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Ռեսուրսների արդյունավետ 

օգտագործում և մաքուր արտադրություն՝ 

կիրարկման օրինակներ ՓՄՁ-ներում 



 

 

 

 

 

 

ՌԱՄԱ կիրարկման օրինակներ 

«Ռեսուրսների արդյունավետություն և մաքուր արտադրություն» 

(ՌԱՄԱ) ցուցադրական ծրագիրը Հայաստանում 
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Ծանուցում 

 

 

Այս զեկույցը մշակվել է «Կանաչ տնտեսություն Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանում» 

(EaP Green) ծրագրի շրջանակներում և ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից: Այն 

իրականացվում է Տնտեսական զարգացման և համագործակցության կազմակերպության, ՄԱԿ-

ի բնապահպանական ծրագրի, ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպության, 

ՄԱԿ–ի տնտեսական կազմակերպության համագործակցությամբ: Փաստաթղթում արտահայ-

տված տեսակետները ոչ մի կերպ չեն արտացոլում Եվրոպական միության պաշտոնական 

կարծիքը: 

Խնդրում ենք օգտվել հետևյալ հղումից: EaP GREEN (2017), ՌԱՄԱ կիրարկման օրինակներ, 

«Ռեսուրսների արդյունավետություն և մաքուր արտադրություն» (ՌԱՄԱ) ցուցադրական 

ծրագիրը Հայաստանում, http://recp.am/?p=2500 
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EaP GREEN ծրագրի մասին 

«Կանաչ տնտեսություն Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանում» (EaP GREEN) ծրագրի 

նպատակն է աջակցել արևելյան գործընկերության 6 երկրներին շարժվել դեպի կանաչ 

տնտեսություն: 

Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության (ԵՄ) և հետևյալ միջազգային 

կազմակերպությունների կողմից. 

 Տնտեսական զարգացման և համագործակցության կազմակերպություն՝ ՏՀԶԿ (OECD), 

 ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողով (UNECE),  

 ՄԱԿ-ի բնապահպանական  ծրագիր (UNEP), 

 ՄԱԿ-ի արդհունաբերական զարգացման կազմակերպություն (UNIDO):  

Եվրոպական միություն 

ԵՄ-ը աշխարհի պետական զարգացման աջակցության խոշորագույն 

դոնորներից է, այն առանցքային դեր է խաղում աշխարհում կայուն 

զարգացման խթանմանն ուղղված միջազգային ջանքերի, այդ թվում` 

շրջակա միջավայրի պաշտպանության և համաշխարհային շուկայում 

մրցունակության պահպանման հարցերում: 

ԵՄ Շրջակա միջավայրի գործողությունների ծրագրի առանցքային նպատակներն են. 

 ԵՄ բնական կապիտալի պաշտպանություն, պահպանում և ընդլայնում, 

 ԵՄ անցում ռեսուրսների արդյունավետության, կանաչ, մրցունակ, ցածր ածխածնային 

տնտեսությանը, 

 ԵՄ քաղաքացիների` առողջության և բարեկեցության ապահովագրում սպառնացող 

բնապահպանական ռիսկերից և ազդեցություններից: 

Հայաստանում ծրագիրն իրականացվում է ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման 

կազմակերպության (ՄԱԱԶԿ) և Կովկասի տարածաշրջանային բնապահպանական կենտրոնի 

(ԿՏԲԿ) հայաստանյան գրասենյակների համագործակցությամբ: 

ՄԱԱԶԿ (UNIDO) 

Ծրագիրը ֆինանսավորող ՄԱԱԶԿ մանդատը հիմնականում ուղղված է 

զարգացող երկրներում  արդյունաբերական զարգացման խթանմանը: Այս 

միջազգային կազմակերպությունը մասնագիտացված և արդյունավետ 

ծառայությունների տրամադրման միջոցով նպաստում է բազմաթիվ 

փոխկապակցված խնդիրների հաղթահարմանըֈ 

ՄԱԱԶԿ հիմնական նպատակներն են.  

 արտադրական գործունեության միջոցով աղքատության կրճատումը,  

 առևտրի ոլորտում ազգային կարողությունների հզորացման միջոցով զարգացող 

երկրներին համաշխարհային շուկա ինտեգրումը, 

 արդյունաբերության ոլորտում շրջակա միջավայրի կայունության խթանումը, 

 մաքուր էներգիայի աղբյուրների հասանելիության բարելավումըֈ 
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Կովկասի ՏԲԿ 

ԿՏԲԿ-ն անկախ ոչ առևտրային, ոչ քաղաքական, կազմակերպություն է, որը հիմնվել է 1999 

թվականին Հարավային Կովկասի երեք երկրների կառավարությունների և Եվրոպական 

միության կողմից` «Շրջակա միջավայր Եվրոպայի համար» գործընթացի շրջանակներում:  

ԿՏԲԿ-ն օժանդակում է Կովկասի երկրներում բնապահպանական խնդիրնե-

րի լուծմանը և աջակցում քաղաքացիական հասարակության կառուցմանը, 

որոշումների կայացման գործընթացում հանրային մասնակցության, 

տեղեկատվության ազատ շրջանառության, ինչպես նաև հասարակական 

կազմակերպությունների, կառավարական կառույցների, տեղական 

համայնքների և այլ շահառուների միջև համագործակցության խթանման միջոցովֈԿՏԲԿ-ի 

հիմնական նպատակն է աջակցել ՓՄՁ-ներին, հարավկովկասյան երկրներում 

բնապահպանական խնդիրների լուծմանը, կանաչ աճի խթանմանը, ինչպես նաև 

քաղաքացիական հասարակության կառուցմանը: 
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Նախաբան 

Կանաչ տնտեսություն 

«Կանաչ տնտեսությունը» տնտեսական գիտության ուղղություն է, որը ձևավորվել է վերջին 

երկու տասնամյակների ընթացքում: 

«Կանաչ տնտեսություն» եզրույթին ՄԱԿ-ի բնապահպանական  ծրագրի (UNEP) շրջանակներում 

տրվում են հետյալ սահմանումները. 

 ծառայությունների և ապրանքների արտադրության, բաշխման և սպառման հետ 

կապված տնտեսական գործունեության համակարգ, որը երկարաժամկետ 

հեռանկարում, հանգեցնում է մարդու բարեկեցության բարելավմանը՝ առանց ապագա 

սերունդներին ենթարկելու զգալի բնապահպանական ռիսկերի և էկոլոգիական 

դեֆիցիտի: 

 Այն, ինչը հանգեցնում է մարդկության բարեկեցության բարելավմանը և սոցիալական 

արդարությանը, միաժամանակ զգալիորեն նվազեցնում է շրջակա միջավայրի ռիսկերը և 

էկոլոգիական դեֆիցիտը: Այն ցածրածխածնային է, ռեսուրսաարդյունավետ և սոցիա-

լապես ներառական: Կանաչ տնտեսության մեջ եկամուտների աճը և զբաղվածությունը 

պետք է պայմանավորված լինեն հանրային և մասնավոր ներդրումներով, որոնք 

նվազեցնում են արտանետումները և աղտոտումը, բարձրացնում էներգիայի և 

ռեսուրսների արդյունավետությունը, կանխարգելում կենսաբազմազանության կորուստը 

և էկոհամակարգերի շահագործումը:  

 Տնտեսություն, որը հանգեցնում է մարդու բարեկեցության բարելավմանը և կրճատում 

անհավասարությունները առանց ապագա սերունդներին ենթարկելու զգալի 

բնապահպանական ռիսկերի և էկոլոգիական դեֆիցիտի: Այն ձգտում է կարճաժամկետ 

գործողությունների շնորհիվ ապահովել երկարաժամկետ հասարակական օգուտներ՝ 

ուղղված բնապահպանական ռիսկերի մեղմմանը: Կանաչ տնտեսությունը կայուն 

զարգացման համընդհանուր նպատակին հասնելու բարենպաստ բաղադրիչն էֈ  

 Կանաչ տնտեսությունը «մի կենսունակ տնտեսություն է, որը բոլորի համար ապահովում 

է կյանքի ավելի լավ որակ՝ մոլորակի էկոլոգիական սահմանաչափերի շրջանակներումֈ 

 «Կանաչ տնտեսությունը» նկարագրվում է որպես մի տնտեսություն, որտեղ տնտեսական 

աճը և շրջակա միջավայրի նկատմամբ պատասխանատվությունը՝ փոխլրացնող 

նորարարական ձևերով, միասին աշխատում են և միաժամանակ աջակցում 

սոցիալական զարգացման առաջընթացինֈ 

 

 «Կանաչ տնտեսությունը» ստատիկ  չէ, այն կերպարանափոխության մի դինամիկ և 

հաստատուն առաջընթացի գործընթաց է: Կանաչ տնտեսությունը հեռու է 

համակարգային աղավաղումներից ու ներկայիս տնտեսության հիմնական ուղղվածու-

թյունների անգործունեությունից, այն հանգեցնում է մարդու բարեկեցության բարե-

լավմանը և բոլոր մարդկանց համար հավասար հնարավորությունների ստեղծմանը՝ 

պաշտպանելով բնապահպանական և տնտեսական ամբողջականությունը՝ մոլորակի 

սահմանափակ կրողունակության սահմաններում մնալու պայմանով: Տնտեսությունը չի 

կարող լինել կանաչ՝ առանց արդարադատ և անաչառ լինելու: 
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«Ռեսուրսների արդյունավետություն և մաքուր արտադրություն»  

(ՌԱՄԱ) ծրագիրը  

«Ռեսուրսների արդյունավետություն և մաքուր արտադրություն» ցուցադրական ծրագիրը 

Արևելյան գործընկերության երկրներում իրականացվող (Հայաստան, Ադրբեջան, Բելառուս, 

Վրաստան, Մոլդովա և Ուկրաինա) «Կանաչ տնտեսություն Արևելյան գործընկերության 

տարածաշրջանում» (EaP Green) ծրագրի բաղադրիչներից մեկն է, որի գլխավոր նպատակն է 

բարելավել թիրախային արդյունաբերական ոլորտների ՓՄՁ-ների բնապահպանական 

գործունեությունը և ռեսուրսների արդյունավետությունը, ՌԱՄԱ տերմինաբանության, 

հասկացությունների, մեթոդների, գործիքների և քաղաքականության ներդրման միջոցով` 

դրանով իսկ նպաստելով կայուն արդյունաբերական զարգացմանը և զբաղվածության ու 

եկամուտների մակարդակի բարձրացմանը մասնավորապես գյուղատնտեսական/սննդի, 

քիմիական  և շինարարական նյութերի արտադրության ոլորտներում: 

ՌԱՄԱ ծրագրի հիմնական խնդիրներն են հումքի/ելանյութերի, էներգիայի ու ջրի արդյունավետ 

օգտագործումը, դրանց աղբյուրների ճիշտ ընտրությունը, ինչպես նաև թափոնների կրճատումը 

և վնասազերծումը, կեղտաջրերի նվազեցումը և վերամշակումը, օդային ավազան արտանե-

տումների կրճատումը և վերահսկողությունը: 

Ծրագրի թիրախը բնականաբար արդյունաբերությունն է, որը, ինչպես հայտնի է, Հայաստանի 

տնտեսության հիմքն է:  Ըստ պաշտոնական տվյալների՝ ՀՀ կառավարությունն առաջնորդվում է 

երկրի տնտեսության մրցունակության բարձրացման և շարունակական տնտեսական աճի 

ապահովման հրամայականներով և այն ընդունել է գիտելիքահեն տնտեսություն կառուցելու 

անհրաժեշտությունը և նախաձեռնել է իրականացնել արտահանման ուղղվածություն ունեցող 

արդյունաբերական քաղաքականություն: 

ՌԱՄԱ մեթոդաբանությունը լայնորեն ներառում է «Կանաչ տնտեսության» և «Կանաչ 

աճի/զարգացման»՝ վերևում նկարագրված տարրերը, որոնք կիրառվում են ծրագրի շրջանակ-

ներում իրականացվող ՓՄՁ-ների ՌԱՄԱ ուսումնասիրությունների, աուդիտների և արագ 

գնահատումների ժամանակ:  

 

Հայաստանում ՌԱՄԱ կայքէջը 

Ծրագրի շրջանակներում ստեղծվել է երկլեզու` անգլերեն-հայերեն, կայքէջ, որը գործում է 

հետևյալ հղումով`www.recp.am: Այն ներառում է մանրամասն տեղեկատվություն ծրագրի 

գործողությունների, ՌԱՄԱ ռեսուրսների, ՌԱՄԱ ուղեցույցի, մեթոդաբանության, ՌԱՄԱ 

գնահատման գործիքների վերաբերյալ: 

ՌԱՄԱ կիրարկման օրինակներ  

Արտադրության թիրախայինոլրի հայաստանյան ձեռնարկություններում ՌԱՄԱ 

բնապահպանական և արտադրական իրավիճակի ուսումնասիրություններ, վերլուծություններ 

և գնահատումներ իրականացվել են 2015թ․ (առաջին փուլով որակավորված փորձագետների 

կողմից) և 2016թ. ընթացքում (երկրորդ փուլով որակավորված փորձագետների կողմից)ֈ 
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Երկրորդ փուլով ձեռնարկությունների ցանկը՝ անվանումները, գտնվելու վայրը և 

արտադրության ոլորտը ներկայացվում են ստորև. 

 «Թերմո Կապս» ՍՊԸ / Երևան (մետաղապլաստե և պոլիլամինատային արտադրություն) 

 «ԷԼԲԱՏ» ՓԲԸ / Երևան (էլեկտրական մարտկոցների արտադրություն) 

 «Երևանի հեռահաղորդակցման հետազոտությունների ինստիտուտ» ՓԲԸ / Երևան (մոդեմ-

վերահսկիչների, ջերմային սենսորների արտադրություն) 

 «Արտաշես» ՍՊԸ / Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, (ջեմերի, պահածոների, հյութերի 

արտադրություն) 

 «ԱՐԳԵԼ» ՓԲԸ / Կոտայքի մարզ, գ.Արգել, (բազալտե մանրաթելի արտադրություն) 

 «Սամ_Հար» ՍՊԸ / Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, (ջեմերի, պահածոների, հյութերի 

արտադրություն) 

 «Համլետ Հովսեփյան» ԱՁ / Արագածոտնի մարզ, ք. Ապարան (պահածոյացված մսի 

արտադրություն) 

 «Ավա-Շուզ» ՍՊԸ / Երևան (կոշիկների դիզայն և արտադրություն) 

 «Սեդրակ-Տիգրան» ՍՊԸ / Լոռու մարզ, գ. Տաշիր (պանրի արտադրություն) 

 «Վադա Բեկ» ՍՊԸ / Կոտայքի մարզ, գ.Բջնի (շշալցված հանքային ջրի և լիմոնադի 

արտադրություն) 

 «Ռոզ Ֆուդ» ՍՊԸ / Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր (ջեմերի, պահածոների, հյութերի արտադրություն) 

 «Անաշարտ» ՍՊԸ / Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր (սուրճի արտադրություն) 

Ցուցադրական կազմակերպություններում (սննդի/խմիչքի, քիմիական և շինարարական 

ոլորտներում) երկրորդ փուլով իրականացված ՌԱՄԱ ուսումնասիրությունների համառոտ 

արդյունքները ներկայացվում են ստորև: 

ՌԱՄԱ մանրամասն ուսումնասիրություններ 
ՌԱՄԱ մեթոդի կիրառմամբ, 2014-2016թթ. թիրախային ոլորտների 22 պիլոտային ՓՄՁ-

ներում  ՌԱՄԱ փորձագետների կողմից կատարվել են ՓՄՁ-ների գործունեության 

արդյունավետության բարձրացման խորհրդատվություն և տրամադրել են համապատասխան 

առաջարկություններ: 

Նշված ձեռնարկություններից 5-ում իրականացվել են ՌԱՄԱ մանրամասնեցված 

աուդիտներ, որոնք բացի մատնանշելուց ոչարտադրական թափոնների կրճատման և 

վերաօգտագորշման մեթոդները, էներգիայի ջրի արդյունավետ օգտագործման տարբերաները, 

ՓՄՁ-ներին տրամադրել են նաև ֆինանսական և տնտեսական վերլուծություններ, ներառելով 

առաջարկվող միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ ներդրման չափը և  

տնտեսագիտական այլ ցուցանիշներ՝ զուտ բերված արժեքը, ներքին շահութաբերության նորմը, 

հետգնման ժամկետը և այլնֈ  

Այս, ՌԱՄԱ խորը ուսումնասիրությունները հետագայում կարող են վերափոխվել ՌԱՄԱ 

բիզնես ծրագրերի և ներգրավվեն կանաչ վարկավորման նախագծերումֈ ՌԱՄԱ 

մանրամասնեցված աուդիտներ իրականացվել են. 

