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 Կա ռա վա րութ յան ո րոշ մամբ, ներդ րու մա յին ծրագ րի 
շրջա նա կում, §Ո րո տան Սիս թեմս¦ ՍՊԸ կող մից ապ րանք նե րի 
ներ մուծ ման դեպ քում, մաք սա յին և հար կա յին մար մին նե րի 
կող մից հաշ վարկ ված ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի գու մար նե
րի վճար ման ժամ կե տը կհե տաձգ վի ե րեք տա րով: Ըստ հիմ
նա վոր ման՝ ներդ րու մա յին ծրագ րի շրջա նա կում §Ո րո տան 
Սիս թեմս¦ը նա խա տե սում է ՀՀ Ս յու նի քի մար զի Խն ձո րեսկ 
գյու ղում կա ռու ցել փոքր հիդ րոէ ներ գա կաս կադ, ար տադ րել 
է լեկտ րաէ ներ գիա՝ օգ տա գոր ծե լով նշված տա րած քի գե տե
րի պո տեն ցիա լը: Դ րա հա մար ըն կե րութ յու նը նա խա տե սում է 
ներդ րում ներ ի րա կա նաց նել շուրջ 3.31 մլրդ ՀՀ դրա մի չա փով, 
ո րից մոտ 120.5 մլն ՀՀ դրա մը՝ սար քա վո րում ներ ձեռք բե րե
լու հա մար: Ներդ րու մա յին ծրագ րի ի րա գործ ման արդ յուն քում 
կստեղծ վի մոտ 40 աշ խա տա տեղ: 

***
 Գոր ծա դի րի ո րոշ մամբ, §Ս ևան Ակ վա¦ ՓԲԸ կող մից գե

րա կա ո լոր տում ի րա կա նաց վող ներդ րու մա յին ծրագ րի շրջա
նա կում ներ մուծ վող տեխ նո լո գիա կան սար քա վո րում նե րը, 
դրանց բաղ կա ցու ցիչ ու հա մալ րող մա սե րը, հում քը և ն յու թե րը 
կա զատ վեն ներ մուծ ման մաք սա տուր քից: Մեկ այլ ո րոշ մամբ 
էլ ըն կե րութ յան կող մից ապ րանք նե րի ներ մուծ ման դեպ քում 
,մաք սա յին և հար կա յին մար մին նե րի կող մից հաշ վարկ ված 
ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի գու մար նե րի վճար ման ժամ կե տը 
կհե տաձգ վի ե րեք տա րով: 

§Ս ևան Ակ վա¦ն հան դի սա նում է Ս ևա նա լճում իշ խա նի 
պա շար նե րի վե րա կանգն ման և ձկ նա բու ծութ յան զար գաց
ման հա մա լիր ծրագ րով նա խա տես ված օ ղակ նե րից մե կը, 
որն ի րա կա նաց նում է ապ րան քա յին ձկան ա ճե ցում Ս ևա նա 
լճում տե ղա կայ վող տնտե սութ յուն նե րում: Ըն կե րութ յու նը նա
խա տե սում է հիմ նել և Ս ևա նա լճում տե ղա կա յել մո դե լա յին 
ցան ցա վան դա կա յին ձկնա բու ծա կան տնտե սութ յուն, որ տեղ 
ա ռա ջի կա 10 տար վա ըն թաց քում, կա ճեց վեն Ս ևա նի իշ խա
նի գե ղար քու նի և  ա մա ռա յին են թա տե սակ ներ: 2016թ. Ս ևա
նա լճում կտե ղա կայ վի մեկ ձկնա բու ծա կան տնտե սութ յուն, 
ո րը բաղ կա ցած կլի նի 12 ցան ցա վան դակ նե րից: Ընդ հա նուր 
առ մամբ Ս ևա նա լճում տե ղա կայ ված մեկ ձկնա բու ծա կան 
տնտե սութ յու նը նա խա տե սում է իր ար տադ րա կան հզո րութ
յուն նե րին հաս նել 3 տար վա ըն թաց քում, ո րի արդ յուն քում 
կա րող է ար տադ րել տա րե կան շուրջ 685 տոն նա ձկնամ թերք, 
ո րի հա սույ թը կկազ մի շուրջ 2 մլրդ 400 մլն ՀՀ դրամ: Ծ րագ րի 
ի րա կա նաց ման արդ յուն քում տե ղա կան սպա ռող նե րը հնա
րա վո րութ յուն կու նե նան մշտա պես սպա ռե լու բարձ րո րակ 
և հա մե մա տա բար մատ չե լի գնե րով ձկնամ թերք, կա վե լա նա 
ՀՀից ար տա հա նում նե րի ծա վա լը, կստեղծ վեն նոր աշ խա
տա տե ղեր: Ներդ րու մա յին ծրագ րի ի րա գործ ման արդ յուն քում 
կստեղծ վի մոտ 155 աշ խա տա տեղ:

 
***

Կա ռա վա րութ յան մեկ այլ ո րոշ մամբ, գու մար կհատ կաց
վի` Ս ևա նի իշ խա նի պա շար նե րի վե րա կանգն ման և ձկ նա
բու ծութ յան զար գաց ման հիմ նադ րա մին` կա նո նադ րա կան 
նպա տակ նե րի ի րա կա նաց ման նպա տա կով ան հա տույց 
տրա մադ րե լու հա մար՝ Ս ևա նա լճում իշ խա նի պա շար նե
րի վե րա կանգն ման և ձկ նա բու ծութ յան զար գաց ման հա մա
լիր ծրագ րի ի րա կա նաց ման անհ րա ժեշ տութ յամբ։ Ծ րագ րով 
նա խա տես վում է Ս ևա նա լճի ա վա զա նում ստեղ ծել Ս ևա նի 
իշ խա նի ման րաձ կան ար տադ րութ յան գոր ծա րան, ձկան վե
րամ շակ ման գոր ծա րան և լ ճում տե ղա կայ վող տնտե սութ յուն
ներ: 

Ä 2

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն աշ խա տան քա յին այց է կա տա րել 
Ա րա գա ծոտ նի մարզ, որ տեղ խորհր դակ ցութ յուն է անց կաց րել գար նան գյու ղատն տե սա կան աշ
խա տանք նե րի ըն թա ցիկ խնդիր ներն ու ա ռա ջի կա ա նե լիք նե րը քննար կե լու նպա տա կով:

Խորհր դակ ցութ յա նը մաս նակ ցում էին Ա րա գա ծոտ նի մարզ պետ Գաբ րիել Գ յո զալ յա նը, ,   Ջ րա
յին տնտե սութ յան պե տա կան կո մի տեի նա խա գահ Ա րամ Հա րութ յուն յա նը, §Գ յու ղատն տե սա կան 
ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման գրա սեն յակ¦ ՊՀ տնօ րեն Գա գիկ Խա չատր յա նը, § Հա յան տառ¦ ՊՈԱԿի 
տնօ րեն Մար տուն Մաթ ևոս յա նը, պատ գա մա վոր նե րը, հա մայն քա պե տեր և ֆեր մեր ներ:   §Ա րա
գա ծոտ նի մար զում գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տը վեր ջին շրջա նում զգա լի ա ռա ջըն թաց է ու նե ցել: 
Մար զի մաս նա բա ժինն ան ցած տար վա գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի հա մա խառն արդ յուն
քի մեջ կազ մել է մո տա վո րա պես 10 տո կոս, ին չը բա վա կա նին բարձր ցու ցա նիշ է: Ընդ ո րում, հա ջո
ղութ յուն ներ են գրանց վել ո լոր տի բո լոր ճյու ղե րում, հատ կա պես հա ցա հա տի կա յին մշա կա բույ սե
րի ար տադ րութ յան, պտղա բու ծութ յան և խա ղո ղա գոր ծութ յան, ինչ պես նաև` ա նաս նա պա հութ յան 
բնա գա վա ռում¦, նշել է նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը:   

2015 թվա կա նին, նա խորդ տար վա նկատ մամբ,  մար զում 2711 հեկ տա րով ա վե լա ցել են մշա
կո վի հո ղա տես քե րը,   հա վել յալ 1143 հեկ տար աշ նա նա ցան է կա տար վել, բարձ րա ցել է բեր քատ
վութ յու նը, որն այժմ կազ մում է 32,6 ց/ հա:   Անդ րա դառ նա լով § Հա մայնք նե րի գյու ղատն տե սա կան 
ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման և մր ցու նա կութ յան¦ ծրագ րի շրջա նակ նե րում` Ա րա գա ծոտ նում կա
տար ված աշ խա տանք նե րին` նա խա րա րը տե ղե կաց րել է, որ ՀԳՌԿՄ  1ին   ծրագ րում   ընդգրկ
ված 12 հա մայնք նե րում ստեղծ վել են  կոո պե րա տիվ ներ, անց կաց վել է  45 կմ ջ րա գիծ, տե ղադր վել 
է 38 խմոց, տրա մադր վել է 127 միա վոր գյուղ տեխ նի կա, ո րից 24ը` տրակ տոր։  

Ընդգ ծե լով կոո պե րա տիվ նե րի դերն ու նշա նա կութ յու նը` նա խա րա րը տե ղե կաց րել է, որ 2015 
թվա կա նի վեր ջին ըն դուն վել է §Գ յու ղատն տե սա կան կոո պե րա տիվ նե րի մա սին¦ ՀՀ օ րեն քը, ո րով 
ի րա վա կան հիմ քեր են ստեղծ վել երկ րում կոո պե րա ցիա յի զար գաց ման հա մար:

Պատշաճ վերահսկողության իրականացում
 Վար չա պետ Հո վիկ Աբ րա համ յանն այ ցե լել է ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան 

սննդամ թեր քի անվ տան գութ յան պե տա կան ծա ռա յութ յան § Հան րա պե տա կան ա նաս նա բու ժա
սա նի տա րա կան և բու սա սա նի տա րա կան լա բո րա տոր ծա ռա յութ յուն նե րի կենտ րոն¦ (§ՀԱԲԼԾԿ¦) 
ՊՈԱԿ: 

Շր ջայ ցի ըն թաց քում վար չա պե տը ծա նո թա ցել է կենտ րո նի գոր ծու նեութ յան ուղ ղութ յուն նե րին, 
աշ խա տան քա յին պայ ման նե րին, ի րա կա նաց վող բա րե փո խում նե րին և տեխ նի կա կան վե րա զին
ման շա րու նա կա կան գոր ծըն թա ցին: Կենտ րո նի տնօ րեն Ար ման Գ ևորգ յա նը նշել է, որ 20152016 
թթ. կենտ րո նը հա մալր վել է գերճշգ րիտ սար քա վո րում նե րով և  աշ խա տան քա յին մի ջոց նե րով: Ն րա 
խոս քով՝ սար քա վո րում նե րը Հա յաս տա նում, ո րոշ դեպ քե րում՝ նաև տա րա ծաշր ջա նում ե զա կի են, 
ին չը նպաս տում է մթեր քի և հում քի նկատ մամբ պատ շաճ վե րահս կո ղութ յան ի րա կա նաց մա նը՝ 
ինչ պես Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ յան, այն պես էլ` Եվ րո պա կան Միութ յան նոր մա տիվ պա
հանջ նե րին հա մա պա տաս խան: 

Ն շենք, որ ՀՀ և ՌԴ միջև 2015 թ. մա յի սի 21ին ստո րագր ված հա մա ձայ նագ րի շրջա նա կում, 
§ՀԱԲԼԾԿ¦ ՊՈԱԿի Սնն դամ թեր քի անվ տան գութ յան հե տա զո տութ յուն նե րի լա բո րա տո րիան հա
գեց վել է 184 մլն 808 հա զար ռուբլի ար ժո ղութ յամբ մի շարք նո րա գույն հե տա զո տա կան հա մա
կար գե րով՝ ալ կո հո լա յին ար տադ րան քում, կա թի, հյու թե րի ո րա կի ո րոշ ման և կեղ ծիք նե րի բա ցա
հայտ ման հա մար օգ տա գործ վող ի զո տո պա յին ե զա կի հա մա կար գով, ինչ պես նաև ժա մա նա կա կից 
այլ սար քա վո րում նե րով: Հա մա ձայ նագ րով նա խա տես ված աշ խա տանք նե րը կա վարտ վեն 2018 
թվա կա նին՝ հա մալ րե լով §ՀԱԲԼԾԿ¦ ՊՈԱԿի կենտ րո նա կան կա ռույ ցը և  ընդգր կե լով նաև ո րոշ 
մար զա յին կենտ րոն ներ:

Նախապատվությունը տրվելու է  կոոպերատիվներին
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1Å     
Գյուղատնտեսական աշխատանքներին 

ընդառաջ
 Հո վիկ Աբ րա համ յա նը շրջել է նաև Բու սա սա նի տա րա կան հե տա զո տութ յուն

նե րի լա բո րա տո րիա յի հսկիչթու նա բա նա կան բաժ նում, ո րը կա ռուց վել և հա
մալր վել է ժա մա նա կա կից սար քա վո րում նե րով Հու նաս տա նի կա ռա վա րութ յան 
և ՄԱԿի Պա րե նի և Գ յու ղատն տե սութ յան կազ մա կեր պութ յան հա մա տեղ ծրագ
րի շրջա նա կում: Նշ վել է, որ այն Հա յաս տա նում ա ռա ջին և հա գեց վա ծութ յամբ 
միակ լա բո րա տո րիան է, ո րը թույլ է տա լիս մի ջազ գա յին մե թոդ նե րին հա մա պա
տաս խան ի րա կա նաց նել բույ սե րի պաշտ պա նութ յան մի ջոց նե րի ազ դող նյու թե րի 
փոր ձաքն նութ յուն ներ:  

 Վար չա պե տը կար ևո րել է կենտ րո նի վե րա զի նու մը՝ ընդգ ծե լով, որ կա տար
ված մեծ աշ խա տան քը կնպաս տի ա նաս նա բու ժութ յան և բու սա սա նի տա րիա յի 
ո լորտ նե րում փոր ձաքն նութ յուն նե րի ա րագ և  արդ յու նա վետ ի րա կա նաց մա նը, 
ին չը մեծ կար ևո րութ յուն ու նի բիզ նե սի ան խա թար գոր ծու նեութ յան հա մար: Ըստ 
Հ. Աբ րա համ յա նի` գլխա վոր նպա տակն է, որ մեր եր կիր միայն մի ջազ գա յին չա
փո րո շիչ նե րին հա մա պա տաս խան սննդամ թերք մտնի: Դա գե րա կա խնդիր է,  և 
ձեռ նա մուխ են լի նե լու, որ պես զի բո լոր վե րահս կո ղա կան ֆունկ ցիա ներն ի րա կա
նաց վեն ժա մա նա կին և  արդ յու նա վետ, բայց և չ խա թար վի բիզ նե սի գոր ծու նեութ
յու նը:

§ Հան րա պե տա կան ա նաս նա բու ժա սա նի տա րա կան և բու սա սա նի տա րա
կան լա բո րա տոր ծա ռա յութ յուն նե րի կենտ րոն¦ ՊՈԱԿն ս տեղծ վել է 2011 թ. և 
Հա յաս տա նի ողջ տա րած քում գոր ծու նեութ յուն է ծա վա լում ե րեք հիմ նա կան ուղ
ղութ յամբ՝ սննդամ թեր քի անվ տան գութ յուն, բու սա սա նի տա րիա և  ա նաս նա բու
ժութ յուն: 2015 թ. լա բո րա տո րիան ի րա կա նաց րել է շուրջ 1 մլն 100 հա զար փոր
ձաքն նութ յուն:

www.gov.am
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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա
րար Սեր գո Կա րա պետ յանն աշ խա
տան քա յին այ ցով մեկ նել է Վա յոց ձոր: 
Մարզ կենտ րո նում նա խա րարն անց
կաց րել է  խորհր դակ ցութ յուն` գար
նան գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք
նե րի մեկ նար կին ըն դա ռաջ ըն թա ցիկ 
խնդիր նե րի քննարկ ման նպա տա կով: 
Խորհր դակ ցութ յա նը մաս նակ ցում էին 
Վա յոց ձո րի մարզ պետ Հա րութ յուն 
Սարգս յա նը, մարզ պե տա րա նի աշ խա
տա կազ մի և ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րա րութ յան տա րած քա յին ստո
րա բա ժա նում նե րի տնօ րեն ներ, ՋՕԸ
նե րի ղե կա վար ներ, հա մայն քա պե տեր 
և գ յու ղատն տես ներ:

§ Վա յոց ձորի  ագ րա րա յին ո լորտ
նե րում դեռևս առ կա են մի շարք խնդիր
ներ, մաս նա վո րա պես` հո ղի մշակ ման 
ա ռու մով մար զի ցու ցա նիշ նե րը ցածր 
են: Հետ ևո ղա կան աշ խա տան քի արդ
յուն քում նա խորդ տա րի հնա րա վոր 
դար ձավ մշակ վող ցան քա տա րա ծութ
յուն ներն ա վե լաց նել 1020 հեկ տա րով, 
սա կայն դեռևս վա րե լա հո ղե րի ըն դա մե
նը 36 տո կոսն է օգ տա գործ վում, հար
կա վոր է քայ լեր ձեռ նար կել այս ցու ցա
նիշն ա վե լաց նե լու ուղ ղութ յամբ¦,  ն շել 
է նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը: 

Ամ փո փե լով մար զում բու սա բու
ծութ յան ո լոր տի նա խորդ տար վա արդ
յունք նե րը` նա խա րա րը տե ղե կաց րել է, 
որ 2015 թվա կա նին բա վա կա նին ցածր 
է ե ղել հա ցա հա տի կա յին մշա կա բույ սե
րի` գա րու, ցո րե նի բեր քատ վութ յու նը:   
Նա խա րա րի խոս քով` սերմ նա բու ծութ
յան զար գաց ման պե տա կան ծրագ րի 
շնոր հիվ, վեր ջին տա րի նե րին հնա րա
վոր է ե ղել հան րա պե տութ յան ցո րե նի 
սեր մի պա հան ջար կը բա վա րա րել շուրջ 
85 տո կո սի չա փով` ներ քին ռե սուրս նե
րի հաշ վին, իսկ սոր տա թար մաց ման 
շնոր հիվ հա ջող վել է էա կա նո րեն ա վե
լաց նել բեր քատ վութ յու նը:  Ե թե 2010 
թվա կա նին ցո րե նի բեր քատ վութ
յու նը կազ մում էր ըն դա մե նը 22,5 ց/ 
հա, ա պա ար դեն 2015 թվա կա նին 
այն հա սավ 34 ց/ հաի: 

Շեշ տե լով, որ փոք րա մասշ տաբ 
գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե
րը չեն կա րող այնպիսի որակյալ 
ո րակ յալ ար տադ րանք ստեղ ծել, 
ո րը կնպաս տի երկ րում արդ յու
նա բե րա կան գյու ղատն տե սութ
յան զար գաց մա նը, այս հա մա
տեքս տում նա խա րարն ընդ գ ծել 
է գյու ղատն տե սա կան կոո պե  րա
տիվ նե րի ստեղծ ման անհ րա ժեշ
տութ յու նը: 

Նա խա րա րի խոս քով` այս խնդրի 
լուծ մանն են ուղղ ված մի ջազ գա յին 
կա ռույց նե րի հետ ի րա կա նաց վող մի 
շարք հա մա տեղ ծրագ րեր, այդ թվում` 
§ Հա մայնք նե րի գյու ղատն տե սա կան 
ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման և մր ցու
նա կութ յան¦ (CARMAC 2)  և §Եվ րո պա
կան հար ևա նութ յան գյու ղատն տե սութ
յան և գ յու ղի զար գաց ման¦ (ENPARD) 
ծրագ րե րը, ո րոն ցում ընդգրկ ված է 
նաև Վա յոց ձո րի մար զը:    CARMAC 2 
ծրագ րով Վա յոց ձո րից ընդգրկ վել են 
10 հա մայնք, ո րի շրջա նա կում այս տեղ 
հիմն վել է 5 կոո պե րա տիվ: Նա խա րարն 
ընդգ ծել է, որ գյու ղա ցիա կան տնտե
սութ յուն նե րի միա վո րումն ու ակ տիվ 
հա մա գոր ծակ ցութ յու նը կոո պե րա տի
վի կազ մում ա վե լի լայն հնա րա վո րութ
յուն ներ կստեղ ծի աշ խա տան քի արդ յու
նա վե տութ յան բարձ րաց ման և դ րա նով 
իսկ ֆեր մեր նե րի ե կա մուտ նե րի ա վե
լաց ման հա մար:   Խորհր դակ ցութ յան 
ըն թաց քում անդ րա դարձ է կա տար վել 
նաև մթե րում նե րի կազ մա կերպ ման 
հար ցին:  Նա խա րա րը կար ևո րել է 2015 
թվա կա նին Ե ղեգ նա ձո րի պա հա ծո նե
րի գոր ծա րա նի վե րա գոր ծար կու մը, 
ո րը բա վա նա չափ մթե րում ներ է ի րա

կա նաց րել: Նա խա րար Կա րա պետ յա
նը նշել է, որ թեև 2015ին խնդիր ներ 
ե ղան, մաս նա վո րա պես` խա ղո ղի մթե
րում նե րի հետ կապ ված, սա կայն վե
րամ շա կող ըն կե րութ յուն նե րը բո լոր 
մի ջոց նե րը ձեռ նար կե ցին մթե րում նե րը 
կազ մա կեր պե լու հա մար: Արդ յուն քում` 
ա ռա ջին ան գամ հան րա պե տութ յու նում 
մթեր ման ծա վալ նե րը, նա խորդ տար վա 
հա մե մա տութ յամբ, մոտ 30 տո կո սով 
ա վե լա ցան: Տե ղե կաց նե լով, որ ընդ հա
նուր առ մամբ հան րա պե տութ յու նում 
կա տար վել է 39 մլրդ դ րա մի մթե րում, 
ո րի դի մաց վճա րում նե րը կա տար
վել են շուրջ 96 տո կո սով` նա խա րա րը 
հույս է  հայտ նել, որ մթեր ման դի մաց 
կու տակ ված պարտ քերն ա րագ կվճար
վեն: Իր հեր թին Վա յոց ձո րի մարզ
պետ Հա րութ յուն Սարգս յա նը նշել է, 
որ ըն թա ցիկ տա րին նպաս տա վոր է 
գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե
րի ի րա կա նաց ման ա ռու մով, և մարզ
պե տա րանն ա մեն կերպ պատ րաստ է 
ա ջակ ցել մար զի գյու ղատն տես նե րին 
`գար նա նա ցանն արդ յու նա վետ կազ
մա կեր պե լու գոր ծում: Նա նաև հա վե
լել է, որ մի ջոց ներ են ձեռ նարկ վում այս 
տա րի մար զի ցան քա տա րա ծութ յուն
նե րը ևս մոտ 1000 հեկ տա րով ա վե լաց
նե լու ուղ ղութ յամբ: Խորհր դակ ցութ յան 
ա վար տին գյու ղատն տե սութ յան զար
գաց ման գոր ծում ու նե ցած ա վան դի և 
բեղմ նա վոր աշ խա տան քի հա մար ՀՀ 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի ոս կե 
մե դա լով են պարգ ևատր վել Խն ձո րուտ 
հա մայն քի ֆեր մեր Ս ևա դա Հ մա յակ յա
նը և Ե ղեգ նա ձո րի պա հա ծո նե րի գոր
ծա րա նի սե փա կա նա տեր Սար գիս Պո
ղոս յա նը, իսկ մի խումբ գյու ղա ցիա կան 
տնտե սութ յուն նե րի և  ագ րո վե րամ շակ
ման ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ ներ ար ժա
նա ցել են շնոր հա կա լագ րե րի:  

Այ նու հետև նա խա րարն ուղ ևոր վել է 
Ե ղեգ նա ձո րի` պան րի ար տադ րութ յամբ 

զբաղ վող § Գոլ դեն գոութ¦ ըն կե րութ
յուն: Տ նօ րեն Խա չիկ Մար տի րոս յա նի 
տե ղե կաց մամբ, կազ մա կեր պութ յու նը 
կաթ է մթե րում մար զի 11 հա մայնք նե
րի շուրջ 140 ֆեր մեր նե րից, մեկ լիտ րը` 
150 դրա մով: Ֆեր մե րա յին տնտե սութ
յուն նե րից մթեր ված կա թի ար ժեքն ամ
բող ջութ յամբ վճար վել է: Նա նաև նշել 
է, որ ար տադ րան քի գե րակ շիռ մասն 
ար տա հան վում է Ռու սաս տա նի Դաշ
նութ յուն:  Այժմ բա նակ ցութ յուն ներ են 
ըն թա նում Ի րա նի շու կա մտնե լու հա
մար: Ըն կե րութ յու նը զբաղ վում է նաև 
այ ծա բու ծութ յամբ, ին չը տնօ րե նի հա
վաստ մամբ, խիստ ե կամ տա բեր է հատ
կա պես Վա յոց ձո րի հա մար, քա նի որ 
մար զի ա րո տա վայ րերն ա ռա վել քան 
նպաս տա վոր են այդ ճյու ղի զար գաց
ման հա մար: 

Խա չիկ Մար տի րոս յա նը հա վե լել է, 
որ ի տար բե րութ յուն մյուս տե սակ նե րի` 
այ ծի պա նի րը մշտա պես մեծ պա հան
ջարկ ու նի հատ կա պես ար տերկ րում, 
ուս տի ի րաց ման խնդիր ներ չեն լի նում: 
Ըն կե րութ յունն ար տադ րում է պան րի 9 
տե սակ ներ, ո րոն ցից 6ը` այ ծի կա թից, 
հան րա պե տութ յու նում միակն է, որ ու
նի յու րօ րի նակ պան րա տե սակ` §ձե թով 
պա նիր¦:  

Պատշաճ վերահսկողության 
իրականացում

Նախապատվությունը տրվելու է  
կոոպերատիվներին1Å     

Նա խա րարն ընդգ ծել 
է, որ Հա յաս տա նում գյու
ղատն տե սա կան կոո պե
րա տիվ նե րի զար գա ցու մը 
խթա նե լու նպա տա կով, 
պե տա կան օ ժան դա կութ
յան ծրագ րերն ի րա կա
նաց նե լիս, այ սու հետ 
ն ա  խ ա  պ ա տ  վ ո ւ թ  յ ո ւ  ն ը 
տրվե լու է կոո պե րա տիվ
նե րին: Մաս նա վո րա պես, 
§ՀԳՌԿՄ 2¦ ծրագ րի մի ջոց
նե րով ըն դա մե նը 20 տո կոս 
հա մա ֆի նան սա վոր մամբ, 
կոո պե րա տիվ նե րին տրա
մադր վում է անհ րա ժեշտ 

գյուղ տեխ նի կա, ստեղծ վե լու են փոքր վե րամ շակ վող ար տադ րա մա սեր, ին չը թույլ 
կտա կոո պե րա տիվ նե րի ան դամ նե րին շո շա փե լիո րեն ա վե լա ցել ի րենց ե կա մուտ
նե րը:   Ջ րա յին տնտե սութ յան պե տա կան կո մի տեի նա խա գահ Ա րամ Հա րութ յուն
յանն, իր հեր թին, նշել է, որ 2015 թվա կա նին ո ռոգ ման ո լոր տում ա ռա ջա ցել են մի 
շարք խնդիր ներ, ո րոնք հա ջող վել է հաղ թա հա րել: Նա նաև հույս է հայտ նել, որ 
ինչ պես նա խորդ տա րի, այս տա րի նույն պես կհա ջող վի մար զում ա պա հո վել ջրա
մա տա կա րար ման հա մար անհ րա ժեշտ ջրի պա շար նե րը: Տե ղե կաց նե լով, որ մար
զում գոր ծում են 6 ջրօգ տա գոր ծող նե րի ըն կե րութ յուն ներ` կո մի տեի նա խա գա հը 
շեշ տել է, որ ՋՕԸե րի ղե կա վար նե րը մշտա պես մեծ պա տաս խա նատ վութ յամբ 
են վե րա բեր վել ի րենց գոր ծա ռույթ նե րին:  

Խորհր դակ ցութ յան ա վար տին Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան գյու ղատն
տե սութ յան զար գաց ման գոր ծում ու նե ցած նշա նա կա լի ա վան դի և բեղմ նա վոր 
աշ խա տան քի հա մար, ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի ոս կե մե դա լով են 
պարգ ևատր վել  Վա ղի նակ Իս րա յել յա նը և  Հու նան Սարգս յա նը, իսկ մի խումբ 
գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե ր և  ագ րո վե րամ շակ ման ո լոր տի ներ կա յա ցու
ցիչ ներ ար ժա նա ցել են շնոր հա կա լագ րե րի:   Այ նու հետև նա խա րարն ուղ ևոր վել է 
Նոր Ա մա նոս հա մայնք` ՀԳՌԿՄ 2րդ ծ րագ րի շրջա նա կում,  նոր ստեղծ ված սպա
ռո ղա կան կոո պե րա տի վի գոր ծու նեութ յա նը տե ղում ծա նո թա նա լու նպա տա կով: 

Նա խա րա րը նշել է, որ ներ կա յումս պե տութ յու նը մի ջոց ներ է ձեռ նար կում 
գյու ղատն տես նե րի միա վոր ման և գ յու ղատն տե սա կան կոո պե րա տիվ նե րի ստեղ
ծու մը խթա նե լու ուղ ղութ յամբ: Նա խա րա րը նաև հա վե լել է, որ կոո պե րա տիվ նե
րի ձևա վոր ման գոր ծում որ պես հիմք ըն դուն վում է եվ րո պա կան երկր նե րի, մաս
նա վո րա պես`  Ֆ րան սիա յի հա րուստ փոր ձը:   Նոր Ա մա նոս հա մայն քի ղե կա վար 
Վահ րամ Բաղ դա սար յա նը նշել է, որ կոո պե րա տի վի հիմ նու մը հա մայն քի գյու
ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե րի արդ յու նա վետ կա ռա վար ման ա ռա վել նպա
տա կա հար մար ճա նա պարհն էր: Կոո պե րա տիվն այժմ ու նի 67 ան դամ, շու տով 
կհա մալր վի նաև նոր ան դամ նե րով: Հա մայնքն ա նաս նա պա հա կան ուղղ վա ծութ
յուն ու նի, և ՀԳՌԿՄ ծրա գի րը, հա մայն քա պե տի հա վաստ մամբ, զգա լի դրա կան 
ազ դե ցութ յուն կա րող է ու նե նալ մի շարք խնդիր նե րի լուծ ման հա մար: 

Վահ րամ Բաղ դա սար յա նը նաև հա վե լել է, որ գյու ղի բնա կիչ նե րին հու զող 
հիմ նա կան հարցն այս պա հին ո ռոգ ման խնդիրն է, ո րը, նա խա րա րի մի ջամ տութ
յամբ, դրա կան լու ծում կստա նա:   Նա խա րա րի վեր ջին կան գա ռը Վե րին Սաս
նա շեն հա մայն քում էր: Տե ղի կոո պե րա տիվն այս տեղ ստեղծ վել է դեռևս 2014 
թվա կա նի ապ րի լին, և  ար դեն դրա կան արդ յունք նե րը  նկա տե լի են: Եր կու տար
վա գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում, ՀԳՌԿՄ ծրագ րի շրջա նա կում, կոո պե րա տի
վին տրա մադր վել է 5 միա վոր գյուղ տեխ նի կա, ջրար բիաց վել են ա վե լի քան 5 կմ  
ա րոտ ներ, ա վե լա ցել է ա նաս նագլ խա քա նա կը և կաթ նատ վութ յու նը:  

Կոո պե րա տի վի ան դամ նե րը, նա խա րա րի հետ հան դիպ ման ըն թաց քում, գո
հու նա կութ յուն հայտ նե ցին կոո պե րա տի վի գոր ծու նեութ յու նից, բարձ րաց րե ցին 
նաև ըն թա ցիկ խնդիր ներ` մատ նան շե լով մաս նա վո րա պես  ո ռոգ ման, ինչ պես 
նաև կա թի և մ սի ի րաց ման հար ցե րը:   



