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Խմբագրական կազմ`
Նունե Հարությունյան՝ Հայաստանում ՄԱԱԶԿ ՌԱՄԱ ծրագրի ազգային համակարգող
Տիգրան Օգանեզով՝ Հայաստանում ՄԱԱԶԿ ՌԱՄԱ ծրագրի ադմինիստրատոր/թիմի ղեկավար
ՌԱՄԱ ԿԻՐԱՐԿՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ
«Ռեսուրսների արդյունավետություն և մաքուր արտադրություն» (ՌԱՄԱ) ցուցադրական ծրագիրը կիրառում է
ստուգված կանխարգելիչ բնապահպանական մոտեցումներ և արտադրողականության հասկացություններ եռակի
առավելությունների՝ ռեսուրսների բարելավված արտադրողականության (նվազեցված արտադրողական ծախսեր և
նյութերի, էներգիայի ու ջրի օգտագործում) նվազեցված բնապահպանական ազդեցությունների (ավելի քիչ
թափոններ, արտանետումներ և աղտոտում) և բարելավված մասնագիտական և հանրային առողջության ու
անվտանգության համար:
“Կանաչ տնտեսություն Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանում” (EAP Green) ծրագրի շրջանակներում
ՌԱՄԱ ցուցադրական ծրագրերի նպատակն է բարելավել ռեսուրսների արդյունավետությունը և բնապահպանական
գործունեությունը մասնավորապես գյուղատնտեսական/սննդի, քիմիական և շինարարական նյութերի
արտադրության ոլորտներում՝ ՌԱՄԱ մեթոդների, փորձի և գործիքների ներդրման միջոցով:
Հրատարակությունը ներառում է 2014թ. ՌԱՄԱ փորձագետների ազգային թիմի և ծրագրի կողմից իրականացված
ՌԱՄԱ գնահատումների արդյունքում մշակված մի շարք բիզնես օրինակներ և հաջողված պատմություններ: ՌԱՄԱ
գնահատումների և մեթոդաբանության վերաբերյալ խորհրդատվություն է տրամադրել և ուղղորդել գիտությունների
թեկնածու, ՄԱԿԱԶԿ-ի «Արդյունաբերական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման» բաժնի պետ Ռենե Վան
Բերկելը:
Շնորհակալություն ենք հայտնում ՄԱԱԶԿ ՌԱՄԱ փորձագետ պարոն Նազիր Աբիջանովին ՌԱՄԱ գնահատման և
կարողությունների տրամադրման ոլորտում ունեցած ավանդի համար, ինչպես նաև
ցուցադրական
կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին, ովքեր սիրով աջակցել են ՌԱՄԱ գնահատման գործընթացին:
«Ռեսուրսների արդյունավետություն և մաքուր արտադրություն» ցուցադրական ծրագիրը իրականացվել է ՄԱԿ-ի
արդյունաբերական կազմակերպության և Կովկասի տարածաշրջանային բնապահպանական կենտրոնի
հայաստանյան գրասենյակի համագործակցությամբ:

Գրքույկի բովանդակության համար պատասխանատվություն են կրում բացառապես հեղինակները, և այն որևէ կերպ
չի արտացոլում Եվրոպական Միության կամ այլ մասնակից կազմակերպության տեսակետ:

EaP GREEN ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական Միության կողմից: EaP GREEN ծրագրի
շրջանակներում ՌԱՄԱ ցուցադրական ծրագրի իրականացումը հնարավոր դարձավ Սլովենիայի կառավարության,
Ավստրիայի զարգացման բանկի և ՄԱԱԶԿ համաֆինանսավորման շնորհիվ:
Տպագրությունում արտահայտված տեսակետները պարտադիր չէ, որ արտահայտեն Եվրոպական հանձնաժողովի
կամ Միավորված ազգերի կազմակերպության արդյունաբերական զարգացման ծրագրի տեսակետները:

EaP GREEN ծրագրի մասին
«Կանաչ տնտեսություն Արևելյան գործընկերության
տարածաշրջանում» (EaP GREEN)
ծրագրի
նպատակն է աջակցել արևելյան գործընկերության
6 երկրներին շարժվել դեպի կանաչ տնտեսություն`
տարանջատելով տնտեսական աճը շրջակա
միջավայրի դեգրադացիայից և ռեսուրսների
սպառումից:
Ծրագիրը
կառուցված
է
3
բաղադրիչների շուրջ.

ԵՄ-ն իր Շրջակա միջավայրի 2020թ. Գործողությունների
ծրագրում
առանձնացնում
է
3
առանցքային նպատակ` 1) ԵՄ բնական կապիտալի
պաշտպանություն, պահպանում և ընդլայնում, 2)
ԵՄ անցում ռեսուրսների արդյունավետության,
կանաչ, մրցունակ, ցածր ածխածնային տնտեսությանը, 3) ԵՄ քաղաքացիների` առողջության և
բարեկեցության ապահովագրում սպառնացող բնապահպանական ռիսկերից և ազդեցություններից:

(1) կառավարման և ֆինանսավորման գործիքներ` ՄԱԱԶԿ (UNIDO)
ուղղված կայուն սպառմանն ու արտադրությանը ՄԱԱԶԿ ՄԱԿ-ի մասնագիտացված գործակալություն է, որի ջանքերն ուղղված են արդյունաբե(ԿՍԱ) և կանաչ տնտեսությանը,
րական զարգացման խթանմանը՝ հանուն աղքա(2) ԿՍԱ քաղաքականության իրականացմանն տության կրճատման, ներառական գլոբալացման և
ուղեկցող
ռազմավարական
էկոլոգիական
և շրջակա միջավայրի կայուն զարգացման:
շրջակա
միջավայրի
վրա
ազդեցության
ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման կազմագնահատում,
կերպության (ՄԱԱԶԿ) մանդատն է խթանել կայուն
(3) ցուցադրական ծրագրեր. «Կանաչ տնտեսություն և համապարփակ արդյունաբերական զարգացում
Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանում» անցումային տնտեսություններում և զարգացող
(EaP GREEN)
ծրագրի թիրախային խմբերն են երկրներում: Վերջին տարիներին ՄԱԱԶԿ-ն
երկրների կառավարությունները և մասնավոր համաշխարհային
զարգացման
օրակարգում
կարևոր դեր է ստանձնել` իր գործունեությունն
հատվածը:
ուղղելով աղքատության կրճատմանը, ներառական
Ծրագիրը ֆինանսավորվում է ԵՄ և այլ դոնորների գլոբալացմանը և շրջակա միջավայրի կայուն
կողմից և համատեղ իրականացվում է 4 զարգացմանը: Կազմակերպությունը շեշտը դնում է
միջազգային կազմակերպությունների ուժերով` ծառայությունների 4 փոխամրապնդող ոլորտների
Տնտեսական զարգացման և համագործակցության վրա` տեխնիկական համագործակցություն, վերլուկազմակերպություն՝
ՏՀԶԿ
(OECD),
ՄԱԿ-ի ծական և քաղաքականության խորհրդատվական
Եվրոպական Տնտեսական Հանձնաժողով (UNECE), ծառայություններ, չափորոշիչների սահմանում և
ՄԱԿ-ի բնապահպանական
ծրագիր (UNEP) և համապատասխանեցում, գիտելիքների փոխանակՄԱԿ-ի Արդհունաբերական զարգացման կազմա- ման և համագործակցության ցանցերի ստեղծման
կերպություն (UNIDO): Թեև ծրագիրը տարա- գործառույթ:
ծաշրջանային է, միջոցառումների մեծ մասը, թերևս,
կիրականացվի ազգային մակարդակով, իսկ Կովկասի ՏԲԿ
արդյունքները համատեղ կներկայացվեն տարբեր Կովկասի տարածաշրջանային բնապահպանական
կենտրոնը (ԿՏԲԿ) անկախ, ոչ առևտրային
տարածաշրջանային ֆորումներին:
կազմակերպություն է, որը հիմնվել է 1999
Եվրոպական միությունը աշխարհի պետական թվականին Հարավային Կովկասի երեք երկրների
զարգացման աջակցության խոշորագույն դոնոր- կառավարությունների և Եվրոպական միության
ներից է: Որպես համաշխարհային դերակատար` կողմից` «Շրջակա միջավայր Եվրոպայի համար»
ԵՄ-ն առանցքային դեր է խաղում աշխարհում գործընթացի շրջանակներում: ԿՏԲԿ-ի հիմնական
կայուն
զարգացման
խթանմանն
ուղղված նպատակն է աջակցել ՓՄՁ-ներին, հարավկովմիջազգային ջանքերի, այդ թվում` շրջակա կասյան երկրներում բնապահպանական խնդիրնեմիջավայրի պաշտպանության և համաշխարհային րի լուծմանը, կանաչ աճի խթանմանը, ինչպես նաև
շուկայում ԵՄ մրցունակության պահպանման քաղաքացիական հասարակության կառուցմանը:
հարցերում: Բնապահպանական քաղաքականությունը կարող է առանցքային դեր ունենալ Այս առաքելությունն իրականացնելու նպատակով
աշխատատեղերի ստեղծման և ներդրումների ԿՏԲԿ-ն դյուրացնում է բնապահպանական շահախթանման համար: «Կանաչ աճը» ենթադրում է ռուների միջև համագործակցությունը տեղեկահամալիր
քաղաքականությունների
մշակում` տվության փոխանակմանն աջակցության, խորհրդատվության և տեխնիկական փորձաքննության
ուղղված կայուն շրջակա միջավայրի խթանմանը:

1

տրամադրման և բնապահպանական որոշումների նության (նվազեցված արտադրական ծախսեր և
կայացման գործընթացում հանրային մասնակ- նյութեր, էներգիայի ու ջրի արդյունավետ օգտագործում), նվազեցված բնապահպանական ազդեցուցության խթանման միջոցով
թյունների (առավել քիչ թափոններ, արտանետումԿանաչ տնտեսություն
ներ և աղտոտում) և բարելավված մասնագիտական
«Կանաչ տնտեսությունը» այն տնտեսությունն է, և հանրային առողջության ու անվտանգության
որը նպաստում է մարդկանց բարեկեցության համար:
բարելավմանը և սոցիալական անաչառությանը` ՓՄՁ-ները և այլ կազմակերպություններ կսկսեն
միաժամանակ զգալիորեն նվազեցնելով բնապահ- խնայել հումքը, էներգիան և ջուրը, ինչը կնպաստի
պանական ռիսկերը և էկոլոգիական դեֆիցիտը: ռեսուրսների օգտագործման բարձր արդյունավեՄասնավորապես, «կանաչ տնտեսությունը» մոդել տությանը և կբարելավի մաքուր արտադրական
է` հիմնված բնապահպանական տնտեսագիտու- փորձը ՓՄՁ-ներում: Արդյունքում, գործարար
թյան գիտելիքի և կայուն զարգացման վրա: ՏՀԶԿ-ն ընկերությունները կշահեն թափոնների և արտա(OECD) մշակել և ներդրել է «կանաչ աճ» նետումների
քանակների
կրճատման
կամ
հասկացությունը, որը սահմանվում է որպես նվազման աջակցությունից` միաժամանակ հնարատնտեսական աճի և զարգացման մաքսիմալացում` վորություն ստանալով առավել կայուն և մրցունակ
միաժամանակ խուսափելով բնական ակտիվների արտադրանք/արտադրություն ունենալու, ընդլայքանակի և որակի վրա անկայուն ազդեցությունից և նելու աշխատատեղերի քանակը և եկամուտը:
վերահսկելով աճի ներուժը կանաչ տնտեսության ՌԱՄԱ
հասկացությունների,
մեթոդների
և
անցնելիս: «Կանաչ տնտեսություն» կամ «կանաչ գործիքների կիրառումը հնարավորություն կընձեռի
աճ» հասկացությունները ներառում են նաև գործարար կազմակերպություններին ընդլայնելու
ռեսուրսների արդյունավետություն և մաքուր կանաչ գործարար գործողությունները իրենց
արտադրություն հասկացությունները, որոնք հիմք ընկերությունների ներսում, օգտագործելու և
են հանդիսանում արդյունաբերական ոլորտի կազմակերպելու էկոլոգիապես առավել մաքուր և
կայուն զարգացման համար: ՌԱՄԱ-ն կապ է արդյունավետ
արտադրություն,
տնտեսելու
ստեղծում
տնտեսական
զարգացման/շահերի ֆինանսները և մշակելու այլընտրանքային բիզնես
ձևավորման և գործարար ոլորտների ու շրջակա գաղափարներ:
միջավայրի
միջև,
որտեղ
ապրանքների
և
ծառայությունների արտադրությունը, բաշխումը և
սպառումը ի վերջո բարձրացնում են մարդկանց
բարեկեցությունը`
չենթարկելով
ապագա
սերունդներին զգալի բնապահպանական ռիսկերի
և էկոլոգիական դեֆիցիտի:
«Ռեսուրսների արդյունավետություն և մաքուր
արտադրություն» (ՌԱՄԱ) ծրագիր
ՌԱՄԱ
ծրագրի
նպատակն
է
արևելյան
գործընկերության
երկրներում,
այդ
թվում`
Հայաստանում, բարելավել արդյունաբերական
կազմակերպությունների ռեսուրսների արդյունավետությունը և բնապահպանական գործունեությունը` դրանով իսկ նպաստելով արդյունաբերության կայուն զարգացմանը և զբաղվածության ու
եկամուտների
մակարդակի
բարձրացմանը,
ՌԱՄԱ հասկացությունների, մեթոդների, գործիքների և քաղաքականության լայն կիրառման միջոցով: Ռեսուրսների արդյունավետություն և մաքուր
արտադրություն (ՌԱՄԱ) ծրագիրը կիրառում է
ստուգված
կանխարգելիչ
բնապահպանական
մոտեցումներ և արտադրողականության բարձրացման հասկացություններ եռակի առավելությունների` ռեսուրսների բարելավված արտադրողակա-