 «Աշտարակ Ձու» ՍՊԸ Արագածոտնի մարզ, գ. Աղձք, (հավկիթի արտադրություն) 

 «Կաշի» ԲԲԸ Երևան, (կաշվի արտադրություն) 

 «Լուկաշինի գյուղատնտեսական ասոցիացիա» ՍԿ / Արմավիրի մարզ, գ. Լուկաշին, 

(չրերի արտադրություն) 

 «Մարիլա» ՍՊԸ / Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, (կաթնամթերքի ու մսամթերքի 

արտադրություն) 

 «Երվանդաշատի գյուղատնտեսական ասոցիացիա» ՍԿ / Արմավիրի մարզ, գ. 

Երվանդաշատ, (չրերի արտադրություն) 
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ՌԱՄԱ  ԵՐԿՐՈՐԴ ՓՈՒԼԻ ԿԻՐԱՐԿՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ  
ՍՆ Ն Դ Ի Ա ՐՏ ԱԴՐՈ Ւ ԹՅ ՈՒՆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Հասցե՝ ՀՀ, 2001, ք. Վանաձոր,  3-րդ նրբանցք, 

Գ. Նժդեհի փողոց, 5 տուն  

Հեռախոս: + 091 43 61 30  

Էլ. փոստ anashart@mail.ru 

Տնօրեն ՝ Արթուր Բուդաղյան  

Աշխատակիցների թիվը` 6 մարդ  

Ընկերությունը հիմնադրված է 2010թ.  

«Անաշարտ» ՍՊ ընկերությունն արտադրում և վաճառում է բարձրորակ ըմպելիքներ՝ 

մեկանգամյա բաժակներում: Բացի ըմպելիքների արտադրությունից և վաճառքից, ընկերու-

թյունն ունի պահեստային տնտեսություն:  

Սուրճի արտադրության արտադրական հզորությունը կազմում է 2000000 բաժակ տարեկան, 

սակայն այժմ աշխատում է հզորության 6-7%-ով՝ արտադրելով տարեկան 150000 բաժակ ըմպե-

լիք: Սա պայմանավորված է արտահանման և ՀՀ այլ մարզերում վաճառքի անհնարինությամբ: 

Ձեռնարկությունում մշտական հսկողություն է իրականացվում հումքի որակի, արտադրական 

սարքերի վիճակի, արտադրանքի որակի նկատմամբ:  

Ընկերությունը վաճառում է իր արտադրանքը ՀՀ Լոռու մարզի սպառման շուկայում: Ծրագրվում 

է մեծացնել Հայաստանի տարածքում արտադրանքի իրացման ծավալը և արտահանումը: 

Հոսքագիծ Սուրճ եփելու սարքավորում 

  

«Անաշարտ» ՍՊԸ 

Ըմպելիքների արտադրություն 
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ՌԱՄԱ առաջարկությունները և ակնկալվող արդյունքները 

Ծախսեր չպահանջող առաջարկություններ 

Ձեռնարկության տրամադրության տակ եղած միջոցներով ջերմամեկուսացնել ջրի տաքացման 

տարաները: Դա թույլ կտա կրճատել ջրի եռացման համար օգտագործվող գազի ծախսը և 

ածխաթթու գազի արտանետումը: Ձեռնարկության տրամադրության տակ առկա է բավարար 

քանակությամբ հրակայուն աղյուս: Օգտագործելով աղյուսը՝ հնարավոր կլինի առանց 

լրացուցիչ ֆինանսական ծախսերի ջերմամեկուսացնել կաթսան: Արդյունքում ջուրը եռացնելու 

համար գազի ծախսը կկրճատվի 4-5 %-ովֈ 

Քիչ ծախսեր պահանջող առաջարկություններ 

Վերանայել ձեռնարկությունում օգտագործվող լուսավորման լամպերը՝ փոխարինելով դրանք 

էլեկտրաարդյունավետ լամպերով: Տնտեսապես արդարացված կլինի շենքի արտաքին 

լուսավորության լամպի փոխարինումը, քանի որ շենքի ներսում ցերեկային ժամերին 

բավականին լուսավոր է, և շատ քիչ էլեկտրաէներգիա է ծախսվում: Փոխարինելով 400 վատտ 

հզորությամբ 1000 դրամ արժողությամբ լամպը 60 վատտ հզորությամբ 15000 դրամ 

արժողությամբ ԼԴ լամպով, տարեկան զուտ տնտեսումը կկազմի 20000 դրամ: CO2 

արտանետումը կկրճատվի 401 կգ-ովֈ 

Զգալի ծախսեր պահանջող առաջարկություններ 

Փոխարինել այժմ օգտագործվող ջրի եռացման համակարգը համապատասխան հզորության 

պաստերիզատորով, որը թույլ կտա արտահանել արտադրանքը, մեծացնել շահույթը, նվազեցնել 

փչացող և վերադարձվող արտադրանքի քանակը. կնվազեն միավոր արտադրանքի հաշվով 

ծախսվող գազը, ածխաթթու գազի արտանետումները, ջուրը, պլաստիկ և ալյումինե 

թափոնները: 

Պաստերիզատորի գինը և հետգնման ցուցանիշները 

Պաստերիզատորի 

գինը 

 

Պաստերիզատորի 

գնի ազդեցությունը 

միավոր իինքնարժեքի 

վրա 

Արտադրանքի 

ինքնարժեքի 

իրական 

բարձրացում 

Արտադրանքի 

քանակ 1 

տարում 

Տարեկան 

խնայողություն 

Դիսկոնտավորված 

ետգնման ժամկետը 

դրամ դրամ դրամ հատ դրամ տարի 

2,600,000 4 3.3 225,000 900,000 3 

Առաջարկվում է տեղադրել արևային ջրատաքացուցիչ, որը թույլ կտա անվճար տաքացնել 

տեխնոլոգիայում օգտագործվող ջուրը մինչև 70-80 C աստիճան և ապա ավելի քիչ ծախսով 

հասցնել ջուրը եռման: Արևային ջրատաքացուցիչով տաքացված ջուրը նաև կօգտագործվի 

օժանդակ պրոցեսներում և կենցաղային նպատակներով: 

«Անաշարտ» ՍՊԸ ՌԱՄԱ գնահատումներն իրականացվել են ՌԱՄԱառաջատար փորձագետ 

Պերճ Բոջուկյանի ևՌԱՄԱ աջակցող փորձագետ Արմեն Բոդոյանի կողմից: 
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Հասցե՝ Հայաստան, Կոտայքիմարզ, գյուղ Ձորաղբյուր 

Բարեկամության  փ., 5, Հեռախոս՝ + 374 63 65 68 

Վեբ-էջ՝www.artashes.am, Էլ. փոստ` artashes@netsys.am 

Հիմնադիր տնօրեն ՝ Արտաշես Գասպարյան 

Աշխատակիցների թիվը 20-50 մարդ (ըստ սեզոնի),   

Հիմնադրման տարեթիվ՝ 1991թ. 

 

«Արտաշես» ընկերությունը մասնագիտացված է պտուղ-բանջարեղենային պահածոների 

արտադրությամբ: Ընկերությունն արտադրում է ավելի քան 70 էկոլոգիապես մաքուր և բարձրո-

րակ արտադրատեսակ` մուրաբաներ, ջեմեր, բանջարեղենային պահածոներ, մարինադներ, 

կոմպոտներ, նեկտարներ, ըմպելիքներ և բնական հյութեր: Պահածոները պատրաստվում են 

միայն պատվերով, թարմ հումքից և առանց կոնսերվանտների: 

Արտադրատեսականին փաթեթավորվում են ապակյա տարաներում: Արտադրանքն  ամբող-

ջովին  արտահանվում է ԱՄՆ, Ռուսաստան, Ֆրանսիա և եվրոպական այլ երկրներ: 2013թ. 

ընկերությունը ստացել է ISO 22000 վկայական՝ ներդնելով սննդի անվտանգության 

կառավարման համակարգ: 

Ֆինանսական-տնտեսագիտական վերլուծություններ 

   

«Արտաշես» ՍՊԸ 

Ջեմերի, պահածոների, հյութերի 

արտադրություն 
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ՌԱՄԱ առաջարկությունները և ակնկալվող արդյունքները 

Ծախսեր չպահանջող առաջարկություններ 

Հումքի մնացորդների վաճառք:  

Մրգից առաջացած պտղակորիզի վաճառք՝ վերամշակման նպատակով և ավելացած 

բանջարեղենի մնացորդների վաճառք որպես կենսահումուսի ստացման ելանյութ: Կամ 

օրգանական պարարտանյութերի սեփական արտադրության հիմնում (վերմիկոմպոստ) որդերի 

միջոցով (Կալիֆոռնիական կամ այլ որդերի միջոցով): 

Արտադրական տարածքը բաղկացած է ինը փոխկապակցված բայց առանձին սենյակներից, 

որտեղ սարքավորումները տեղադրված են անկանոն: Սարքավորումների կենտրոնացումը մեկ 

արտադրական տարածքում հնարավորություն կտա խնայել գազն ու էլեկտրաէներգիան, 

ինչպես նաև լրացուցիչ տարածք կազատվի հնարավոր վարձակալության տալու համար: 

Քիչ ծախսեր պահանջող առաջարկություններ 

Կաթսայատնից դեպի արտադրամաս 50 մետր խողովակների ջերմամեկուսացում, ընդհանուր 

առմամբ կպահանջվի 50000 ՀՀ դրամ:  

Շիկացման լամպերի փոխարինում ԼԴ լամպերով, դրանց ավելի ցածր տեղադրում, համալրում  

շարժման սենսորներով: Այս ամենը կնվազեցնի ընդհանուր լուսավորությանը բաժին ընկնող 

էլեկտրաէներգիայի սպառումը մոտ 40%-ով: 

Խողովակաշարի ներդրում, որը կոռոգի սեփական այգիներն  արտադրամասի մոտ գտնվող 

ջրավազանից, դեպի ուր հոսում են արտադրամասերից եկող կեղտաջրերըֈ 

Զգալի ծախսեր պահանջող առաջարկություններ 

Նոր E1-9 կաթսայի ձեռքբերում արտադրողից, տեղափոխման և տեղադրման ծախսերը կկազմեն 

մոտ 4 մլն ՀՀ դրամ, որը կարող է ծախսածածկվել 2-3 ամսում միայն բնական գազի 

խնայողության հաշվին:  

Ջրավազանի և նոր խողովակաշարի տեղադրում արտադրական տարածքում, որը 

հնարավորություն կտա օգտագործելու ավտոկլավների գոլորշուց տարեկան արտադրված 

115200 լիտր մաքուր տաքացված ջուրը  բանկաների, կաթսաների և արտադրական գծերի 

լվացման համար: 

«Արտաշես» ՍՊԸ ՌԱՄԱ գնահատումներն իրականացվել են ՌԱՄԱ առաջատար փորձագետ 

Նունե Գաբրիելյանի ևՌԱՄԱ աջակցող փորձագետ Լուսինե Թասլակյանի կողմից: 
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Հասցե՝ ՀՀ Կոտայքի մարզ, գյուղ Ջրվեժ 46-42 

Հեռախոս: + 091404929 

Տնօրեն ՝ Հայկ Հովսեփյան 

Աշխատակիցների թիվը` 30 մարդ  

Ընկերությունը հիմնադրված է 2006թ․  

 

Պահածոների արտադրության մեջ օգտագործվում է, և ներկրված, և տեղական արտադրության 

հումքը: Արտադրանքի 70%-ը վաճառվում է ներքին շուկայում (բազմաթիվ խանութներում, այդ 

թվում՝ Երևան Սիթի ցանցում), իսկ 30%-ը արտահանվում է (Ռուսաստան և Վրաստան): 

«Համլետ Հովսեփյան» ԱՁ-ն 2015թ. ստացել է ԻՍՈ 22000:2005 և HACCP սերտիֆիկատներ: 

Ներկայումս ընթացքի մեջ է միջազգային ստանդարտներին համապատասխան նոր 

արտադրամասի շինարարությունը:  

Առաջիկայում նախատեսվում է նոր արտադրամսի ավարտում և շուկայի ընդլայնում, 

արտահանման ծավալների ավելացում Ռուսաստան, ինչպես նաև նոր արտադրատեսակերի 

արտադրություն, ինչպես օրինակ՝ մսամթերք և պահածոյացված կանաչ ոլոռ: 

Հիմնական արտադրանքը 

Մսի, մսաբուսական և ձկան պահածոներ, մետաղյա հերմետիկ փակված տարաներով՝ 550գ, 

325գ և 250գ չափերիֈ 

Արտադրական գործունեություն ապահովող սարքավորումներ 

  

«Համլետ Հովսեփյան» ԱՁ 

Պահածոյացված մսի 

արտադրություն 
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ՌԱՄԱ առաջարկությունները և ակնկալվող արդյունքները 

Ծախսեր չպահանջող առաջարկություններ 

Թափոնների առաջացման կանխարգելիչ գործողություններ: 

Անձնակազմի վերապատրաստում՝ հոսքագծի վրա, պահեստի և տեղափոխման պրոցես 

ընդգրկված աշխատակիցներ, որպեսզի նվազեցվի մարդու անուշադրության կամ հմտու-

թյունների պակասով պայմանավորված կորուստները: Կարելի է կիրառել նաև նյութական 

պատասխանատվություն:  

Առկա հոսքագծի վերանորոգում՝մսի և ճարպի կորուստները նվազեցնելու նպատակով:   

Թափոնների առաջացման նվազեցմանն ուղղված գործողություններ:  

Հումքի մնացորդների վաճառք` ոսկորները և մսի մնացորդները հանձնել մսամթերք կամ 

կենդանիների կերեր արտադրող ընկերությունների կամ գազանանոց: 

Քիչ ծախսեր պահանջող առաջարկություններ 

Ճարպի հանձնում օճառի արտադրության գործարաններ: Թափվող ճարպը իդեալական հումք 

կարող է ծառայել օճառի արտադրության համար: Ըստ նախնական հաշվարկների՝ հնարավոր 

կլինի հավաքել օրական 20 կգ ճարպ, որը օճառի գործարաններին 1 կգ-ն 300 դրամով հանձնելու 

պարագայում հնարավոր կլինի խնայել տարեկան շուրջ 1.6 մլն դրամ: Ստվարաթղթե արկղերը, 

որպես թղթե թափոն, հանձնել Գրանդ Քենդի կազմակերպությանը 1կգ 300 դրամ արժեքով: 

Զգալի ծախսեր պահանջող առաջարկություններ 

Կեղտաջրերի մաքրման և յուղի հավաքման համակարգի տեղադրում: 

Մաքրման կայանի տեղադրում, որի շնորհիվ հնարավոր կլինի ճարպաջրերից մինչև 90% 

ճարպերի հավաքագրում, ինչպես նաև այլ կեղտաջրերի վերածում ոռոգման ջրի: Մաքրված 

ջրերի հետագա օգտագործման նպատակից է կախված կայանի տեսակի ընտրությունը: Կայանի 

կառուցման ծախսերը նախնական գնահատումներով կկազմեն շուրջ 4 մլն ՀՀ դրամ: Կայանի 

աշխատանքի շնորհիվ հնարավոր կլինի հավաքել ավելի մեծ քանակով ճարպ, քան ներկայումս 

է հավաքվում, և բացի դրանից հնարավոր կլինի ամսական խնայել շուրջ 170000 դրամ, որը 

ծախսվում է  կեղտաջրերը տեղափոխող մեքենայի վրա:  

Արդյունաբերական ապասառեցման սարքի (դեֆրոստերի) կիրառումը հնարավորություն կտա 

նվազեցնելու հիմնական հումքի (մսի) կորուստը առնվազն 1%-ով: Դեֆրոստերի արժեքը 

կազմում է շուրջ 20 մլն ՀՀ դրամ և հնարավորություն կտա խնայելու տարեկան շուրջ 4.8 մլն ՀՀ 

դրամ: Հոսքագծի արդիականացում, որի շնորհիվ կկրճատվեն խճողակի և յուղի կորուստները, 

իսկ օրվա վերջում հոսքագծի մաքրման վրա կատարվող ծախսերը: 

Գազի կաթսայի փոխարինում նորով, որը շուրջ 50%-ով կբարձրացնի էներգիայի օգտագործման 

արդյունավետությունը: 

Կենդանիների կերերի արտադրության հիմնում, որտեղ կօգտագործվեն ներկայիս 

արտադրության պրոցեսում առաջացող թափոնները: 

«Համլետ Հովսեփյան» ԱՁ ՌԱՄԱ գնահատումներն իրականացվել են ՌԱՄԱ առաջատար 

փորձագետ Լիլիթ Ափուջանյանի ևՌԱՄԱ աջակցող փորձագետ Նունե Գաբրիելյանի կողմից: 
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Հասցե՝ ՀՀ Լոռու մարզ,  ք․ Վանաձոր 

1ա / 1 Հակոբյան փողոց,  

Հեռախոս: + 374 98 94 18 48 

Տնօրեն ՝ Արմինե Միրզոյան 

Աշխատակիցների թիվը` 20-50 մարդ  

(ըստ սեզոնի),  

Ընկերությունը հիմնադրված է 2005թ.  