Ø³ñï 25 - ³åñÇÉ 5, 2016 Ã. 
ÃÇí 7 (2095)3

² ¶ ð àÈñ³ïáõ

²ÞÊ²î²Üø²ÚÆÜ ²Úò

ԱՆՏԱՌԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՄԵՐ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Նախարարը կարևորել է գյուղատնտեսական 
կոոպերատիվների ստեղծումը

ÎðÂ²Î²Ü

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա
րար Սեր գո Կա րա պետ յանն աշ խա
տան քա յին այց է կա տա րել Կո տայ քի 
մարզ` գար նան գյու ղատն տե սա կան 
աշ խա տանք նե րի նա խա պատ րաստ
ման ըն թաց քին ծա նո թա նա լու նպա
տա կով: 

Խորհր դակ ցութ յա նը մաս նակ ցել 
են Կո տայ քի մարզ պետ Կա րա պետ 
Գու լո յա նը, գյու ղատն տես ներ, հա մայն
քա պե տեր և  ո լոր տի այլ պա տաս խա
նա տու ներ: Նա խա րա րը մաս նակ ցել 
է մարզ խորհր դի նիս տին, ո րի ըն թաց
քում քննարկ վել են մար զի գյու ղատն
տե սութ յան ներ կա վի ճակը, ա ռա ջի կա 
խնդիր նե րը և  ի րա կա նաց վող ծրագ րե
րը: « Կո տայ քի մար զի գյու ղատն տե
սութ յան ո լոր տում վեր ջին տա րի նե րին 
գրանց վել են լուրջ ձեռք բե րում ներ, 
հուն վա րի 1ի դրութ յամբ, ա վե լա ցել է 
ա նաս նագլ խա քա նա կը` խո շոր եղ ջե
րա վոր կեն դա նի նե րի նը` 1,7 տո կո սով, 
մանր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի նը` 
մոտ 4,9 տո կո սով, խո զե րի նը՝ 41 տո
կո սով: 

Մարզն ար դեն ընդգրկ վել է §Հա
մայնք նե րի գյու ղատն տե սա կան ռե
սուրս նե րի կա ռա վար ման և մր ցու նա
կութ յան¦ երկ րորդ ծրագ րի մեջ, այս 
քայ լով ա նաս նա պա հութ յան զար գա
ցու մը նոր թափ կստա նա», նշել է Ս. 
Կա րա պետ յա նը: Ընդգ ծե լով, որ Կո
տայ քի մար զից ծրագ րի մեջ ընդգրկ
վել են 10 հա մայնք ներ` նա խա րա րը 
տե ղե կաց րել է, որ դրան ցից 8ում ար
դեն ստեղծ վել են ա րո տօգ տա գոր ծող
նե րի կոո պե րա տիվ ներ: Այլ հա մայնք
ներ նույն պես ցան կութ յուն կհայտ նեն 
ընդգրկ վել ՀԳՌԿՄ ծրագ րում: Նա խա

րա րը գո հու նա կութ յամբ հա վե լել է, որ 
2015 թ. ա ռա ջին ան գամ մար զում շուրջ 
1000 հեկ տար ա վել հող է մշակ վել: 

 §Մարզն ու նի շուրջ 37 700 հեկ
տար վա րե լա հող, ո րից 45 տո կոսն 
է օգ տա գործ վել. նախորդ տար վա 
տվյալ նե րով, այս տա րի ակն կալ վում 
է, որ ցու ցա նի շը կհաս նի 4849 տո կո
սի: Ե թե ա ճը շա րու նակ վի նման դի նա
միկ տեմ պե րով, մի քա նի տա րի հե տո 
պատ կերն ամ բող ջութ յամբ կփոխ վի¦: 

Անդ րա դառ նա լով մար զում հա ցա
հա տի կա յին մշա կա բույ սե րի բեր քատ
վութ յա նը` նա խա րա րը շեշ տել է, որ 
այն դեռևս շատ ցածր է, և  ե թե մի ջին 
ցու ցա նի շը կազ մում է 33 ց/ հա, ա պա 
Կո տայ քում այն ըն դա մե նը 26,8 ց/ հա է:  
Նա խա րա րը շեշ տել է նաև նո րա գույն 
տեխ նո լո գիա նե րի ներդր մամբ, նոր 
պտղա տու այ գի նե րի հիմն ման և ջեր
մո ցա յին տնտե սութ յուն նե րի ընդ լայն
ման կար ևո րութ յու նը: Ա ռա ջի կա յում 
մար զում նա խա տես վում է կա ռու ցել 
շուրջ 30 հեկ տար ջեր մոց ներ: 

 Խորհր դակ ցութ յան ա վար տին ՀՀ 
գյու ղատն տե սութ յան զար գաց ման 
գոր ծում ու նե ցած նշա նա կա լի ա վան դի 
և բեղմ նա վոր աշ խա տան քի հա մար, 
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա
րի ոս կե մե դա լով են պարգ ևատր վել 
§Թա մա րա և Ա նի¦ ՍՊԸ ար տադ րութ
յան պետ Տիգ րան Շալջ յա նը և ֆեր
մե րա յին տնտե սութ յան ղե կա վար 
Գա րե գին Սեդ րակ յա նը, իսկ մի խումբ 
գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի և  
ագ րո վե րամ շակ ման ո լոր տի ներ կա յա
ցու ցիչ ներ ար ժա նա ցել են շնոր հա կա
լագ րե րի:

 Նիս տից հե տո նա խա րա րը մաս

նակ ցել է մար զի կոո պե րա տիվ նե րի 
նա խա գահ նե րի հետ ժո ղո վին, ո րի 
ըն թաց քում ար ծարծ վել են ա նաս նա
բու ժա կան ծա ռա յութ յուն նե րի ի րա
կա նաց ման, կա թի մթեր ման գնե րի, 
գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի հի
վան դութ յուն նե րի կան խար գել ման և 
մի շարք այլ հար ցեր:

 Կոո պե րա տիվ նե րի  վե րա բերյալ 
նա խա րա րը նշել է, որ հա մա տեղ 
աշ խա տան քը թույլ կտա թեթ ևաց
նել գյու ղա ցի նե րի հոգ սե րը, իսկ պե
տութ յան կող մից կոո պե րա տիվ նե րին 
կտրա մադր վի հա մա պա տաս խան 
օ ժան դա կութ յուն, մաս նա վո րա պես, 
կոո պե րա տիվ նե րին, 20 տո կոս հա մա
ֆի նան սա վոր մամբ, §ՀԳՌԿՄ 2¦ ծրագ
րի մի ջոց նե րով, կտրա մադր վի անհ
րա ժեշտ գյուղ տեխ նի կա, կստեղծ վեն 
փոքր վե րամ շակ վող ար տադ րա մա
սեր: 

 Նա խա րա րի հա ջորդ կան գա ռը 
Զո վու նի հա մայն քում էր, այնեղ 2003 

թվա կա նին հիմ նադր ված § Թա մա րա և 
Ա նի¦ ՍՊԸում: 

Ըն կե րութ յան տնօ րեն Ար մեն 
Մկրտչ յա նի տե ղե կաց մամբ, սկզբնա
կան շրջա նում ար տադ րութ յան ծա
վալ նե րը փոքր էին, տե սա կա նին` սահ
մա նա փակ, սա կայն, աս տի ճա նա բար 
գրա վե լով իր ու րույն տե ղը շու կա յում՝ 
մե ծա ցան թե՛ ար տադ րութ յան ծա վալ
նե րը, և թե՛ թո ղարկ վող ար տադ րան քի 
տե սա կա նին: Տ նօ րե նը նաև նշել է, որ 
ներ կա յումս կա թը մթեր վում է 150 դրա
մով, իսկ ա մառ վա ա միս նե րին մթեր
ման գի նը 130 դրա մից չի նվա զի։ 

Ըն կե րութ յու նում ար տադր վում է 
կաթ նամ թեր քի լայն տե սա կա նի, պա
նիր ներ, պաղ պա ղակ, գա զա վոր ված 
զո վա ցու ցիչ ըմ պե լիք ներ և շ շալց ված 
աղբ յու րի ջուր: 

Գոր ծա րա նը հա մալր ված է ժա մա
նա կա կից սար քա վո րում նե րով, ո րոնք 
ներկր վել են ար տերկ րից։ Ար տադ րան
քը նաև ար տա հան վում է:

 Վեր ջերս Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի փոքր 
դահ լի ճում տե ղի ու նե ցավ « Կա յուն ան տառ կա ռավա րու մը Հա յաս տա
նում» ֆիլ մի ցու ցադ րութ յունը և պ լե նար քննար կում «Ան տառ կա ռա վար
ման դրա կան ազ դե ցութ յու նը կեն սա բազ մա զա նութ յան վրա» թե մա յով:

« Կա յուն ան տառ կա ռա վա րու մը Հա յաս տա նում» ֆիլմն անդ րա դառ
նում էր նոր մշակ ված ան տառ կա ռա վար ման տե ղե կատ վա կան հա մա կա
գին, ո րի հիմ քում տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի հա մա կարգն է, ո րը 
կի րառ վում է որ պես ան տառ կա ռա վար մանն ու պահ պա նութ յանն ուղղ ված 
աշ խա տանք նե րի պլա նա վոր ման և մո նի տո րին գի գոր ծիք: Ինչ պես ֆիլ մում 
նշվեց, այս հա մա կար գը Հա յաս տա նի բո լոր ան տառտն տե սութ յուն նե րը 
կա պում է ո լոր տի պա տաս խա նա տու մար մին նե րի հետ ազ գա յին մա կար
դա կում, տրա մադ րում ճշգրիտ տե ղե կութ յուն և մատ չե լի դարձ նում դրա 
մշա կու մն ու  փո խա նա կու մը: Հա մա կար գի նպա տակն է` ներդ նել ան տառ
նե րի կա յուն կա ռա վա րու մը` նոր չա փա նիշ նե րի, տեխ նի կա կան մե թոդ նե րի 
և  ադ մի նիստ րա տիվ ըն թա ցա կար գե րի կա ռա վար ման մի ջո ցով:

 Հան դիպ ման մյուս հատ վա ծում բա նա խոս նե րը` Հո վիկ Սա յադ յա նը 
( Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի ար տա քին կա պե րի 
դե պար տա մեն տի պետ), Հայկ Եր վանդ յա նը (ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա
խա րա րութ յուն, « Հա յան տառ» ՊՈԱԿի ան տառ վե րա կանգն ման և  ան տա
ռա պատ ման բաժ նի ա ռա ջա տար մաս նա գետ), Ս տե փան Բա բա յա նը (ՀՀ 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան, « Հա յան տառ» ՊՈԱԿի բնութ յան 
հա տուկ պահ պան վող տա րածք նե րի բաժ նի ա ռա ջա տար մաս նա գետ), 
Վա հե Մար տի րոս յա նը (« Հա յաս տան ծա ռա տունկ» ծրա գիր (Էյ Թի Փի բա
րե գոր ծա կան հիմն ադ րամ), ան տա ռա գետ), Ա տոմ Գ րի գոր յա նը (ՀՀ գյու
ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յուն, «Ան տա ռա յին պե տա կան մո նի տո րին
գի կենտ րոն» ՊՈԱԿ, գլխա վոր մաս նա գետ), Գա լուստ Նան յա նը (է կո լո
գիա կան հար ցե րով ան կախ վեր լու ծա բան) անդ րա դար ձան Հա յաս տա նում 
ան տառ կա ռա վար ման ըն թա ցիկ զար գա ցումն ե րին, խո սե ցին կեն սա բազ
մա զա նութ յան կորս տի ու դրա հնա րա վոր հետ ևանք նե րի մա սին, քննար
կե ցին ո լոր տա յին մի շարք հիմն ախն դիր ներ, պա տաս խա նե ցին դահ լի ճում 
հնչած հար ցե րին: 

Ն շենք, որ հան դի պումն անց կաց վում էր « Կեն սա բազ մա զա նութ յան 
ին տեգր ված կա ռա վա րու մը Հա րա վա յին Կով կա սում» ծրագ րի շրջա նակ
ներում` Գեր մա նիա յի մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան ըն կե րութ յան 
ա ջակ ցութ յամբ:

ԱԳՐԱՐԱՅԻՆՑԻՆԵՐԸ ԴԱՐՁԱՆ ՔԱՌԱԿԻ 
ՉԵՄՊԻՈՆ

 Տիգ րան Պետ րոս յա նի ան
վան շախ մա տի տա նը ա վարտ
վեց ՀՀ միջ բու հա կան 17րդ  
ա ռաջ նութ յու նը, ո րին մաս նակ
ցում էին ա ռա ջա տար բու հե րի 
թի մե րը: Տ ղա մարդկանց ա ռաջ
նութ յու նում ար դեն չոր րորդ 
ան գամ բա ցար ձակ հաղ թո ղի 
պատ վա բեր կո չու մը նվա ճեց Հա
յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին 
հա մալ սա րա նի թի մը` ա ռա ջին 
կար գա յին ներ Ար տա վազդ Հայ
րա պետ յան (մա գիստ րա տու րա 2րդ կուրս), Հայկ Վար դան յան (մա գիստ րա տու րա 
2րդ կուրս), Ա րամ Պ լուզ յան (ԱԷԿ2), Գա գիկ Մար տի րոս յան (ՍԳ2) կազ մով:

 Թի մի մար զիչն է տնտե սա գի տութ յան թեկ նա ծու, դո ցենտ, ՀԱԱՀում գոր ծող` 
Հա յաս տա նի շախ մա տի պատ մութ յան թան գա րա նի հիմն ա դիրտնօ րեն Ռա ֆա յել Չա
տին յա նը:Մր ցակ ցութ յու նը խիստ էր ու լար ված, և մինչև վեր ջին տու րը հաղ թո ղի դափ
նին նվա ճե լու լուրջ ու հիմն ա վոր ված հույ սեր ու նեին թե ագ րա րա յին ի, թե ս լա վո նա կան 
հա մալ սա րա նի թի մերը: ՀԱԱՀ ե րի տա սարդ նե րը վեր ջին տու րում հան դես ե կան շատ 
հա մախմբ ված. երկ րորդ հո րի զո նա կա նը նվա ճած տնտե սա գի տա կան հա մալ սա րա նի 
թի մին գե րա զան ցե ցին եր կու միա վո րով: Հաղ թա նա կը հա մո զիչ էր, նաև` օ րի նա չափ: 
2008, 2010, 2012 թվա կան նե րին հա ման ման մրցույթ նե րում նույն պես հաղ թող են ճա
նաչ վել: « Վա հան յա նի գա վաթ» մի ջազ գա յին մրցա շա րում ՀԱԱՀ հա վա քա կա նը կի սել 
է 13 տե ղե րը:

Թի մը միջ բու հա կան մրցա շա րե րում ե րեք ան գամ նվա ճել է նաև ար ծա թե, եր կու 
ան գամ` բրոն զե մե դալ ներ: Գո հաց նող են նաև ու սա նող նե րի ան հա տա կան մրցա պայ
քա րի արդ յուն քե րը. 2010ին Վարդ գես Թով մաս յա նը գրա վել է ա ռա ջին տեղն ու ար
ժա նա ցել ոս կե մե դա լի: 2014ին նույն հա ջո ղութ յու նը կրկնել է նաև Ար տա վազդ Հայ
րա պետ յա նը: Նա 20132014 թվա կան նե րին նվա ճել է Եր ևա նի չեմ պիո նի կո չու մը: Թի
մի տղա նե րի արդ յուն քե րը գո հաց նող էին նաև ան հա տա կան ա ռաջ նութ յու նում, որ տեղ 
48 մաս նակ ցի շար քում Հայկ Վար դան յա նը եր րորդն էր, Ար տա վազդ Հայ րա պետ յա նը` 
չոր րոր դը:

www.anau.am
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§ Բի Էս Սի¦ Բիզ նե սի Ա ջակց ման 
Կենտ րո նը և  ՕՔՍՖԱՄի  հա յաս
տան յան գրա սեն յա կը  կազ մա կեր
պել էին մաս նա վոր հատ վա ծի աշ խա
տան քա յին են թախմ բի   հեր թա կան 
հան դի պու մը` § Վե րամ շա կող Ֆեր մեր 
փոխ շա հա վետ հա մա գոր ծակ ցութ յան 
քա րոզ չութ յու նը¦ թե մա յով:

Հան դի պումն ի րա կա նաց վել էր 
§ Հա րա վա յին Կով կա սում տա րա ծաշր
ջա նա յին պա րե նա յին անվ տան գութ յան 
բա րե լա վում ազ գա յին ռազ մա վա րութ
յան և մանր ֆեր մե րա կան ար տադ րութ
յան մի ջո ցով¦ ծրագ րի շրջա նակ նե րում 
և ֆի նան սա վոր վել` ԵՄ և ՕՔՍՖԱՄի 
կող մից: Ծ րագ րի ի րա կա նաց ման գոր
ծըն կերն է § Բի Էս Սի¦ Բիզ նե սի Ա ջակց
ման Կենտ րո նը: 

 Հան դիպ ման հիմ նա կան նպա տակն 
էր` քննար կել վե րամ շա կողֆեր մեր 
փոխ շա հա վետ հա մա գոր ծակ ցութ յան 
հաս տատ ման հա մար ի րա վա կան և 
մո տի վա ցիոն մե խա նիզմ նե րը` կարևոր
վելով նաև Գ յու ղատն տե սա կան Դա
շին քի դերն այդ հար ցում: Հա յաս տա նի 
Գ յու ղատն տե սա կան Դա շին քի գոր ծու
նեութ յու նը ներ կա յաց րեց կազ մա կեր
պութ յան հա մա կար գող Լի լիթ Քո չին
յա նը: §Գ յու ղատն տե սա կան Դա շին քը 
միա վո րում է 15 կազ մա կեր պութ յուն
ներ, ո րոնք աշ խա տում են գյու ղատն
տե սութ յան ո լոր տում: Ա մեն ա միս ու
նե նում ենք քննար կում ներ, որ պես զի 
կա րո ղա նանք լու ծել առ կա խնդիր նե րը: 
Կազ մա կեր պութ յուն ներն ու նեն ի րենց 
ներ կա յա ցուց չութ յուն նե րը 200 հա
մայնք նե րում և 10 հա զա րից ա վե լի շա
հա ռու ներ¦, ա սաց նա` հա վե լե լով, որ 
կար ևո րում է նաև դա շին քի և ՀՀ գյու
ղատն տե սութ յան նախ րա րութ յան հա
մա գոր ծակ ցութ յու նը, ո րը ձևա վոր վել 
է 2013թ., արդ յուն քում` ստո րագր վել է 
փո խըմբռն ման հու շա գիր: 

Ն շենք նաև, որ ձևա վոր վել է նաև 
գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տի և Հա
յաս տա նի հա մայնք նե րի զար գաց
ման հար ցե րով զբաղ վող աշ խա տան
քա յին խումբ: Այ նու հետև կա յա ցան 
քննար կում ներ` վե րամ շա կողֆեր մեր 
հա րա բե րութ յուն նե րում կի րա ռե լի, 
արդ յու նա վետ, ի րա վա կան և պայ մա
նագ րա յին մե խա նիզմ նե րի, վե րամ շա
կող նե րի հա մար մո տի վա ցիոն մե խա
նիզմ նե րի վե րա բեր յալ: Հան դիպ ման 
արդ յուն քում ընտր վեց  արդ յու նա վետ 
մո դել, ո րը կօգ տա գործ վի որ պես աշ
խա տան քա յին ու ղե ցույց` հե տա գա 
լոբ բին գի և քա րոզ չութ յան հա մար:

 Մաս նա վոր հատ վա ծի աշ խա տան
քա յին են թախմ բի հան դիպ մա նը մաս
նակ ցում էին սննդի վե րամ շակ ման 
ո լոր տի կազ մա կեր պութ յուն ներ, գյու
ղատն տե սա կան կոո պե րա տիվ նե րի, 
տե ղա կան, ազ գա յին և մի ջազ գա յին 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի ներ կա յա ցու
ցիչ ներ: Վեր ջում կա յա ցավ քննարկ ման 
ամ փո փում:

Նել լի Սա հակ յան

ՎԱՐԿԵՐ` 
ԳՅՈՒՂԱՑԻԱԿԱՆ 

ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՀԱՄԱՐ

հա մար անհ րա ժեշտ բուժանյութեր և 
պա րար տան յու թեր` վար կով, ա ռանց 
տո կո սադ րույ քի կամ շատ ցածր տո
կո սադ րույ քով, ա ռանց գույ քի գրա
վադր ման և գործ նա կա նո րեն ա ռանց 
ե րաշ խա վոր ման: Միակ ե րաշ խա վո
րութ յու նը, տվյալ պա րա գա յում, «Ար
տագ րո» ըն կե րութ յունն է և ն րա՝ հո
ղա գոր ծութ յամբ զբաղ վե լու փաս տը: 
Այս սխե ման գոր ծարկ վե լու է «ՖԻՆՔԱ 
Հա յաս տան» Ունի վեր սալ Վար կա յին 
Կազ մա կեր պութ յան և «Ար տագ րո»ի 
մաս նակ ցութ յամբ` ֆեր մե րա յին տնտե
սութ յուն նե րի հա մա լիր սպա սարկ ման 
հա մար: Ս պաս վում է, որ նման բնույ թի 
հա մա գոր ծակ ցութ յու նը շա հա վետ կլի
նի ար ժեշղ թա յի բո լոր մաս նա կից նե րի 

հա մար: Այս պես` ֆեր մեր նե րը 75000
1500000 դրա մի չա փով և զ րո յա կան 
կամ շատ ցածր տո կո սադ րույ քով վար
կեր կկա րո ղա նան ստա նալ: Վար կի 
տրա մադր ման հա մար սպա սարկ ման 
վճա րը կկազ մի 3%, վար կի ժամ կե տը` 
6–12 ա միս: Ա վե լին, վար կա վոր ման 
պայ ման նե րը չեն են թադ րում այ ցե
լութ յուն վար կա ռու ի բնա կութ յան վայր: 
Մինչև 750000 դրամ գու մա րի վար կե
րը չեն պա հան ջի ե րաշ խա վո րագ րեր:

« Հա յաս տա նի գյու ղատն տե սութ
յան ո լոր տի ա ջակ ցութ յուն» ծրա գի րը 
նա խա տե սում է մի շարք դրույթ ներ, 
ո րոնք շա հե կա նո րեն տար բե րա կում 
են բան կե րի սե փա կան մի ջոց նե րի կամ 
այլ դո նո րա յին ծրագ րե րի հաշ վին ֆի
նան սա վոր ման պայ ման նե րից: Դ րանց 
թվում են  բա ցա ռա պես տե ղա կան 
ար ժույ թով` ՀՀ դրա մով, ֆի նան սա վո
րու մը, գյու ղատն տե սութ յուն վա րե լու 
հա մար անհ րա ժեշտ բուժանյութեր և 
պա րար տան յու թեր ձեռք բե րե լու հնա
րա վո րութ յու նը, վար կե րի տևո ղութ յան` 
սահ ման ված նվա զա գույն ժամ կետ նե
րը և պար տա դիր ար տոն յալ ժա մա նա
կաշր ջա նը:

 Ներ կա նե րին հե տաքրք րող  հար
ցե րին սպա ռիչ պա տաս խան տվեց 
« ՖԻՆՔԱ»ի վար կա տե սակ նե րի մշակ
ման ղե կա վար Վա նիկ Հա նես յա նը` 
նշե լով, որ  այլ մար զե րից  ևս կա րող 
են գնել «Ար տագ րո յի» ար տադ րան քը` 
բան կի հետ հա մա գոր ծակ ցե լով:

Իր հեր թին Քոր տեն բու շը հա վաս
տիաց րեց, որ ար ժեշղ թա յի օ ղակ ներն 
ա ռա վել ա մուր կլի նեն արդ յու նա վետ 
հա մա գոր ծակ ցութ յան շնոր հիվ: Նա
խա տես վում է ար տադ րո ղից և  ի րաց
նո ղից բա ցի, նե րա ռել նաև վե րամ
շա կո ղին: « Բիզ նես ընդ ֆի նանս քոն
սալ թինգ» ըն կե րութ յան գոր ծա դիր 
տնօ րե նը շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց  
հայ գոր ծըն կեր նե րին` «Ար տագ րո» ըն
կե րութ յա նը և բո լոր ֆեր մեր նե րին ցան
կա նա լով լավ բերք և հա ջող գյու ղատն
տե սա կան տա րի:

Մանվել Կիրակոսյան

 Տա րի նե րի փորձ և հա րուստ 
ա վան դույթ ներ ու նե ցող ագ րո բիզ նե
սի ա ռա ջա տար ըն կե րութ յուն նե րից 
մե կը՝ «Ար տագ րո» ըն կե րութ յու նը վա
ղուց ար դեն Ա րա րա տի մար զի  ֆեր
մեր նե րի, ջեր մո ցա տե րե րի և հո ղա
գործ նե րի լա վա գույն բա րե կամն է:

Նոր սերն դի բուժանյութերի, 
ո րակ յալ պա րար տան յու թե րի, սեր մե րի 
ներ մու ծու մից, մե ծա ծախ և ման րա ծախ 
վա ճառ քից բա ցի,  ըն կե րութ յու նը կա
տա րում է գրքե րի և բ րոշ յուր նե րի հրա
տա րա կում, ինչ պես նաև ար ժե քա վոր 
խորհր դատ վութ յուն` դառ նա լով հո ղի 
մշա կի վստա հե լի գոր ծըն կե րը: Կա թի
լա յին  ո ռոգ ման հա մա կար գի ներդր
մամբ հեշ տա նում են հո ղա գործ նե րի 
ո ռոգ ման և պա րար տաց ման հոգ սե րը: 

Առ կա սառ նա րա նա յին տնտե
սութ յու նը, ո րում նե րառ ված են  մրգի, 
բան ջա րե ղե նի ո րակ յալ, եր կա րա ժամ
կետ պահ պա նու մը, մրգի, բան ջա րե
ղե նի մթե րումն ու ա ռա քու մը,  հնա րա
վո րութ յուն է տա լիս, որ այ գե գործն ու 
բան ջա րա բույ ծը եր կար պահ պա նեն 
ի րենց բեր քը: Սա կայն դրանք էլ դեռ 
ամ բող ջը չեն:  «Ար տագ րոն» կա տա րում 
է  սրսկիչների և տար բեր նշա նա կութ
յան գյու ղատն տե սա կան մե քե նա նե րի, 
բազ մա պի սի գյու ղատն տե սա կան գոր
ծիք նե րի ներ մու ծում, մե ծա ծախ և ման
րա ծախ վա ճառք:

Տա րի նե րի ըն թաց քում ըն կե րութ
յու նը ձեռք է բե րել մի ջազ գա յին լա վա
գույն գոր ծըն կեր ներ, ո րոնց հետ արդ
յու նա վետ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը ցան
կա լի պտուղ ներ  է տվել: Այս ան գամ 
էլ «Ար տագ րո յի» նա խա ձեռ նութ յամբ 
Եր ևա նի « Մա րիոթԱր մե նիա» հյու րա
նո ցում կազ մա կերպ ված շնոր հան դե
սը  նոր գոր ծըն կեր նե րի հետ հա մա
գոր ծակ ցութ յան մեկ նար կի լա վա գույն 
վկա յութ յունն էր:

Ող ջու նե լով հյու րե րին` «Ար տագ րո» 
ըն կե րութ յան տնօ րեն Ար թուր Կտ րակ
յա նը կար ևո րեց « Յա ռա» և «Ա դա մա» 
ըն կե րութ յուն նե րի  ապ րան քա տե սա
կա նու կի րա ռումն ու անհ րա ժեշ տութ
յու նը Հա յաս տա նի գյու ղատն տե սութ
յան ո լոր տում: Ու նե նա լով լա վա գույն 
ո րակ և մատ չե լի գներ` այդ ապ րան
քա տե սակ նե րը կօգ նեն ֆեր մեր նե րին` 
ա ռողջ և  ո րակ յալ բերք ա ճեց նել: Նա 
հա վաս տեց, որ կա տա րել են բազ մա կի 
փոր ձար կումն եր` ստա նա լով գո հա ցու
ցիչ  արդ յունք ներ:

« Յա ռա» ըն կե րութ յան ներ կա յա
ցու ցիչ  տի կին Ուլ լա Սան դելլն ա ռա ջին 
ան գամ չէր մեր հան րա պե տութ յու նում. 
նա քա ջա տեղ յակ է, թե ինչ է անհ րա
ժեշտ այ սօր հո ղա գոր ծութ յամբ զբաղ
վող նե րին: Ի զուր չէ, որ նոր վե գե րեն 
«յա ռա»ն նշա նա կում է «լավ բերք»: 
Ն րա նպա տակն է` օգ նել հայ ֆեր մեր
նե րին` ա ռողջ բերք ստա նա լու հա մար: 
Ըն կե րութ յու նը 100 տար վա պատ մութ
յուն ու նի, 150ից ա վե լի երկր նե րում 
գոր ծում են  գրա սեն յակ ներ, աշ խա
տում են 250 մի լիոն ֆեր մեր նե րի հետ և 
ջա նում միայն  բարձր ո րակ ա պա հո վել` 
ար տադ րե լով գյու ղատն տե սութ յանն 
անհ րա ժեշտ ա մե նա կար ևոր պա րար
տան յու թե րից մինչև միկ րոէ լե մենտ ներ:

Ա պա ըն կե րութ յան  ներ կա յա ցու
ցիչ Պե տեր Դե Վ րիե սը  ներ կա յաց րեց  
ի րենց ար տադ րած պա րար տան յու թե
րի ա ռա վե լութ յուն նե րի,  ջեր մոց նե րում 
և բաց գրունտում դրանց ճիշտ կի րառ
ման կար ևո րութ յան մա սին: Անդ րա
դար ձավ նաև բույ սե րի վրա քի միա կան 

տարրերի ազ դե ցութ յա նը և հո ղա գործ
նե րին հե տաքրք րող այլ խնդիր նե րին:

Շ նոր հան դեսսե մի նա րին մաս նակ
ցում էին ֆեր մեր ներ,  գյու ղատն տե սա
կան ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ ներ և գոր
ծա րար ներ: Նրանց կող մից հնչեց ված 
հար ցերն ուղղ ված էին ոչ միայն « Յա ռա
յի» ներ կա յա ցուց չին, այլև` մյուս ե լույթ 
ու նե ցող նե րին:

«Ա դա մա յի» ներ կա յա ցու ցիչ Յաիր 
Ջեք սո նը  նշեց, որ շատ է հա վա նում Հա
յաս տա նը և  ու րախ է «Ար տագ րո յի» հետ 
հա մա գոր ծակ ցութ յան հա մար: Թե պետ 
Ջեք սո նը ծնվել է  Անգ լիա յում, մե ծա ցել 
Իս րա յե լում, և այժմ ապ րում է Շ վեյ ցա
րիա յում, ուր «Ա դա ման» վեց ա մե նա խո
շոր ագ րո քի միա կան  ըն կե րութ յուն նե

րից մեկն  է,  ու նի 300 մի լիարդ  ԱՄՆ 
դո լա րի ի րա ցում,  ներ կա յա ցուց չութ յուն
ներ ու նի 120 երկր նե րում, ար տադ րում 
է  վիթ խա րի քա նա կութ յամբ բու ժան յու
թեր  և գ յու ղատն տե սութ յան  զար գաց
մա նը նպաս տող ար տադ րա տե սակ ներ: 
Հիմն վե լով 1949 թվա կա նին Իս րա յե լում` 
եր կու ըն կե րութ յուն նե րի միաց ման մի ջո
ցով, «Ա դա ման» 2000 թվա կա նին սկսել 
է մշա կել նոր ռազ մա վա րութ յուն` հան
դես գա լով նո րա րա րա կան նա խա ձեռ
նութ յուն նե րով: 