Գործողություններ
ՌԱՄԱ ծրագիրը ներառում է առանձին գործողություններից բաղկացած երեք աշխատանքային
ուղղություններ`
1. ՌԱՄԱ մարդկային և ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում. հայ փորձագետների
խմբի կողմից հայաստանյան ձեռնարկություններին
և այլ կազմակերպություններին ՌԱՄԱ արժեք
ստեղծող ծառայությունների տրամադրում, մասնավորապես առաջնահերթ արդյունաբերական ոլորտներում:
2. ՌԱՄԱ իրականացում, տարածում և փորձարկում. հայաստանյան ձեռնարկությունների կողմից
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ՌԱՄԱ հասկացությունների, մեթոդների և գործիքների կիրառում երաշխավորված բնապահպանական, ռեսուրսների օգտագործման և տնտեսական
օգուտներով:
3. ՌԱՄԱ տեխնիկական աջակցություն. մատչելի և
անհրաժեշտ ՌԱՄԱ փորձի և գործիքների
հասանելիության ապահովում:

հղումով` www.recp.am: Այն ներառում է մանրամասն տեղեկատվություն ծրագրի գործողությունների, ՌԱՄԱ ռեսուրսների, մեթոդաբանության և
վերապատրաստման
նյութերի,
կանաչ
ձեռնարկությամբ և ռեսուրսների արդյունավետությամբ/մաքուր արտադրությամբ հետաքրքրվող
ՓՄՁ-ների և կազմակերպությունների ՌԱՄԱ
գնահատման գործիքների վերաբերյալ:

Ակնկալվող արդյունքները
Ծրագրի ակնկալվող արդյունքն է Արևելյան ՌԱՄԱ ծրագիրը համագործակցել է հետևյալ կազմ
գործընկերության երկրներում՝ մասնավորապես ակերպությունների հետ՝
Հայաստանում, ՌԱՄԱ հասկացությունների, մե «Աշտարակ Ձու» ՍՊԸ / Արագածոտնի մարզ,
թոդների և գործիքների վերաբերյալ իրազեկվագ. Աղձք,
 «Արամե և Սոֆի» ՍՊԸ / Արարատի մարզ, գ.
ծության բարձրացումը:
Լուսագյուղ,
Թիրախային խմբեր
 «Արարատ սննդի կոմբինատ» / Երևան,
 Պետական կառավարման մարմիններ (այն է`
 «Մարիլա» ՍՊԸ / Սյունիքի մարզ, ք. Կապան,
ՀՀ բնապահպանության, էկոնոմիկայի, էներգե «Յունիֆիշ» ՍՊԸ / Արարատի մարզ, գ.
տիկայի, գյուղատնտեսության, տարածքային
Սայաթ-Նովա,
կառավարման և արտակարգ իրավիճակների
 «Լուկաշինի գյուղատնտեսական
նախարարություններ),
ասոցիացիա» ՍԿ / Արմավիրի մարզ, գ.
 տեղական ինքնակառավարման մարմիններ,
Լուկաշին,
 ոլորտային համայնքային կազմակերպություն «Երվանդաշատի գյուղատնտեսական
ներ (ՓՄՁ-ներ, տնտեսությունների ասոցիաասոցիացիա» ՍԿ / Արմավիրի մարզ, գ.
ցիաներ, բիզնես միավորներ):
Երվանդաշատ,

Իրականացված միջոցառումներ
 «Ռեսուրսների արդյունավետություն և մաքուր
արտադրություն» (ՌԱՄԱ) հասկացությունների, մեթոդների, գործիքների և քաղաքականության վերաբերյալ մի շարք դասընթացներ են
անցկացվել 2014-2015թթ. ընթացքում` ՌԱՄԱ
ծրագրի վերաբերյալ Հայաստանի ազգային
կարողությունների և հմտությունների բարձրացման նպատակով: Դասընթացները կազմակերպվել են ՌԱՄԱ ծրագրի կողմից`
ուղղված երկրներում ՓՄՁ-ների գնահատմանը, ինչը կնպաստի ցուցադրական կազմակերպություններում ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործմանը և մաքուր արտադրության բարելավմանը:
 Ազգային փորձագետների խումբը տրամադրել
է խորհրդատվություն հայաստանյան ձեռնարկություններին,
կազմակերպություններին,
մասնավորապես գյուղատնտեսական/սննդի,
խմիչքի, քիմիական և շինարարական նյութերի
արտադրության ոլորտներում:



ՀԱՏՄ ՍՊԸ / Շիրակի մարզ, գ. Մայիսյան,



«Կաշի» ԲԲԸ / Երևան,



«Մ&Մավր» ԲԲԸ / Արարատի մարզ, ք.
Արտաշատ:

ՌԱՄԱ կիրարկման օրինակներ
ՌԱՄԱ գնահատումների հիման վրա ազգային
փորձագետները և ծրագրի թիմը մշակել և
ներկայացրել են ՌԱՄԱ կիրարկման օրինակներ
ընտրված ցուցադրական կազմակերպություններում (սննդի/խմիչքի, քիմիական և շինարարական
Հայաստանում ՌԱՄԱ կայքէջ www.recp.am
Ծրագրի շրջանակներում ստեղծվել է երկլեզու` ոլորտներում) ՌԱՄԱ իրականացման վերաբերյալ:
անգլերեն-հայերեն, կայքէջ, որը գործում է հետևյալ
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ՌԱՄԱ ԿԻՐԱՐԿՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ
ՍՆՆԴԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Բոլոր
ճտանոցներն
ունեն
բարձրակարգ
ավտոմատացման համակարգ, այդ թվում՝ կերի և
ջրի մատուցման, թռչնաղբի հեռացման, լուսավորման, ջեռուցման, հովացման, ձվի ավտոմատ
հավաքման
և
միկրոկլիմայի
վերահսկման
ավտոմատ համակարգեր:

«Աշտարակ Ձու» ՍՊԸ
ՌԱՄԱ ԿԻՐԱՐԿՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿ
«Աշտարակ Ձու» ՍՊԸ-ն սկսել է կիրառել
ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման և
մաքուր արտադրության միջոցառումները 2014թ.:
ՌԱՄԱ մեթոդների հետևողական կիրառման
արդյունքում (ներառյալ արտադրական
գործընթացների օպտիմալացումը, ռեսուրսների
վերամշակման և էներգիայի արդյունավետ
օգտագործման նոր սարքավորումների կիրառումը)
«Աշտարակ Ձու» ՍՊԸ հնարավոր օգուտները
հավկիթի արտադրության բնագավառում
գնահատվում են 78,400 ԱՄՆ դոլար տարեկան:
Լրացուցիչ ձեռքբերումներն են՝ սոցիալական և
բնապահպանական բարելավումներ,
աշխատանքային պրակտիկայի արդիականացում և
ընկերության ածխածնային հետքի կրճատում:

Տեսակարար միջին ամսական ձվատվությունը
(ձվի ամսական արտադրություն/մեկ թռչնի հաշվով)

Մոտ 90 շաբաթական դառնալուց հետո թռչունները
էվակուացվում են և ուղարկվում սպանդիֈ
Իրականացվում է թռչնանոցի մաքրում և ախտահանում (4 շաբաթվա ընթացքում), որից հետո
շրջափուլը կրկնվում էֈ

«Աշտարակ Ձու» ՍՊԸ
«Աշտարակ Ձու» ՍՊԸ-ն ՀՀ ձվի
արտադրության
բնագավառում
գործող առաջատար կազմակերպություններից է, այն զբաղեցնում
է շուկայի շուրջ 8 տոկոսը:
Տարեկան արտադրությունը կազմում է մոտ
43,464,694 հավկիթ կամ ամսական 3,622,057 հատ
ձու և 61.8 տ թռչնամիս: Ֆաբրիկան ձեռք է բերում
մեկ օրական ճտերի գլխաքանակ, որոնք պահվում
են (վանդակային եղանակով) երիտասարդ թռչնի
համար նախատեսված թռչնանոցում մինչև 13-14
շաբաթական դառնալը, կամ ձեռք են բերում 13
շաբաթական ճտեր:
Կազմակերպությունում, ըստ պատվաստումների
ժամանակացույցի, իրականացվում են բոլոր
անհրաժեշտ միջոցառումները: Այնուհետև թռչունները տեղափոխվում են նախապես պատրաստված
(ախտահանված) ազատ, հասուն թռչունի համար
նախատեսված թռչնանոց (առկա բոլոր թռչնանոցները վանդակային պահպանման են):

Արտադրության նյութական և էներգետիկ
ցուցանիշները
Հավկիթի արտադրություն. 43,464,694 (հավկիթ
2013թ.), 3,622,057 (հատ ձու միջին ամսական),
թռչնամիս 61.8 (տ տարեկան): Գլխաքանակ ըստ
թռչնանոցների. 177,497 (հավ 2013թ.), թռչունների
միջին օրական անկումը 2013թ. կազմել է 37.25, կամ
0.021% (անկման նորմի ցուցանիշ` 0.017% ± 0.002):
Շեղումը կապված է 13 շաբաթական ճտերի
ձեռքբերման հետ: Լրացուցիչ անասնաբուժական
միջոցառումները նպաստել են մահացության
բարձր մակարդակի դադարեցմանը: Ձվի վերադարձը թվերով. 206,579 (ձու 2013թ, արտադրության
0.047%), միջին ամսական 17,215 ձու:
Առաջացած պարարտանյութի ծավալը տարեկան
327 տոննա է, միջին ամսականը` 27,25 տոննա:
Յուրաքանչյուր ձվադրող հավի պարարտանյութը
միջինում կազմում է 160 գ/օրական, երիտասարդ
հավինը`
50
գ/օրական:
Փաթեթավորման
ձեռքբերում. արկղեր` 112,691, 10 ձվի համար
պլաստիկ արկղեր` 256,480 հատ, 15 ձվի համար`



ՌԱՄԱ առաջատար փորձագետ`Տիգրան Սեկոյան
ՌԱՄԱ աջակցող փորձագետներ` Բարդուխ Գաբրիելյան,
Մերուժան Գալստյան
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94,415 հատ, 6 ձվի համար`347,628, ձվի
տեղադրման տարա`1,425,274 հատ:
Կերի ձեռքբերում. լիարժեք հավասարակշռված
թռչնակերի պատրաստման համար օգտագործվում
է կերի մոտ 20 տեսակ, 6,898 (տ տարեկան), միջին
ամսական 575 տ: Դեղերի և պատվաստանյութերի
ձեռքբերումը կազմում է 19,382,713 դրամ, միջին
ամսականը` 1,615,226 դրամ: Գործարանն ունի
երկու անկախ էներգամատակարարման գիծ և
էլեկտրաէներգիայի երկու դիզելային գեներատոր:
Էլեկտրաէներգիա`
1,089,293 (կվ/ժ տարեկան),
միջին ամսական 90,774 կվ/ժ: Բնական գազի
մատակարարում` 63,386 (մ3/տարեկան), միջին
ամսական 5,282 մ3: Ջրամատակարարում` 22,450
(մ3/տարեկան),
միջին
ամսական
1,871
մ3:
Ջրօգտագործում. իրականացվել է երկու թռչնանոցի
մաքրում և ախտահանում: Ջուրն օգտագործվում է
թռչնանոցներում օդի թարմացման և խոնավության
մակարդակի
պահպանման
համար:
Տրանսպորտային ծախսեր`34,790,252 ՀՀ դրամ,
միջին ամսական 2,899,188 ՀՀ դրամ:

Հատուկ
սարքավորումների
ձեռքբերում
թափոնների օգտագործման (սատկած հավերի
վերամշակում)
և
հավի
մսալյուրի
արտադրության կազմակերպման նպատակով:
Կերի ռացիոնալ օգտագործման անհրաժեշտ
պայմանների մշակում համապատասխան միկրոկլիմայի պահպանման միջոցով՝ նպաստավոր ջերմաստիճանանային և համեմատական
խոնավ միջավայրի ստեղծման շնորհիվ:
Էներգիա
Ռեկուպերացիայի
միջոցով
թռչնանոցների
օդափոխության համակարգերից էներգիայի
կորզման իրականացում:
Թռչնանոցներում ջեռուցման համար էլեկտրաէներգիայով աշխատող տաքացուցիչների փոխարինում
բնական
գազով
աշխատող
վառարաններով:
Էլեկտրաէներգիայի
ծախսի
նվազեցում
թռչնանոցների ներքին լուսավորման համակարգում անարդյունավետ շիկացման լամպերը
լուսադիոդային
լամպերով
փոխարինելու
միջոցով:
Ջերմային
կորուստների
նվազեցում,
թռչնանոցների
պատող
կառուցվածքների
ջերմամեկուսացում:
Էլեկտրաէներգիայի խնայողություն տարածքի
արտաքին լուսավորման մետաղահալոգենային
լուսատուները նատրիումական կամ լուսադիոդային լուսատուներով փոխարինելու միջոցով:

Ծախսերի մասնաբաժինները %-ներով
հիմնական հոդվածների համար

ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՌԱՄԱ արդյունքները ձեռք են բերվել հետևյալ
միջոցառումների իրականացման արդյունքում՝
 նյութերի կառավարում,
 էներգիայի կառավարում,
Նյութեր
Ձվի փոշու արտադրության կազմակերպումը
խորհուրդ է տրվում որպես ՌԱՄԱ միջոցառում
ձվի գերարտադրության և վերադարձվող,
պարենային կամ տեխնիկական որակի ձվերի
վերաօգտագործման հիման վրա:
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ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