«Ռոզֆրուդ» ՍՊԸ-ն մասնագիտացված է մրգերի և բանջարեղենի պահածոյացման և սառեցման, 

ինչպես նաև հացահատիկների, ընդեղենի տեսակավորման և փաթեթավորման արտադրու-

թյունում: Ընկերությունում, ավելի քան 150000 կգ բանջարեղեն և միրգ է մշակվում և տարեկան 

շուրջ 80 արտադրատեսակ է թողարկվում՝ ջեմեր, կոնսերվացված և սառեցված բանջարեղեն, 

կոմպոտներ, բնական հյութեր և այլն: Բոլոր արտադրատեսակները արտադրվում են 

ընկերության գլխավոր գրասենյակի պատվերով, որը գտնվում է Ռուսաստանում, և ողջ 

արտադրանքն արտահանվում է միայն Ռուսաստանի Դաշնությունֈ «Ռոզֆրուդ» ՍՊԸ-ն 

արտադրության գործընթաց ընդգրկված բոլոր  շենք/շինությունների, մեխանիզմների և սարքա-

վորումների սեփականատերն է: Ձեռնարկության ընդհանուր մակերեսը շուրջ 0.9 հա է, որից 

ընդամենը 0.2 հա-ն է օգտագործվում արտադրության գործընթացներում: 

Արտադրական գործունեությունը  

  

«Ռոզֆրուդ» ՍՊԸ  

Պահածոների գործարան 
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ՌԱՄԱ առաջարկությունները և ակնկալվող արդյունքները 

Ծախսեր չպահանջող առաջարկություններ 

Արտադրական ցիկլի/շղթայի վերակազմավորում, որը կօգնի ապահովել արտադրության 

շարունակականությունը, նվազագույնի հասցնել արտադրական գործընթացների ընդհատում-

ների քանակը և թույլ կտա խնայել էներգակիր /գազ, էլեկտրաէներգիա/ և ջրային ռեսուրսները, 

ինչպես նաև նվազեցնել առաջնային և մշակված հումքի, պատրաստ արտադրանքի կորուստ-

ները, որոնք ակնհայտ արդյունք են արտադրական ցիկլի ընդհատման, ոչ ճիշտ պահեստավոր-

ման, տեղափոխման և այլ տիպի աշխատանքի կազմակերպման բացթողումների: 

Արտադրական և օժանդակ կառույցների ջերմամեկուսացում և օդափոխման/ վինտիլիացիոն 

համակարգերի տեղադրում, գոյություն ունեցող իջոցներով /ընկերությունում առկա են 

բազմաթիվ շինարարական ջերմամեկուսացման նյութեր (սանդվիչ-պանելների, պոլիէթիլեն, 

ապակի), մետաղական և պլաստմասսայե խողովակներ, որոնք կարող են օգտագործվել հումքի 

պահպանման պահեստային տարածքների ջերմամեկուսացման և օդափոխության 

համակարգերի տեղադրման նպատակով, որի արդյունքում կարող է փրկվել առնվազն 5 տոկոս 

առաջնային հումք՝ և խնայել էներգետիկ ռեսուրսները (գազ, էլեկտրականություն) ձմռանը՝ 

ջեռուցման և ամռանը՝ հովացման նպատակներով սպառվող էներգիայի խնայողության հաշվին: 

Քիչ ծախսեր պահանջող առաջարկություններ 

Առաջարկվում է ընկերությունում կառուցել կեղտաջրերի մեխանիկական նստեցման ավազան 

կամ օգտագործել ընկերությունում առկա 2-2.5 տ տարողությունները կեղտաջրերի 

մեխանիկական մաքրման և որպես ոռոգման կամ տեխնիկական ջուր վերօգտագործելու 

նպատակով: 

Զգալի ծախսեր պահանջող առաջարկություններ 

Առաջարկվում է փոխարինել շոգեկաթսան նորով,  որը թույլ կտա կրճատել ամենամյա 

սպառված գազի ծավալը և խնայել առնվազն 800000 ՀՀ դրամ: 115-130C չոր գոլորշով աշխատող 

ավտոմատացված և ջերմամեկուսացված կաթսայի արժեքը կազմում է 2400000 ՀՀ դրամ: 

Հետգնման հաշվարկված ժամկետը 3 տարի է: Այս ներդրման արդյունքում, բնապահպանական 

օգուտներն ակնհայտ են. տարեկան CO2 արտանետումների կրճատումը կկազմի շուրջ 7500 կգ: 

Կեղտաջրերի վերամշակում և վերաօգտագործում, խորհուրդ է տրվում ձեռքբերել և տեղադրել 

ածխածնային զտիչներ (գինը՝ 2000- 3000 ԱՄՆ դոլար), որը հնարավորություն կտա խնայելու 

օգտագործված ջրային ռեսուրսների/ջրի կորստի (245մ3/տարի), մոտ 90%-ը և 

վերաօգտագործելու մաքրված ջուրը ոռոգման և տեխնիկական նպատակներով: 

«Ռոզֆրուդ» ՍՊԸ ՌԱՄԱ գնահատումներն իրականացվել են ՌԱՄԱ առաջատար փորձագետ 

Արմեն Բոդոյանի ևՌԱՄԱ աջակցող փորձագետ Պերճ Բոջուկյանի կողմից: 
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Հասցե՝ ՀՀ Կոտայքի մարզ, ք․ Աբովյան 

Տնօրեն ՝ Ռոբերտ Մանուկյան 

Արտադրության տեխնոլոգ՝ 

Ֆելիքս Նազարյան 

Աշխատակիցների թիվը` 15-45 մարդ  

(ըստ սեզոնի)  

Ընկերությունը հիմնադրվել է` 2003թ․  

 

«Սամ-Հար» ՍՊԸ-ն արտադրում է Սիփան, Անուշ և Արևիկ ապրանքանիշերով 15 տեսակի 

կոմպոտ ու մուրաբա, 2 տեսակի ջեմ, 10 տեսակի բնական հյութեր և 4 տեսակի մարինադ: 

Արտադրանքի 90%-ը արտահանվում է` հիմնականում Ռուսաստան, ԱՄՆ, Ղազախստան, 

Իրաք, ինչպես նաև Արևելյան Եվրոպայի երկրներ: Արտադրամասում արտադրվում են նաև 

օրգանական կոմպոտներ (մոշ, մորի, ծիրան), որի համար հումքը գնվում է օրգանական պտուղ և 

միրգ արտադրողից և օգտագործվում է օրագանական շաքար (պիտակավորված): «Սամ-Հար» 

ՍՊԸ-նկոմպոտի, մուրաբաների և մարինադների համար հումքը ստանում է անհատներից, 

որոնք պարտավորվում են մատակարարել բարձորակ ապրանք: Ցածրորակ ապրանքը 

վերադարձվում է և արտադրամաս չի մտնում: 

Կազմակերպությունն աշխատում է ISO 22000 միջազգային ստանդարտով, և նրա բոլոր 

ապրանքատեսակներն ընդունված են ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ նրա սահմաններից 

դուրս:   

Արտադրական գործունեությունը  

   

«Սամ-Հար» ՍՊԸ  

Ջեմերի, պահածոների, հյութերի 

արտադրություն 
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ՌԱՄԱ առաջարկությունները և ակնկալվող արդյունքները 

Ծախսեր չպահանջող առաջարկություններ 

Սերկևիլի միջուկները (տարեկան 850-1200 կգ) և նռան կեղևը (տարեկան 350-500 կգ)  

չորացնելուց հետո կամ վաճառել թեյեր պատրաստող ընկերություններին, եթե նույնիսկ 1կգ–ը 

100 դրամով վաճառվի, ապա տնտեսական օգուտը կկազմի 170000 դրամ: 

Ժամանակին և պատշաճ որակով կատարել սարքավորումների վերանորոգման և կարգա-

բերման աշխատանքները (ընթացիկծախսեր): 

Արտադրամասերում կատարել լուսավորության լամպերի վերատեղադրում ըստ օպտիմալ 

բարձրությունների (ընթացիկծախսեր): 

Քիչ ծախսեր պահանջող առաջարկություններ 

Օրգանական թափոնները (բացի ծիրանի և դեղձի կորիզներից) հավաքել և վերածել կենսահու-

մուսի` ձեռնարկության տարածքում, որը հետագայում կարող են օգտագործել որպես 

օրգանական պարարտանյութ` սեփական այգին պարարտացնելու համար:  

Ծիրանի և դեղձի կորիզները` տարեկան մոտ 7-8տ, վերամշակելու (ջարդելու) և վաճառելու 

սննդամթերք, օծանելիք, քսուքներ, կրեմներ, սկրաբեր կամ անասնակեր արտադրողներին: 

Արդյունքում ձեռնարկության տնտեսական օգուտը կկազմի 800000 դրամ/տարի: 

Հումքի լվացման ջրերը մաքրել նստեցման եղանակով ու օգտագործել ոռոգման նպատակով, 

քանի որ դրանք չեն պարունակում կողմնակի քիմիական նյութեր: Արտադրամասի տարածքում 

կառուցել լվացման ջրերի հավաքման ավազան և այնտեղից իրականացնել այգու ոռոգում: 

Արդյունքում տարեկան կխնայվի  6300 մ3 ջուր, որը վերաօգտագործելու արդյունքում ձեռնար-

կությունը կունենա 1134000 դրամիտնտեսական օգուտ: 

Ամեն տարի սեզոնի սկզբում աշխատակիցների համար կազմակերպել դասընթացներ՝ 

սովորեցնելու համար լավ գործելակերպին՝ լավագույն աշխատակիցների օրինակով, ինչը 

հնարավորություն կտա նվազեցնելու հումքի մշակման արտադրամասում կորուստները: 

Զգալի ծախսեր պահանջող առաջարկություններ 

Փոխարինել արտադրամասի և վարչական տարածքի լուսավորության լամպերը լուսադիոդային 

լամպերով (ԼԴԼ), ինչի արդյունքում ձեռնարկությունը տարեկան կխնայի 4000 կվտժ 

էլեկտրաէներգիա, ունենալով 168000 դրամ տնտեսական օգուտ: 

Ընդհանուր արտադրամասից անջատել պատրաստի արտադրանքի պահեստավորման ասը և 

ձմռան ամիսներին ջեռուցել միայնպահեստը` արտադրանքը համապատասխան 

ջերմաստիճանում պահելու համար: Արդյունքում հնարավոր է խնայել ամսական մոտ 1000-1200 

մ3 գազ, ամբողջ ձմռան ամիսներին ունենալով 600000-750000 դրամի տնտեսական օգուտ: 

«Սամ-Հար» ՍՊԸ ՌԱՄԱ գնահատումներն իրականացվել են ՌԱՄԱ առաջատար փորձագետ կ. 

գ. թ. Արևիկ Հովսեփյանի և ՌԱՄԱ աջակցող փորձագետ Ալիսա Սավադյանի կողմից: 
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Հասցե՝ ՀՀ Լոռու մարզ, գ. Տաշիր 

Աշխատակիցների թիվը` 12 մարդ  

Ընկերությունը հիմնադրվել է 1994թ․  

 

Պանրի արտադրությամբ զբաղվող «Սեդրակ-Տիգրան» ՍՊԸ–ն իր գործունեությունը ծավալում է 

Տաշիրում՝ սկսած Հայաստանի Հանրապետության անկախացումից: Ընկերությունը տարեկան 

արտադրում է միջինը 35-40 տոննա պանիր: Ընկերության կողմից օգտագործվող հիմնական 

հումքը կովի կաթն է: Արտադրության և պահեստավորման  գործընթացում ջեռուցման, 

սառեցման և լուսավորման նպատակներով ընկերությունը լայնորեն սպառում է 

էլեկտրաէներգիա և բնական գազ:  Արտադրական գործընթացում ներգրավված են թվով յոթ 

աշխատողներ: Աշխատանքային օրվա տևողությունը կախված է սեզոնից: Աշխատակիցները 

տարեկան 9-10 ամիս աշխատում են լրիվ, իսկ 2-3 ամիս՝ կես դրույքով: Արտադրանքի ճնշող 

մեծամասնությունը (95%) արտահանվում է Ռուսաստան, մնացած մասը (5%) վաճառքի է 

հանվում տեղի շուկաներում:  Ընկերության սեփականատերը պանրի արտադրության ոլորտում 

ավելի քան 50 տարվա փորձ ունի: Ընկերությունը շոշափելի ներուժ ունի ՌԱՄԱ հեռանկարների 

տեսանկյունից: 

Արտադրական գործունեությունը  

  
 

 

 

 

«Սեդրակ-Տիգրան» ՍՊԸ  

Պանրի արտադրություն  
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ՌԱՄԱ առաջարկությունները և ակնկալվող արդյունքները 

Ծախսեր չպահանջող առաջարկություններ 

Խորհուրդ է տրվում տեղադրել ջերմաչափ, մշտադիտարկում սահմանել սառեցման 

գործընթացի վրա: 

Կոյուղի թափվող աղաջուրը պարունակում է ոչ միայն մեծ քանակությամբ աղեր, այլև տարբեր 

օրգանական նյութեր: Խորհուրդ է տրվում օգտագործված աղաջուրը տրամադրել հարակից 

ֆերմեր/անասնաբույծներին՝ անասուններին կերակրելու համար: 

Ներկայումս պարզապես կոյուղի թափվող շիճուկը պրոտեինով հարուստ անասնակեր է: 

Ընկերությունը կարող է վաճառել (կամ առնվազն անվճար տրամադրել) շիճուկը տեղի 

ֆերմերներին, որպես անասնակեր: 

Քիչ ծախսեր պահանջող առաջարկություններ 

Կատարել սառնարանային սենյակների պատերի ջերմամեկուսացում: Սառնարանային երեք 

սենյակների (ավազաններով հանդերձ) համար անհրաժեշտ նյութի քանակությունը կկազմի 

120000 դրամ: Տարեկան էներգախնայողությունը կկազմի 170000 դրամ: Ի լրումն, տարեկան 1.1 

տոննայի չափով կնվազեցվեն CO2 արտանետումները: 

Կաթի եռացման կաթսաների գազայրիչներն ինքնաշեն են և ոչ արդյունավետ:  Խորհուրդ է 

տրվում փոխել կաթսաների ինքնաշեն գազայրիչները գործարանայինով: Այս գործողությամբ 

կբարձրացվի բնական գազի արդյունավետ օգտագործումը գրեթե 20%-ի  չափով: Որպես 

արդյունք 2.7 տոննայի չափով կնվազեցվեն CO2 արտանետումները: 

Սառնարանային սենյակներն ամբողջությամբ սառեցվում են նույնիսկ եթե միայն մեկ ավազան է 

լցված պանրով: Խորհուրդ է տրվում սառնարանային կառույցների ներսում պատրաստել 

շարժական արգելքներ (պենոպլաստից պատրաստված), որոնք անհրաժեշտության դեպքում 

կարող են կրճատել սենյակի ծավալը, ինչի շնորհիվ նշանակալի քանակությամբ էներգիա 

կխնայվի: 

Զգալի ծախսեր պահանջող առաջարկություններ 

Կաթի համար սառեցման տարա տեղադրել: Այս գործողությամբ հնարավոր է կրճատել ոչ 

արտադրական ծախսերը, ինչպիսին է արտադրական գործընթացն սկսելու համար կաթսաներն 

անհրաժեշտ ջերմաստիճանի բերելու համար պահանջվող գազի քանակությունը: 

Տեղադրել պաստերիզացման/վարակազերծման տարա, որտեղից կաթն արդեն իսկ բարձր 

ջերմաստիճանով է դուրս գալիս, ուստի ցանկալի ջերմաստիճանի բերելու համար լրացուցիչ 

ծախսերի կարիք չի զգացվի, բացի դրանից, այս կերպ նաև լուծում է տրվում սննդի 

անվտանգության կարևոր հիմնախնդրին: Սա հնարավոր կլինի հետ բերել 3 տարվա ընթացքում 

(ենթադրելով, որ պաստերիզատորի միջին գինը կազմում է 4000 ԱՄՆ դոլար): 

«Սեդրակ-Տիգրան» ՍՊԸ ՌԱՄԱ գնահատումներն իրականացվել են ՌԱՄԱ առաջատար 

փորձագետ Հովհաննես Մնացականյանի և ՌԱՄԱ աջակցող փորձագետ Մհեր Սադոյանի 

կողմից: 
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Հասցե՝Հայաստան, Կոտայքի մարզ, գյուղԲջնի, 

Հեռախոս՝+ 374 9121307; +37498121307 

Կայքէջ՝www.aquastone.am, Էլ. փոստ` mail@aquastone.am 

Հիմնադիր տնօրեն ՝ Դավիթ Փարսադանյան 

Աշխատակիցների թիվը` 7 մարդ,  Հիմնադրման տարեթիվը՝ 2012թ. 