Ներ կա նե րը հե տաքրք րութ յամբ դի
տե ցին բույ սե րի պաշտ պա նութ յան այն 
բո լոր մի ջոց նե րը, ո րոնք ներ կա յաց րեց 
Յաիր Ջեք սո նը` ընդգ ծե լով նաև դրանց 
կի րա ռումն ու ա ռա վե լութ յուն նե րը: Իսկ 
ա մե նա կար ևո րը` միայն «ԱՐՏԱԳՐՈ» 
ըն կե րութ յան հա ճա խորդ նե րի հա մար,  
գյու ղատն տե սա կան ո լոր տի ֆի նան սա
կան  ծրագ րի շրջա նակ նե րում շու տով 
Հա յաս տա նում, ջեր մո ցա տե րե րի, հո ղա
գործ նե րի և ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն
նե րի ֆի նան սա վոր ման նոր սխե մա է 
գոր ծարկ վե լու` « Հա յաս տա նի գյու ղատն
տե սութ յան սեկ տո րի ֆի նան սա վո րում» 
ծրագ րով, որն ի րա գոր ծում է գեր մա նա
հայ կա կան հիմն ադ րա մը` գեր մա նա կան 
KfW զար գաց ման բան կի հետ հա մա
տեղ:

« Վեր ջին 15 տա րի նե րի ըն թաց քում, 
Հա յաս տա նի ագ րո վար կա վոր ման շու
կան հսկա յա կան ճա նա պարհ է ան ցել: 
Ե թե նախ կի նում հա ճա խորդ նե րը չգի
տեին, թե որ տե ղից կա րե լի է փո խա ռու 
մի ջոց ներ հայ թայ թել, ա պա այժմ նրանք 
հնա րա վո րութ յուն ու նեն ընտ րե լու ի րենց 
հա մար ա ռա վել նպաս տա վոր վար
կա վոր ման պայ ման նե րը, և դա շատ 
կարևոր է», նշեց ծրագ րի ի րա գործ մա
նը տեխ նի կա կան ա ջակ ցութ յուն ցու
ցա բե րող շվեյ ցա րա կան «Business and 
Finance Consulting» ըն կե րութ յան գլխա
վոր տնօ րեն Մի խա յել Քոր թեն բու շը:

Ա ռա ջին ան գամ Հա յաս տա նում 
ֆեր մեր նե րին տրվելիք վար կե րի հա
սա նե լիութ յու նը կկազ մա կերպ վի պարզ 
ֆի նան սա վոր ման սխե մա յի մի ջո ցով. 
յու րա քանչ յուր հո ղա գործ կա րող է ձեռք 
բե րել ամ բողջ մշա կութ յան սե զո նի՝ իր 
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 Գա յա նե Զո րո յա
նը մաս նա գի տութ յամբ 
մե խա նիկին ժե ներ է: 
Գ յու ղատն տե սա կան 
ինս տի տու տը կար միր 
դիպ լո մով ա վար տե լուց 
հե տո,  աշ խա տան քի 
է անց նում հայկական 
գյուղմեքենայացման 
և էլեկտրաֆիկացիայի 
գիտահետազոտական 
ի ն ս տ ի տ ո ւ տ ո ւ մ ` 
որպես կրտսեր 
գիտաշխատող: Այ նու

հետև աշ խա տում է ո լոր տի տար բեր կազ մա կեր
պութ յուն նե րում` «Ագ րոարդ»ում, «Ագ րոս պա սար
կում»ում, ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ
յու նում:

 Դեռևս 2000թ. սկզբնե րից հան րա պե տութ յու
նում սկիզբ ա ռավ այ գե տա րածք նե րի հիմն ման գոր
ծըն թա ցը, ո րը շա րու նակ վեց նաև հե տա գա տա րի նե
րին: Եվ քա նի որ այ գի նե րի տնկու մը  զանգ վա ծա յին 
բնույթ էր կրում, Գա յա նե Զո րո յա նը ո րո շեց զբաղ վել 
նաև չրա գոր ծութ յամբ: Սկզ բում սկսեց փոքր ար տադ
րութ յու նից, այդ նպա տա կով բա կում ստեղ ծեց հա մա
պա տաս խան պայ ման ներ: Ծա նո թա նա լով տար բեր 
մրգա տե սակ նե րի չրե րի պատ րաստ ման տեխ նո լո
գիա յին` ա վե լի մաս նա գի տա ցավ և խո րա ցավ չրա գոր
ծութ յան գաղտ նիք նե րի մեջ: Հում քի ստաց ման նպա
տա կով ա մուս նու` Գա րիկ Զո րո յա նի հետ Էջ միած նի 
տա րա ծաշր ջա նում գնե լով 3 հո ղակ տոր (3 հաից ա վե
լի հո ղա տա րածք)` այ գի հիմն ե ցին: Տն կե ցին ծի րա նե
նու, դեղ ձե նու, խնձո րե նու, սա լո րե նու, նշե նու և  ըն կու
զե նու ծա ռա տե սակ ներ: Ս տաց ված մրգա տե սակ նե րը 
լա վա գույնն էին չրի պատ րաստ ման հա մար: Հմ տա
նա լով չրա գոր ծութ յան մեջ` հում քի, հետ ևա բար նաև` 
այ գե տա րածք նե րի ա վե լաց ման խնդիր ա ռա ջա ցավ: 
Ա րա գա ծոտ նի մար զի Ա րա գա ծա վան գյու ղում գնե ցին 
2 հա ծի րա նի այ գի, ո րը մինչ այդ գրե թե չէր մշակ վում: 
Նո րից ծա ռա տունկ, այ գի նե րի լրաց ման աշ խա տանք
ներ կա տա րե ցին: Եր կա րատև ջան քե րի արդ յուն քում` 
այ գին վե րա կանգն վեց, ստաց վում էր հա մա յին հատ
կա նիշ նե րով և  ապ րան քա յին տես քով աչ քի ընկ նող 
ծի րան, ո րից լա վա գույն չիր էր պատ րաստ վում: Միակ 
խո չըն դո տող հան գա ման քը, տի կին Գա յա նեի կար ծի
քով, բնա կան ա ղետ ներն են, հիմն ա կա նում` կարկ տա
հա րութ յուն նե րը, ո րոնց հետ ևան քով մշտա պես տու
ժում էր բեր քը: Իսկ նոր տեխ նո լո գիա նե րի ներդ րու մը, 
օ րի նակ` այ գի նե րի ցան ցա պա տու մը, ֆի նան սա կան 
լուրջ ներդ րումն եր է պա հան ջում, որն ա ռանց պե տա
կան ա ջակ ցութ յան, հնա րա վոր չէ ի րա գոր ծել: 

Չ րի պատ րաստ ման աշ խա տանք նե րին մաս նակ
ցում է նաև որ դին, ով նույն պես ստա ցել է գյու ղատն
տե սա կան հա մա պա տաս խան կրթութ յուն և  իր գի տե
լիք ներն է ներդ նում չրա գոր ծութ յան կազ մա կերպ ման 
գոր ծում: « Տա րի նե րի փոր ձը ցույց է տա լիս, որ ա մե
նա հա մեղ չի րը ստաց վում է չո րաց ման ա վան դա կան 
ե ղա նա կով: Մենք, ի հար կե, միր գը չո րաց նում ենք 
արկ ղե րում, ստվե րոտ և քամ հար վող տա րածք նե րում: 
Այդ պի սով, պահ պան վում է մրգե րի ոչ միայն վի տա մի
նա յին կազ մը, այլև` ապ րան քա յին տես քը: Ես նույն պես 
մշա կել եմ չրի պատ րաստ ման յու րա հա տուկ տեխ նո լո
գիա` իմ փոր ձը միա ժա մա նակ փո խան ցե լով այլ չրա
գործ նե րի», պատ մում է տի կին Գա յա նեն: Չ րի պատ
րաստ ման գոր ծըն թա ցում շա քա րա ջուր չեն օգ տա գոր
ծում, իսկ ա նօդ փա թե թա վոր ման շնոր հիվ` եր կա րում է 
պահ պա նութ յան ժամ կե տը: Ձ ևա վո րումն ի րա կա նաց
վում է տի կին Գա յա նեի մտահ ղա ցումն ե րով: 

Ամ ռան ա միս նե րին բեր քա հա վա քի աշ խա տանք
նե րին օգ նում են այ գե տա րածք նե րի հա րա կից գյու
ղե րի բնա կիչ նե րը: « Բարձ րո րակ չրե րը ցան կա լի է 
ար տա հա նել: Իսկ դրա հա մար ար տա քին կա պեր և  
ա ջակ ցող ներ են պետք:  Այդ դեպ քում կար տադ րենք 
այն քան, որ քան պա հանջ վում է», հա վե լում է չրա
գոր ծը: Նա այ սօր էլ մտա հոգ ված է նոր ծրագ րե րով, 
և  ա նում է հնա րա վո րը, որ պես զի ե րա զանքն ի րա կա
նութ յուն դառ նա, շե նա նա հա յոց աշ խար հը, բար գա
վա ճեն հայ  ըն տա նիք նե րը:

Գե ղար քու նի քի մար զի Գան ձակ գյու ղում կոո պե
րա տի վի ստեղծ ման հիմն ա դիր ժո ղո վը կա յա ցել էր 
դեռևս 2014թ. փետր վա րին: Կոո պե րա տի վի ստեղծ
ման գա ղա փա րը սի րով էր ըն դուն վել գյու ղա ցի նե
րի կող մից, քա նի որ գան ձակ ցի նե րը կողմն ա կից են 
հա մա տեղ աշ խա տան քին, խնդիր նե րի միաս նա կան 
լուծ մանն ու հա մախմբ ված գոր ծու նեութ յա նը: Կոո
պե րա տիվն ար դեն ու նի 400 ան դամ:

« Կոո պե րա տի վը գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն
նե րի զար գաց ման այ լընտ րան քա յին ձևե րից է:  Հի
մա սի րով եմ հի շում, թե խորհր դա յին տա րի նե րին 
մեր պա պե րը, ծնող նե րը ինչ պես էին հա ճույ քով և 
հա մա տեղ աշ խա տում  խորհտն տե սութ յուն նե րում: 
Այս պես աշ խա տե լը նույ նիսկ եր ջան կութ յուն էր: Դա 
մարդ կա յին հա մախմ բան մի ձև  էր: Կոո պե րա տիվն 
էլ  հա մա տեղ աշ խա տան քի ձևե րից մեկն է, որն իր 
տնտե սա կան կա ռուց ված քով, էա պես տար բեր վում է 
նախ կին կոլտն տե սութ յուն նե րից», ա սում է Գան ձա
կի գյու ղա պետ Վա նիկ Հա րութ յուն յա նը, ով նույն պես 
հա վա նութ յուն տա լով կոո պե րա ցիա յի ձևա վոր ման 
գա ղա փա րին` ա ռա ջին նե րից էր, որ ան դա մագր վեց:  
« Կոո պե րա ցիան անհ րա ժեշ տութ յուն  էր, քա նի որ 
մենք չէինք կա րող ա ռան ձին տնտե սութ յուն ներ վա
րել, դա գյու ղատն տե սութ յան վար ման պա սիվ ձևն  է, 
ո րը չի տա նում զար գաց ման: Մենք հո ղը մաս նա տել 
ենք, մի փա յա տի րո ջը տրվել են փոք րիկ հո ղակ տոր
ներ` տար բեր հատ ված նե րից: Այդ պի սով, հո ղի մշա
կութ յու նը չի կա րող լի նել արդ յու նա վետ, քա նի որ հո ղի 
սե փա կա նաշ նոր հու մով փոր ձե ցինք լու ծել սո ցիա լա
կան ար դա րութ յան խնդի րը: Հող տրվեց գյու ղա ցուն, 
ման կա վար ժին, գիտ նա կա նին և  այ լոց, մինչ դեռ այն 
ար տադ րա մի ջոց է և  ոչ թե` սո ցիա լա կան ար դա րութ
յան սկզբունք: Մենք մաս նա տել ենք այդ ար տադ րա
մի ջո ցը: Կոո պե րա ցիան հո ղե րի միա վոր ման, խո շո
րաց ման, հա մա տեղ մշակ ման ու ղի նե րից մեկն է», եզ
րա հան գում է պրն. Հա րութ յուն յա նը: Ն րա կար ծի քով, 
հո ղե րի միա վոր մա նը խո չըն դո տում են մի շարք պատ
ճառ ներ, դրան ցից մեկն այն է, որ մար դիկ գյու ղե րում 
հող են ստա ցել, սա կայն այն տեղ չեն բնակ վում և  այն 
թո ղել են անմ շակ: « Ցան կա լի կլի ներ, որ պես զի ո րո շա
կի պատ ժա մի ջոց ներ կի րառ վեին հո ղը պա րա պուր դի 
մատ նած սե փա կա նա տե րե րի նկատ մամբ: Օ րի նակ` 
պար տադր վի, որ պես զի չմշակ վող հո ղա տա րած քի սե
փա կա նա տե րը տու գանք վճա րի: Մենք պետք է հաս
նենք նրան, որ սա կա վա հող մեր երկ րում, որ տեղ հո
ղը մեր միակ ռե սուրսն է, մի թիզ հո ղակ տոր ան գամ 
չմնա անմ շակ, իսկ այդ հնա րա վո րութ յու նը կլու ծի կոո
պե րա ցիան: Կա ռա վա րութ յու նը ճիշտ և ժա մա նա կին 
քայլ կա տա րեց` ա ջակ ցե լով կոո պե րա տիվն ե րին: Ես 
այն կար ծի քին չեմ, որ կոո պե րա տի վի շնոր հիվ բո լոր 
խնդիր նե րը միան գա մից լու ծումն եր կգտնեն: Ս րանք 
քայ լեր են, ո րոնց նպա տա կը հա մախմբ վելն է: Ա ռայժմ 
միա վո րում ենք մարդ կանց, փոր ձում ենք նրանց գոր
ծու նեութ յան նույն տի րույ թը բե րել», նշում է պրն Հա
րութ յուն յա նը: Գան ձա կը տա րա ծաշր ջա նի այն ե զա կի 

Էջի նյութերը՝ Նել լի Սա հակ յանի

գյու ղե րից է, որ տեղ գրե թե ամ բող ջութ յամբ մշակ վում 
է հո ղը: Ու շագ րավն այն է, որ մեր ձա վոր նե րի կող մից 
մշակ վում են նաև գյու ղից բա ցա կա յող նե րի հո ղա տա
րածք նե րը: Գ յու ղում խնամ քով պահ պան վել է նախ
կին մե քե նատ րակ տո րա յին հա վա քա կա յանը, ու նեն 
27 միա վոր գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա` իրենց 
սար քա վո րումն ե րով: Իսկ կոո պե րա տի վին հատ կաց
վել է 1 հատ МТЗ  82 մակ նի շի ա նի վա վոր տրակ տոր, 

մամ լիչ, խոտհն ձիչ և  այլն: Գ րա վիչն այն է, որ 
գյու ղատն տե սա կան ծա ռա յութ յուն նե րի դի մաց 
կոո պե րա տի վի ան դա մի և  ոչ ան դա մի հա մար 
չկան տար բե րակ ված գներ, բո լո րի հա մար 
գյուղ տեխ նի կա յով ծա ռա յութ յուն նե րը կա տար
վում են մատ չե լի գնե րով: «Ս տաց ված տեխ նի
կա յով ծա ռա յութ յուն կա տա րե լով` զսպում ենք 
շու կա յա կան գնե րի կա մա յա կան բարձ րա ցու մը: 
Հա մայն քի ընդ հա նուր ժո ղո վում ո րո շել ենք ծա
ռա յութ յուն նե րի խե լա միտ գնե րը, ին չի արդ յուն
քում էլ ոչ մի հո ղակ տոր անմ շակ չի մնում`բա
ցա ռութ յամբ մի փոքր քար քա րոտ հատ վա ծի», 
հա վե լում է գյու ղա պե տը: Ն րա հա մոզ մամբ, 
դրան նպաս տեց նաև պե տա կան ա ջակ ցութ յան 
ծրագ րի շրջա նակ նե րում սեր մա ցու ի, պա րար
տան յու թի և դիզ վա ռե լի քի հատ կա ցու մը: «Այդ 
խնդիր նե րը լուծ վել են: Մենք էլ ձեռք ենք բե
րում ներկր ված գեր մա նա կան ար տադ րութ յան 