Կիրառված մոտեցումները
«Աշտարակ
Ձու» ՍՊԸ-ում իրազեկվածության
Կազմակերպությանն առաջարկվել են հետևյալ
բարձրացման,
կարողությունների ավելացման և
ՌԱՄԱ միջոցառումները:
գիտելիքների կառավարման ՌԱՄԱ սկզբունքների
Իրականացման
Օգուտներ
և մեթոդների կիրառումը նպատակաուղղված էր
ենթակա
ՖինանսաՌեսուրսների
Բնապահհիմնական
ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման, մաքուր
կան խնայոօգտագործում
պանական
միջոցառումներ
ղություններ
ազդեցուարտադրության կազմակերպմանը և միաժամանակ
ՀՀ դրամ
թյուն
շուկայում մրցունակության բարձրացմանը:
(ԱՄՆ
դոլար)
/տարի
Ձվի փոշու
արտադրության
կազմակերպում
Թափոնների
վերաօգտագործում
Կերի
օգտագործման
օպտիմալ
ռեժիմների մշակում
էներգիայի կորզում
օդափոխման
համակարգերից
Ջեռուցման համար
օգտագործվող
էներգակրի
փոխարինում
Ներքին
լուսավորման
շիկացման լամպերի
փոխարինում ԼԴ
լուսատուներով
Թռչնանոցների
պատող
կառուցվածքների
ջերմամեկուսացում
Արտաքին լուսավորման մետաղահալոգենային
լուսատուների
փոխարինում
նատրիումական
կամ ԼԴ
լուսատուներով

9 700 000
(20.7)
8 500 000
(18.3)
16 000 000
(34.1)

Նյութերի
վերաօգտագործում
Օգտագործվող նյութերի
նվազեցում

Կազմակերպությունը բարելավել է իր էներգետիկ
արդյունավետությունը` իրականացնելով ՌԱՄԱ
գնահատման արդյունքում առաջարկված ԷԱ
միջոցառումները,
որոնք
նպաստում
են
արտադրական փուլում օդի ջերմաստիճանի
կայունացմանը և էներգիայի խնայմանը:

Թափոնների
նվազեցում
շուրջ 25
տոննա/
տարի

Ձվի
փոշու
արտադրության,
թափոնների
վերաօգտագործման, մսալյուրի արտադրության
կազմակերպման, միաժամանակ կերի օգտագործման օպտիմալ ռեժիմների մշակման, էներգիա
սպառող համակարգերի արդիականացման և
կանխատեսվող միջոցառումների իրականացման
արդյունքում «Աշտարակ Ձու» ՍՊԸ-ն կգրավի
ավելի մեծ շուկաներ` ապահովելով օգուտներ
բիզնեսում,
ինչպես
նաև
սոցիալական
և
բնապահպանական առումներով:

550 000
(1.2)
750 000
(1.5)
550 000
(1.2)

Օգտագործվող
էներգիայի
քանակի
նվազեցում

Ածխածնի
երկօքսիդի
արտանետումների
նվազեցում
24 տոննա
CO2
տարեկան

330 000
(0.7)
330 000
(0.7)
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ՌԱՄԱ արդյունքներին հնարավոր կլինի հասնել
հետևյալ միջոցառումների իրականացման շնորհիվ:

«ԱՐԱՄԵ ԵՎ ՍՈՖԻ» ՍՊԸ
ՌԱՄԱ ԿԻՐԱՐԿՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿ

Էներգիա

«Արամե և Սոֆի» ՍՊԸ-ն անցում է կատարել մաքուր
արտադրության 2014թ.: ՌԱՄԱ ծրագրի
շրջանակներում պիլոտային ծրագրով շեշտադրում է
կատարվում ջրի, նյութերի և էներգիայի օգտագործման
արդյունավետության և էներգիայի, ջրի և հումքի
սպառման նվազեցման, թափոնների վերամշակման և
ջերմոցային գազերի արտանետումների նվազեցման
նպատակով արտադրության գործիքների բարելավման
վրա: «Արամե և Սոֆի» ՍՊԸ-ում ՌԱՄԱ պիլոտային
ծրագիրը կաջակցի կազմակերպության կողմից
ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործմանը`
այդպիսով նպաստելով առավել քիչ բնապահպանական
ազդեցությամբ առավել մաքուր արտադրության:

Վարակազերծման
համար
օգտագործվող
ջեռուցման համակարգի/էներգիայի աղբյուրի
փոփոխություն, արդիականացում:
 Առկա ջեռուցման համակարգի ապամոնտաժում, որի դեպքում ներկայումս պահանջվում
է մոտ 250 մ3 գազ` երկու կաթսաները (1100լ և
2500լ) մինչև պաստերիզացման համար
անհրաժեշտ 30-32OC տաքացնելու համարֈ
Վարակազերծման համար անհրաժեշտ նոր
էլեկտրական ջեռուցման համակարգը կարելի
է տեղադրել տարողությունների երկշերտ
մետաղական
պատերի
միջև,
ինչը
հնարավորություն կտա հավասարաչափ
իրականացնելու վարակազերծումը (ՌԱՄԱ
սկզբունքները՝ սարքավորումների արդիականացում, մուտք գործող նյութերի փոփոխություն)ֈ
 Կաթսաները
կարիք
ունեն
հավելյալ
արտաքին ջերմամեկուսացման, ներառյալ
խողովակները (ՌԱՄԱ սկզբունքը՝ լավ
տնտեսվարում)ֈ
 Կաթսաների բաց մակերեվույթի կափարիչով
ծածկումը
կօժանդակի
ջերմության
պահպանմանը (ՌԱՄԱ սկզբունքը՝ լավ
տնտեսվարում)ֈ
 Նախնական
ներդրումներ
կպահանջվեն
500000-750000 ՀՀ դրամի չափով (1000-1500
եվրոյի)ֈ Գումարային խնայողությունները
կլինեն ամսական մոտ 75000 ՀՀ դրամ (150
եվրո)ֈ
 Պրոպան
գազի
այրումից
առաջացող
ածխաթթու գազի արտանետումների էական
կրճատում, այս նորարարությունն ունի նաև
բնապահպանական կարևորություն ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատման
տեսանկյունիցֈ

«Արամե և Սոֆի» ՍՊԸ 
Կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2014թ. հուլիսին Կարախաչի նախկին պանրագործարանի
հիման վրա և ուսումնասիրությունների ժամանակ
դեռևս գտնվում էր կազմավորման և կառուցման
փուլում: Հիմնական շեշտադրումը կատարվում է
պանրի արտադրության վրա` հնարավորություն
ընձեռելով արտադրելու նաև մածուն: Արտադրությունը ներկայումս շարունակվում է, և ամառվա
ամիսներին (ամենածանրաբեռնված շրջան) ձեռնարկությունն իրականացրել է կաթի մթերում
միջինը օրական 2000-3000կգ 6000-7000կգ վերամշակման հնարավորությունների պարագայում:
Այս պիլոտային ծրագրի շրջանակներում
ՌԱՄԱ ուսումնասիրությունները
կատարվել են պանրի
արտադրության
ոլորտում:
ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Օդորակիչների շահագործման կրճատում և
սառնարան-պահեստարանների վերակազմավորումֈ
 Կարգավորել պահեստարանների ջերմաստիճանային
տարբերությունը
միայն
մեկ
օդորակիչի միջոցով՝ կիրառելով հատուկ դուռ
երկու
բաժանմունքների
միջև
(ՌԱՄԱ
սկզբունքը՝ լավ տնտեսվարում)ֈ

ՌԱՄԱ իրականացնելիս հաշվի են առնվել հետևյալ
կարևոր տեսակետները`






էներգիայի կառավարում,
ջրի կառավարում,
նյութերի կառավարում:

ՌԱՄԱ առաջատար փորձագետ՝ Արեգ Կարապետյան:
ՌԱՄԱ աջակցող փորձագետ` Անի Հայկունի:
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Կիրառել շարժական պատ պահեստարանի
ներսումֈ Այն կկրճատի օդորակման տարածքը, համապատասխանաբար և համակարգի աշխատաժամերը (ՌԱՄԱ սկզբունքը՝
լավ տնտեսվարում)ֈ
Հնարավորություն
ստեղծել
բնական
լուսավորության և օդափոխության համար
(ՌԱՄԱ սկզբունքը՝ լավ տնտեսվարում)ֈ
Գործողությունները ենթադրում են որոշակի
ներդրումներ միայն պատերի կառուցման
համար (մոտ 400000 ՀՀ դրամ կամ 800 եվրո),
ինչին կհետևեն խնայողություններ ամսական
40000-50000 ՀՀ դրամ (80-100 եվրոյի) չափովֈ
Ենթադրվում է, որ օդորակիչների պակաս
օգտագործումը
կհանգեցնի
20-30%-ով
էներգիայի սպառման և ֆրեոն գազի
արտանետումների կրճատմանֈ Օդորակիչների օգտագործման նվազեցումը 20-30%
կնվազեցնի ընդհանուր արտանետումների և
ֆրեոնի
արտանետման
ընդհանուր
ծավալներըֈ



ծախսատար, որոնց պարագայում միայն
տրանսպորտային միջոցների ներգրավման
անհրաժեշտություն կառաջանաֈ
Կարագի արտադրության դեպքում կրկին
կառաջանա մոտ 1600լ հեղուկ, որը նույնպես
պետք է դուրս նետվի, հետևապես հնարավոր
է նաև մոտեցումների համատեղումֈ

Հումք
Սանիտարահիգիենիկ պայմանների բարելավում` որպես հումքի, արտադրանքի հնարավոր
փչացման ռիսկի նվազեցման միջոց:
 Օդային իոնիզացնող սարքերի տեղադրում
(ՌԱՄԱ սկզբունքը՝ լավ տնտեսվարում)ֈ
 Օդի և ջրի մանրէազերծում, Germicidal UV
համակարգի տեղադրում (ՌԱՄԱ սկզբունքը՝
լավ տնտեսվարում)ֈ
 Այն ենթադրում է մանրէազերծման ոչ
քիմիական եղանակ, ինչը հնարավորություն է
ընձեռում նույնիսկ հովացման ջերմաստիճանի 1-2 աստիճանի բարձրացումֈ
 Նոր սարքավորումները պետք է գնվեն և
տեղադրվենֈ Դրանք գործում են էլեկտրականությամբ, հետևապես պետք է նաև
միացվեն էլեկտրական ցանցինֈ
 Սարքավորումների տեղադրումը կարժենա
50-100 եվրո (25000-50000 ՀՀ դրամ) մեկ հատի
հաշվով, իսկ դրական ներգործությունը
հավելյալ պետք է ուսումնասիրվիֈ
 Այն կանխարգելում է մանրէների տարածումը
տարածքում
և
վաճառքի
ենթակա
արտադրանքի վրաֈ

Ջուր
Կեղտաջրերի վերաօգտագործում (սիճուկի):
Յուղի (կարագի) արտադրության նպատակով
այն անհրաժեշտ է ևս մեկ անգամ անցկացնել
սեպարատորի միջով և ենթարկել մշակման
(ՌԱՄԱ
սկզբունքը՝
տեղում
վերաօգտագործում և վերամշակում)ֈ
 Արտադրությունից հետո դեռ մի քանի ժամ
սիճուկը կարող է պրոտեինի աղբյուր լինել
անասնակերի ստացման համար (ՌԱՄԱ
սկզբունքը՝
օգտակար
կողմնարդյունքի
ստացում)ֈ
 Հողի որակի բարելավման նպատակով (pH),
որպես ոռոգման ջուր օգտագործելու դեպքում
այն
թթվայնացնելու
համար
(ՌԱՄԱ
սկզբունքը՝
օգտակար
կողմնարդյունքի
ստացում)ֈ
 Կազմակերպությունը տարեկան մոտ 4000կգ
յուղ արտադրելու կարողություններ ունի,
ինչն էլ իր հերթին կարագի արտադրություն
ծավալելու դեպքում կապահովի մոտ 8000
եվրո հավելյալ եկամուտֈ Այդ նպատակով
անհրաժեշտ է կատարել սարքավորումների
արդիականացում կամ վերակազմավորում և
ստեղծել շուկա նոր արտադրանքի համարֈ
 Սիճուկի օգտագործման այլընտրանքային
ուղիները կարող են լինել ավելի քիչ


Կիրառված մոտեցումները
«Արամե և Սոֆի» ՍՊԸ-ում իրազեկվածության
բարձրացման և կարողությունների կառուցման
միջոցով գործնականում իրականացվեց ՌԱՄԱ
սկզբունքների և հասկացությունների վերաբերյալ
գիտելիքի փոխանակում/կառավարում: Ծրագիրը
խթան է հանդիսացել ձեռնարկատիրոջ համար`
ծավալելու սեփական ուսումնասիրություններ և
դարձնելու համակարգը «խելացի», հնարավորինս
կարճ ժամանակահատվածում նաև եկամտաբեր:
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տարում բարեգործական ծրագրերում: «Արմենիում»
հյութի յուրաքանչյուր շշից 1 ՀՀ դրամ փոխանցվում
է մանկատներին:
Հյութի արտադրությունն
ընտրվել է ՌԱՄԱ պիլոտային ծրագրի շրջանակներում ուսումնասիրության իրականացման
համար:

«ԱՐԱՐԱՏ ՍՆՆԴԻ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՌԱՄԱ
ԿԻՐԱՐԿՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿ
ՄԱԱԶԿ ՌԱՄԱ ծրագիրը նախատեսում է
«Արարատ սննդի կոմբինատ» ընկերության կողմից
արտադրական նպատակներով տարբեր տեսակի
նյութական և էներգետիկ ռեսուրսների
արդյունավետ օգտագործման, ինչպես նաև շրջակա
միջավայրի վրա ունեցած ազդեցության
հնարավորինս լայնածավալ գնահատում`
ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետությունը
բարձրացնելու և էկոլոգիապես անվտանգ
արտադրություն կազմակերպելու նպատակով:

ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՌԱՄԱ իրականացնելիս հաշվի են առնվել հետևյալ
կարևոր տեսակետները`



արտադրության արդյունավետություն,
շրջակա միջավայրի կառավարում:

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ռեսուրսների
օգտագործման,
թափոնների
առաջացման, էներգիայի սպառման և նյութական
հաշվեկշռի (առանց խորը տնտեսական գնահատման) վերաբերյալ կատարված վերլուծությունների
հիման
վրա
արվել
են
հետևյալ
ՌԱՄԱ
առաջարկությունները՝



«Արարատ սննդի կոմբինատ»

«Արարատ սննդի կոմբինատ»
ՍՊԸ-ն
պատկանում
է
«Կարոլինա Գրուպ» ՍՊԸ-ին և
գտնվում է Երևանում (Հայաստան): Կոմբինատը
հիմնադրվել է 2011թ. մարտ ամսին և ներկայումս
բնական հյութերի արտադրման ամենախոշոր
կոմբինատն է: Կոմբինատն ապահովված է ավելի
քան 6 մլն եվրո արժողությամբ ժամանակակից
սարքավորումներով
և
լաբորատորիաներով:
Հայկական
մրգերից
և
առանց
շաքարի
հավելումների պատրաստված հյութերը կրում են
«Արարատ» բրենդային անվանումը. այն 100%
մրգային հյութ է: Ներկայումս կոմբինատը
արտադրում է ոչ միայն հյութ, այլև թեյ,
պահածոներ,
մրգային
և
բանջարեղենային
խտանյութ խյուս: Ղեկավարությունը ձգտում է
հետևել նոր տեխնոլոգիաներին: Արտադրանքի մեծ
մասը նախատեսված է ԱՊՀ և եվրոպական երկրներ
արտահանման համար: Ունի ISO 2200:2005 որակի
և անվտանգության ստանդարտ, ներառյալ HaCiCiP.
Այժմ գտնվում է կոշերային սերտիֆիկացման
գործընթացում: Ներկայումս արտահանումներ են
իրականացվում Վրաստան,
Ռուսաստան,
Բելառուս,
Ղազախստան, Ֆրանսիա,
Գերմանիա,
Ղրղզստան,
ԱՄՆ, Իրաք, Լեհաստան:
Ընդհանուր առմամբ արտադրանքի
մոտ
47%-ը
արտահանվում է: Ընկերությունը ներդրումներ է կա-

Լավ տնտեսում
Ծրագրել ճզմման և հյութի արտադրության
գործընթացի ժամանակացույցը մեկ մրգային
կամ բանջարեղենային արտադրության շարք
նախաձեռնելու համար /խտության ամենաբարձր աստիճանից մինչև նվազագույնը 1.
հյութ, 2. հյութային հեղուկ, 3. նեկտար/ և
նվազագույնի հասցնելու լվացումը, բարձր
օրգանական
և
բարձր
ջերմաստիճանով
լվացման հեղուկների արտահոսքը:
Արտադրական գործընթացի ավելի լավ
վերահսկում
Ընդհանուր առմամբ բացառել կամ նվազեցնել
թարմ հումքի լվացման ժամանակ ջրի հետ
սինթետիկ լվացող նյութերի օգտագործումը,
ինչպես նաև հնարավորության դեպքում
հրաժարվել
քիմիական պահածոյացման
միջոցներից, արտանետումները բացառելու և
արտադրանքի
ինքնարժեքը
նվազեցնելու
համար:
Հրաժարվել մրգերի մշակման համար կաուստիկ սոդայի լուծույթի օգտագործումից` այն
փոխարինելով 60-700 C տաք ջրով:
Տեղում վերաօգտագործում և վերամշակում



Ջրային արտահոսքը պետք է վերացվի, իսկ
խտանյութը պետք է վերադարձվի հիմնական

ՌԱՄԱ առաջատար փորձագետ՝ Մերուժան Գալստյան:
ՌԱՄԱ աջակցող փորձագետ` Աստղինե Պասոյան:
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լվացման կամ որևէ այլ որակապես ընդունելի
ջրօգտագործման շրջափուլի: Լվացման և այլ
տեխնոլոգիական պրոցեսներում օգտագործվող
ամբողջ ջուրը, որը չի պարունակում կաուստիկ
սոդա կամ այլ լվացման միջոցներ, կարող է
վերադարձվել հիմնական լվացման փուլ:
Օգտագործել ջրի տաքացման համակարգից
առաջացող գոլորշին, հավաքել և ուղղել այն
դեպի ջեռուցման կամ ջրի տաքացման
համակարգ:

Էներգիայի ծախսը մեկ միավոր արտադրանքի
արտադրման համար
Տեղադրելով գիշերային ութժամյա հաշվիչ`
կազմակերպության էներգիայի միջին ծախսը
կկրճատվի 0.8%-ով: Տաք ջրի և գոլորշու արտանետումների կրճատումը կնվազեցնի ջրի
տաքացման և ջեռուցման համար օգտագործվող գազի ծավալները:
Մնացորդների հավաքագրում արտադրանքի
մեկ միավորի հաշվով
Քամված մրգային մնացորդի վերաօգտագործում
կենսահումուսի
արտադրության
համար, որը կվաճառվի տեղական ֆերմերներին` ապահովելով հավելյալ եկամուտ (կենսահումուսն ավելացնում է մրգի արտադրողականությունը 30%-ով): Եթե «Արարատը»
պարարտանյութ
տրամադրի
իր
իսկ
մատակարարներին, ապա ինքնարժեքը նույնպես կկրճատվի:

Պիտանի արտադրանքի արտադրություն
Օգտագործել
օրգանական
թափոնները`
վերադարձնելով դրանք արտադրության մեջ:
Վաճառել որպես անասնակեր կամ այլ
գյուղատնտեսական
կամ
արտադրության
կենսահումուս / պարարտանյութ:
Սարքավորումների փոփոխություն
Թեյի փաթեթավորման սարքավորումն ունի
թերություն, 20 տուփից մեկը սարքավորման
պատճառով ընկնում է հատակին: Այդ իսկ
պատճառով անհրաժեշտ է լինում ինչ-որ մեկի
աշխատանքը, ով կկանգնի սարքավորման մոտ
և ընկած տուփերը կբարձրացնի: Սարքավորումը հարկավոր է կարգավորել աշխատանքի
ավելորդ պահանջարկը կրճատելու համար:
Տեխնոլոգիայի փոփոխություն
Տեղադրել գիշերային 8-ժամյա հաշվիչ (1 կվտժ =
31,85 դրամ, 1 կվտժ = 41,85 դրամի փոխարեն):
Գոլորշու համակարգը համապատասխանեցնել
այնպես, որ նվազագույնի հասցվեն ավելորդ
ճնշումը և գերտաքացումը:
ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
Եթե կազմակերպությունն իրականացնի միայն քիչ
ծախսեր կամ ընդհանրապես ծախսեր չպահանջող
առաջարկությունները, ապա ակնկալվող արդյունքները կլինեն հետևյալները՝

Կիրառված մոտեցումները
«Արարատ սնունդ» ընկերությունն ընդունել է
առաջարկությունները և նշել, որ մինչև օրս նրանք
տեղյակ չեն եղել ռեսուրսների անարդյունավետության նվազեցմանն ուղղված
պոտենցիալ
լուծումներին, մինչդեռ այլ դեպքերում նրանք չեն
կարողացել լուծումներ գտնել մեծածավալ թափոնների համար: Այնուամենայնիվ, սարքավորումների
յուրաքանչյուր մաքրումից խուսափելու միջոցով
ռեսուրսների արդյունավետության և մաքուր
արտադրանքի ուղին սկսելու համար ընկերությանը
անհրաժեշտ կլինի ծախսերի խորը վերլուծություն
իրականացնել, ինչը պատկերացում կտա տեխնիկական և ընթացակարգային բարելավման համար
անհրաժեշտ գումարների մասին` դրամի վերածելով ռեսուրսների խնայողությունները` ի շահ
ընկերության:

Ջրի սպառման արդյունավետ արտադրողականություն
Հյութի արտադրության փուլերի զարգացման
շնորհիվ 290 լիտր տաք ջրի և մրգային
մասնիկների
հոսքը
դեպի
կոյուղային
համակարգ կկրճատվի, ինչը հնարավոր կլինի
ավելի լավ պլանավորման շնորհիվ:
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ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

«ԼՈՒԿԱՇԻՆԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ»

ՌԱՄԱ ցուցադրական ծրագրի իրականացման
ընթացքում հաշվի են առնվել հետևյալ հիմնական
կարևոր խնդիրները.
 խելամիտ տնտեսվարումը,
 վնասակար
նյութերի
օգտագործումից
հրաժարվելը և վնասակար արտանետումների և արտահոսքերի կանխումը,
 էներգասպառման նվազեցումը` արտադրության պրոցեսի / սարքավորման
օպտիմալացմամբ,
 թափոնների
պատշաճ
հեռացումը
և
կեղտաջրերի վերաօգտագործումը,
 շուկայում
պատրաստի
արտադրանքի
մրցունակության բարձրացումը:

ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎԻ
ՌԱՄԱ ԿԻՐԱՐԿՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿ
«Լուկաշինի գյուղատնտեսական ասոցիացիա»
սպառողական կոոպերատիվը սկսեց իրականացնել
առավել մաքուր արտադրության գործընթացը 2014թ.:
Ռեսուրսների արդյունավետության և մաքուր
արտադրության (ՌԱՄԱ) ցուցադրական ծրագրում
պիլոտային փոքր ձեռնարկության գործելակերպն
ուղղված էր ջրի, նյութերի և էներգիայի արդյունավետ
օգտագործմանը և արտադրության պրոցեսի
բարելավմանը` նվազեցնելու էներգիայի սպառումը,
կրճատելու թափոնները և կանխելու վնասակար
արտանետումներն ու արտահոսքերը:
ՌԱՄԱ ցուցադրական ծրագրի արդյունքում

Ձեռնարկությունը հասել է ՌԱՄԱ արդյունքներին
հետևյալ միջոցառումների իրականացման շնորհիվ:

տարեկան ընդհանուր խնայողությունը կազմել է 13%
կամ 1,533 ԱՄՆ դոլար (մեկ արտադրական փուլում),

Էներգիա

բարելավվել են ձեռնարկության բնապահպանական
ցուցանիշները և արտադրանքի մրցունակությունը:

«ԼՈՒԿԱՇԻՆԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ» ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎ
«Լուկաշինի գյուղատնտեսական ասոցիացիա»
սպառողական կոոպերատիվը (ՍԿ) ստեղծվել է
1995թ.
որպես
42
անհատ
ֆերմերների
համայնքահեն փոքր ձեռնարկություն: Վերջինիս
հիմնական գործունեությունը չրերի արտադրությունն է տեխնիկական և մասամբ սեղանի
սորտերի մրգերից (ծիրան, դեղձ, սալոր, խնձոր,
տանձ, թուզ, խաղող) և սեխից, որոնք աճեցվում են
Արմավիրի
մարզի
Լուկաշին
գյուղական
համայնքում և հայտնի են իրենց համային
հատկանիշներով: Տարեկան միջին արտադրական
հզորությունը կազմում է 14.000 կգ վերջնական
արտադրանք, որը հիմնականում սպառվում է
ներքին շուկայում և մասամբ արտահանվում է:
Պիլոտային ծրագրի շրջանակներում ՌԱՄԱ
ուսումնասիրության համար ընտրվել է չրերի
արտադրությունը:



ՌԱՄԱ առաջատար փորձագետ՝ Վարդան Ծերունյան:

ՌԱՄԱ աջակցող փորձագետ՝ Դշխուհի Սահակյան
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Երկտարիֆ էլեկտրական հաշվիչի տեղադրման
արդյունքում էլեկտրաէներգիայի տարեկան
միջին ծախսը նվազեց 8%-ով:
Չորանոցների օդափոխիչ (գոլորշու հեռացման)
խողովակների բարձրության/ երկարության 2
անգամ կարճացման շնորհիվ չորացման
պրոցեսն արագացավ 20%-ով, որի շնորհիվ
էներգիայի
(գազ,
էլեկտրականություն)
սպառումը նվազեց 20%-ով:
Ջուր
Երրորդային լվացման
(ողողման) ջրերի
վերաօգտագործումը
հումքի
առաջնային
լվացման համար 30%-ով կրճատեց խմելու ջրի
սպառումը:
Հումքի առաջնային լվացումից արտահոսող
կեղտաջրերն օգտագործվում են տնամերձի
ոռոգման համար:
Նյութեր
Պատրաստի
արտադրանքի
ազոտի
մթնոլորտում փաթեթավորման/պահպանման
նոր տեխնոլոգիայի կիրառումը փոխարինեց
տարեկան 25 կգ ծծմբի օգտագործումը` դրանով
իսկ վերացնելով SO2-ի արտանետումները և
կրճատելով արտադրական ծախսերը:
Որոշ մրգերի նախնական մշակման համար
կաուստիկ սոդայի օգտագործումից հրաժարվելը նվազեցրեց վնասակար կեղտաջրերի