  
Ընկերությունն արտադրում է շշալցված աղբյուրի ջուր՝ «Աքվասթոն»  (գազավորված և 

չգազավորված), լիմոնադների վեց տեսակներ, ներառյալ թարխունի, բալի, տանձի, նարնջի, 

դեղձի, կրեմ-սոդայի և խաղողի համերով, որոնք ներկայացվում են «Հավլաբար», «Մեր», «Ֆրեշ» 

ապրանքանիշներով:   

Ջուրը հիմնականում արտադրվում է պլաստիկ շշերով,  լիմոնադների 50%-ը ապակյա, իսկ 50%-

ը պլաստիկ շշերով: Արտադրանքի մեծ ամսն արտահանվում է Ռուսաստան և ԱՄՆ, ավելի 

փոքր  մասնաբաժինն իրացվում է Հայաստանում՝ տեղական ռեստորանների և սրճարանների 

միջոցով: 

Արտադրական գործունեությունը 

  

«Վադա Բեկ» ՍՊԸ  

Շշալցված հանքային ջրի և լիմոնադի 

արտադրություն 
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ՌԱՄԱ առաջարկությունները և ակնկալվող արդյունքները 

Ծախսեր չպահանջող առաջարկություններ 

Խորհուրդ է տրվում կազմակերպել դատարկ շշերի հավաքը սպառողներից և աստիճանաբար 

100% անցնել բազմակի օգտագործման ապակյա շշերի կիրառման: 

Արտադրական գործընթացներում օգտագործվող ջրի միակ աղբյուրը բարձր որակի 

ստորերկրյա աղբյուրն է: Այս ջուրն օգտագործվում է ինչպես շշալցման համար որպես 

չգազավորված և գազավորված խմելու ջուր, լիմոնադի արտադրության համար, այնպես էլ շշերի 

լվացման և այլ կենցաղային կարիքների համար: 

Խելամիտ տնտեսվարումը կարող է կանխել ջրակորուստները, որոնք տեղի են ունենում առանց 

հսկողության թողնված ռետինե խողովակով դեպի կոյուղի հոսող մաքուր աղբյուրի ջրի միջոցով, 

որն օգտագործվում է նաև շշերի լվացման համար: 

Քիչ ծախսեր պահանջող առաջարկություններ 

Վնասված խցուկի փոխարինումը նորով կկանխի ջրակորուստները և հնարավորություն կտա 

խնայելու 300 լիտր ջուր 0.5-լիտրանոց ապակյա շշերով արտադրվող ամեն 1000 լիտր լիմոնադի 

արտադրության ընթացքում: 

Զգալի ծախսեր պահանջող առաջարկություններ 

Մեկ տոննա գազավորված ջրի համար ծախսվող ընդհանուր CO2  գազի և էներգիայի 23% 

կորուստը հնարավոր է կանխել ապակյա շշերի լցման սարքավորումների փոփոխման միջոցով: 

Հաշվարկները ցույց տվեցին, որ գազի ջեռուցիչի փոխարինումը ինֆրակարմիր ջեռուցիչով 

ընկերությանը զգալի դրամական խնայողություններ չի բերի, սակայն այդ փոփոխությունը 

հնարավորություն կտա կիրառելու ուղղորդված ջեռուցում՝ այդպիսով ավելի հարմարավետ 

պայմաններ ստեղծելով աշխատակիցների համար: 

Հաշվի առնելով, որ մեծաքանակ պատվերների շրջանում ձեռնարկությունն աշխատում է նաև 

օրվա ուշ ժամերին, արտադրամասում առկա լամպերի փոխարինումը ԼԴ լամպերով լրացուցիչ 

էներգախնայողության հնարավորություն կտա: 

 «Վադա Բեկ» ՍՊԸ ՌԱՄԱ գնահատումներն իրականացվել են ՌԱՄԱ առաջատար փորձագետ 

Լուսինե Թասլակյանի և ՌԱՄԱ աջակցող փորձագետ Հովհաննես Մնացականյանի կողմից: 
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Շ ԻՆ ԱՆ Յ Ո ՒԹ Ի Ա ՐՏ ԱԴՐՈՒ ԹՅ Ո ՒՆ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հասցե -  ՀՀ, Կոտայքի մարզ, Արգել գյուղ, 2-րդ 

փողոց, 11 շենք 

Հեռ/ֆաքս.: +374  11 990822 

Ինտերնետային կայք՝    http://www.armbas.com 

Էլ. փոստ  - info@armbas.com 

Տնօրեն՝ Էդիկ Գրիգորյան  

Կազմակեպությունը հիմնադրվել է 2014 թ.  

                                                                  

 

Հայաստանն աչքի է ընկնում իր բազալտի անսպառ պաշարներով:  

Առանձնահատուկ հետաքրքրություն են ներկայացնում բազալտի պաշարներն իրենց 

քիմիական բաղադրությամբ որի միջոցով  ապահովվում է  բարձրագույն որակի բազալտի 

մալուխ: Բացի դրանից, այն ունի մի քանի առանձնահատկություն, որոնք գերադասելի են 

ապակուց մի շարք հատկանիշներով, մասնավորապես ինքնարժեքով, դիմացկունությամբ, 

քիմիական և այլ հատկանիշներով: 

«Արգել» ՓԲԸ-ն արտադրում է նաև բազալտե ամրաններ, որոնք փոխարինում են  մետաղական 

փականներին և կցամասերին: Բացի դրանից, ընկերությունը արտադրում է  սարքավորումներ՝ 

բազալտե մանրաթելերի արտադրության համար: 

Բազալտե մանրաթելի և դրանցից պատրաստված արտադրանքի պահանջարկը 

համաշխարհային մասշտաբով մեծանում է տարեցտարի: Դրանք լայնորեն ու հաջողությամբ 

օգտագործվում են մի շարք ապրանքատեսակների արտադրության համար՝ օժտված լինելով 

բարձր արտադրողականությամբ և էկոլոգիապես անվտանգ հատկանիշներով: 

Ելանյութեր Թափոններ 

  

 

 

 

 

 

«Արգել» ՓԲԸ 

Բազալտե մանրաթելի արտադրություն 
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Արտադրական գործունեությունն ապահովող սարքավորումներ 

  

ՌԱՄԱ առաջարկությունները և ակնկալվող արդյունքները 

Ծախսեր չպահանջող առաջարկություններ 

Բազալտի թափոնները չեն օգտագործվում, սակայն կարող են օգտագործվել շինարարության 

մեջ և ունեն նույն արժեքը, ինչ բազալտը:  Այն առաջարկվում է վաճառել  շինարարական 

ընկերություններին: Ամսական առաջանում է մոտ 1500 կգ թափոն՝ 15000 դրամ արժեքովֈ 

Քիչ ծախսեր պահանջող առաջարկություններ 

Վարչական շենքում բոլոր հին պատուհանները պետք է վերանորոգվեն կամ փոխարինվեն 

նորով:  Դրանով իսկ կխնայվի էներգիա: 

Ջրի պահպանության համար անհրաժեշտ է տեղադրել ջրի սառեցման փակ համակարգ, որը 

միացված կլինի սառեցնող աշտարակին: Արտադրական հոսքաջրերի մաքրումից ստացված 

սառը ջուրը ուղղել դեպի սարքավորումների հովացման համակարգ:  Նման համակարգի 

շնորհիվ զգալիորեն կկրճատվի ջրառվող ջրի ծախսը: 

Առաջարկվում է արդիականացնել լուսավորման համակարգը, մասնավորապես 200 Վտ 

հզորության լամպերը փոխարինել 40 Վտ լամպերով: 160 հատ լամպի փոխարինման դեպքում 1 

ամսվա խնայողությունը կկազմի 30800 դրամֈ 

Զգալի ծախսեր պահանջող առաջարկություններ 

Վառարանների շահագործման արդյունքում բազալտի հալման ընթացքում առաջանում է մեծ 

քանակությամբ ջերմային էներգիաֈ Բոլոր հինգ վառարանների աշխատելու դեպքում 

հնարավոր կլինի տեղադրել 125 կՎտ հզորությամբ PRC տուրբինային տեղակայանք, որի 

արժեքը կազմում է 1,000,000 ԱՄՆ դոլար: Ուտիլիզացիոն կաթսան, որն էլ իր հերթին անջատում 

է 900 կՎտ ջերմային էներգիա, դրվում է հեռացող ծխագազերի վրա: Սրա արժեքը կազմում է 

100,000 ԱՄՆ դոլար:  

«Արգել» ՓԲԸ ՌԱՄԱ գնահատումներն իրականացվել են ՌԱՄԱ առաջատար փորձագետ 

Վահագն Սարգսյանի և ՌԱՄԱ աջակցող փորձագետ Սուսաննա Հակոբյանի կողմից: 
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Ք ԻՄ ԻԱ ԿԱՆ  ԵՎ ԱՅ Լ  Ա ՐՏ ԱԴՐՈ Ւ ԹՅ ՈՒՆ  
 

 

 

ՌԱՄԱ Ազգային թիմ 

 

 

Հասցե․  ք. Երևան, Բրյուսովի 6 

Հեռ/ֆաքս.: +374 94 788797 

Ինտերնետային կայք՝ 

http://ava-shoes.com/ARMENIA/ 

Էլ. փոստ՝nfo@ava-shoes.com 

Տնօրեն՝ Անդրանիկ Սաֆար 

Աշխատակիցների թիվը` 12 մարդ 

Կազմակեպությունը հիմնադրվել է 2014 թ. 

 

«ԱՎԱ-Շուզ» ընկերությունը հիմնադրվել է ք. Երևանում սիրիահայ գործարարի կողմից 2014թ. 

սակայն կոշիկի արտադրությամբ զբաղվել են դեռևս 1950թ.-ից Սիրիայում:  

Կազմակերպությունը շատ է կարևորում հաճախորդների կարիքները և մշտապես ջանք է 

գործադրում, հաճախորդներին առաջարկու հարմարավետ, որակյալ և նորաձև արտադրանք: 

Կազմակերպությունը հիմնադրման փուլում զգալի աջակցություն է ստացել Հայաստանի ՓՄՁ 

ԶԱԿ-ից, ինչպես տեխնիկական, այնպես էլ ֆինանսական:  

Կոշիկի արտադրության մեջ օգտագործվում են բարձրորակ նյութեր, որոնք հիմնականում 

ներկրվում են Թուրքիայից:  

Հայաստանում իր վաճառքը կազմակերպում է Երևանի կենտրոնում գտնվող մասնագիտացված 

խանութի միջոցով: Արտահանում են Ռուսաստան հայտնի Henderson ցանցի պատվերով:  

Առաջիկայում նախատեսվում է տեսականու ընդլայնում և աշխատողների թվի ավելացում: 

Արտադրության միջին ամսական ծավալը կազմում է 450 զույգ, 18-20 զույգ օրական: 

 

 

 

 

 

 «ԱՎԱ-Շուզ» ՍՊԸ  

Կոշիկի արտադրություն 
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Արտադրական գործունեությունը և սարքավորումները 

  

ՌԱՄԱ առաջարկությունները և ակնկալվող արդյունքները 

Ծախսեր չպահանջող առաջարկություններ 

Հումքի ընդունման, պահեստավորման և արտադրության կազմակերպման բարելավումֈ 

Կաշվի կտորների տեսակավորում ըստ չափերի՝ հետագա օգտագործման նպատակով:  

Քիչ ծախսեր պահանջող առաջարկություններ 

Կաշվե կտորտանքների տեսակավորում ըստ չափերի, օգտագործման նպատակի, գույնի և այլն, 

հետագա օգտագործման համար նախատեսված տուփերի առանձնացում աղբից, մորթու 

կտորների հավաքագրում առանձին պարկերում և այլն:  Նշված գործողությունները զգալիորեն 

կնվազեցնեն և աշխատողի աշխատաժամանակը կրճատելով, և կաշվե, և՝ մորթու թափոնները: 

Պատուհանների մեկուսացում էլեկտրաէներգիայի խնայողության համար:Մորթու հանձնում 

խաղալիքների և կահույքի արտադրամասեր: Կաշվի մնացորդներից բնական կաշվից 

արտադրանքը խորհրդանշող էմբլեմների պատրաստում: 

Զգալի ծախսեր պահանջող առաջարկություններ 

Կաշվե այլ իրերի արտադրության կազմակերպում պայուսակներ, հուշանվերներ և 

այլն)՝օգտագործելով հիմնականում առաջացող կաշվի մնացորդները: 

Մանկական կոշիկներ 

 

«ԱՎԱ-Շուզ» ՍՊԸ ՌԱՄԱ գնահատումներն իրականացվել են ՌԱՄԱ առաջատար փորձագետ 

Մհեր Սադոյանի և ՌԱՄԱ աջակցող փորձագետ Լիլիթ Ափուջանյանի կողմից: 
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Հասցե՝ ՀՀ ք. Երևան  

29/37  

Շարուրի փողոց, 

0043   

Հեռախոս: + 374 10 461949  

Կայքէջ՝ http://www.elbat.am 

Էլ. փոստ info@elbat.am 

Տեխնիկական տնօրեն ՝ Հակոբ 

Հակոբյան  

Աշխատակիցների թիվը` 118 մարդ   

Ընկերությունը հիմնադրվել է 2007թ. 