կար տո ֆի լի բարձր բեր քա տու տնկան յութ: Կի րա ռե լով 
թե՜  ցան քաշր ջա նա ռութ յուն, և թե՜ սեր մա սոր տա թար
մա ցում, ստա նում եք բարձր բերք: Հո ղա գոր ծութ յու
նը նվի րում է պա հան ջում, պետք է ներդ նես աշ խա
տանքդ, որ պես զի հա տուց վես բեր քով», իր խոս քը 
եզ րա փա կում է գյու ղա պե տը:

 « Գան ձա կի ա րո տօգ տա գոր ծող նե րի միա վո րում» 
սպա ռո ղա կան կոո պե րա տի վի ծրագ րե րից մեկն էլ 
ա վե լի քան 3000 մ բարձ րութ յան վրա գտնվող ա մա
ռա յին ա րո տա վայ րե րում ա նաս նա պա հի տնա կի, կեն
դա նի նե րի հա մար փա րա խի կա ռու ցումն է: Խո շոր եղ
ջե րա վոր կեն դա նի նե րը մսու րային շրջանում պահ վում 
են շուրջ 7 ա միս. գա րունն այս տեղ ուշ է գա լիս, ձմե
ռը` շուտ: Գ յու ղա ցի ները, ա նաս նա կե րի ա պա հով ման 
նպա տա կով, մեծ ծա վա լով հո ղա տա րածք ներ են դնում  
առ վույ տի ցան քի տակ: Բարձր կա լո րիա կա նութ յամբ 
ա նաս նա կե րը զգա լիո րեն նպաս տում է նաև կեն դա նի
նե րի կաթ նատ վութ յան բարձ րաց մա նը: Իսկ Գե ղա մա 
լեռ նե րի ալպ յան գո տում, որ տեղ հա րուստ է բու սա ծած
կը, ար տադր վում է բարձ րո րակ, հա մա յին հատ կա նիշ
նե րով աչ քի ընկ նող կաթ: Բ նա կան խոտ հարք նե րից 
նույն պես ստաց վում է բարձ րո րակ ա նա նսա կեր: 

Վորլդ Վի ժըն մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յան 
ա ջակ ցութ յամբ, գյու ղում բաց վել է կա թի մթեր ման 
կետ, այդ պի սով լուծ վել է նաև կա թի ի րաց ման խնդի
րը: Սա կայն կոո պե րա տի վի ան դամն ե րին լրջո րեն 
մտա հո գում են կա թի մթեր ման գնե րի պար բե րա բար 
տա տա նումն ե րը, ին չը, նրանց կար ծի քով, խո չըն դո
տում է մի շարք հա մա տեղ ծրագ րե րի ի րա կա նաց
մա նը: Ֆեր մեր նե րի հա մոզ մամբ, պե տութ յու նը պետք 
է կա նո նա կար գի գնա գո յա ցու մը` կա թի փո շու ներկ
րումն ե րը հասց նելով նվա զա գույ նի, քա նի որ ի րենց 
ար տադ րած բարձր ինք նար ժե քով կա թը չի կա րող 
մրցակ ցել կա թի է ժան փո շու հետ:

Չ նա յած դժվա րութ յուն նե րին` կոո պե րա տի վի ձևա
վո րու մից հե տո, Գան ձա կում ա վե լա ցել և շա րու նա կում 
է ա վե լա նալ ա նաս նագլ խա քա նա կը: Աշ խա տանք ներ 
են տար վում նաև տոհ մա յին գոր ծի բա րե լավ ման ուղ
ղութ յամբ, ին չի արդ յուն քում գյու ղում ար դեն առ կա են 
բարձր մթե րա տու կեն դա նի նե ր: Ար տադր վող կա թի 
ծա վա լի ա վե լաց մա նը զու գըն թաց, ա ռաջ է գա լիս նաև 
ժա մա նա կա կից սար քա վո րումն ե րով հա գե ցած կա թի 
վե րամ շակ ման ար տադ րա մա սի հիմն ման անհ րա ժեշ
տութ յու նը, ո րի ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում գյու
ղա ցին դարձ յալ կար ևո րում է պե տա կան ա ջակ ցութ
յու նը:
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Է տի ժամ կե տը

Հանգս տի շրջա նում սննդան յու թե
րի մեծ մա սը կու տակ վում է բույ սի ար
մատ նե րում, բնի և հիմն ա կան ճյու ղե րի 
հիմ քի մա սե րում, հետ ևա բար, որ պես զի 
սննդան յու ե րի կո րուստ չլի նի, ծա ռե րը 
էտ վում են, երբ բույ սե րը դեռևս խո րը 
հանգս տի շրջա նում են:

Սո վո րա բար է տը կա տար վում է վաղ 
գար նա նը, մինչև բող բոջ նե րի ուռ չե լը: 
Միայն Նո յեմ բեր յա նի, Տա վու շի և Մեղ
րու են թաշր ջան նե րում կա րե լի է էտ կա
տա րել նաև՝ ծա ռե րի տեր ևա թա փից 15
20 օր անց, մինչև վաղ գա րուն: Ա ռա ջին 
հեր թին պետք է է տել ցրտա դի մաց կուն 
տե սակ նե րը՝ աս տի ճա նա բար անց նե լով 
հա մե մա տա բար թույլ դի մաց կու նութ յուն 
ու նե ցող նե րին: Դ րանք են՝ խնձո րե նին, 
սա լո րե նին, տան ձե նին, բա լե նին, ՝ ծի
րա նե նին, կե ռա սե նին, սերկ ևի լե նին և 
դեղ ձե նին:  Կի րառ վում է ա մա ռա յին կամ 
կա նաչ էտ, երբ շվե րի ա ճը կազ մում է 25
30սմ: Կա նաչ է տի նպա տակն է՝ կար գա
վո րել ծա ռե րի ա ճը, նպաս տել մեծ թվով 
ա ճա կա լող և պտ ղա բե րող ճյու ղե րի 
ա ռա ջաց մա նը: Կա նաչ է տի ժա մա նակ 
հիմ քից պետք է հե ռաց նել կենտ րո նա
կան և կ մախ քա յին ճյու ղե րի ող կույզ նե րի 
մրցա կից ա ճե րը, դե պի սա ղար թի ներ սը 
գնա ցող, ինչ պես նաև կմախ քա յին ճյու
ղե րի վրա ուղ ղա հա յաց ա ճող ու ժեղ շվե
րը, բնի հիմ քից ա ռա ջա ցած մա ցառ ներն 
ու  բնի վրա յի ճյու ղե րը:

Ե րի տա սարդ ծա ռե րի է տը
 Ե րի տա սարդ հա սա կում է տի հիմ

նա կան խնդի րը` ծա ռե րի ձևա վո րումն է: 
Ծա ռե րի կյան քի սկզբնա կան շրջա նում 
ու ժեղ է տը, ա ռանձ նա պես 
շվե րի խո րը կար ճա ցու մը, 
նպաս տում է ա ճի ու ժե ղաց
մա նը, հե տաձ գում  պտղա
բե րող ճյու ղե րի ա ռա ջա ցու մը 
և պտ ղա բե րութ յան շրջա նի 
թևա կո խու մը: Այդ նպա տա
կով ե րի տա սարդ ծա ռե րի 
է տը, հնա րա վո րութ յան սահ
ման նե րում, պետք է կա տա րել 
չա փա վոր կեր պով: Ճ յու ղե րի 
կար ճաց ման հետ` կա տա րել 
նաև նոս րա ցում` հե ռաց նե լով 
սա ղար թը խտաց նող, մե կը
մյու սի ա ճին խան գա րող, սուր 
անկ յան տակ ա ճող ճյու ղե րը: 
Ձ ևա վոր ման տա րի նե րին հիմ
նա կա նում կա տա րել ծե րա
տում և նոս րա ցում, երբ շվե րի 

ա ճը հաս նում է 4050 սմ ի, իսկ մինչև 
3540 սմ  ա ճեր ու նե ցող նե րը չծե րա տել: 
Հայտ նի է, որ կո րի զա վոր պտղա տե
սակ ներն ա ռա վե լա պես պտղա բե րում են 
միամ յա ա ճե րի վրա, ո րոնց ու ժեղ կար
ճա ցու մը բա ցա սա բար է անդ րա դառ
նում բեր քատ վութ յան վրա: Այդ նկա տա
ռու մով հիմն ա կա նում պետք է կի րա ռել 
նոս րաց նող էտ, իսկ 4045 սմ ից բարձր 
ա ճե րը կար ճաց նել 1/41/3ի չա փով: 
Կ մախ քա յին և դ րանց վրա ստեղծ ված 
մյուս կար գի ճյու ղե րի է տը կա տա րել այն 
հաշ վով, որ պես զի պահ պան վի կենտ րո
նա կան ու ղեկ ցո ղի իշ խող դիր քը, ա պա
հով վի մյուս կար գի ճյու ղե րի են թարկ վա
ծութ յու նը մե կը մյու սին:

Պտ ղա բե րող ծա ռե րի է տը
Բեր քատ վութ յան սկզբնա կան 

շրջա նում, երբ դեռևս ծա ռե րի ա ճը ու ժեղ 
է, հիմն ա կա նում կի րառ վում է 4045 սմ 
բարձր աճ ու նե ցող շվե րի կար ճա ցում՝ 
1/41/3ի չա փով, ինչ պես նաև նոս րա
ցում: Երբ աճն աս տի ճա նա բար սկսում է 
թու լա նալ՝ հաս նե լով 3035 սմ, անհ րա
ժեշտ է շվե րի կար ճա ցու մը դա դա րեց նել 
և կի րա ռել միայն նոս րա ցում: Իսկ երբ 
ա ճը սկսում է թու լա նալ և 1520 սմ ից 
չանց նել, նո րից կա տա րել շվե րի և ճ յու
ղե րի կար ճա ցում, նպաս տե լով ա ճի ու
ժե ղաց մա նը և նոր պտղաճ յու ղե րի ա ռա
ջաց մա նը:

Ինչ պես հայտ նի է, է տի ե ղա նա կը 
և կիրառ ման աս տի ճա նը, մեծ չա փով 
կախ ված են տե սա կի և սոր տի կեն սա
բա նա կան առ անձնա հատ կութ յուն նե
րից: Այս պես, հան րա պե տութ յու նում 
լայն տա րա ծում ու նեն դեղ ձե նին և ծի րա

նե նին, ո րոնք աչ քի են ընկ նում ճյու ղա
ռա ջաց ման մեծ ու նա կութ յամբ և  ու ժեղ 
ա ճե ցո ղութ յամբ: Այս պտղա տե սակ նե
րից  հատ կա պես դեղ ձե նին լու սա սեր և 
ջեր մա սեր է, հետ ևա բար դրա է տը պետք 
է նպա տա կամղ ված լի նի լու սա յին և ջեր
մա յին պայ ման նե րի կար գա վոր մա նը: 

Այդ դեպ քում կի րառ վում է հա մե մա տա
բար ու ժեղ նոս րա ցում, իսկ կար ճա ցու մը 
կա տար վում է չա փա վոր կամ թույլ՝ ել նե
լով ծա ռե րի ա ռող ջա կան վի ճա կից:

Հն դա վոր ներն, ըստ ճյու ղա վոր ման 
բնույ թի և ա ճի ու պտ ղա բեր ման հատ
կութ յուն նե րի, բա ժան վում են մի քա նի 
խմբի: Ա ռա ջին խումբն աչ քի է ընկ նում 
ճյու ղա ռա ջաց ման մեծ ու նա կութ յամբ և  
ու ժեղ ա ճով: Այդ սոր տե րը գլխա վո րա
պես պետք է նոս րաց նել, ձևա վոր ման 
շրջա նում նաև կար ճաց նել: Սա ղար թը 

ձևա վո րե լուց հե տո, 
հիմն ա կա նում նոս
րաց նել, իսկ երբ ծա
ռե րի աճն սկսում է 
թու լա նալ՝  ու ժե ղաց
նել շվե րի և ճ յու ղե րի 
կար ճաց ու մը:

Երկ րորդ խումբն 
օժտ ված է ճյու ղա
ռա ջաց ման մի ջին 
ու նա կութ յամբ և  
ա ճով: Ն ման սոր տե
րը պետք է չա փա վոր 
կար ճաց նել և նոս
րաց նել, լրիվ պտղա
բեր ման շրջա նում 
ու ժե ղաց նել կար ճա
ցու մը՝ ա ճը վե րա

   Բների սպիտակեցումը (կրակաթի ջրային լուծույթով

կանգ նե լու և նոր պտղաճ յու ղեր ա ռա
ջաց նե լու նպա տա կով:    Եր րորդ խումբն 
ու նի ճյու ղա ռա ջաց ման մի ջին ու նա կութ
յուն, հա մե մա տա բար թույլ ա ճե ցո ղութ
յուն: Ն ման սոր տե րը պա հան ջում են մի
ջին նոս րա ցում և  ու ժեղ կար ճա ցում:

Պտ ղա բեր ման պար բե րա կա նութ
յու նը, որն ու ժեղ ար տա հայտ վում է 
հնդա վոր նե րի, մաս նա վո րա պես` խնձո
րե նու մոտ, թու լաց նե լու հա մար պետք 
է ու ժեղ բեր քի տա րում թույլ է տել, իսկ 
թույլ բեր քի տա րում՝ ու ժեղ, վե գե տա
տիվ աճն ու ժե ղաց նե լու նպա տա կով: 
      

Մե ծա հա սակ ծա ռե րի է տը
Կապ ված հա սա կի հետ` ծա ռե րի 

սա ղար թը ձգվում է վեր, մեր կա նում են 
կմախ քա յին ճյու ղե րը, կրճատ վում  ա սի

մի լա ցիոն և պտ ղա բե րող մա կե րե սը, 
պտաղ բե րութ յու նը հիմն ա կա նում կենտ
րո նա նում է սա ղար թի ծայ րա մա սե րում, 
չո րա նում են ճյու ղե րը, թու լա նում են ծա
ռի աճն ու բեր քատ վութ յու նը: Այս դեպ
քում պա հանջ վում է ե րի տա սար դաց նող 
էտ, ո րը լի նում է թույլ, չա փա վոր և  ու ժեղ: 
Թույլ է տի ժա մա նակ կմախ քա յին և կի
սակ մախ քա յին ճյու ղե րը պետք է կար
ճաց նել 23 տա րե կան բնա փայ տի վրա, 
նոս րաց նել չո րա ցած, հի վանդ և թույլ 
ճյու ղե րը, իսկ վնաս ված նե րը հե ռաց նել 
հիմ քից կամ մինչև ա ռողջ մա սը:

 Չա փա վոր ե րի տա սար դաց նող է տի 
ժա մա նակ ճյու ղե րը կար ճաց վում են 46 
տա րե կան բնա փայ տի մո տից: Հատ
կա պես լավ արդ յունք է ստաց վում, երբ 
ճյու ղե րը կար ճաց վում են վեր ջին բնա
կա նոն ա ճի /3540 սմ/ մո տից: Նոս րա
ցու մը կա տա րել այն պես, ինչ պես թույլ 
ե րի տա սար դաց նող է տի ժա մա նակ: Ծա
ռե րի ե րի տա սար դաց նող է տի ժա մա նակ 
պետք է ու ժե ղաց նել այ գու հո ղի մշա
կութ յան, ո ռոգ ման և պա րա տաց ման 
աշ խա տանք նե րը, հա կա ռակ պա րա գա
յում, այն կհանգեցնի բա ցա սա կան հետ
ևանք նե րի:

Է տի նպա տա կը` պտղա տու ծա ռե րի ա ճե ցո ղութ յան և պտ ղա բե րութ յան  նպա տա կա դիր կար գա
վո րումն է, այն  պատ կա նում է պտղա տու ծա ռե րի վրա ու ժեղ ներ գոր ծութ յուն ու նե ցող ագ րո մի ջո
ցա ռումն ե րի թվին: Է տի մի ջո ցով ձևա վո րում են ծա ռը, ստեղ ծում ա մուր կմախ քով, հա մա հա վաք 
սա ղար թով ծա ռեր, բա րե լա վում օ դա փո խութ յան և լու սա վո րութ յան պայ ման նե րը, դյու րաց նում 
ծա ռե րի խնամ քի և մ շա կութ յան աշ խա տանք նե րը: Ե րի տա սարդ ծա ռե րի չա փա վոր և ճիշտ է տի մի
ջո ցով կա րե լի է ա րա գաց նել պտղա բե րութ յան անց նե լու ժամ ե տը:  Էտն ի րա կա նաց վում է եր կու 
ե ղա նա կով՝ կար ճա ցու մով և նոս րա ցու մով, ո րոնք սո վո րա բար կա տար վում են միա սին, ինչ պես 
նաև` ա ռան ձինա ռան ձին: Կար ճաց նե լիս հե ռաց վում է ճյու ղի և շ վի եր կա րութ յան ո րոշ մա սը, այն 
լի նում է թույլ, մի ջին և  ու ժեղ: Նոս րաց նե լիս հե ռաց վում է ճյու ղը կամ շի վը, չո րաց ված, թույլ, հի
վանդ, սա ղար թը խտաց նող, մե կըմյու սին խան գա րող, կախ ըն կած ա ճե րը: Նոս րա ցու մը կա տար
վում է թույլ, չա փա վոր և ու ժեղ:

   Ծառերի եիտաարդացնող էտը  

Գա գիկ Սանթ րոս յան
ՀԱԱՀ գյու ղատն տե սա կան գի

տութ յուն նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ
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     ԿԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԸ ՍԽԱԼՎԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՉՈՒՆԻ
Ան չափ գե ղե ցիկ ու հարթ ճա նա

պար հը մեզ տա նում է դե պի Քա րա հուն
ջի գյու ղա պե տա րան: Կա նաչ շենք է: 
Մա քուր աս տի ճան նե րով բարձ րա նում 
ենք գյու ղա պե տի գրա սեն յակ, չա փա
զանց խնամ ված ու լու սա վոր սեն յակ՝ 
զար դար ված կա նաչ, փար թամ բույ սե
րով: Թ վում է՝ տա քուկ տուն ես մտել: 

Լու սի նե Ա վետ յա նը Հա յաս տա նի 
հա րավար ևել քում գտնվող Քա րա
հունջ գյու ղը ղե կա վա րում է ար դեն 14 
տա րի: Գ յու ղա պետ ընտր վել է 2002թ., 
7 թեկ նա ծու նե րից միակ կինն է ե ղել: 
Այդ ժա մա նակ նա ըն դա մե նը 28 տա
րե կան էր, ա մուս նա ցած էր և  ու ներ 3 
փոքր ե րե խա՝ 8 և 6 տա րե կան 2 դուստր 
և մե կամ յա որ դի: Չ նա յած դրան՝ Լու սի
նեին հա ջող վել է իր հա մայն քի կյան քը 
փո խել դե պի լա վը: 

Ս յու նի քի մար զում գտնվող Քա րա
հունջ գյուղն ու նի 1376 բնա կիչ: Խորհր
դա յին Միութ յան փլու զու մից հե տո, 
գյու ղի են թա կա ռուց վածք նե րը եր կար 
տա րի ներ ան բա րե կարգ վի ճա կում են 
ե ղել: Արդ յուն քում գյու ղի ման կա պար
տե զը և դպ րո ցը գրե թե ա վեր ված էին, 
չկար խմե լու ջրի հա մա կարգ և կո յու ղի, 
ճա նա պարհ ներ չկա յին, գոր ծազր կութ
յան մա կար դա կը բարձր էր, իսկ աղ քա
տութ յան մեջ ապ րող շատ գյու ղա ցի ներ 
մտա ծում էին եր կի րը լքե լու մա սին: 

§Իմ ա ռա ջին նպա տակն էր` հնա
րա վո րութ յուն տալ մարդ կանց ու նե նալ 
սե փա կան ե կա մուտ¦, պատ մում է Լու
սի նեն: §Եր կար ժա մա նակ գյու ղի ա վա
գա նին վի ճում էր՝ վե րա նո րո գել գյու ղի 
ման կա պար տե զի շեն քը, թե՞ դպրո ցի: 
Մենք շատ սուղ մի ջոց ներ ու նեինք, 
ին չը բա վա րար չէր դպրո ցի հա մար, 
ուս տի ընտ րե ցինք ման կա պար տե զը: 
Արդ յուն քում նա խադպ րո ցա կան տա
րի քի ե րե խա նե րի հա մար լուծ վեց  ցե
րե կա յին խնամ քի հար ցը, իսկ նրանց 
ծնող նե րը հնա րա վո րութ յուն ստա ցան 
աշ խա տել գյու ղատն տե սութ յու նում¦, 
հպար տո րեն շա րու նա կում է Լու սի նեն: 
Այ նո ւա մե նայ նիվ, դպրո ցը նույն պես 
աս տի ճա նա բար վե րա նո րոգ վեց: Բա
ցի այդ, գյու ղի ե րի տա սարդ նե րի ջան

Կարմիր լոբին, մուգ կարմիր թաղանթ ունի: Ձևը 
երիկամ է հիշեցնում, որտեղից էլ այն ստանում է իր 
անունը: Հատկապես հայտնի է Հնդկաստանում, 
Միացյալ Նահանգների հարավում և Իսպանիայում:

Կար միր լո բին դիե տիկ ման րա թե լե
րի հա րուստ աղբ յուր է: Ա ռող ջա պա հա
կան Հա մաշ խար հա յին Կազ մա կեր պութ
յու նը (ԱՀԿ) խոր հուրդ է տա լիս օ րա կան 
ու տել 2040 գ դիե տիկ ման րա թե լեր, իսկ 
100 գ չոր կար միր լո բին պա րու նա կում 
է 25 գ  այս բա ղադ րի չից: Ման րա թե լե րը 
տա լիս են հա գեց վա ծութ յան զգա ցում, 
կան խար գե լում են ու ռուցք նե րը, կա յու
նաց նում է ար յան մեջ շա քա րի մա կար
դա կը և  օգ նում օ գա նիզ մից հա նե լու թու
նա վոր նյու թե րը: Հա ղոր դում է է ներ գիա, 
ո րը աս տի ճա նա բար օգ տա գործ վում է 
օր գա նիզ մի կող մից:

Կա լո րիա կա նութ յունը ցածր է: Կար
միր լո բին պա րու նա կում է B խմբի վի
տա մին ներ, հատ կա պես B6, ո րը պա տաս խա նա տու 
է նաև դի մադ րո ղա կա նութ յան, մաշ կի վի ճա կի և 
ն յար դա յին հա մա կար գի ակ տի վութ յան հա մար: Չոր 
լո բին, մինչև ե փե լը, պետք է թրջել: Այս դեպ քում եփ
ման ըն թաց քը կրճատ վում է, և լո բին ա զատ վում է 
մար սո ղա կան խնդիր ներ ա ռա ջաց նող նյու թե րից: 
Լո բին խոր հուրդ է տրվում բու սա կեր նե րին` որ պես 
սպի տա կուց նե րի անգ նա հա տե լի աղբ յուր: Գի տա
կա նո րեն ա պա ցուց ված է, որ այն պա րու նա կում է 
ա վե լի շատ սպի տա կուց ներ, քան մի սը: Կար միր լո
բին B վի տա մին նե րի, հատ կա պես, B1 վի տա մի նի հա

րուստ աղբ յուր է, ո րը գոր ծում է` որ պես հա կա դեպ րե
սանտ և լա վաց նում է հի շո ղութ յու նը: Լո բին նաև հա
րուստ է կա լիու մով, կալ ցիու մով ու ֆոս ֆո րով, ո րոնք 
լավացնում են ար յան շրջա նա ռութ յունը և   ամ րաց նում 
ոս կոր նե րը: Բա ցի այդ, լո բին պա րու նա կում է շատ եր
կաթ, ֆո լաթ թու, սե լեն և ցինկ: Դրանք կար ևոր դեր են 

կա տա րում մար սո ղութ յան 
և  ի մու նա յին հա մա կար գե
րի գոր ծու նեութ յան հա մար 
և չե զո քաց նում ա զատ ռա
դի կալ նե րը: Լո բու հա տիկ
նե րում պա րու նակ վող ման
րա թե լե րը նպաս տում են 
օր գա նիզ մից ա վե լորդ խո
լես տե րի նի հե ռաց մա նը, ո րը 
դրա կան է ազ դում նաև մեր 
սրտա նո թա յին հա մա կար գի 
աշ խա տան քի վրա: Բա ցի 
այդ, կար միր լո բին հա րուստ 
է ի զոֆ լա վո նով. տարր, ո րը 
նվա զեց նում է շա գա նա կա
գեղ ձի քաղց կե ղի վտան գը` 
տղա մարդ կանց մոտ: Ցածր 

գլի կե միկ մա կար դա կը լո բու հա ջորդ մեծ ա ռա վե լութ
յունն է: Այն նպաս տում է ար յան մեջ շա քա րի կա յուն 
մա կար դա կի ա պա հով մա նը: Կար միր լո բու մեջ պա
րու նակ վող պիգ մեն տը կար ևոր դեր է կա տա րում` որ
պես հա կաօք սի դանտ:

Կար միր լո բու օգ տա կա րութ յու նը մարդ կութ յա նը 
հայտ նի է ե ղել շատ վաղուց: Այն օգ տա գործ վում է ոչ 
միայն բժշկութ յան, այլ նաև դիմահարդարման մեջ: 
Հայտ նի են, որ լո բուց պատ րաստ ված դեմ քի դի մակ
նե րը չա փա զանց օգ տա կար են, քա նի որ այն ինչ պես 

ար դեն նշե ցինք հա րուստ է վի տա մին նե րով և սնն դա
րար նյու թե րով: Այն շատ է օգտագործվում հա յե րի, 
վրա ցի նե րի հնդիկ նե րի և այլ ժողովուրդների ազ գա
յին ու տեստ նե րի մեջ: Կի րա ռում  են ինչ պես աղ ցան
նե րում և ա պուր նե րում, այն պես էլ լոբուց ա ռան ձին 
ու տեստ ներ են պատ րաս տում: Մինչ օգ տա գոր ծե լը, 
այն անհ րա ժեշտ է ման րակրկ իտ լվա նալ ու ե փել, 
որ պես զի բո լոր թու նա վոր նյու թե րը դուրս գան: Այն 
վնա սա կար ազ դե ցութ յուն ու նի միայն այն ժա մա նակ, 
երբ հում են ու տում: Թու նա վոր նյու թե րը չեն հասց
նում ոչն չա նալ, դրա հա մար անհ րա ժեշտ է գո նե 10
15 րո պե ե ռաց նել: Հ ղի կա նանց կամ մինչև 12 տա րե
կան ե րե խա նե րին խոր հուրդ չի տրվում օգ տա գոր ծել 
կար միր լո բի ոչ ա վել, քան շա բա թա կան մեկ ան գամ: 
Ծեր մարդ կանց նույն պես հա կա ցուց ված է  լո բի շատ 
օգ տա գոր ծել, ով քեր ու նեն խնդիր ներ թթվայ նութ
յան, խո ցե րի, գաստ րի տի հետ: Թարմ լո բին կա րող 
է պահ պան վել մինչև մի տա րի, ի հար կե, ե թե այն 
պատ շաճ կեր պով պա հեն: Այն անհ րա ժեշտ է չո րաց
նել, դրա նից հե տո պա հել ա մուր հեր մե տիկ տոպ րա
կի մեջ և դ նել սառ նա րա նում: 

Դեռևս հին ժա մա նակ նե րից են օգ տա գոր ծել 
կար միր լո բին: Օրինակ Հին Հ ռոմում լո բին օգ տա
գոր ծել են որ պես սպի տա կեց նող դի մա փո շի: Են
թադր վում է, որ նույն ին քը Կ լեո պատ րան դեմ քի 
դի մա կը պատ րաս տել է տվել հենց կար միր լո բուց: 
ՌԴ տարա ծաշր ջա նում լո բին ի հայտ է ե կել միայն 
18րդ դա րում, որ տեղ ա վե լի շատ դե կո րա տիվ բնույթ 
է կրել, քան ու տե լի, իսկ ա վե լի ուշ օգ տա գործ վել է 
սննդի մեջ: Լո բին ու նի  մո տա վո րա պես 250 տե սակ, 
ո րոն ցից կի րա ռե լի են միայն 20ը:

Լի լիթ  Գաս պար յան

քե րով մաքր վեց տե ղի հին հայ կա կան 
ե կե ղե ցին, հե տո ճա նա պարհ նե րը  բա
րե կարգ վե ցին, փո ղոց նե րը լու սա վոր
վե ցին, գյու ղում կո յու ղի անց կաց վեց: 

Լու սի նեն ցույց է տա լիս Քա րա
հուն ջը` շուրջ բո լո րը աղբ: §Ա հա թե ինչ 
տեսք ու ներ գյու ղը, նախ քան աղ բա հա
նութ յան կազ մա կեր պու մը¦, շա րու նա
կում է գյու ղա պե տը: Մինչ նա պատ մում 
էր, էկ րա նին ձայ նը ան ջա տած ֆիլմ էր 
միաց ված: § Փո փո խութ յուն նե րի բա
նա լի¦ ֆիլ մը Քարահունջի մա սին է, 
նկա րա հան վել է ԱՄՆի ՄԶԳկող մից 
ֆի նան սա վոր վող § Քաուն թեր փարթ Ին
թեր նեշնլ¦ կազ մա կեր պութ յան կող մից: 
Գ յու ղի բնա կիչ նե րի բազ մա թիվ աշ խա
տանք ներ ֆի նան սա վո րել են տար բեր 
դո նոր ներ, իսկ գյու ղա պե տա րա նի կող
մից յու րա քանչ յուր ծրագ րում ներդր վել 
է ընդ հա նուր գու մա րի 20 տո կո սը: 

Շ վեյ ցա րա կան ֆի նան սա վոր մամբ 
Քա րա հուն ջում ի րա կա նաց վող §Ա նաս
նա պա հութ յան զար գաց ման ծրագ րի¦ 
ա ջակ ցութ յամբ (ծրա գիրն ի րա կա նաց
վում է հայ կա կան § Ռազ մա վա րա կան 
զար գաց ման գոր ծա կա լութ յուն¦ ՀԿի 
կող մից)  բա րե լավ ված ա նաս նա բու
ժա կան ծա ռա յութ յուն նե րը մարդ կանց 
խրա խու սել են ա վե լաց նել կեն դա նի
նե րի գլխա քա նա կը, իսկ կեն դա նի ներն 
էլ ա վե լի ա ռողջ են: Հիմն վել է կա թի 
մթեր ման կետ, որ պես զի գյու ղա ցի նե
րը կա րո ղա նան ա ռանց եր կար ճա նա
պարհ անց նե լու` ի րաց նել ար տադ րան
քը: Դեգ րա դաց ված ա րո տա վայ րե րը 
բա րե կարգ վել են և  ա պա հով վել ջրով, 
ին չի արդ յուն քում բարձ րա ցել է կա թի 
և մ սի ո րա կը: § Մար դիկ սկսել են հա
վա տալ ի րենց ու ժե րին, հա վա տալ, որ 
ի րենք կա րող են գու մար վաս տա կել, 
որ կա րող են լու ծել ի րենց խնդիր նե րը՝ 
ա ռանց ինչոր մե կի օգ նութ յա նը սպա
սե լու¦, հպար տո րեն նշում է տի կին 
Ա վետ յա նը: Այ սօր Քա րա հուն ջի բնակ
չութ յան 80 տո կոսն իր ապ րուս տը վաս
տա կում է ա նաս նա պա հութ յամբ: Վեր
ջին 56 տար վա ըն թաց քում գյու ղից 
ար տա գաղթ չի ե ղել, ին չը, ի դեպ, լուրջ 
խնդիր է մնում Հա յաս տա նի մյուս գյու