ծավալները
ծախսերը:

և

կրճատեց

արտադրական

Ծիրանի կորիզի միջուկն օգտագործվում է
տեղում անուշեղենի պատրաստման համար:
Կոշտ կորիզները և գյուղատնտեսական մյուս
թափոններն
օգտահանվում
են
որպես
կոմպոստ:

Արտադրության պրոցեսի / սարքավորման
օպտիմալացում
Չորանոցների օդափոխիչ (գոլորշու հեռացման)
խողովակների բարձրության/երկարության 2
անգամ կարճացման շնորհիվ չորացման
պրոցեսն արագացավ 20%-ով, որի շնորհիվ
էներգիայի
(գազ,
էլեկտրականություն)
սպառումը նվազեց 20%-ով:
Ազոտի
մթնոլորտում
փաթեթավորման
/պահպանման նոր տեխնոլոգիայի կիրառումը
բարելավեց
պատրաստի
արտադրանքի
երկարաժամկետ
պահպանումը
և
մրցունակությունը:
Արտանետումներ/արտահոսքեր
Ծծմբի օգտագործումից (որպես ֆումիգանտ)
հրաժարվելու շնորհիվ կանխվեց 37 կգ/տարի
SO2-ի արտանետումը դեպի մթնոլորտ:
20 կգ/տարի կաուստիկ սոդայի օգտագործումից
հրաժարվելու շնորհիվ կանխվեց վնասակար
կեղտաջրերի գոյացումը`հնարավոր դարձնելով
դրանց օգտագործումը ոռոգման համար:
20 կգ/տարի սինթետիկ լվացող նյութերի
օգտագործումից
հրաժարվելու
շնորհիվ
կանխվեց
կենսատրոհման
չենթարկվող
օրգանական նյութերի արտահոսքը`հնարավոր
դարձնելով
արտահոսող
կեղտաջրերի
օգտագործումը ոռոգման համար:
Թափոններ
Հումքի առաջնային մշակման արդյունքում
գոյացող անխուսափելի թափոնները (կոթեր,
կեղև, սերմեր, պտղախյուս) օգտագործվում են
թարմ վիճակում որպես հյութալի անասնակեր:

Կիրառված մոտեցումը
«Լուկաշինի գյուղատնտեսական ասոցիացիա» ՍԿ
պիլոտային
փոքր
ձեռնարկության
ՌԱՄԱ
սկզբունքներին և հայեցակարգին վերաբերող
իրազեկության բարձրացումը, կարողությունների
ամրապնդումը
և
գիտելիքի
կառավարումը
նպատակաուղղված են ռեսուրսների արդյունավետ
օգտագործմանը և շրջահայաց տնտեսվարմանը`
հասնելու
առավել
մաքուր
արտադրության,
միաժամանակ բարձրացնելով մրցունակությունը
շուկայում:
ՌԱՄԱ ցուցադրական ծրագրի իրականացումը
Հայաստանում,
բացի
տնտեսական
և
բնապահպանական
օգուտներից,
բարելավեց
պիլոտային
ձեռնարկության
աշխատանքային
գործելակերպը և ընդհանուր վարկանիշը: Ավելին,
ՌԱՄԱ փորձագետների աջակցությամբ կազմվել է
ծրագրի առաջարկի նախագիծ, զգալի ծախսեր
պահանջող
ՌԱՄԱ
առաջարկությունների
իրականացման համար` մասնավորապես 3
արևային կոնվեկտիվ չորանոցների և արևային
ջրատաքացուցչի (կոլեկտոր) տեղադրման համար,
որը կֆինանավորվի Գլոբալ էկոլոգիական ֆոնդի
(ԳԷՖ)/ՄԱԶԾ փոքր դրամաշնորհների ծրագրի
(ՓԴԾ) կողմից: Այս հաջողված դեպքը կհանդիսանա
ՌԱՄԱ մոդելի կրկնօրինակման նախադեպ այլ չիր
արտադրող ՓՄՁ-ների համար` տարածելով
ՌԱՄԱ գործելակերպը և ներմուծելով «կանաչ»
արտադրության մշակույթը:
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«ԵՐՎԱՆԴԱՇԱՏԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ

Չրի տարեկան արտադրության աշխատանքների

ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ» ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎ

տևողությունը կազմում է շուրջ հինգ ամիս՝ հունիսի
կեսից մինչև նոյեմբերի կեսը:

ՌԱՄԱ ԿԻՐԱՐԿՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿ
«Երվանդաշատ գյուղատնտեսական ասոցիացիա»

Չրի արտադրության պրոցեսը ներառում է հետևյալ
հիմնական
փուլերը`
հումքի
տեղափոխում,
լվացում, մշակում, չորացում, տեսակավորում և
փաթեթավորում:
Կոոպերատիվն
ունի
Երվանդաշատ գյուղի տարածքում տեղակայված
յոթ արևային և երկու էլեկտրական չորանոցներ:

սպառողական կոոպերատիվը սկսել է իրականացնել
մաքուր արտադրություն 2014 թ.: Իր ռեսուրսների
արդյունավետ և մաքուր արտադրության (ՌԱՄԱ)
ծրագրում պիլոտային ՓՄՁ-ն ուշադրությունը
կենտրոնացրել է ջրի, հումքի և էներգիայի
արդյունավետության վրա: ՌԱՄԱ ցուցադրական

Արտադրության նյութական և էներգետիկ
ցուցանիշները

նախագիծը հասել է տարեկան մոտ 80% նախնական
էներգախնայողության (մեկ արտադրության ցիկլով),
բնապահպանական ցուցանիշի և արտադրանքի

Հարկ է նշել, որ ընկերությունը գործում է թուրք և
պարսիկ արտադրողների խիստ մրցակցության
միջավայրում և կարողանում է գոյատևել միայն
արտադրանքի բարձր որակի շնորհիվ: Թուրքական
և պարսկական ծիրանի չրերի մեծածախ գինը
«Երվանդաշատի գյուղատնտեսական ասոցիացիա» կազմում է շուրջ 1000 ՀՀ դրամ (2 ԱՄՆ դոլար)/կգ,
այն դեպքում, երբ կոոպերատիվի արտադրանքի
սպառողական կոոպերատիվ
«Երվանդաշատի գյուղատնտեսական ասոցիացիա» ինքնարժեքը գերազանցում է 1500 ՀՀ դրամ (3 ԱՄՆ
սպառողական կոոպերատիվի հիմնական նպա- դոլար)/կգ-ը:
տակն է աջակցել իր անդամներին, զարգացնել
Ինքնարժեքի մոտավոր հաշվարկը 1կգ վերջնական
նրանց տնտեսական գործունեությունը և լուծել
արտադրանքի հաշվով, ըստ կոոպերատիվի
իրավական, ֆինանսական, սոցիալական և տեխնիտվյալների, հետևյալն է՝
կական խնդիրները: Հիմնական արտադրանքը
մրգային չրերն են ստացված տեղական հումքից`
 մրգի արժեքը՝ 750 ՀՀ դրամ (1,5 ԱՄՆ դոլար),
ծիրան («Սաթենի» տեսակի), դեղձ (Արարատյան
 աշխատավարձ և այլ ծախսեր՝ 500-600 ՀՀ
դաշտավայրում մշակվող միջնահաս և ուշահաս),
դրամ (1-1,25 ԱՄՆ դոլար),
տանձ (հիմնականում «Անտառային գեղեցկուհի»),
 տրանսպորտային ծախսեր՝ 25 ՀՀ դրամ (0,05
սև սալոր (երեք տեսակ), և կեռաս: Արտադրանքի
ԱՄՆ դոլար),
հիմնական մասը իրացվում է Ռուսատանի
 էլեկտրաէներգիայի ծախս՝ 250-400 ՀՀ դրամ
Դաշնությունում
և
ներքին
շուկայում:
(0,5-0,75 ԱՄՆ դոլար)՝ կախված արտաԿոոպերատիվը պայմանականորեն իրականացդրանքի տեսակից:
նում է երեք տեսակի գործունեություն`
մրցունակության բարելավման:

1.
2.
3.



Ինքնարժեքի մոտավոր հաշվարկը

Սեփական այգիներում ծիրանի և սալորի
աճեցում, մթերում, վերամշակում և իրացում:
Գնված
մրգատեսակներից
մթերում,
վերամշակում և իրացում:
Երվանդաշատ գյուղի բնակիչների կողմից
արտադրած չրի ձեռքբերում և իրացում, որն
էական ծավալ չի կազմում ընկերության
ֆինանսական գործունեության մեջ:

ՌԱՄԱ առաջատար փորձագետ՝ Մկրտիչ Ջալալյան:

ՌԱՄԱ աջակցող փորձագետ՝ Արթուր Ծուղունյան:

20 դր.

300 դր.
500 դր.

մրգի արժեքը

500 դր.

աշխատավարձ և այլ
ծախսեր
էլեկտրական էներգիայի
ծախսը
տրանսպորտային ծախսեր

Այսպիսով, ինքնարժեքը տատանվում է 1400 -1650
ՀՀ դրամ (2,8-3,3 ԱՄՆ դոլար)/կգ սահմաններում:
Միջին բերքատվության տարիներին կոոպերատիվը ձեռք է բերում մեծաքանակ հումք:
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Այդուհանդերձ
առկա
են
արտադրական
հզորությունների և պատրաստի արտադրանքի
պահեստային տարածքների սահմանափակումներ:
Այս երկու խնդիրների լուծումը հնարավորություն
կընձեռի կոոպերատիվին ստեղծելու բավարար
պահուստ անընդմեջ գործունեություն իրականացնելու համար:
Արտադրության
ընթացքում
թափոններ
չեն
ձևավորվում, մրգի կեղևը չի հեռացվում, իսկ
կորիզները իրացվում են, հումքի լվացման ժամանակ առաջացող հոսքաջրերը օգտագործվում են
ոռոգման համար:
ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՌԱՄԱ-ի իրականացման ժամանակ հաշվի են
առնվել նաև հետևյալ կարևոր խնդիրները.




էլեկտրական չորանոցների փոփոխման և
ոռոգման համակարգի արդյունավետության բարձրացման միջոցով էներգիայի և
ջրի ծախսի նվազեցում:
Արտադրանքի իրացման բարելավում:

Հետևյալ
միջոցառումների
իրականացման
արդյունքում ստացվել են ստորև բերված ՌԱՄԱ
արդյունքները:
Էներգիա և ջուր
Մրգերի չրի արտադրությունը էներգատար չէ:
Էլեկտրաէներգիան հիմնականում օգտագործվում է էլեկտրական չորանոցում, որն արտանետում է 40°C-ից 75°C ջերմաստիճանի խոնավ օդ:
Այդ նպատակով անհրաժեշտ է կառուցել
ալյումինե թիթեղից (40x40սմ) խողովակ, որը
տաք օդի ելքը կմիացնի սառը օդի մուտքին, այդ
խողովակի մեջ տեղադրել ավտոմեքենայի
կոնվեկտիվ ջերմափոխանակիչ (որի մեջ
ապահովել 10-12 °C ջրի շրջանառություն) և
կոնդենսատի կուտակման տարա: Ներդրումները երկու էլեկտրական չորանոցի համար
կկազմեն շուրջ էևջ 175000 ՀՀ դրամ (350 ԱՄՆ)
դոլար: Էներգախնայողության ներուժը 75% է
կամ 4725 կվտժ/ տարի էլեկտրական էներգիա:
Այսպիսով, երկու էլեկտրական չորանոցի
համար կստացվի 4725 կվտժ: 38.85 դրամ/ կվտժ
սակագնով կստանանք տարեկան տնտեսվող
գումարը, որը կազմում է շուրջ 184 հազ. դրամ,
իսկ միջոցառման պարզ հետգնումը կկազմի 0,8
տարի:
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Կոոպերատիվին
պատկանող
այգիներում
ոռոգումն իրականացվում է մարգերի միջոցով՝
տարեկան օգտագործելով 8000 մ3 ջուր:
Ոռոգման կաթիլային համակարգի ներդրմամբ
(4600մ ռետինե խողովակներ, 3.5 մ3 և 6.5մ3
տարաներ),երեք հեկտար ծիրանի այգում առկա
շուրջ 650 ծառ ջրելու համար, յուրաքանչյուր
շաբաթ կպահանջվի 65մ3 ջուր (յուրաքանչյուր
ծառի համար 100լ ջրի հաշվարկով), մինչդեռ
փաստացի օգտագործվում է շուրջ 400մ3 ջուր:
Արդյունքում ջրի և էլեկտրաէներգիայի օգտագործումը կկրճատվի շուրջ 85 %-ով: Ներդրումները կկազմեն մոտ 400000 ՀՀ դրամ (800 ԱՄՆ
դոլար), իսկ տարաների արժեքը` մոտ 375000
ՀՀ դրամ (750 ԱՄՆ դոլար):
Էներգախնայողության ներուժը՝ 83 %, կամ 3700
կվտժ/տարի էլեկտրաէներգիա: Այսպիսով, 3700
կվտժ 38.85 դրամ/կվտժ սակագնով կստանանք
տարեկան տնտեսվող գումարը, որը կազմում է
մոտ 180000 ՀՀ դրամ (360ԱՄՆ դոլար),
միջոցառման պարզ հետգնումը կկազմի 4,3
տարի: Հաշվի առնելով, որ էլեկտրական
չորանոցի շահագործումն իրականացվում է 48ժամյա ռեժիմով (ներառյալ գիշերային ժամերը),
իսկ ջուրը մղելը դեպի տեղակայված տարաներ
նպատակահարմար է իրականացնել գիշերային
ժամերին, առաջարկվում է ձեռք բերել և
տեղադրել երկսակագնային հաշվիչ, էլեկտրական սարքավորումները օգտագործել գիշերային ժամերին, ինչը կհանգեցնի էլեկտրաէներգիայի լրացուցիչ խնայողության: Ներդրումները` մոտ 75000 ՀՀ դրամ (125 ԱՄՆ դոլար):
Երկսակագնային հաշվիչի կիրառման արդյունքում տարեկան հնարավոր կլինի խնայել 2375
կվտժ* 10 ՀՀ դրամ / կվտժ = 23750 ՀՀ դրամ (մոտ
50 ԱՄՆ դոլար): Նշված միջոցառման պարզ
հետգնումը կկազմի 2.1 տարի:
Նյութեր
Էլեկտրական չորանոցից ստացված բուրավետ
ջուրը (կոնդենսատը) կարող է օգտագործվել
վաճառքի նպատակով, օրինակ` օծանելիքի
արտադրության մեջ և այլն: Խնայված ջուրը
(մոտ 6700մ3) կարելի է օգտագործել համայնքի
ջրամատակարարման, ձկնաբուծության, ոռոգման կամ այլ նպատակով:

Կիրառված մոտեցումները
ՌԱՄԱ գնահատման արդյունքում ընկերությունը
նվազեցրել է ջրի և էներգիայի ծախսը էլեկտրական
չորանոցների փոփոխման և ոռոգման համակարգի
արդյունավետության
բարձրացման
միջոցով:
Առաջարկվել
են
տարբերակներ՝
կապված
արտադրանքի իրացվելիության բարելավման և
կողմնակի արտադրանքի (բուրավետ ջրի օգտա-

գործում օծանելիքի արտադրության մեջ), ինչպես
արդյունաբերական այլ ձեռնարկություններ ջրամատակարարման նպատակով:
Բացի վերոհիշյալ տնտեսական և բնապահպանական օգուտներից, ՌԱՄԱ ծրագիրը բարելավեց նաև
ընկերության աշխատանքային գործելակերպը և
ընդհանուր նկարագիրը:

մեծ ուշադրություն է դարձնում արտադրանքի
որակին`
հիմնելով
արտադրության
բարձր
ստանդարտներ:
Մարիլայի արտադրանքի (մածուն, պանիր, կաթնաշոռ, թթվասեր, կաթ և թան) 70%-ը սպառվում է
Սյունիքի մարզում, իսկ մնացած 30%-ը` Երևանում:

«ՄԱՐԻԼԱ» ՍՊԸ
ՌԱՄԱ ԿԻՐԱՐԿՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿ
Մարիլա ՍՊԸ-ն իրականացնում է մաքուր
արտադրություն սկսած 2014թ.: ՌԱՄԱ
ցուցադրական ծրագրի շրջանակներում շեշտը դրվել

ՌԱՄԱ
ուսումնասիրություն
իրականացնելու
համար ընտրվել է կաթնամթերքի արտադրամասը:

է ջրի, էներգիայի ու օգտագործվող նյութերի
արդյունավետության և էներգիայի, ջրի և հումքի
օգտագործումը նվազեցնելու, թափոնների

ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՌԱՄԱ ուսումնասիրության իրականացման համար ընտրվել են հետևյալ հիմնական ոլորտները.

վերամշակման, ջերմոցային գազերի նվազեցման
նպատակով արտադրական տեխնոլոգիաների
բարելավման վրա: ՌԱՄԱ ցուցադրական ծրագրի




շնորհիվ ընկերությունը տարեկան կարող է ունենալ
մոտ 20% խնայողություն և բարելավել իր
բնապահպանական գործունեությունը: «Մարիլա»



ՍՊԸ-ում ՌԱՄԱ պիլոտային ծրագրի իրականացումը
կնպաստի ընկերության կողմից ռեսուրսների
արդյունավետ օգտագործման բարձրացմանը՝




այդպիսով նպաստելով նաև մաքուր
արտադրությանը` առավել ցածր բնապահպանական
ազդեցությամբ:

վտանգավոր արտանետումների կանխում,
սարքավորումների փոփոխման շնորհիվ
էներգիայի օգտագործման նվազեցում,
ջրի ու հումքի կորստի կանխում սարքավորումների փոփոխման և նոր տեխնոլոգիաների ներմուծման շնորհիվ,
թափոնների վերամշակում,
շուկայի գնահատման բարելավում:

ՌԱՄԱ
արդյունքներն
ապահովելու
համար
անհրաժեշտ են հետևյալ միջոցառումները`
Էներգիա

«ՄԱՐԻԼԱ» ՍՊԸ 
«Մարիլա» ընկերությունը գտնվում է
Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքում:
Այն հիմնվել է 2010թ. և Հայաստանի
ամենապահանջված ու ամենահաջողակ կաթնամթերք ու մսամթերք
արտադրող ընկերություններից է: Ընկերությունը


ՌԱՄԱ առաջատար փորձագետ՝ Անի Հայկունի:
ՌԱՄԱ աջակցող փորձագետներ՝ Արեգ Կարապետյան, Արթուր
Ծուղունյան:
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Արտադրամասում լամպերի վրա տեղակայել
սենսորներ, որոնք կնվազեցնեն ընդհանուր
լուսավորությանը բաժին ընկնող էլեկտրաէներգիայի սպառումը մոտավորապես 20%-ով:
Բարելավել սառնարանների գործունեությունը
տաք սեզոնին բնական գազի ու էլեկտրաէներգիայի խնայողության համար:
Սառնարանի դրսի պատի ջերմամեկուսացում
և լուսային բացվածքների ծածկում` նվազեցնելու համար էլեկտրաէներգիայի սպառումը
մոտ 6500 կվտժ-ով:

Ջեռուցման համակարգի մարտկոցների վրա
տեղադրել ջերմային կարգավորիչներ: Կարելի է
տարեկան խնայել ջեռուցման վրա ծախսվող
ջերմային էներգիայի առնվազն 10 %-ը:

Շուկայի գնահատում
Իրականացնել սպառման շուկայի մանրամասն
ուսումնասիրություն` ելնելով վերադարձված
կաթնամթերքի տվյալներից և արդյունքները
համաձայնեցնել «Կապմատ» ՍՊԸ-ի հետ:
Ուսումնասիրությունը պետք է նաև ընդգրկի
«Կապմատ» ընկերության կողմից կաթնամթերքի տեղափոխման և սպառման կետերում
նույն մթերքի պահման պայմանները: Ցանկալի
է նաև, որ «Մարիլա» ընկերությունը համագործակցի երկրորդ ընկերության հետ` խուսափելու համար սպառման լճացումից ու չսպառվող
արտադրանքի
պատճառով
առաջ
եկող
ֆինանսական կորստից:

Ջուր
Իրականացված ուսումնասիրության արդյունքում պարզ դարձավ, որ արտադրական և
համակարգի լվացման նպատակներով օգտագործվող ջուրը վերամշակելու համար դիտարկվող համակարգերը թանկ արժեն: Դրանց
համար ներդրվող գումարը ընկերությունը
կարող է հետ ստանալ մոտ 10 տարվա
ընթացքում, որը ներկայումս նպատակահարմար ներդրում չէ «Մարիլա» ընկերության
համար:
Արտադրական սարքավորումների փոփոխության արդյունքում տարեկան 210լ ջուր
կխնայվի: Այս նույն առաջարկի շնորհիվ կբացառվի արտադրական համակարգից հումքի
կորուստը (նայել` նյութեր/հումքին վերաբերող
առաջարկությունը):
Նյութեր
25200լ կաթի տարեկան կորուստ կկանխվի
արտադրական սարքավորումների փոփոխման
արդյունքում:
Թափոններ
Ընկերության կաթնամթերքը փաթեթավորվում
է պլաստիկ տարաներով (մածուն, թան, կաթ,
թթվասեր)
ու
նյութերով
(պանիր):
Հայաստանում իրականացվում է պլաստիկ
նյութերի վերամշակում, սակայն այն կարգավորված չէ, հետևապես նաև անարդյունավետ է:
Նման պարագայում կաթնամթերքը սպառվելուց հետո հանգեցնում է հսկայական ծավալներով թափոնների: Դրա համար անհրաժեշտ է
պլաստիկ փաթեթները փոխարինել էկոլոգիապես ավելի մաքուր փաթեթներով:
«Մարիլա» ՍՊԸ-ն պետք է համագործակցի այլ
ընկերության հետ` պլաստիկը վերամշակելու և
այն աղբավայր տեղափոխելուց խուսափելու
համար:

Տեխնոլոգիայի փոփոխություն
Փոխել շշալցման համակարգը` կանխելու
համար վերջնական արտադրանքի (մածուն,
թթվասեր և կաթ)
կորուստը շշալցման
արդյունքում:
Կիրառված մոտեցումները
ՌԱՄԱ գնահատման արդյունքում առաջարկվել են
հետևյալ տարբերակները «Մարիլա» ՍՊԸ-ում
ռեսուրսների արդյունավետության և մաքուր
արտադրության բարելավման համար՝ վնասակար
արտանետումների վերացում, սարքավորումների
փոփոխման միջոցով էներգիայի ծախսի նվազեցում,
սարքավորումների փոփոխման և նոր տեխնոլոգիաների ներդրման միջոցով ջրի և հումքի կորստի
նվազեցում, աղբի վերամշակման տարբերակներ,
շուկայի գնահատման բարելավում: Թափոնների
նվազեցման և փաթեթավորման փոփոխման
միջոցով, նվազեցնելով արտադրանքի կորուստը
(մածուն, թթվասեր և կաթ), ընկերությունը կարող է
բարելավել համագործակցության մեխանիզմները և
իրացվելիությունը:

Արտանետումներ
Առաջարկված միջոցառումների
ման արդյունքում կրճատված
գազերի քանակը կկազմի 8.37 տ:

իրականացջերմոցային
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Տնտեսությունների ջրամատակարարումն իրականացվում է 29 արտեզյան հորերից, որտեղ ջրի
մշտական ջերմաստիճանը 14-18 աստիճան է և
գրեթե կախված չէ եղանակային պայմաններից,
ինչը հնարավորություն է տալիս ձկնաբուծական
տնտեսությանը աշխատելու ողջ տարին անընդմեջ:
Արտադրական
ցիկլը
սկսվում
է
ձկնկիթի
ինկուբացիայով և աճեցվում մինչև մանրաձուկելանյութ դառնալը: Մանրաձուկ-ելանյութի մի
հատվածն իրացվում է այլ ձկնաբույծների կողմից
որպես առաջնային նյութ, մնացած մասը բաշխվում
է ըստ քաշի և աճեցվում մինչև ապրանքային
չափերի
հասնելը:
Նախքան
ապրանքային
տնտեսությունը թառափազգիները սկանավորվում
են և տարանջատվում ըստ սեռերի: Արու ձկները
աճեցվում են մինչև ապրանքային քաշաճ, իսկ
էգերը պահվում են սև ձկնկիթի արտադրության
համար: Կազմակերպությունն ունի նաև մշակման
սարքավորումներ, ինչից հետո ձկնատեսակները
սառեցվում են:
Կազմակերպությունն օգտագործում է եվրոպական
սերտիֆիկատ ունեցող կերեր, որոնք նախատեսված
են թառափազգի և սաղմոնազգի ձկնատեսակների
համար: Դրանք չեն պարունակում կենսաբանական
խթանիչներ
և
գենետիկորեն
ձևափոխված
հավելումներ:

«ՅՈՒՆԻՖԻՇ» ՍՊԸ
ՌԱՄԱ ԿԻՐԱՐԿՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿ
«ՅՈՒՆԻՖԻՇ» ՍՊԸ ձկնաբուծական տնտեսության
վարչակազմը մեծ հետաքրքրություն դրսևորեց
Հայաստանում ՌԱՄԱ ցուցադրական ծրագրի
շրջանակներում փորձագետների կողմից
տնտեսությունում կատարված վերլուծական
աշխատանքի արդյունքների և ռեսուրսների`
մասնավորապես ջրի, կերի, էլեկտրաէներգիայի,
խնայողության, օրգանական թափոնների
կրճատման և եկամուտների ավելացման
ուղղությամբ ներկայացված առաջարկների
նկատմամբ: Փորձագետների կողմից հիմնավորվեցին
ջրում թթվածնի հագեցվածության կարգավորման
հետ կապված կերի յուրացման արդյունավետության
բարձրացման և ձկան քաշաճի ավելացման
հնարավորությունները: Նշված միջոցառումների
իրականացման դեպքում խնայված կերի հաշվին
ՍՊԸ-ն տարեկան լրացուցիչ կստանա մոտ 95տ ձուկ,
խնայելով 17.448,6 դոլլարին համարժեք
էլեկտրաէներգիա: Կազմակերպությունը ձեռնամուխ
է եղել առաջարկների իրագործմանը:

«ՅՈՒՆԻՖԻՇ» ՍՊԸ

ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՌԱՄԱ
ուսումնասիրության
իրականացման
համար
ընտրվել
են
հետևյալ
հիմնական
ոլորտները.