       

«ԷԼԲԱՏ» ՓԲԸ հայ-գերմանական համատեղ ձեռնարկությունը բարձրորակ կապարաթթվային 

մարտկոցներ արտադրող ընկերություն է, որը հիմնադրվել է 2007թ.: Ընկերությունն 

առաջարկում է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների` մարդատար և մեծ բեռնատար մարտկոցների 

բազմատեսակ ընտրանի՝ 40-100 Ա/Ժ և 120-200 Ա/Ժ հզորությամբ: Ձեռնարկությունը ներդրել է 

ISO 9001:2008 «Որակի կառավարման համակարգ» և ISO 14001:2004 «Էկոլոգիական 

կառավարման համակարգի» ստանդարտները: Ձեռնարկության արտադրական հզորությունը 

կազմում է 300000 մարտկոց տարեկան, սակայն ուսումնասիրության անցկացման ընթացքում 

այն աշխատում է իր  հզորության միայն  5%-ի  չափով: 

ՌԱՄԱ առաջարկությունները և ակնկալվող արդյունքները 

Ծախսեր չպահանջող առաջարկություններ 

Ժամանակին և պատշաճ որակով կատարել սարքավորումների վերանորոգման և 

կարգաբերման աշխատանքները (ընթացիկ ծախսեր): 

Արտադրամասերում կատարել լուսավորության լամպերի վերատեղադրում ըստ օպտիմալ 

բարձրությունների (ընթացիկ ծախսեր): 

Կատարել ջերմային ցանցերի (արտաքին խողովակաշար) պարբերական ստուգումներ և 

անհրաժեշտության դեպքում ջերմամեկուսացման աշխատանքներ (ընթացիկ ծախսեր): 

Քիչ ծախսեր պահանջող առաջարկություններ 

Իրականացնել (պարբերաբար) կապարի ձուլման վառարաններում և արտաքին այրիչներում 

բնական գազի այրման պրոցեսի կարգավորում (բնական գազի թերայրումը բացառելու 

«ԷԼԲԱՏ» ՓԲԸ 

Կապարաթթվային մարտկոցների 

արտադրություն 
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նպատակով)ֈ Էներգիայի տարեկան խնայողությունը՝ մինչև 7․ 8 ՄՎտժ (շուրջ 115 հազ․  դրամ), 

Օդային ավազան CO2 արտանետումների կրճատումը՝ 1․ 6 տոննա տարեկանֈ 

Հաշվի առնելով, որ ներկայումս ձեռնարկությունը գործում է ոչ լրիվ հզորությամբ և ոչ կայուն 

ժամանակացույցով, առաջարկվում է թերի բեռնված ռեժիմով աշխատելու ժամանակ 

իրականացնել օգտագործվող արտադրական և վարչական տարածքների օպտիմալացում՝ 

համապատասխանեցում գործող արտադրական ծավալներին. 

o Վարչական հատվածի ջեռուցվող մակերեսի նվազեցում,  

o Արտադրական հատվածում ինֆրակարմիր ջեռուցման տեղադրում, 

o Դիտարկել էներգամատակարարման համակարգերի ձևափոխումներ, մասնավորապես՝ 

տրանսֆորմատորի պարապ ընթացքի ռեժիմում աշխատանքը կրճատելու և 

ջերմամատակարարման սխեմաների կարգավորման ճկունության ավելացման նպատակովֈ 

Զգալի ծախսեր պահանջող առաջարկություններ 

Հաշվի առնելով, որ բնական գազի տարեկան սպառման շուրջ 70 տոկոսն օգտագործվում է 

շենքերի ջեռուցման նպատակով, նպատակահարմար է կատարել շենքերի պատող 

կառուցվածքների ջերմաարդիականացում, մասնավորապես. 

 պատերի ջերմափոխանցման դիմադրության մեծացում՝ վարչական շենքերի 

արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում տեղական արտադրության փքացված 

պեռլիտե սալերով (ջերմահաղորդականության գործակիցը՝ 0․ 06-0․ 14 Վտ/մ˚C) կամ 

շուկայում առկա այլ ջերմամեկուսիչ նյութերի կիրառմամբ (փրփրապոլիուրեթան, 

էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլ և այլն): 

 Տանիքների, ձեղնահարկային ծածկերի ջերմամեկուսացում տեղական 

արտադրության հանքային բամբակե ներքնակներով (ջերմահաղորդականության 

գործակիցը՝ 0․ 037-0․ 044 Վտ/մͦC)ֈ 

 Լուսաթափանց մակերևույթների օպտիմալացում, փոքրացում (հիմնականում 

հյուսիսային կողմնորոշում ունեցող)՝ ավելի բարձր կարգի պատուհանների և դռների 

տեղադրում (ապահովելով մինչև 0․ 4-0․ 5 մ2˚C/Վտ ջերմափոխանցման 

դիմադրություն) և/կամ մասնակի փոխարինում ջերմամեկուսացված, թեթև 

կոնստրուկցիաներովֈ 

Հաշվի առնելով, որ տրամադրված տեղեկատվությունը (վարչական շենքի և արտադրամասի 

արտաքին պատերի մակերեսը՝ 8000 մ2, որից պատուհանները 800 մ2) և չափագրման 

բացակայությունը, գնահատականները շատ մոտավոր են՝ ներդրումը 40-60 մլն դրամ, 

էներգախնայողությունը 30-35 տոկոս՝ կամ 40.0 ՄՎտժ տարեկան, հետգնումը 7-8 տարի, օդային 

ավազան CO2 արտանետումների կրճատումը շուրջ 82 տոննա տարեկանֈ 

Առկա բոլոր լամպերի փոխարինում լուսադիոդային լամպերով (ԼԴԼ)ֈ Աշխատանքը պետք է 

իրականացնել փուլերով (առաջին փուլը իրականացման ընթացքում է) սկսելով ամենից շատ 

աշխատանքային ժամեր ունեցող լամպերի խմաբաքանակիցֈ Միջոցառման ՌԱՄԱ 

բնապահպանական օգուտը, ջերմոցային գազերի (ՋԳ) կրճատման հետ կապված կլինի շատ 

զգալի (էներգախնայողությունը՝ մինչև 60 տոկոս)ֈ  

 

 



 

 

28 

 

 

 

Արտադրական գործունեությունը և սարքավորումները 

  

Ձեռնարկության մասնագետների և ՌԱՄԱ փորձագետների կողմից համատեղ 

իրականացված միջոցառումներ 

Տեղադրվել է օժանդակ սառեցման համակարգ՝ լիցքավորման արտադրամասում մարտկոցների 

սառեցման համար օգտագործվող ջրի քանակի կրճատման նպատակով՝ ավտոմատ 

համակարգը 50 °C տաքացված ջուրը մղում է նկուղում 10 տ ծավալով ջրի տարայի մեջ: Այստեղ 

ջուրը սառեցվում է մինչև 10-20°C և ուղարկվում հետ փակ ցիկլի մեջ՝ դեպի լիցքավորման 

համակարգի մարտկոցների սառեցման տարա: Այս միջոցառման շնորհիվ հնարավոր եղավ 

զգալիորեն կրճատել լիցքավորման արտադրամասում ջրի ծախսը:  

Իրականացված ներդրման գումարը կազմում է  մոտ 4 մլն ՀՀ դրամ:  

Ջրի ծախսը կրճատվել է մոտ 10 անգամ: 

«ԷԼԲԱՏ» ՓԲԸ ՌԱՄԱ գնահատումներն իրականացվել են ՌԱՄԱ առաջատար փորձագետ 

Ալիսա Սավադյանի և ՌԱՄԱ աջակցող փորձագետ ք.գ.թ. Լիանա Մարգարյանի կողմից: 
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Հասցե՝ ՀՀ  ք. Երևան, 0040,Աճարյան փող., 2/1 շենք 

(Ավան վարչ. շրջան) Հեռախոս: +374 10 618 630 

Կայքէջ՝ http://forsage.am/ 

Էլ. փոստ forsage@arminco.com 

Գործադիր տնօրեն ՝ Աշոտ Զաքարյան 

Հիմնադիր տնօրեն՝ Արայիկ Ստեփանյան 

Աշխատակիցների թիվը` 6 մարդ   

Ընկերությունը հիմնադրվել է` 2002թ. 

 

«Թերմո Կապս» ՍՊԸ-ն գինու, օղու և կոնյակի շշերի համար արտադրում է դեկորատիվ 

ջերմակծկման ծածկոցներ: Ընկերությունը Հայաստանում գործում է 2002թ.-ից և շուրջ 10 

տարուց ավելի արտադրում է ՊՎՔ-ային (պոլիքլորվինիլային) և պոլիլամինատային 

կափարիչներ: Իր արտադրանքով ընկերությունը միակն է հանրապետությունում և բարձր 

որակական չափանիշների համար արժանացել է մի շարք միջազգային, ինչպես նաև տեղական 

հավաստագրեր: 

Արտադրական գործընթացը 

 

 

ՌԱՄԱ առաջարկությունները և ակնկալվող արդյունքները 

Ծախսեր չպահանջող առաջարկություններ 

Արտադրական պրոցեսի ժամանակ ՊՎՔ ժապավեններից ջերմակծկման ծածկոցներ ստանալու 

ընթացքում համապատասխան սարքավորմանը կցել համապատասխան հարմարանք՝ 3մմ 

հաստություն ունեցող ժապավենային թափոնները կոճի վրա փաթաթելու համար: Այսպիսով, 

«ԹԵՐՄՈ ԿԱՊՍ»ՍՊԸ 

Մետաղապլաստե և 

պոլիլամինատային արտադրություն 
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ստացված ժապավենային կոճը կվաճառվի դեկորատիվ խանութ-սրահներին, ծաղկի 

սրահներին և այլն: Ստացված եկամուտը տարեկան կկազմի մոտ 200000 դրամ: 

ՊՎՔ ժապավեններից ամսական 100կգ առաջացող մանր գունազարդ թափոնները վաճառել 

ճայթուկներ (хлопушкa) արտադրող կազմակերպություններին: Ստացված եկամուտը տարեկան 

կկազմի մոտ 50000 դրամ:  

ՊՎՔ թափոնները, որպես այլընտրանք, վաճառել պլաստմասսայե գծամետրային պրոֆիլներ 

արտադրող կազմակերպություններին՝ կրկնակի օգտագործման համար: 

Ալյումինե թափոնները վաճառել միջնորդ կազմակերպություններին՝ ալյումինի ձուլվածքների 

պատրաստման նպատակով, որոնք կօգտագործվեն ոչ սննդի արդյունաբերության մեջ՝ 

ալյումինե դետալներ ստանալու համար (ալյումինե լարեր, ավտոմեքենայի շարժիչի դետալներ 

և այլն): Ստացված եկամուտը տարեկան կկազմի մինչև 368000 դրամ: 

Ծախսեր պահանջող առաջարկություններ 

Հումքի (ՊՎՔ և ալյումինե ժապավենների կոճեր) պահեստում կայուն սենյակային 

ջերմաստիճանի ապահովումն ամռան ամիսներին կնպաստի հումքի լիակատար 

օգտագործմանը՝ նվազեցնելով կորուստները խոտան արտադրանքի տեսքով: Սյունով հումքի 

կորուստը կկրճատվի մինչև 6%, և զգալի կտնտեսվի սարքավորումների կարգաբերման վրա 

ծախսվող աշխատաժամանակը:  

Ցանկության դեպքում, արտադրամասում՝ սոսնձող սարքի վերևում, կարելի է տեղադրել քարշիչ 

համակարգ՝ սոսնձի և նրա մեջ պարունակվող ացետոնային տիպի խառնուրդների հոտի 

տարածումը կանխարգելելու համար: 

Ակնկալիքներ և առաջարկություններ 

Արտադրական կորուստների կրճատում 80-90%-ով և մինչև 618000 դրամ տնտեսական օգուտ: 

Բնապահպանական էֆեկտը՝ ՊՎՔ և ալյումինե թափոնների երկրորդային օգտագործում՝ 

վերավաճառման շնորհիվ:  

«ԹԵՐՄՈ ԿԱՊՍ» ՍՊԸ ՌԱՄԱ գնահատումներն իրականացվել են ՌԱՄԱ առաջատար 

փորձագետ, ք.գ.թ. Լիանա Մարգարյանի և ՌԱՄԱ աջակցող փորձագետ, կ.գ.թ. Արևիկ 

Հովսեփյանի կողմից: 
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Հասցե՝ ՀՀ,  ք. Երևան, 0015 

Ձորափի փող., 26 շենք  

Հեռախոս՝ +374-10-566061 

Կայքէջ՝  http://www.yetri.am  

Էլ. փոստ mark@yetri.am  

Ղեկավար՝ Մհեր Մարկոսյան 

Աշխատակիցների թիվը` 90մարդ  

Ընկերությունը հիմնադրվել է` 1978 թ. 

«Երևանի կապի միջոցների գիտահետազոտական ինստիտուտ» ՓԲԸ-ը հիմնադրվել է որպես 

Մոսկվայի ռադիոկապի գիտահետազոտական ինստիտուտի մասնաճյուղ և մասնագիտացված է 

տիեզերական կապի միջոցների և միավորների ստեղծման ոլորտում: Ինստիտուտն ընդունել 

ISO 9001:2008 Որակի կառավարման միջազգային համակարգը: 

Արտադրական գործընթացը 

  
Ինստիտուտի ապրանքների ցանկը շատ բազմազան է:  

Հսկիչ-չափիչ համակարգեր՝ վերլուծիչ թվային, բազմուղի, տեխնոլոգիական գործընթացների 

կառավարման ավտոմատացված համակարգ, 

Մասնագիտացված համակարգչային համալիրներ` տեխնոլոգիական գործընթացի ավտոմա-

տացված հսկողության համակարգ: 

«Երևանի կապի միջոցների 

գիտահետազոտական ինստիտուտ» 

ՓԲԸ 

Մոդեմ-վերահսկիչների, ջերմային 

սենսորների արտադրություն 
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Տեղեկատվական անվտանգության համակարգ՝ զանգերի գրանցման համակարգ: 

Անլար կապի (Wireless) միջոցներ, ուլտրակարճ (VHF) և դեցիմետրային ալիքների (UHF) 

միջակայքի հեռուստահաղորդիչ,  VHF, UHF և MW միջակայքիզտիչ (ֆիլտր)՝շերտային 

խլացուցիչ՝ բջջային հեռախոսների ազդանշանների, հեռախոսային խոսակցությունների 

գրանցման և ձայնագրման համակարգ: 

Լարայինին կապի (Wiring) միջոցներ` «Անալոգ» և «Դիջիտալ» կոնֆերանս-համակարգեր: 

Միկրոսխեմա (չիպ)՝ հիբրիդային. Մակերևութային ձայնայինալիքի (SAW) Ֆիլտրերևայլ SAW 

սարքեր: 

Ճյուղավորիչ՝ միկրոշերտային, ուղղորդված, գումարիչ՝ միկրոշերտային, օղակավոր, տարբեր 

ֆունկցիոնալ միկրոէլեկտրոնիկայի ոլորտի բաղադրիչների և սարքավորումների 

արտադրություն՝ պատվերով: 

Գովազդային տեղեկատվական սարքեր՝ տեղեկատվական էլեկտրոնային ցուցատախտակ, 

Էլեկտրոնային թեթև ցուցատախտակ՝ վազող տողով: 

 

ՌԱՄԱ առաջարկությունները և ակնկալվող արդյունքները 

Ծախսեր չպահանջող առաջարկություններ 

Տեխնոլոգիական վաննաներից լուծույթների հեռացման նվազեցումը  կարելի է իրականացրել՝ 

ընտրելով կախոցների օպտիմալ կառուցվածք՝ տեղադրելով տեխնոլոգիական և լվացման 

վաննաների միջև քիվեր (visors)՝ թեքված դեպի տեխնոլոգիական վաննաներ, ինչպես նաև 

ողջամտորեն ավելացնելով արտադրանքի վաննաների վերևում կախված  մնալու ժամանակը:   

Քիչ ծախսեր պահանջող առաջարկություններ 

Լրացուցիչ ջրի խնայողության համար անհրաժեշտ է ներդնել գալվանիկայի արտադրության 

սարքավորումների համար ջրի հովացման համակարգի փակ շրջանառություն: Ներդրումը 

118000 դրամ, հետգնումը՝ 1 տարի: 

Զգալի ծախսեր պահանջող առաջարկություններ 

Արևային կոլեկտորների տեղադրում: Ներդրումը՝ 500000 դրամ, հետգնումը՝ 3.5 տարի: 

Պատուհանների փոխարինում: Ներդրումը՝ 1000000 դրամ, հետգնումը՝ 5 տարի: 

«Երևանի կապի միջոցների գիտահետազոտական ինստիտուտ» ՓԲԸ ՌԱՄԱ գնահատումներն 

իրականացվել են ՌԱՄԱ առաջատար փորձագետ Սուսաննա Հակոբյանի և ՌԱՄԱ աջակցող 

փորձագետ Վահագն Սարգսյանի կողմից: 
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ՌԱՄԱ  ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ  

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

 

 

Ընկերությունը հիմնադրվել է 2007թ. 