ղե րի հա մար: 
Հա մայն քա յին կա ռա վար ման տե

ղե կատ վա կան հա մա կար գը (ՀԿՏՀ) 
հա մայն քի ղե կա վա րի ա մե նա սի րե լի 
նա խագ ծե րից մեկն է: §Այն շատ թա
փան ցիկ և  արդ յու նա վետ հա մա կարգ 
է, ա սում է գյու ղա պե տը: Նախ կի
նում, երբ մարդ կանց շրջա նում անվս
տա հութ յուն կար, մենք մեր բյու ջեի 
տվյալները կա խում էինք պա տից: Այ
սօր յու րա քանչ յուր ոք ցան կա ցած ժա
մի, ա ռանց գյու ղա պե տա րան գա լու, 
տա նը նստած, կա րող է տես նել մեր հա
մա կար գը¦:

2002 թ. ի վեր Լու սի նեին հա ջող վել 
է իր հա մայն քի հա մար մի շարք խնդիր
ներ լու ծել, ինչ պի սիք են` են թա կա
ռուց վածք նե րի բա րե կար գու մը, բնակ
չութ յան շրջա նում գոր ծազր կութ յան 
հար ցը: Այ սօր նա ցան կա նում է անգ լե
րեն սո վո րել, որ պես զի կա րո ղա նա այդ 
լեզ վով ա ռա ջարկնա խագ ծեր գրել: 
Ն րա հա ջորդ նա խա գիծն է` օգ նել կին 
ֆեր մեր նե րին` ֆի նան սա վո րում գտնել 
օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յամբ 
զբաղ վե լու հա մար: § Մեր գյու ղը հա
տապ տուղ և խո տա բույ սեր ա ճեց նե լու 
հսկա յա կան նե րուժ ու նի¦, ոգ ևո րութ
յամբ նշում է Լու սի նեն: 

2015թ. Մարդ կա յին զար գաց ման 

ազ գա յին զե կույ ցի հա մա ձայն՝ կին 
գոր ծիչ նե րը կազ մում են տե ղա կան 
խոր հուրդ նե րի 9, իսկ խորհր դա րա նի՝ 
11 տո կո սը, ցու ցա նիշ, որ կա րող է ան
հանգս տութ յան տե ղիք տալ: Լու սի նեն 
§ Հա յաս տա նի հա մայնք նե րի միութ յան¦ 
վար չութ յան, ինչ պես նաև Եվ րո պա յի 
խորհր դի Տե ղա կան և տա րած քա յին իշ
խա նութ յուն նե րի կոնգ րե սի հայ կա կան 
պատ վի րա կութ յան ան դամ է:  

Հա յաս տա նում ա ռաջ նորդ կա նանց 
ու ղին այն քան էլ հարթ չէ, որ քան Քա
րա հուն ջի գյու ղա պե տա րան տա նող 
ճա նա պար հը: § Կին ա ռաջ նոր դը սխալ
վե լու ի րա վունք չու նի, մեր սխալ նե րը 
չա փա զանց ա րագ են աչ քի ընկ նում, 
նույ նիսկ եր բեմն կա րող են նկա տո
ղութ յուն ա նել¦, շեշ տում է Լու սի նեն: 
Հա մայն քի կին ղե կա վարն ան հանգս
տա նում է մարդ կանց հա մար, իսկ ան
հանգս տութ յու նը ստի պում է նոր լու
ծումներ փնտրել… Լուծումներ, որոնք
կյան քը փո խում են դե պի լա վը: 

Շ վեյ ցա րիա յի  Հա մա դաշ նութ յան 
զար գաց ման և 

հա մա գոր ծակ ցութ յան 
 գոր ծա կա լութ յուն (ՇՀԶԳ)
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Ð²Úî²ð²ðàôÂÚàôÜÜºð

 Հար գե լի  քա ղա քա ցի ներ,
 Տե ղե կաց նում ենք, որ Գ յու ղատն տե սա կան 

հան րա գի տա րան ձեռք բե րե լու հա մար կա րող եք 
զան գա հա րել 011 23 14 30 հե ռա խո սա հա մա րով: 

Հան րա գի տա րան ներն առ կա են նաև Գ յու
ղատն տե սութ յան ա ջակ ցութ յան մար զա յին 
կենտ րոն նե րում, ինչ պես նաև՝ «Նո յան Տա պան» 
և «Բու կի նիստ» գրատ նե րում:

«Ս յու նիք Զար գա
ցում» ՀԿի կող մից 

ի րա կա նաց վող 
Հա մայն քա յին Զար

գաց ման ծրագ րի 
շրջա նակ նե րում, 

Վա յոց ձորի մար զի 
Գե տափ հա մայն

քում գոր ծող տնկա
րա նա յին տնտե

սութ յու նը մատ չե լի 
գնե րով ա ռա ջար

կում է բարձ րո րակ 
պտղա տու տնկի ներ 

(ըն կույզ, տանձ, 
խնձոր, ծի րան, 

սերկ ևիլ, դեղձ, սա
լոր, բալ, կե ռաս): 

Վե րա պատ րաստ ված մաս նա գետ նե րի կող մից գնորդ նե
րին տրա մադր վում է նաև այ գու մշա կութ յան վե րա բեր յալ 
տե ղե կատ վա կան  նյու թեր և խորհր դատ վութ յուն: 

Դի մել Ա րամ Հա կոբ յա նին: 
Հեռ.` 093462193:

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ  ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ   

§ԱՃՈՒՐԴԻ ԿԵՆՏՐՈՆ¦ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՐԱՎԻՐՈՒՄ 
Է ԱՃՈՒՐԴԻ, ՈՐԸ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ  §ԱՃՈՒՐԴԻ ԿԵՆՏՐՈՆ¦ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
ՀԱՍՑԵՆ` Ք. ԵՐԵՎԱՆ, Դ.ԱՆՀԱՂԹԻ 23

Վաճառվում է  §Անասնաբուժասանիտարիայի և բուսասանիտարիայի ծառայությունների 
կենտրոն¦ ՊՈԱԿի  հաշվեկշռում գտնվող օտարման ենթակա գույքը.

Հ/Հ Գույքի անվանումը
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1
Ա/մ. §ՈւԱԶ3303¦ 
(պ/հ.` 829 SL 67) 

1990թ. 262500 262500 13125 210000 10500 168000 8400 134400 6720

2
Ա/մ. §ՎԱԶ 21214¦ 
(պ/հ.` 099 LL 63) 

2002թ. 127500 127500 6375 102000 5100 81600 4080 65280 3264

Հ/Հ Գույքի անվանումը

27.06.2016թ. 12.07.2016թ. 27.07.2016թ. 11.08.2016թ.
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1
Ա/մ. §ՈւԱԶ3303¦ 
(պ/հ.` 829 SL 67) 

107520 5376 86016 4301 68813 3441 55051 2753

2
Ա/մ. §ՎԱԶ 21214¦ 
(պ/հ.` 099 LL 63) 

52224 2612 41780 2089 33424 1672 26740 1337

Ա ճուր դը կանց կաց վի դա սա կան (գնի ա վե լաց ման) ե ղա նա կով: Բո լոր ա ճուրդ նե րը սկսվում են ժա մը  
12:30ին: Ա ճուր դով չվա ճառ ված գույ քի մեկ նար կա յին գի նը, յու րա քանչ յուր հա ջորդ ա ճուր դի ժա մա նակ,  
նվա զեց վում է վեր ջին ա ճուր դի գույ քի մեկ նար կա յին գնի 20 տո կո սի չա փով: Ա ճուր դը կա յա նա լու դեպ քում 
հա ջորդ ա ճուրդ(ներ)ը չի(չեն) անց կաց վում: 

Ա ճուր դին կա րող են մաս նակ ցել ֆի զի կա կան և  ի րա վա բա նա կան ան ձինք, ինչ պես նաև հա մայնք
նե րը, ո րոնք յու րա քանչ յուր ա ճուր դի հա մար  մինչև ա ճուր դի բաց մա նը նա խոր դող աշ խա տան քա յին օ րը, 
ժա մը` 17:00 ա ճուր դա յին հանձ նա ժո ղո վին են ներ կա յաց րել (հաս ցեն` ք.Եր ևան, Դ.Ան հաղ թի 23).

 ա ճուր դի նա խավ ճա րի մուծ ման ան դոր րա գի րը, ո րի չափն է՝ յու րա քանչ յուր ա ճուր դի հա մար յու րա քանչ յուր գույ քի 
մեկ նար կա յին գնի 5 տո կո սը, մուտ քագր ման հա շիվն է` « Հա յէ կո նոմ բանկ» ԲԲԸի թիվ 163518001652 դրա մա յին հա շի վը:

 անձ նա գի րը, իսկ ի րա վա բա նա կան ան ձինք` հիմն ա դիր փաս տաթղ թե րի պատ ճեն նե րը և լիա զո րութ յուն նե րը 
հաս տա տող փաս տաթղ թե րը:

Վե րը նշված փաս տաթղ թե րի առ կա յութ յան դեպ քում, ա ճուր դա յին հանձ նա ժո ղո վը մաս նակ ցին տրա
մադ րում է մաս նակ ցի վկա յա կան: Ա ճուր դին չեն կա րող մաս նակ ցել այն ան ձինք, ով քեր վա ճառ վող լո տի 
նկատ մամբ չեն կա րող ու նե նալ սե փա կա նութ յան ի րա վունք: 

Ա ճուր դին կա րող են ներ կա գտնվել դի տորդ ներ` ա ճուր դի մաս նա կից չհա մար վող այն ան ձինք, ով
քեր վճա րել են մուտ քի վճար` 3000 դրամ: Ա ճուր դի մաս նակ ցի վկա յա կան նե րը տրա մադր վում են «Ա ճուր դի 
կենտ րոն» ՊՈԱԿում (հաս ցեն` ք.Եր ևան, Դ.Ան հաղ թի 23) մինչև ա ճուր դի բաց մա նը նա խոր դող աշ խա
տան քա յին օ րը, ժա մը՝ 17:00, իսկ դի տոր դի տոմ սե րը վա ճառ վում են` ընդ հուպ մինչև ա ճուր դի սկսվե լը:

Ա ճուր դի մաս նա կից նե րի անձ նագ րի առ կա յութ յու նը պար տա դիր է: 
Ա ճուր դի մաս նա կից նե րը վա ճառ վող լոտ(եր)ին կա րող են ծա նո թա նալ սույն ծա նուց ման հրա պա րակ

ման պա հից մինչև ա ճուր դի բաց մա նը նա խոր դող օ րն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում` յու րա քանչ յուր եր
կու շաբ թիից  ուր բաթ օ րե րին` ժա մը 09:0018:00 ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում, ք.Եր ևան, Մա մի կոն յանց 
39ա հաս ցեում, 010201732  հե ռա խո սա հա մա րով: Նախ քան ա ճուր դի սկսվե լը, ա ճուր դա յին հանձ նա ժո
ղո վը գրան ցում է մաս նա կից նե րին և յու րա քանչ յուր մաս նակ ցին տրա մադ րում է քարտ: 

Ա ճուր դը վա րում է ա ճուր դա վա րը: Ա ճուր դա վա րը մաս նա կից նե րին ա ռա ջար կում է մեկ նար կա յին 
գնով գնել լո տը: Յու րա քանչ յուր մաս նա կից ի րա վունք ու նի, նախ քան ա ճուր դա վա րի մուր ճի կի եր րորդ 
հար վա ծը, ներ կա յաց նել նոր գնա յին հայտ, ո րը պետք է գե րա զան ցի մաս նա կից նե րի  կա տա րած նա խորդ 
գնա յին հայ տը` նվա զա գույ նը հա վել ման (քայ լի) չա փով: Վեր ջին ա մե նա բարձր գնա յին հայտ ներ կա յաց րած 
մաս նա կի ցը, ա ճուր դա վա րի մուր ճի կի եր րորդ հար վա ծից հե տո, հա մար վում  է ա ճուր դի հաղ թած մաս նա
կից: Ե թե մի քա նի մաս նա կից միա ժա մա նակ գնա յին հայտ են ներ կա յաց րել հա վա սար չա փով, ո րից հե տո 
ա վե լի բարձր գնա յին հայտ չի ներ կա յաց վել, ա պա ա ճուր դի հաղ թած մաս նա կից է հա մար վում վի ճա կա
հա նութ յան արդ յունք նե րով ընտր ված մաս նա կի ցը: Ա ճուր դա վա րի կող մից ա ճուր դի հաղ թող հա մար ված 
մաս նա կի ցը պար տա վոր է` հանձ նա րա րա գիր ստա նա լուց  հետո ե րե սուն րո պեի ըն թաց քում, վճա րել իր 
ա ռա ջար կած գնի առն վազն 3 տո կո սի չա փով գու մար, ո րը սահ ման ված ժամ կե տում (10 օր վա ըն թաց քում) 
հե տա գա վճա րումն ե րը կա տա րե լու դեպ քում, նա խավ ճա րի հետ միա սին հաշ վարկ վում է վճար ման են
թա կա գու մա րի մեջ (մե կից ա վե լի լոտ ձեռք բե րե լու դեպ քում նա խավ ճա րը հաշ վարկ վում է ա մե նա բարձր 
վա ճառ քի գին ու նե ցող լո տի վճար ման են թա կա գու մա րի մեջ), իսկ վճա րումն ե րից խու սա փե լու դեպ քում չի 
վե րա դարձ վում, և տվ յալ մաս նա կի ցը զրկվում է ա ճուր դին մաս նակ ցե լու ի րա վուն քից, իսկ լո տի ա ճուր դը 
վերսկս վում է մեկ նար կա յին գնից: Ե թե ա ճուր դում հաղ թող հա մար ված մաս նա կի ցը սահ ման ված ժամ կե
տում (հանձ նա րա րա գիր ստա նա լուց 30 րո պեի ըն թաց քում) վճա րում է իր ա ռա ջար կած գնի առն վազն 3 
տո կո սի չա փով գու մար, ա պա նա ճա նաչ վում է ա ճուր դի հաղ թող և ս տո րագ րում է ա ճուր դի արդ յունք նե
րի մա սին ար ձա նագ րութ յու նը: Ա ճուր դում վա ճառ ված լո տի գո յա ցած գի նը նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի 
հիս նա պա տի կի չա փը չգե րա զան ցե լու դեպ քում հաղ թող մաս նա կի ցը ա ճուր դի արդ յունք նե րի մա սին ար
ձա նագ րութ յան ստո րագր ման օ րը վճա րում է լո տի ամ բողջ գու մա րը:  Ա ճուր դում չհաղ թող մաս նակ ցին, 
մուծ ված նա խավ ճա րը վե րա դարձ վում է` մեկ աշ խա տան քա յին օր վա ըն թաց քում վեր ջի նիս կողմից գրա վոր 
դի մե լուց հե տո: 
 Ա ճուր դի կա նո նա կար գին ծա նո թա նա լու (ո րը տրա մադր վում է դի մու մի առ կա յութ յան դեպ քում, 
մեկ օր վա ըն թաց քում, պատ ճե նա հան ման ծախ սե րը վճա րե լու պայ մա նով) և լ րա ցու ցիչ տե ղե կութ յուն ներ  
ստա նա լու հա մար կա րող եք դի մել ք. Եր ևան, Դ.Ան հաղ թի 23 հաս ցեով կամ զան գա հա րել ա ճուր դա յին 
հանձ նա ժո ղո վին` հեռ. 237300, ին տեր նետ URL://www.spm.am: 
Հ նա րա վոր փո փո խութ յուն ներն  ու լրա ցում ե րը կհրա պա րակ վեն այն ձևով, ինչ պես կա տար վել է ա ճուր
դի մա սին սույն հրա պա րա կա յին ծա նու ցու մը: 

ՀՀ  կա ռա վա րութ յանն ա ռըն թեր պե տա կան գույ քի կա ռա վար ման վար չութ յան «Ա ճուր դի կենտ րոն» ՊՈԱԿ 


