիտակ քաղաքի թիվ 8 դպրոցի ջեռուցման համակարգի բարելավման ծրագիր 

Ստացող:  «Սպիտակ-ֆերմեր» ՀԿ 

Գումար: 82,992 ԱՄՆ դոլար 

Ստորագրության ամսաթիվը։ 2018 թ. Մարտի 11 

 

 



   

Ծաղկեպսակ Ճապոնիայի Մեծ Երկրաշարժի  Ավանդական արարողություն ուսանողների կողմից Ուսանողների ողջույնը 

զոհերին 

   

Շրջանավարտների բացման խոսք    Ողջույնի արարողություն `ուսանողների,   Տնօրեն Սարդարյանի ելույթը 

շրջանավարտների և աշխատակիցների կողմից    

  



   

Քաղաքապետ պարոն Սահակյանի ելույթը  Նախարար պարոն Հարությունյանի ելույթը  Փոխմարզպետ պարոն Ղուկասյանի ելույթը 

   

Դեսպան Յամադայի շնորհավորական խոսքը    Տեղադրված ջեռուցման համակարգերը   Դպրոցի տանիքին տեղադրված արևային պանելները 