Աշխատակիցների թիվը` 80 մարդ: 

Հեռախոս +374-55-506342 

Կայքէջ՝http://www.spyur.am/ashtarakdzu 

Էլ. Փոստ՝info@ashtarakdzu.am 

Թռչնաբուծական ֆաբրիկայի հաշվեկշռում գտնվող ողջ հիմնական 

միջոցները, գույքը և սարքավորումները ընկերության սեփականու-

թյունն են: Ֆաբրիկայի ընդհանուր տարածքը 7.3 հա է: 

Ուսումնասիրության իրականացման պահին շահագործման են հանձնված ճտանոցը և 4 հատ 

թռչնանոց ածանների համար: Գործարկված է կերակրախոհանոցը (արտադրողականությունը՝ 4 

տոննա/ժամ), տեսակավորման (3 հատ), փաթեթավորման արտադրամասերը, արտադրական և 

պատրաստի արտադրանքի պահեստները և այլն:  

Ձվի արտադրություն համար օգտագործվում են համաշխարհային ճանաչում ունեցող 

սարքավորումներ (кроссы) Lohmann և Hi-Line: 

Բոլոր թռչնանոցներն ունեն բավականին բարձր մակարդակի ավտոմատացման համակարգեր, 

այդ թվում՝ կերի մատուցման համակարգ, ջրի մատուցման համակարգ, թռչնաղբի հեռացման 

համակարգ, լուսավորության համակարգ, ջեռուցման համակարգ, հովացման համակարգ, ձվի 

հավաքման ավտոմատ համակարգ և միկրոկլիմայի վերահսկման ավտոմատ համակարգ: 

Արտադրանքը 

Ձվի արտադրության համար լավագույն տեսակարար ցուցանիշները (միջին հաշվով մեկ թռչնին 

ընկնող ամսական արտադրված ձվերի քանակությամբ) արձանագրվել են 2013թ. մարտ և ապրիլ 

ամիսներին՝ յուրաքանչյուր թռչնին ամսական27 ձու: Նվազագույն ցուցանիչը կազմել է 13 ձու 

ամսական, հունիս ամսին: Միջին տարեկան ցուցանիշը կազմել է 20 ձու ամսական, որը 

համապատասխանում է 177,497 թռչուն միջին ամսական ցուցանիշին: 

 
 

 

«ԱշտարակՁու»ՍՊԸ  

Արագածոտնի մարզ, գ. Աղձք,  

Հավկիթի արտադրություն 
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ՌԱՄԱ ակնկալվող արդյունքները 

Արտադրական գործընթացների օպտիմալացման, նյութական ռեսուրսների և էներգակիրների 

սպառման կրճատման, թափոնների վերամշակման, նոր սարքավորումների տեղադրման և այլ 

ՌԱՄԱ միջոցառումների շարունակական ներդրման արդյունքում ձվի արտադրությամբ 

զբաղվող «Աշտարակ Ձու» ընկերության օգուտները գնահատվում են տարեկան 83,800 եվրո:  

Ներդրումները կազմում են 248.400 եվրո, պարզ հետգնման ժամկետը՝ 3 տարի, CO2 

արտանետումների կրճատումը՝ 61.5 տոննա, ՆՇՆ՝ 34%, ԶԲԱ՝ 422.761 եվրո, թափոնների 

նվազեցումը՝ 25 տոննա տարեկան: Լրացուցիչ օգուտներն են՝ սոցիալական և 

բնապահպանական բարելավումները, աշխատանքային փորձի ընդլայնումը, ընկերության 

ածխածնային հետքի նվազեցումը (ներառյալ CH4, N2O) և այլն:  

Իրականացման համար առաջարկված ՌԱՄԱ միջոցառումները 

1. Ջերմային էներգիայի կորզում թռչնանոցի օդափոխման 

համակարգից ռեկուպերացիայի կիրառմամբ: Տարեկան 

խնայողությունները՝ 4,300 կՎտժ էլեկտրաէներգիա և 3.640 

խորանարդ մետր բնական գազ կամ 650,000 ՀՀ դրամ (1,200 եվրո) 

մեկտարվաընթացքում:   

Ներդրումները՝ 9,200 եվրո, պարզ հետգնման ժամկետը՝ 7.7 տարի: CO2 արտանետումների 

նվազեցում՝ 9.1 տոննա, ներքին շահութաբերության նորմը (ՆՇՆ)՝ 12%, զուտ բերված արժեքը 

(ԶԲԱ)՝ 924 եվրո: 

 

2. Թռչնանոցում, էլեկտրական էներգիայի տաքացուցիչների 

փոխարինում (վառելիքի / էներգիայի աղբյուրի փոխում) 

բնական գազի վառարանների (ջեռուցիչների): Տարեկան 

խնայողությունները 810,000 դրամ (1,500 եվրո) կամ 2,600 

խորանարդ մետր բնական գազի օգտագործում՝ 1,125,000 

կՎտժ էլեկտրաէներգիայի փոխարեն, մեկ տարվա 

ջեռուցման համար:  

Ներդրումները՝ 4,800 եվրո, պարզ հետգնման ժամկետը՝ 3.2 տարի: CO2 արտանետումների 

նվազեցում՝ 6.1 տոննա, ՆՇՆ՝ 31%, ԶԲԱ՝ 7,246 եվրո: 

3. Էլեկտրաէներգիայի ծախսի նվազեցում՝ ներքին լուսավորման, 

անարդյունավետ շիկացման և լյումինիսցենտային լապտերներն 

արդյունավետ լուսադիոդային (ԼԴ) լամպերով փոխարինելու միջոցով: 

Տարեկան խնայողությունները՝ 14,400 կՎտժ էլեկտրաէներգիա, կամ 648.000 

դրամ (1,200 եվրո) մեկ տարվա ընթացքում:   

Ներդրումները՝ 3,500 եվրո, պարզ հետգնման ժամկետը՝ 2.9 տարի: CO2 արտանետումների 

նվազեցում՝ 6.4 տոննա, ՆՇՆ՝ 34%, ԶԲԱ՝ 6,106 եվրո: 
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4. Թռչնանոցում, ջերմային կորուստների կրճատում պատող 

կոնստրուկցիաների ջերմամեկուսացման միջոցով: Տարեկան 

խնայողությունները՝ 2,900 խորանարդ մետր բնական գազ 

կամ 378,000 դրամ (700 եվրո) մեկ տարվա ընթացքում: 

Ներդրումները՝ 5,900 եվրո, պարզ հետգնման՝ ժամկետը 8.4 

տարի, CO2 արտանետումների նվազեցում՝ 5.6 տոննա, ՆՇՆ՝ 

10%, ԶԲԱ՝ 54 եվրո: 

5. Էլեկտրաէներգիայի սպառման նվազեցում՝ արտաքին լուսավորման 

համակարգի մետաղահալոգենային լուսատուները բարձր ճնշման նատրի-

ումի կամ ԼԴ նոր լուսատուներով փոխարինման միջոցով: Տարեկան խնայո-

ղությունները՝ 8,400 կՎտժ էլեկտրաէներգիա, կամ 378,000 դրամ (700 եվրո) 

մեկ տարվա ընթացքում:  
 

Ներդրումները՝ 2,700 եվրո, պարզ հետգնման ժամկետը 3.8 տարի: CO2 արտանետումների 

նվազեցում՝ 3.7 տոննա, ՆՇՆ՝ 26%, ԶԲԱ՝ 2,963 եվրո: 

Առաջարկվող փաթեթի (հինգ միջոցառումները միասին) ֆինանսական ցուցանիշներն են. 

ներդրումները՝ 14,094,000 դրամ (26,100 եվրո), տարեկան խնայողական՝ 2,864,000 դրամ (5,304 

եվրո), պարզ հետգնման ժամկետը՝ 4.92 տարի, ՆՇՆ՝ 20%, ԶԲԱ՝ 9.353.000 դրամ (17,320 եվրո), 

զեղչման դրույքաչափը՝ 10 %, կենսափուլը՝ 20 տարի: 

 

Իրականացման համար խրախուսվող ՌԱՄԱ միջոցառումները  

1. Ձվի փոշու արտադրություն (գերարտադրության,  պիտանի 

պարենային կամ տեխնիկական ձվերի վերադարձի հաշվին): 

Տարեկան խնայողությունները՝ 11,178,000 դրամ (20,700 եվրո): 

Ներդրումները՝50,000-70,000 եվրո, պարզ հետգնման ժամկետը՝ 

2.4 տարի, ՆՇՆ՝ 41 %, ԶԲԱ՝ 114,755 եվրո:  
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2. Թռչնի մսալյուրի արտադրություն՝ թափոնների 

ուտիլիզացման հատուկ սարքավորման ձեռքբերում (անկած 

թռչնի վերամշակում): Տարեկան խնայողությունները՝ 

9,882,000 դրամ (18,300 եվրո): 

Ներդրումները՝ 60,000-80,000 եվրո, պարզ հետգնման 

ժամկետը՝ 3.3 տարի, ՆՇՆ՝ 30 %, ԶԲԱ՝ 87,089 եվրո: 

3. Թռչնաբուծական սննդատեսականու և թռչունների 

կերակրման գործընթացի օպտիմալացում և բաշխման 

ռեժիմների արդիականացում՝ մոլեկուլյար ախտորոշման 

և ներքին միկրոկլիմայի (նեքին ջերմաստիճանի և 

հարաբերական խոնավության) բարենպաստ պայման-

ների պահպանման շնորհիվ:  
 

Տարեկան խնայողությունները՝ 18,414,000 դրամ (34,100 եվրո), ներդրումները՝ 70,000-100,000 

եվրո, պարզ հետգնման ժամկետը՝ 2.0 տարի, ՆՇՆ՝ 49%, ԶԲԱ՝ 200,284 եվրո:  

Կերի պատրաստման արժեքն ամենամեծն է թռչնաբուծական արտադրության մեջ, այն կազմում 

է ինքնարժեքի մոտ 75%-ը: 

 

4. Արևային ջրատաքացուցիչների տեղադրում: 

Տարեկան խնայողությունները՝ 70,640 կՎտժ կամ 

7,440 խորանարդ մետր բնական գազ կամ 

1,160,000 դրամ (2,200 եվրո) մեկ տարվա 

ընթացքում: 

Ներդրումները՝ 9,300 եվրո, պարզ հետգնման ժամկետը 4.2 տարի, CO2 արտանետումների 

նվազեցում՝ 14.3 տոննա, ՆՇՆ՝ 23%, ԶԲԱ՝ 8,573 եվրո: 

5. Արեգակնային ֆոտովոլտային (ՖՎ) կոլեկտորների 

տեղադրում: Տարեկան խնայողությունները` 37,000 կՎտժ 

էլեկտրաէներգիակամ 1,700,000 դրամ (3,200 եվրո): 

Ներդրումները՝ 33,000 եվրո, պարզ հետգնման ժամկետը՝ 10.3 

տարի, CO2 արտանետումների կրճատումը՝ 16.2 հազար տոննա, 

ՆՇՆ՝ 7%, ԶԲԱ՝ (5,233) Եվրո:  

Իրականացման համար խրախուսվող փաթեթի (հինգ միջոցառումները միասին) ֆինանսական 

ցուցանիշներն են՝ ներդրումները՝ 117,800,000 դրամ (222,300 եվրո), տարեկան խնայողական՝ 

41,600,000 դրամ (78,500 եվրո), պարզ հետգնման ժամկետը՝ 2.8 տարի, ՆՇՆ՝ 35%, ԶԲԱ՝ 

214,900,000 դրամ (405,468 եվրո), զեղչման դրույքաչափը՝ 10 %, կենսափուլը՝ 20 տարի: 
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Բնապահպանական ազդեցությունը 

 Թափոնների նվազեցում՝ 25 տոննա (տարեկան): 

 Մթնոլորտարտանետվողջերմոցայինգազերիծավալներինվազեցում՝ 61.5 տոննա CO2 

(տարեկան): 

 Բնահողի (почвы) ևհոսաջրերի(сточных вод)աղտոտմանմակարդակինվազեցում: 

 Տհաճ հոտեր տարածելուն նպաստող, ցնդող օրգանական միացությունների 

արտանետումների նվազեցում: 

 Վարակների և հիվանդածին մանրէների և մոլախոտերի սերմերի տարածման ռիսկի 

նվազեցում: 

«Աշտարակ Ձու» ՍՊԸ ՌԱՄԱ մանրամասն գնահատումներն իրականացվել են ՌԱՄԱ 

առաջատար փորձագետ Տիգրան Սեկոյանի կողմից: 
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Ներկայիս «Կաշի» ԲԲԸ-ն հիմնադրվել է Գաբրիելյան եղբայրների կողմից հեռավոր 1894թ. 

որպես «Երևանի կաշվի գործարան», որտեղ  սկզբնական շրջանում կիսատնայնագործական 

եղանակով տարեկան մշակվում էր մոտ 3000 մորթի:  

Արտադրանքը 

Կաշվի մշակման հումքը մորթին է, որը մշակման ընթացքում ենթարկվում է երկու տիպի 

ազդեցության, որոնց հիմքում ընկած են. 

 քիմիական և ֆիզիկաքիմիական պրոցեսներ խմբակային մշակման դեպքում, խոշոր 

թմբուկների ներսում: 

 Մեխանիկական պրոցեսներ` կիսաֆաբրիկատի մեկական կամ առանձնացված 

մշակում: 

  

Դեռևս հին Հայաստանում հայտնի էին այծի մորթուց պատրաստված կոշիկի գունավոր 

կաշիների արտադրությունը, մագաղաթների պատրաստումը և այլն:Իսկ արդեն XIX-րդ դարի 

առաջին քառորդում Երևանում կար կաշեգործների երկու համքարություն:  

Չնայած կաշեգործությունը համարվում էր Երևանի ամենատարածված արհեստներից մեկը 

այնուամենայնիվ այն ուներ տնայնագործական բնույթ: Իսկ կաշվի մշակության 

մեքենայացման մասին խոսք չկար: Կաշեգործները գոմեշի և եզան կաշվից պատրաստում էին 

ներբանացու` էժանագին կոշկեղենի համար, իսկ մնացած կաշիներից պատրաստվում էին 

թամբեր, կոշիկի երեսացու և այլն: 

Առաջին նորարարությունը, որը մտցվեց Գաբրիելյան եղբայրների կողմից սարքավորումն էր, 

որը հեղաշրջում առաջացրեց կաշեգործության մեջ՝ սարքն աշխատում էր ջրով և իսպառ 

վերացրեց ոտքերով և ձեռքերով կաշվի հումքի լվացումը և տրորումը, տասնյակ 

անգամներավելացնելով արտադրողականությունը: 1905թ. գործարանի բանվորների թիվը 

հասնում էր մի քանի տասնյակի: Այժմ գործարանն աշխատում է իր արտադրական 

հզորությունների 30%-ով, երբեմն նաև 50-60%-ով: 

 

«Կաշի» ԲԲԸ,  Երևան 

Կաշվի արտադրություն 
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ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՍԽԵՄԱ 

 

«Կաշի» ԲԲ-ի ներկայացուցիչների աջակցության պարագայում հայ մասնագետները 

կկարողանան մշակել մեր երկրում մթերվող ողջ կաշվե հումքը և կաշվե արտադրանքով 

ապահովել ՀՀ պահանջարկի 40-50 տոկոսը: 

Կաշվի հումքի նախնական մշակում Թրջում-խուզում 

  
Թթվեցում Դաբաղում 
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ՌԱՄԱ առաջարկությունները և ակնկալվող արդյունքները 