Ընկերությունը
խոշորագույն
ձկնաբուծական
 կերի
յուրացման
ինտենսիվության
տնտեսությունն է Հայաստանում: Այն ստեղծվել է
բարձրացում,
2006-2007 թվականներին և մի քանի տարվա
 հոսանքի խնայողություն,
ընթացքում կայանալով` լայն ճանաչում է ստացել
 ջրային ռեսուրսների խնայողություն,
ոչ միայն Հայաստանում, այլև աշխարհի բազմաթիվ
 օրգանական թափոնների կրճատում:
երկրներում: Կազմակերպությունն իրականացնում
է ձկնամթերքի (թառափազգի և սաղմոնազգի ՌԱՄԱ
արդյունքներն
ապահովելու
համար
ձկնատեսակների), մանրաձկան, մայրական կազմի, անհրաժեշտ են հետևյալ միջոցառումները:
ձկնկիթի արտադրություն, ձկնամթերքի մշակում և
վաճառք: «Յունիֆիշ» ՍՊԸ-ն մի ամբողջական
Նյութեր
համակարգ է` կազմված 5 տնտեսություններից,
Կերակրման ավտոմատացման համակարգի
որտեղ տեղաբաշխված են մանրաձուկ ստանալու 4
ներդրմամբ կբարձրացվի սննդի յուրացման
տարբեր ձկնատեսակների ստացման, աճեցման և
արդյունավետությունը, ինչը կնպաստի կերի
մայրական կազմ ձևավորելու 2 արտադրամասեր:
որոշակի քանակի խնայողությանը:
Տնտեսություններում առկա են 396 ջրավազաններ:
Ձկնամթերքի մնացորդների վերամշակումը կարող է օգտագործվել պարարտանյութի՝ որպես

օրգանական
բաղադրիչի
արտադրության
ՌԱՄԱ առաջատար փորձագետ՝ Էվելինա Ղուկասյան:
համար:
ՌԱՄԱ աջակցող փորձագետ՝ Բարդուխ Գաբրիելյան:
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Թափոնների
երկրորդային
օգտագործումը
կսահմանափակի թափոնների արտադրության
ծավալը:
Ձկնամթերքի մնացորդների վերամշակումը
կարող է օգտագործվել համակցված կերերի
արտադրամաս հիմնելու համար:
Ջրային
ռեսուրսների
վերաօգտագործումը
կնպաստի բնական ռեսուրսների արդյունավետ
օգտագործմանը:
Էներգիա

Կերակրման ավտոմատացման համակարգի և
օդափոխման սարքավորումների տեղադրում,
ինչը թույլ կտա վերահսկել կերակրման
գործընթացը՝
թթվածնի
հագեցվածության
մակարդակին համապատասխան (բարձրարժեք առաջարկ):
Անցում ջրի վերաօգտագործման համակարգի
(բարձրարժեք առաջարկ):
Համակցված
կերերի
արտադրամասերի
հիմնում, որտեղ կարող են օգտագործվել
մշակման արդյունքում գոյացած մնացորդները
(բարձրարժեք առաջարկ):

Թթվածնային սենսորի/ցուցիչի տեղադրումը
թույլ կտա օպտիմալ ռեժիմով աշխատեցնել
Կիրառված մոտեցումները
օդակարգավորման սարքավորումը՝ խուսափեԲացի
տնտեսական
և
բնապահպանական
լով էներգիայի անտեղի օգտագործումից:
օգուտներից, ՌԱՄԱ ցուցադրական ծրագիրը
բարելավեց նաև պիլոտային կազմակերպության
ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
աշխատանքային գործելակերպը և ընդհանուր
Իրականացման
Օգուտներ
նկարագիրը:
ենթակա
Ֆինանսական
ՌեսուրսնեԲնապահՆերկայացված
առաջարկների
իրագործումը
հիմնական
խնայողությունրի օգտագորպանական
միջոցառումներ
ներ ՀՀ դրամ
ծում
ազդեցուկապահովի ձկնամթերքի ինքնարժեքի իջեցումը,
/տարի
թյուն
ձկան աճի տեմպերի արագացումը, ջրի ծախսի
Ձկների
Ապրանքային
Նվազեցնել
Կոյուղաքչացումը,
ջրավազաններում
ֆոտոսինթետիկ
կերակրման
ձկան աճեցման
օգտագործջրերում
օպտիմալ
համար կերի
ված կերի
օրգանաթթվածնի յուրացման հաշվին արտադրանքի
ռեժիմի
խնայողությունը
քանակը
կան
մեծացումը:
նշանակում
կկազմի
աղտոտման

Կոմպրեսորների աշխատաժամանակի
կրճատում

տարեկան 126 տ
կամ 105 840 000
ՀՀ դրամ
Էլեկտրաէներգիայի
խնայողությունը
կկազմի 194 000
կվտ/տարեկան
կամ 7153920 ՀՀ
դարմ/տարեկան

սահմանա
փակում
Էլեկտրաէներգիայի
խնայողություն

Ածխածնի
արտանետ
ումների
նվազեցում

ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՔԱՅԼԵՐ
Հիմնականում առաջարկվում են ՌԱՄԱ հետևյալ
տարբերակները.
Մշակման ընթացքում առաջացած օրգանական
մնացորդների
վաճառք
հավա
կամ
խոզաբուծական տնտեսություններին (ծախսեր
չպահանջող առաջարկ):
Ջրավազաններում
թթվածնային
սենսորի/
ցուցիչի տեղադրում, ինչը թույլ կտա ընտրել
կերակրման
և
գազավորման/օդափոխման
օպտիմալ ռեժիմներ (ցածրարժեք առաջարկ):
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ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
«ՀԱՏՄ» ՏՆԱՇԻՆԱԿԱՆ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄ ՍՊԸ
ՌԱՄԱ ԿԻՐԱՐԿՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿ
Փորձագետներն իրականացրին «ՀԱՏՄ» ՍՊԸ-ի
(նախկինում` հայ-ամերիկյան տնաշինական
միավորում) ՌԱՄԱ ուսումնասիրություն 2014թ.
ընկերության գործունեության ընթացքում
պոտենցիալ կորուստները բացահայտելու և
պոտենցիալ բարելավումներին ուղղված
առաջարկություններ տրամադրելու նպատակով,
ինչը հնարավորություն ընձեռնեց ընդլայնելու
ընկերության տնտեսական և բնապահպանական
գործունեությունը՝ միաժամանակ կրճատելով
գործառնական ծախսերը և ամրապնդելով
մրցունակությունը:

ընդլայնել
է
իր
աշխատանքների
ոլորտը:
Գործարանը ներդրել է նաև ISO9001:2000 որակի
կառավարման համակարգը
ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՌԱՄԱ
ուսումնասիրության
իրականացման
համար
ընտրվել
են
հետևյալ
հիմնական
ոլորտները.




արտադրության արդյունավետություն,
շրջակա միջավայրի կառավարում,
մարդկային ռեսուրսների զարգացում:

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ռեսուրսների
օգտագործման,
թափոնների
առաջացման, էներգիայի սպառման և նյութական
հաշվեկշռի (առանց խորը տնտեսական գնահատման) վերաբերյալ կատարված վերլուծությունների
վրա
արվել
են
հետևյալ
ՌԱՄԱ
«ՀԱՏՄ» ՍՊԸ ՓԱՅՏԵ ԿԻՍԱՖԱԲՐԻԿԱՏՆԵՐԻ հիման

առաջարկությունները:
ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ ՍՊԸ
«Հայաստան»
համահայկական
հիմնադրամի
Ներդնել լավ տնտեսում
«ՀԱՏՄ» ՍՊԸ-ն (նախկինում` հայ-ամերիկյան
տնաշինական միավորում), ստեղծվել է 1991թ. ՀՀ
Չափելով էներգետիկ ռեսուրսները՝ ըստ
կառավարության
և
Ամերիկայի
հայկական
արտադրության հզորությունների:
համագումարի համատեղ ջանքերով:
Հնարավորինս կենտրոնացնելով արտադրուՁեռնարկության կառուցման տարածք էր ընտրվել
թյան գործընթացը մեկ պարփակ տարածքում՝
1988թ. Սպիտակի երկրաշարժից ամենաշատ
այդպիսով
սահմանափակելով
ջեռուցման
ավերված տարածքը` Գյումրին: Նպատակը աղետի
պահանջարկը:
գոտու շինարարության համար բարձրորակ և
Վերանայելով
ընդարձակ
տարածքներ
սեյսմակայուն շինանյութերի արտադրությունն էր:
զբաղեցնելու անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև
Ստեղծվեցին
արհեստական
քարի
և
տարածքը վաճառելու, փոքրացնելու հնարափայտամշակման արտադրամասեր, որոնք հագեցվորությունը՝ այդպիսով սահմանափակելով
վեցին ամերիկյան և եվրոպական սարքավորումպահպանման ծախսերը:
ներով: Գործարանն իր գործարկման օրվանից
որակյալ շինանյութ է մատակարարել ոչ միայն
Գործընթացի բարելավված վերահսկում
Շիրակի մարզին, այլ նաև հանրապետության այլ
Համապատասխանեցնել
էլեկտրաէներգիայի
մարզերում
շինարարական
աշխատանքներ
համակարգը
ներկայիս
գործառնական
իրականացնող կազմակերպություններին:
հարմարություններին
(բացառել
250կվ
Ձեռնարկության
հիմնական
արտադրական
տրանսֆորմատորները):
ուղղություններից մեկն է համարվում դպրոցական,
Կազմակերպել տարածքը՝ ըստ ջեռուցման
գրասենյակային
և
խոհանոցային
կահույքի
համակարգերի (տարանջատել արտադրամասը
պատրաստումը: Արտադրվում է նաև բարձրորակ
և պահեստը):
կահույք բնակարանների կահավորման համար:
Փոքրացնել
վարչական
հատվածի
1999 թվականից «ՀԱՏՄ» ՍՊԸ-ն ղեկավարում և
զբաղեվածտարացքը՝ ջեռուցման կորուստը բատնօրինում է «Հայաստան» համահայկական
ցառելու համար (700մ2 տարածքում աշխատում
հիմնադրամը, որը վերջին տարիների ընթացքում
է 9 մարդ, արդյունավետ օգտագործվում է
տարածքի 15-20%-ը, բայց ջեռուցվում է
 ՌԱՄԱ առաջատար փորձագետ՝ Աստղինե Պասոյան:
տարածքն ամբողջությամբ):
ՌԱՄԱ աջակցող փորձագետներ՝ Մկրտիչ Ջալալյան, Արտաշես
Թադևոսյան:
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Սարքավորումների օպտիմալացում
Փոխարինել
լուսավորման
և
ջեռուցման
սարքավորումները ժամանակակից էներգախնայող
բարձր
արդյունավետությամբ
միջոցներով:
Ջեռուցման համակարգը փոխարինել բարձր
արդյունավետությամբ և ցածր հզորությամբ
համակարգով՝ միաժամանակ փոքրացնելով
ջեռուցվող տարածքը:
ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
Եթե ընկերությունն իրականացնի ցածրարժեք և
անվճար առաջարկությունները, ապա անմիջական
արդյունքները կլինեն.
Տարեկան էներգիայի օգտագործման և օդային
արտանետումների նվազեցում
Նվազեցնել վարչական հատվածի ջեռուցումը
700մ2-ից ` 420մ2 այդպիսով տարեկան խնայելով
1700000 ՀՀ դրամ և զերծ մնալով տարեկան
ավելի քան 26տ ածխածնի արտանետումներից:
Նվազեցնել
տրանսֆորմատորի
անիմաստ
օգտագործումը
տարեկան
10000կվտ/ժ-ով՝
խնայելով 370000 ՀՀ դրամ և զերծ մնալով
տարեկան
ավելի
քան
4տ
ածխածնի
արտանետումներից:
Ծախսատար միջոցառումներ
Էներգիայի չափման և կառավարման համակարգի ներդրում, ջեռուցման ու լուսավորման
նոր
սարքավորումների
տեղադրում
և
տարածքի օգտագործման օպտիմալացում: Սա
կնվազեցնի
ընկերության
ռեսուրսների
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օգտագործումը և GHG արտանետումները 3040%-ով և բարձրացնելով մրցունակությունը
շուկայում:
Կիրառված մոտեցումները
ՀԱՏՄ ՍՊԸ ղեկավարությանը շատ հետաքրքրեցին
արված
առաջարկությունները:
Քանի
որ
ընկերության գործառնություն ունի նվազման
միտում, գործառնական ընթացակարգերը նույն
արդյունքն են գրանցում, ինչը, պայմանավորված
ատադրության ծավալների կորստով, հանգեցրել է
երկարատև
անգործության:
Ընկերության
ղեկավարությունը, հետևելով առաջարկություններին,
սկսել է ծախսատար ներդրումներ
չպահանջող տարբերակներից, որոնք ուղղված են
ծախսերի մրցունակության բարձրացմանը և
գործառնական
կորուստների
նվազեցմանը:
Ֆինանսական
միջոցների
հասանելիության
պարագայում առաջարկված տարբերակները ոչ
միայն
կօգնեն
ընկերությանը
բարելավել
ռեսուրսների արդյունավետությունը և ձգտել
մաքուր
արտադրության, այլև կբարելավեն
ընկերության տնտեսական կենսունակությունը:
ՌԱՄԱ գնահատման արդյունքում առաջարկվել են
հետևյալ տարբերակները՝ ռեսուրսների արդյունավետության/օգտագործման և մաքուր արտադրության
փորձի
բարելավման
համար՝
բարելավված տնտեսվարում, շենքում էներգաարդյունավետության բարելավում, սարքավորումների օպտիմալացման միջոցառումներ:






«Մ ԵՎ ՄԱՎՐ» ԲԲԸ
ՌԱՄԱ ԿԻՐԱՐԿՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿ
«Մ ԵՎ ՄԱՎՐ» ԲԲԸ-ն իրականացնում է մաքուր
արտադրության և ռեսուրսների արդյունավետութան
միջոցառումներ`սկսած 2014թ.: ՌԱՄԱ ծրագրի
շրջանակներում պիլոտային ՓՄՁ-ն շեշտադրում
կատարեց նյութական և էներգետիկ
արդյունավետության և էներգիայի ծախսի նվազեցման,
թափոնների օգտագործման և վնասակար
արտանետումների վերացման նպատակով
արտադրության գործիքների ընդլայնման վրա:
ՌԱՄԱ ցուցադրական ծրագիրը նպաստեց տարեկան
5-10% էներգիաի խնայողության և բնապահպանական
գործունեության բարելավման:. ԲԲԸ հիմնական
գործունեության ոլորտն է կերամիկական
շինարարական նյութերի արտադրությունը, ոչ
պարենային արտադրանքի առևտուրը,
ճարտարապետաշինարարական նախագծումը և
շինարարությունը:

նյութերի ռացիոնալ օգտագործում,
էներգետիկ ռեսուրսների նվազեցում,
էկոլոգիական ցուցանիշների բարելավում,
տեխնիկատնտեսական
ցուցանիշների
բարելավում:

ՌԱՄԱ
արդյունքներն
ապահովելու
համար
անհրաժեշտ են հետևյալ միջոցառումները.
Էներգիա
Հումքը պահպանել փակ շինությունում կամ
շվաքարանի տակ: Այս պայմաններում հումքի
խոնավության իջեցումը 5-10% կխնայի մոտ
1000 կվտ/տարի էլեկտրաէներգիա:
Արտանետվող գազային խառնուրդը մինչև
մթնոլորտ
արտանետելն
անհրաժեշտ
է
ուղարկել հումքի պահեստարան` լրացուցիչ
չորացման համար:
Նյութեր

«Մ ԵՎ ՄԱՎՐ» ԲԲԸ
«Մ և ՄԱՎՐ» ԲԲԸ-ն ստեղծվել է
1999թ.՝
1968թ.-ից
գործող
Արտաշատի կերամիկայի արտադրության հիման վրա: Գործունեության հիմնական
ոլորտներն են կերամիկական շինարարական նյութերի արտադրությունը, սպառողական ապրանքների առևտուրը, ճարտարապետաշինարարական
նախագծումը և շինարարությունը: Ընկերությունը
գտնվում է Արտաշատում: Արտադրանքի հիմնական տեսակներն են կերամիկական կղմինդրը,
կերամիկական սալիկները, ջերմաձայնամեկուսիչ
նյութերը: Սալիկների միջին արտադրական հզորությունն է տարեկան 2,500000 կտոր: Արտադրանքը հիմնականում օգտագործվում է ներքին
շուկայում, իսկ որոշ մասը արտահանվում է
Վրաստան: Ցուցադրական ծրագրի շրջանակներում
ՌԱՄԱ ուսումնասիրության համար ընտրվել է կերամիկական շինարարական նյութերի արտադրությունը:

Չորացումից հետո փոշոտ գազերը պետք է
անցնեն զտիչի միջով՝ հումքի մեծ մասը
խնայելու նպատակով:
Փոշու քանակը կազմում է հումքի 0.5-1% և 5%:
Տեխնիկատնտեսական ցուցանիշներ
Հաշվի առնելով, որ Հայաստանը հարուստ է
տարբեր կավային պաշարներով, անհրաժեշտ է
փորձարկել մոտակայքում գտնվող պահանջված հատկություններով կավի հանքավայրեր՝
տրանսպորտային
ծախսերը
կրճատելու
նպատակով:
Սարքավորումները հարկավոր է փոխարինել
ժամանակակից ավտոմատացված սարքավորումներով:
Հարկավոր է մանրամասն ուսումնասիրել
արտադրության ոլորտները, որոնք կնպաստեն
էներգիայի
ծախսի
նվազեցմանը
և
արտադրության բարձրացմանը:
Էկոլոգիական ցուցանիշներ

ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՌԱՄԱ
ուսումնասիրության
իրականացման
համար
ընտրվել
են
հետևյալ
հիմնական
ոլորտները.


ՌԱՄԱ առաջատար փորձագետ՝ Արտաշես Թադևոսյան:

ՌԱՄԱ աջակցող փորձագետ ՝ Տիգրան Սեկոյան:
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Զտիչների կիրառումն էապես կնպաստի
մթնոլորտի բարելավմանը:
Հումքի և թերի արտադրանքի ջարդումն ու
մաղումը պետք է իրականացվեն փակ
շինություններում՝ միաժամանակ նպաստելով
մասնիկներից (որոնք կազմում են մոտ 1-3%)
օդի մաքրմանը:

Արտադրական տարածքի լվացումից
կեղտաջրերը պետք է պահվեն հորում:

հետո թափոնների նվազեցման, հումքի և էներգիայի
օգտագործման արդյունավետության բարձրացման
խնդիրները՝
գրանցելով
տնտեսական
և
էկոլոգիական նվաճումներ: Այն է՝ ՌԱՄԱ
Կիրառված մոտեցումները
գնահատման
արդյունքում
առաջարկվել
են
Արտադրության
կիրառված
տեխնոլոգիան աղտոտման, թափոնների նվազեցման, գործիքների
ներառում է գրեթե բոլոր ընդունելի գործընթացները բարելավման, ջարդման, մաղման գործընթացների
առաջնային
հումքի
վերամշակման
բարձր փոփոխման և սանիտարական բարելավմանն
մակարդակով և քիչ արտանետումներով ու ուղղված միջոցառումներ:
էներգիայի
ծախսով:
Առաջարկված
ՌԱՄԱ
ծրագիրը մեթոդապես օգնում է ընկերությանը
նախագծման և գործունեության փուլերում լուծել

ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Կաշի» ԲԲԸ
ՌԱՄԱ ԿԻՐԱՐԿՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿ
2014թ. «Կաշի» ԲԲԸ-ն սկսեց իրականացնել առավել
մաքուր արտադրության գործընթացը: ՌԱՄԱ
ցուցադրական ծրագրում պիլոտային
ձեռնարկության գործելակերպն ուղղված էր ջրի,
նյութերի և էներգիայի արդյունավետ
օգտագործմանը և արտադրության պրոցեսի
բարելավմանը` նվազեցնելու էներգիայի սպառումը,
կրճատելու թափոնները և կանխելու վնասակար
արտանետումներն ու արտահոսքերը:
ՌԱՄԱ ցուցադրական ծրագրի արդյունքում
տարեկան ընդհանուր խնայողությունը կկազմի 7%
(մեկ արտադրական տարում), կբարելավվեն
ձեռնարկության բնապահպանական ցուցանիշները,
և կապահովվի արտադրանքի մրցունակությունը:

«ԿԱՇԻ» ԲԲԸ
Դեռևս
Հին
Հայաստանում
հայտնի էին այծի մորթուց
պատրաստված կոշիկի գունավոր
կաշիների
արտադրությունը, մագաղաթների պատրաստումը և կաշվե գրքերի
տպագրությունը: Գաբրիելյան եղբայրների կողմից
հեռավոր 1894թ. հազարամյա ավանդույթների
պահպանման նպատակով հիմնադրվել է «Կաշի»
ԲԲԸ-ն, որպես Երևանի կաշվի գործարան, որը
սկզբնական շրջանում կիսատնայնագործական
եղանակով տարեկան մշակում էր մոտ 3000 մորթի:
Գործարանն իր աշխատանքային գործունեության
բարելավման և միջազգային շուկա դուրս գալու
նպատակով
դրամաշնորհային
և
վարկային
ծրագրերի շրջանակներում ստացել է ֆինանսական
աջակցություն Հայաստանի կառավարությունից և
մի շարք միջազգային կազմակերպություններից:


ՌԱՄԱ առաջատար փորձագետ՝ Դշխուհի Սահակյան:

ՌԱՄԱ աջակցող փորձագետներ՝ Վարդան Ծերունյան, Էվելինա
Ղուկասյան:
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Մասնավորապես
2005թ. ԱՄՆ
Միջազգային
զարգացման գործակալության «Sustainable Water
Resources Management for Enhanced Environmental
Quality,” և “Agribusiness Small Medium Enterprise
Market Development (ASME)» երկու ծրագրերը
համատեղ իրականացրել են «Կաշի» ԲԲԸ-ի
արդիականացման ծրագիրը, որի շրջանակներում
վերակառուցվել է գործարանի մաքրման կայանը`
դրանով
իսկ
նվազեցնելով
արտադրության
հնարավոր բացասական ազդեցությունը Հրազդան
գետի և շրջակա միջավայրի բաղադրիչների վրա:
Մաքրման կայանի տեղադրումը այլ նպատակ էլ էր
հետապնդում՝ հնարավորություն ընձեռել «Կաշի»
ԲԲԸ-ին իր կայուն տեղը գրավելու միջազգային
շուկայում
և
ստեղծելու
վաճառքի
հնարավորություններ կիսաֆաբրիկատ նյութերի և
պատրաստի արտադրանքի համար:

ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՌԱՄԱ ցուցադրական ծրագրի իրականացման
ընթացքում հաշվի են առնվել հետևյալ հիմնական
խնդիրները.







Վնասակար
նյութերի
օգտագործումից
հրաժարվելը և արտանետումների ու
արտահոսքերի կանխումը:
Էներգասպառման նվազեցումը` արտադրության
պրոցեսի/սարքավորման
օպտիմալացմամբ:
Թափոնների պատշաճ հեռացումը և
կեղտաջրերի վերաօգտագործումը:
Շուկայում պատրաստի արտադրանքի
մրցունակության բարձրացումը:

ՌԱՄԱ
արդյունքներն
ապահովելու
համար
անհրաժեշտ են հետևյալ միջոցառումները.
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էներգիա
Տաք ջրի համար նախատեսված հին ոչ
արդյունավետ
կաթսաների
փոխարինում
ժամանակակից գազային էներգաարդյունավետ
կաթսաներով:
Արևային ջրատաքացուցիչների տեղադրում
արտադրամասերի մասնաշենքի տանիքին,
ինչը կհանգեցնի գազի և էլեկտրաէներգիայի
(օգտագործվում է կաշվի ստացման ժամանակ
թմբուկներում ջրի տաքացման (50-60oC) և
թմբուկների
պտտեցման
համար)
զգալի
խնայողության և պատրաստի հումքի ինքնարժեքի նվազեցման: էլեկտրաէներգիայի և
գազի ծախսը տարեկան կնվազի մոտ 20%-ով,
ինչը էլեկտրաէներգիայի միջին ամսական
700.000 ՀՀ դրամի ծախսի դեպքում կկազմի մոտ
1,680000 ՀՀ դրամ (4.097 ԱՄՆ դոլար), իսկ գազի
ծախսը կնվազի 80000 ՀՀ դրամով, տարեկան
խնայողությունները կկազմեն մոտ 230000 ՀՀ
դրամ (460 ԱՄՆ դոլար):
Ջուր
Արդյունաբերական գործընթացում օգտագործվող տեխնիկական ջրի միակ աղբյուրը
խորքային հորն է, որից ջուրը մղվում է պոմպի
օգնությամբ: Սպառվող ջրի ծավալները չեն
հաշվառվում,
վճարումը
կատարվում
է
համաձայն արտեզյան ջրերի համար ՀՀ
օրենսդրությամբ ամրագրված տոկոսադրույքների:
Մաքրման կայանի տեղադրումը բեկումնային է
այն առումով, որ տնտեսական աճի խթանմանը
և բնապահպանական խնդիրների լուծմանն
ուղղված համատեղ ջանքերի արդյունք էր:
Նյութեր
Հումքի մնացորդների` աղ, կաշվի կտորտանք,
վաճառքը էապես կնվազեցնի թափոնների
քանակը: Աղն ու կաշվի կտորտանքը կօգտագործվեն անասնապահական ֆերմաներում
որպես անասնակերի հավելանյութ, ինչպես
նաև օրգանական պարարտանյութերի (կոմպոստի) ստացման համար:
Ոչ մեծ քանակների դեպքում աղը կարելի է
տրամադրել քաղաքապետարանի մաքրման
ծառայությանը` ձմռանը փողոցները սառցակալումներից մաքրելու համար:

Թափոններ
Հումքի մնացորդների վերամշակման միջոցով`
հիմնականում ճարպեր և ճարպոններ, բնական
հեղուկ օճառի ստացում, որը կարող է օգտագործվել կոսմետիկայի և բժշկության մեջ:
Արտադրության
օպտիմալացում

գործընթացի/սարքավորման

Համապատասխան սարքավորումների տեղադրման դեպքում հնարավոր կլինի 4 մմ-ոց
պատրաստի կաշվի հումքից ստանալ երկու
տեսակի պատրաստի արտադրանք.
 1,5 մմ հաստությամբ մաքուր կաշի,
 2,5 մմ հաստությամբ թավշակաշի:

Կիրառված մոտեցումները
ՌԱՄԱ գնահատման արդյունքում առաջարկվել են
հետևյալ տարբերակները
«Կաշի» ԲԲԸ-ում
ռեսուրսների արդյունավետության/օգտագործման
և մաքուր արտադրության փորձի բարելավման
համար՝
վնասակար
արտանետումների
և
արտահոսքերի վերացում, սարքավորումների
օպտիմալացման միջոցով էներգիայի ծախսի
նվազեցում, թափոնների պատշաճ հեռացում և
կեղտաջրերի
վերաօգտագործում,
շուկայում
արտադրանքի մրցունակության բարձրացում:

ՌԱՄԱ Ազգային թիմ
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դրանց արտոնագրված

լինելուց

կամ չլինելուց,

չի ենթադրում դրական
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