Ծախսեր չպահանջող առաջարկություններ 

1. Հումքի մնացորդների վաճառք` աղ, կաշվի կտորտանք, աղը կօգտագործվի անասնապահա-

կան ֆերմաներում՝ որպես անասնակերի հավելանյութ, իսկ կաշվի կտորտանքը կօգտագործ-

վի օրգանական պարարտանյութերի (կոմպոստի) ստացման համար: Ոչ մեծ քանակների 

դեպքում աղը կարելի է տրամադրել քաղաքապետարանի մաքրման ծառայությանը՝ որպես 

հակասառցային միջոց` ձմռանը փողոցների սառցակալումների ժամանակ սառույցն ավելի 

անվտանգ դարձնելու համար (Ճարպի և բնական օրգանական նյութերի մնացորդային 

քանակները այնքան քիչ են, որ կարելի է անտեսել): 

Քիչ ծախսեր պահանջող առաջարկություններ 

2. Հումքի մնացորդների վերամշակման միջոցով հիմնականում ճարպեր և ճարպոններ, 

բնական հեղուկ օճառի ստացում: 

Ծրագրի անհրաժեշտ սարքավորումների  տեղադրման, գործարկման և փաթեթավորման, 

շուկայի ուսումնասիրման  համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները՝ 30,000 ԱՄՆ դոլար: 

3.Մազաթափման արդյունքում հեռացված մազերի նախնական լվացում և վաճառք 

գորգագործական ընկերություններին: 

Բրդի և մազի նախնական լվացման տարաների տեղադրում 10,000 ԱՄՆ դոլար: 

Մազաթափման ընթացքում քիմիական նյութերի (կիր, 

նատրիումի սուլֆիտ, նատրիումի հիդրոսուլֆիտ- NaHSԳ3, 

որպես կոնսերվանտ և հակաօքսիդանտ, Perdol 816 և Perdol 

Extra քիմիական հավելումներ) ազդեցությամբ մորթու 

մազային ծածկույթը և էպիդերմիսը քայքայվում են: 

Մազածածկույթից մաքրված և ջրով հագեցած կաշին 

կաշեգործության մեջ կոչվում է լերկակաշի (гольё):  

4. Ոչխարի բրդի մշակում գորգագործական ձեռնարկություններին: 

Բրդի նախնական լվացում և տարաների տեղադրում՝ 8,000 ԱՄՆդոլար: 

Զգալի ծախսեր պահանջող առաջարկություններ 

5. Հին անարդյունավետ տաք ջրի կաթսայի փոխարինումը ժամանակակից արդյունավետ, 

բնական գազով աշխատող կաթսայով: 

6. Արևային ջրատաքացուցիչների տեղադրում արտադրամասերի մասնաշենքի տանիքին, 

ինչը կհանգեցնի գազի և էլեկտրաէներգիայի խնայողության:  

Ներդրումը՝ 50,000 ԱՄՆ դոլար: 

7. Մորթափառի հեռացման արդյունքում առաջացող թափոնների վերամշակում և 

անասնակերի ստացում: 

Ներդրումը՝ 50,000 ԱՄՆ դոլար: 
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Մորթափառի հեռացման սարքավորում Արդյունքում առաջացող թափոններ 

  

 

Բնապահպանական ազդեցությունը 

Կոշտ թափոնների հիմնական տեսակներն են մազիկները, կտորտանքները և կիսահեղուկ 

թափոնները (տիղմը): Կոշտ թափոնները, որպես կանոն, տեղադրվում են աղբանոցներում: 

«Կաշի» ԲԲԸ-ի  դաբաղման արտադրամասի չորացված ցեխերը տեղադրվում են վերահսկվող 

աղբավայրերում, ինչը բնապահպանական զգալի խնդիրներ չի առաջացնում: Իսկ դաբաղող 

արտադրության տղմազտիչների ջրերն անմիջապես կարելի է ծածկել իներտ նյութով, 

որպեսզի կանխեն հոտի տարածումը և միջատներով վարակումը: Բացի տհաճ հոտից 

(բնական օրգանական նյութեր, ամոնիակ, ծծմբաջրածին), մորթեղենի և դաբաղման 

արտադրությունն էական  արտանետումների աղբյուր չէ: Ընդհանուր առմամբ, 

աշխատանքային տարածքներում հիգիենիկ ստանդարտների պահպանման պայմաններում, 

ինչպես նաև հիմնային սուլֆիդների լուծույթների թթվայնացման դեպքում` մինչև այլ ջրերի 

հետ (չեզոք/թթվային) դրանց խառնելը (ինչը հնարավորություն կտա խուսափել թունավոր և 

գարշահոտ ծծմբաջրածնային գազի առաջացումից), նորմալ պայմաններում մթնոլորտ 

արտանետումները բնապահպանական լուրջ հիմնախնդիրներ չեն առաջացնի:   

«Կաշի» ԲԲԸ ՌԱՄԱ մանրամասն գնահատումներն իրականացվել են ՌԱՄԱ առաջատար 

փորձագետ կ.գ.թ. Դշխուհի Սահակյանի կողմից: 
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«Լուկաշինի գյուղատնտեսական ասոցիացիա» սպառողական կոոպերատիվը (ՍԿ) ստեղծվել է 

1995թ. ապրիլ ամսին 12 ֆերմերների կողմից, այժմ այն միավորում է 100 ֆերմերային 

տնտեսություններ (42 անհատ անդամներ): Ասոցիացիայի հիմնական նպատակը և 

հիմնախնդիրներն են աջակցել անդամ- ֆերմերներին իրենց տնտեսությունների զարգացման 

գործում` լուծելով անդամ ֆերմերների ընդհանուր իրավական, ֆինանսական, սոցիալական և 

տեխնիկական խնդիրները: 

Արտադրանքը 

 

Լուկաշին գյուղի համայնքում արտադրվում է մեծ 

քանակությամբ պտուղ-բանջարեղեն: Ծիրանի, 

դեղձի, սալորի, խաղողի և այլն, սեղանի սորտերը 

իրացվում են տեղական շուկայում կամ 

արտահանվում են:  

Տեխնիկական սորտի պտուղ-բանջարեղենը և ցածր 

որակի սեղանի սորտերը հումք են հանդիսանում 

չրերի արտադրության համար: 

«Լուկաշինի գյուղատնտեսական ասոցիացիա» ՍԿ-ն ունի 4 չորանոց, որից 2-ը աշխատում են 

էլեկտրաէներգիայով (յուրաքանչյուրը՝ 13 կՎտժ), 2-ը աշխատում են բնական գազով 

(յուրաքանչյուրը 4 խ.մ./ժ): Չորացման պրոցեսը տևում է միջին հաշվով 2 օր: 

Սալորի չիր ստանալու համար պտուղը նախնական ջերմամշակման է ենթարկվում 250-400 

լիտր տարողությամբ էլեկտրական կաթսաներում (60-70°C): Որոշ պտուղների կեղևի 

մաքրման/հեռացման համար օգտագործվում է կաուստիկ սոդայի (NaOH) լուծույթ:  

Չրերի արտադրության ընթացքում, թարմ պտղի առաջնային մշակման արդյունքում գոյանում 

են զգալի քանակությամբ անխուսափելի թափոններ (միջին հաշվով մոտ 15%), իսկ չորացման 

արդյունքում քաշի կորուստը կազմում է մոտ 71% (անմշակ թարմ պտղի հաշվարկով):  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Լուկաշինի գյուղատնտեսական ասոցիացիա» ՍԿ  

 Արմավիրի մարզ, գ. Լուկաշին, 

Չրերի արտադրություն 
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Բնական գազով և Էլեկտրաէներգիայով աշխատող չորանոցների տեխնիկական պիտակները 

  
 

1 կգ չիր ստանալու համար պահանջվող թարմ պտղի քանակը և առաջացող թափոնները 

Հ/Հ Անվանումը Չափմանմիավորը 
1 կգ չիր ստանալու համար պահանջվող 

թարմ պտղի քանակը 

Առաջացող 

թափոնները, % 

1 Ծիրան կգ 5 8 

2 Սալոր կգ 6 8 

3 Դեղձ  կգ 8-10կգ մաքրած վիճակում 25 

4 Խաղող կգ 6 5 

5 Տանձ կգ 7 12 

6 Խնձոր կգ 10կգ մաքրած վիճակում 25 

7 Սեխ կգ 16 35 
 

 

 

ՌԱՄԱ առաջարկությունները և ակնկալվող արդյունքները 

Ծախսեր չպահանջող առաջարկություններ 

Հնարավորինս նվազեցնել թարմ հումքի լվացման համար սինթետիկ լվացող նյութերի 

օգտագործումը և որտեղ հնարավոր է ընդհանրապես չօգտագործել: 

Կաուստիկ սոդա և լվացող նյութեր չպարունակող լվացման (ողողման) ջրերը հնարավորինս 

վերաօգտագործել հումքի առաջնային լվացման համար կամ օգտագործել տնամերձ տարածքի 

ոռոգման համար: 

Հնարավորության դեպքում հրաժարվել ծիրանի/սալորի չրի կոնսերվացման/պահածոյացման 

համար օգտագործվող ծծմբից, որը կնվազեցնի SO2-ի արտանետումները և արտադրանքի 

ինքնարժեքը: 
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Քիչ ծախսեր պահանջող առաջարկություններ 

Հրաժարվել մրգերի (սալորի) մշակման համար կաուստիկ սոդայի լուծույթի օգտագործումից` 

այն փոխարինելով 60-70°C տաք ջրով: 

Հնարավորինս կարճացնել չորանոցների օդափոխիչ (գոլորշու հեռացման) խողովակների 

բարձրությունը / երկարությունը, որը կբերի չորացման ընթացքի արագացման և հետևաբար 

էներգախնայողության: 

Տեղադրել երկսակագնային հաշվիչ (1 կՎտ*ժ = 31.85 ՀՀԴ), որի արդյունքում էլեկտրաէներգիայի 

տարեկան միջին ծախսը (1 կՎտժ = 41.85 ՀՀԴ) կնվազի`(15200 կՎտժ/տարի × 8/24 × 10 ՀՀԴ) = 

50666 ՀՀԴ-ով (~8%): 

Զգալի ծախսեր պահանջող առաջարկություններ 

Տեղադրել առնվազն 3 արևային կոնվեկտիվ չորանոցներ: 

Տեղադրել արևային ջրատաքացուցիչ (կոլեկտոր)՝ պտուղների նախնական մշակման համար 60-

70°C տաք ջուր ստանալու համար: 

Ուժեղացնել պտուղ-բանջարեղենի (80տ) երկարաժամկետ պահման և պահեստավորման 

համար նախատեսված սառնարանային տեղակայանքի ներսի պատերի և առաստաղի 

ջերմամեկուսացումը, որոնք կբերեն գազի և էլեկտրաէներգիայի զգալի խնայողության և 

արտադրանքի ինքնարժեքի նվազեցման: 

Բնապահպանական ազդեցությունը 

«Լուկաշինի գյուղատնտեսական ասոցիացիա» ՍԿ-ն, հանդիսանալով հիմնականում սննդի 

(չրերի) արտադրության փոքր ձեռնարկություն, իր գործունեության արդյունքում լուրջ 

բնապահպանական / էկոլոգիական խնդիրներ  չի առաջացնում (թունավոր նյութերի 

արտահոսքեր, արտանետումներ և վտանգավոր թափոններ): Հիմնական կեղտաջրերի 

տարեկան միջին արտահոսքը կազմում է ~60 խ.մ. (1 խ.մ. = 170.256 ՀՀԴ), իսկ ծծմբի երկօքսիդի 

արտանետումները` ~37 կգ: 

«Լուկաշինի գյուղատնտեսական ասոցիացիա» ՍԿ ՌԱՄԱ մանրամասն գնահատումներն 

իրականացվել են ՌԱՄԱ առաջատար փորձագետ Աստղինե Պասոյանի կողմից: 
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«Մարիլա» ՍՊԸ-ն գտնվում է Սյունիքի մարզի Կապան 

քաղաքում: Այն գործում է 2010 թ., սակայն ներկայիս շինություն 

տեղափոխվել է 2012թ. օգոստոս ամսին:  

Գործարանը բաղկացած է կաթնամթերքի և մսամթերքի 

արտադրամասերից: ՌԱՄԱ ուսումնասիրությունն իրականաց-

վել է կաթի արտադրամասում:Գործարանն ընդհանուր առմամբ 

ունի 55 աշխատող, որից 22-ը կաթնամթերքի արտադրամասում 

են:  

«Մարիլա» ընկերության արտադրանքի մոտ 50%-ը սպառվում է Սյունիքի մարզում, իսկ 

մնացած 50%-ը` Երևան քաղաքում: Ընկերության արտադրանքը սպառվում է միջանկյալ 

ընկերության կողմից (Կապմատ ՍՊԸ): «Մարիլա» ՍՊԸ-ն համագործակցում է «Լամաքս» ՍՊԸ-

ի հետ, որն իր ֆերմայից ապահովում է երկու արտադրամասերի հումքը (կաթ և միս): Բացի 

վերոնշյալ ֆերմայից, գործարանը ոչ մի այլ աղբյուրից հումք չի ներկրում: Առանձին 

ուսումնասիրություն տվյալ ֆերմայում չի իրականացվել, քանի որ այն առանձին 

արտադրական բաժին է: Ըստ «Մարիլա» ընկերության տնօրինության` վերոնշյալ 

ընկերության հետ կնքված է պայմանագիր՝ համաձայն որի տրամադրվող հումքը պետք է լինի 

էկոլոգիապես մաքուր և ֆերմայի գործունեությունը պետք է համապատասխանի բարձր 

չափանիշների: 

Կաթնամթերքի արտադրամասում արտադրությունն իրականացվում է ժամանակակից 

տեխնոլոգիայով: Ամբողջ համակարգն ավտոմատացված է և կարգավորվում է կենտրոնական 

համակարգչի միջոցով: 

Արտադրանքը 

Գործարանի կաթի արտադրամասում արտադրվում են մածուն, պանիր (Լոռի և Չանախ), 

կաթնաշոռ, թթվասեր, կաթ և թան: 

 

 

 

 

«Մարիլա» ՍՊԸ ,  Սյունիքի մարզ, ք. Կապան,  

Կաթնամթերքի ու մսամթերքի արտադրություն 
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ՌԱՄԱ ակնկալվող արդյունքները 

Ընկերությունում օգտագործվող ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության բարձրացման 

արդյունքում ստացվող խնայողությունը կազմում է մոտ 2.56 մլն ՀՀ դրամ, ներդրումները՝ մոտ 6.6 

մլն ՀՀ դրամ, իսկ միջոցառումների պարզ հետգնումը կազմում է մոտ 2.6 տարի: 

Տեխնոլոգիական սարքավորումներ 

  

Էներգիայի (էլեկտրաէներգիա և բնական գազ) տարեկան ծախսը ըստ սպառիչների 

 

ՌԱՄԱ առաջարկությունները և ակնկալվող արդյունքները 

Ծախսեր չպահանջող առաջարկություններ 

1. Պանրից ստացված շիճուկը ֆիլտրել, առանձնացնել պանրի մանր մասնիկները և վերադարձնել 

արտադրական պրոցես: Արտադրական պրոցեսի ընթացքում առաջացող շիճուկից պանրի 

մասնիկների առանձնացումը և վերադարձը արտադրական պրոցես, կապահովեն մոտ 2% 

պանրի արտադրության ծավալների աճ: 

2. Արտադրական պրոցեսում օգտագործված ջրերի համար  (բացառությամբ հիմնային և թթվային 

լուծույթների) նախատեսել կուտակման տարա, որտեղ կուտակված ջուրն օգտագործել 

արտադրամասի հարակից տարածքում առկա այգիների ոռոգման, կամ սանիտարահիգիենիկ 

նորմերին չհակասող այլ նպատակներով: 

Քիչ ծախսեր պահանջող առաջարկություններ 

3. Արտադրական պրոցեսի ընթացքում վերահսկման և մոնիթորինգի իրականացման համար 

առաջարկվում է կաթնամթերքի արտադրամասի համար էլեկտրաէներգիայի, բնական գազի և 

ջրի առանձին հաշվիչներ տեղադրել, որպեսզի հստակեցվեն կաթնամթերքի արտադրամասի 

արտադրանքի էներգատարությունը, և օգտագործվող ռեսուրսների ծավալները, որը դրական 

ազդեցություն կարող է ունենալ էներգիայի և ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության 

բարձրացման վրա: 
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4. Տեխնոլոգիական պրոցեսի ավարտից հետո  օգտագործված ջրերում առկա ջերմության 

օգտահանում (սեպարատորից և հոմոգենիզատորից թափվող և կոյուղի գնացող 60-65 °C 

ջերմաստիճանով ջրից), որի արդյունքում հնարավոր կլինի կաթի արտադրամասում 

օգտագործվող բնական գազի ծախսը կրճատել շուրջ  14%-ով: 

Զգալի ծախսեր պահանջող առաջարկություններ 

5. Կաթի արտադրամասում տեղադրված լուսավորության համակարգիլյումինեսցենտային 

լամպերը փոխարինել նոր, էներգաարդյունավետ լուսադիոդային լամպերով: 

Արտադրամասում տեղադրված են՝ 150 հատ 36 Վտ (հաշվի առնելով լուսատուների մեջ առկա 

լրացուցիչ սարքերի հզորությունը 40 Վտ) հզորությամբ լամպեր՝ դրանք փոխարինելով 22Վտ 

հզորությամբ (որի շուկայական արժեքը կազմում է շուրջ 3800 ՀՀ դրամ, տեղադրման 

աշխատանքները ներառյալ կկազմեն շուրջ 4000 ՀՀ դրամ) լուսադիոդային լամպերով: 

Ներդրումները կազմում են մոտ 600000 դրամ, իսկ միջոցառումների իրականացման արդյունքում 

կունենանք էլեկտրաէներգիայի մոտ 7900 կՎտժ խնայողություն: Միջոցառումների պարզ 

հետգնումը կկազմի շուրջ 1.7 տարի: 

6. Օդափոխության համակարգը կատարելագործել՝ տեղադրելով ջերմության օգտահանման 

սարքեր:Ջեռուցման սեզոնի ընթացքում շենքից հեռացվող օգտագործված օդի ջերմությունը 

հաղորդում են շենք մտնող թարմ օդին, այսպիսով, նախապես տաքացած օդը ներս թողնելով շենք: 

Այս տեխնոլոգիայի կիրառման համար անհրաժեշտ ներդրումները կազմում են մոտ 2.5 մլն դրամ, 

իսկ ջերմային էներգիայի խնայողությունը՝ մոտ 150000 կՎտժ, կամ 5500 նմ3 բնական գազ կամ 

815000 ՀՀ դրամ: Պարզ հետգնումը կազմում է շուրջ 3 տարի: 

7. Արտադրական շենքի տանիքին տեղադրել երկու կոնտուր ունեցող արևային ջրատաքացուցիչ 

համակարգ:Շենքի տանիքին տեղադրել արևային ջրատաքացուցիչ համակարգ՝ 400 հատ 

վակուումային խողովակներով և 2 տոննա տարողությամբ ջրի բաքով, որը տաք ջրի ստացման 

համար ծախսվող բնական գազի սպառումը կնվազեցնի տարեկան կտրվածքով շուրջ 9600 նմ3 

կամ 1.4 մլն ՀՀ դրամ, ներդրումները կկազմեն մոտ 3.5 մլն ՀՀ դրամ, ապահովելով շուրջ 2.5 տարի 

հետգնման ժամկետ: 

Բնապահպանական ազդեցությունը 

«Մարիլա»  ընկերությունը կաթնամթերքի արտադրանքի փաթեթավորման համար օգտագործում 

է պլաստիկ տարաներ, որոնց վերամշակումը սպառումից հետո չի վերահսկվում: Վերամշակման 

բացակայության արդյունքում դրանք դառնում են չքայքայվող աղբ` աղտոտելով շրջակա 

միջավայրը:  

Աղբի հեռացումը գործարանի տարածքից իրականացվում է մեկ այլ ընկերության կողմից 

պայմանագրային հիմունքներով` ամսական 30000 ՀՀ դրամ վարձավճարով: Ամսվա ընթացքում 

հեռացվում է մոտ 32 մ3 արտադրական աղբ (ներառյալ կենցաղային աղբ): Արտադրական աղբի 

մեջ մտնում են խոտանը, կողմնակի անպիտան արտադրանքը և այլն: 

«Մարիլա» ՍՊԸ ՌԱՄԱ մանրամասն գնահատումներն իրականացվել են ՌԱՄԱ առաջատար 

փորձագետ Արթուր Ծուղունյանի կողմից: 
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«Երվանդաշատի գյուղատնտեսական ասոցիացիա» սպառողական կոոպերատիվը 

մասնագիտացված է հայկական մրգերից չրերի պատրաստման ոլորտում: Աշխատակիցների 

թիվը` 22 մարդ (չհաշված սեզոնային աշխատողները): Հեռախոս՝ +374-93-184755, Էլ. փոստ 

satenie@mail.ru: Կոոպերատիվը տիրապետում է Երվանդաշատ գյուղի տարածքում 

կառուցված թվով 7 արևային և երկու էլեկտրական չորանոցների: Կոոպերատիվն ունի 

սեփական ջրաղբյուր 1 լիտր/վ ելքով:  

Արտադրանքը 

 

 

Հիմնական արտադրանքը մրգային չրերն են 

ստացված տեղական հումքից` ծիրան 

(«Սաթենի» տեսակի), դեղձ (Արարատյան 

դաշտավայրում մշակվող միջնահաս և 

ուշահաս), տանձ (հիմնականում «Անտառա-

յին գեղեցկուհի»), սև սալոր (երեք տեսակ), և 

կեռաս: Արտադրանքի հիմնական մասն 

իրացվում է ՌԴ և ներքին շուկայում: 

Արտադրության մեջ ներգրավված են երկու գյուղերի՝ Բագարանի ու Երվանդաշատի 

բնակիչները:Հումքի 50%-ը ձեռք է բերվում մոտակա ֆերմերային տնտեսություններից: 

Կոոպերատիվի անդամներին պատկանում է 20 հեկտար ծիրանի այգի, որից 3 -ը ոռոգվում է 

մեխանիկական եղանակով: Այգու բերքատվությունը միջին բերքատու տարում՝ 1հա - 20-25 

տոննա ծիրան, հիմնական մասը՝ 75%-ը Շալախ տեսակի, աճեցվում է վաճառքի նպատակով, 

մյուս 25%-ը՝ Սաթենի, աճեցվում է չրի արտադրության համար: 

 Տարեկան կտրվածքով միջինն արտադրվել և իրացվել է շուրջ 10 տոննա չիր, որից շուրջ 60%-ը 

ծիրան, իսկ մնացած 40%-ը մյուս տեսականին (դեղձի, սալորի, տանձի և կեռասի ) հավասար 

համամասնությամբ: Այս հարաբերակցությունն  էականորեն փոփոխվում է՝ կախված տարվա 

բերքատվության ցուցանիշներից: 

Արևային չորանոցի տեսքը 

  

«Երվանդաշատի գյուղատնտեսական ասոցիացիա» ՍԿ  

 Արմավիրի մարզ, գ. Երվանդաշատ 

 Չրերի արտադրություն 



 

 

49 

 

 

Միջին բերքատվության տարիներին կոոպերատիվը տիրապետում է հումքի մեծաքանակ ծա-

վալների (մոտ 400 տոննա ծիրան), որի մթերման համար չեն պահանջվում էական տրանս-

պորտային ծախսեր: Այդպիսի բերքառատ տարիներին զգալիորեն նվազում են նաև մթերման 

գները՝ մինչև 100 – 200 դրամ/կգ: Այդուհանդերձ առկա են արտադրական հզորությունների և 

պատրաստի արտադրանքի պահեստային տարածքների սահմանափակումներ:  

Այս երկու խնդիրների (արտադրանքի հզորությունների ավելացման և նոր պահեստային 

տարածքների ստեղծման) լուծումը հնարավորություն կընձեռի կոոպերատիվին ստեղծել 

բավարար պահուստ՝ անընդմեջ գործունեություն իրականացնելու համար և նվազագույնի 

կհասցվի բերքի հնարավոր կորուստը: 

Էլեկտրական  չորանոցի  տեսքը 

  

Ինքնարժեքը տատանվում է 1120 -ից 1820 դրամ/կգ-ի սահմաններում 

 

ՌԱՄԱ առաջարկությունները և ակնկալվող արդյունքները 

Ծախսեր չպահանջող առաջարկություններ 

1. Իրականացնել տաք օդի ջերմության ռեկուպերացիա: 

Չրի արտադրության տեխնոլոգիական պրոցեսում էլեկտրական էներգիան ծախսվում է 

հիմնականում էլեկտրական չորանոցում, որտեղ օդը (25-30 °C) տաքացվում է մինչև 65-75 °C, և 

այնուհետև խոնավ, տաք օդն արտանետվում է մթնոլորտ, որի արդյունքում ունենում ենք 

ջերմային էներգիայի և գազային վիճակում բուրավետ ջրի կորուստ: 

Ներդրումները երկու էլեկտրական չորանոցի համար կկազմեն շուրջ 140 հազ. դրամ: 

Էներգախնայողության ներուժը՝ 50%, կամ 3150 կՎտժ/ տարի  էլեկտրական էներգիա: Պարզ 

հետգնուման ժամկետւ կկազմի 1 տարի: 

2. Բուրավետ ջուրը կարող է օգտագործվել վաճառքի նպատակով, օրինակ՝ օծանելիքի 

արտադրության և այլն: 
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Քիչ ծախսեր պահանջող առաջարկություններ 

3. Ոռոգման կաթիլային համակարգի ներդրում: 

Կոոպերատիվին պատկանող այգիներում ոռոգումն իրականացվում է  մարգերի միջոցով՝ 

շաբաթական օգտագործելով 400 մ3 ջուր: Անհրաժեշտ են 4600մ ռետինե խողովակներ, 

համապատասխան միացություններ, 3.5 մ3 և 6.5մ3ծավալով ջրի բաքեր և այլն: 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 էլեկտրական էներգիայի օգտագործումը  կկրճատվի շուրջ 

85 %-ով: Ներդրումը՝ 622000 դրամ: Էներգախնայողության ներուժը՝ 83 %, կամ 3700 

կՎտժ/տարի էլեկտրական էներգիա, կամ 145000 դրամ: Խնայված ջուրը մոտ՝ 6700 մ3: Պարզ 

հետգնումը՝ 4.3 տարի: 

4.Ձեռք բերել և տեղադրել երկսակագնային հաշվիչ և էլեկտրական սարքավորումները 

օգտագործել գիշերային ժամերին: Ներդրումը՝ 50000 դրամ: Խնայողութունը՝ 15200 դրամ, 

Պարզ հետգնումը՝ 3.3 տարի: 

Զգալի ծախսեր պահանջող առաջարկություններ 

5. Չրի պահեստավորման տարածքների կառուցում: 

Հաշվի են առնված ՀՀ-ում գյուղատնտեսական արտադրանքի ծավալների տատանումները 

կապված տարվա կլիմայական պայմանների, առկա մթերվող մրգի գների անորոշության, 2 -ից 

3 տարվա պահուստային քանակ ապահովելու անհրաժեշտության հետ:  

6. Կառուցել նոր արևային չորանոցներ: 

Ձեռնարկության բավարար և կայուն շահութաբերության ապահովման համար անհրաժեշտ 

են տարեկան շուրջ 50 տոննա պատրաստի արտադրանք և իրացում: 

Վերամշակող հզորությունների (չորանոցների և պահեստների) առկայության դեպքում 

հնարավոր կլինի բերքատու տարիներին վերամշակել և պահեստավորել բերքի ամբողջ 

քանակությունը՝ հաջորդ անբերրի տարիներին հնարավոր վնասներից խուսափելու համար: 

Բնապահպանական ազդեցությունը 

Հիմնական արտանետումներն առաջանում են հումքի ծծմբահարման պրոցեսում. մեկ տոննա 

ծիրանի ծծմբահարման համար օգտագործվում է 2 կգ ծծումբ: Սակայն ծծմբահարումն 

իրականացվում է փակ խցում և տևում է 5-10 ժամ, և 2 կգ ծծմբի այրման արդյունքում 

առաջանում է մոտ 4 կգ SO2, հետևաբար՝ ժամային կտրվածքով արտանետումը կկազմի 4/10 = 

0.4 կգ/ժ, ինչն ըստ էության անտեսելի մեծություն է:Պատրաստի արտադրանքի մեջ SO2-ի 

պարունակությունը շուրջ 10 անգամ նվազ է սանիտարական թույլատրելի նորմերի 

պահանջներից՝ 1կգ չիրը, ըստ լաբորատոր տվյալների, պարունակում է 0.02կգ SO2: 

«Երվանդաշատի գյուղատնտեսական ասոցիացիա» ՍԿ ՌԱՄԱ մանրամասն գնահատումներն 

իրականացվել են ՌԱՄԱ առաջատար փորձագետ տ.գ.թ. Մկրտիչ   Ջալալյանի  կողմից: 
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Ծրագրի համակարգող անձնակազմ` 

 

Նունե Հարությունյան՝ Հայաստանում ՄԱԱԶԿ ՌԱՄԱ ծրագրի ազգային համակարգող 

Տիգրան Օգանեզով՝ Հայաստանում ՄԱԱԶԿ ՌԱՄԱ ծրագրի ադմինիստրատոր/թիմի ղեկավար 

Տիգրան Սեկոյանը՝ Հայաստանում ՄԱԱԶԿ ՌԱՄԱ ծրագրի փորձագետ 

Դշխուհի Սահակյան` Հայաստանում ՄԱԱԶԿ ՌԱՄԱ ծրագրի փորձագետ 

 

Խմբագիր` Ազատուհի Սահակյան 

 

«Ռեսուրսների արդյունավետություն և մաքուր արտադրություն» (ՌԱՄԱ) ցուցադրական ծրագիրը 

Հայաստանում իրականացվում է 2014թ.-իցֈ Արդյունաբերական զարգացման ծրագրերի իրագործման 

համար ՌԱՄԱ-ն կիրառում է ստուգված կանխարգելիչ բնապահպանական մոտեցումներ՝ ռեսուրսների 

բարելավված արտադրողականություն (նվազեցված արտադրողական ծախսեր և նյութերի, էներգիայի ու 

ջրի օգտագործում), նվազեցված բնապահպանական ազդեցություններ (ավելի քիչ թափոններ, 

արտանետումներ և աղտոտում) և բարելավված մասնագիտական և հանրային առողջություն ու 

անվտանգություն: 

«Կանաչ տնտեսություն Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանում» (EаP Green) ծրագրի 

շրջանակներում իրականացվող ՌԱՄԱ ցուցադրական ծրագրերի նպատակն է բարելավել ռեսուրսների 

արդյունավետությունը և բնապահպանական գործունեությունը մասնավորապես 

գյուղատնտեսական/սննդի, քիմիական և շինարարական նյութերի արտադրության ոլորտներումֈ 

Հրատարակությունը ներառում է 2015-2016թթ. ՌԱՄԱ փորձագետների ազգային թիմի և ծրագրի կողմից 

իրականացված ՌԱՄԱ գնահատումների արդյունքում մշակված կիրառման օրինակներ և հաջողված 

պատմություններ: 

Ծրագրի համակարգող անձնակազմը խորին շնորհակալություն է հայտնում ՄԱԿԱԶԿ «Ռեսուրսների 

արդյունավետություն և մաքուր արտադրություն»փորձագետ պարոն Նազիր Աբիջանովին, ՌԱՄԱ 

ազգային փորձագետներին, ցուցադրական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին՝ ուղեցույցի 

կազմմանն օժանդակելու համարֈ 

Գրքույկի բովանդակության համար պատասխանատվություն են կրում բացառապես հեղինակները, և այն 

որևէ կերպ չի արտահայտում Եվրոպական միության կամ մասնակից այլ 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: 

 

 «Ռեսուրսների արդյունավետություն և մաքուր արտադրություն» ցուցադրական 

ծրագիրն իրականացվել է ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպության 

և Կովկասի տարածաշրջանային բնապահպանական կենտրոնի հայաստանյան 

գրասենյակի համագործակցությամբ:  
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