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Դիմողը`              §Մշկավանք¦ ՍՊԸ 
 
Հասցե`    ՀՀ Տավուշի մարզ, գ. Կողբ 
 
Պատասխանատու անձ`  Արսեն Աղաբաբյան, համայնքապետ 
 
Ծրագիրը`              Անտառի կողմնարդյունքի ընդունման կետի ստեղծում 
 
Ծրագրի արժեքը`   1,500,000   ՀՀ դրամ 
 
Սեփական ներդրումը`  1,500,000   ՀՀ դրամ                                       
                 

1.  ԱՄՓՈՓ   ՆԱԽԱԲԱՆ 

 
§ՄՇԿԱՎԱՆՔ¦ Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ Ընկերություն 

հիմնադրվել է մեկ անձի կողմից` 2008թ. սեպտեմբերի 5-ին Կողբ համայնքի ավագանու 
որոշմամբ:  Ընկերությունը ՀՀ Պետական Ռեգիստրում գրանցվել է 2008թ. հոկտեմբերի 9-
ին: Ընկերության գործունեության տեսակներն են. 

 

 Անտառապատման և անտառվերականգնման միջոցառումների 
իրականացումը, 

 Անտառների օգտակար հատկությունների զարգացման ու կայուն 
անտառօգտագործման ապահովումը, 

 Անտառների պահպանության ապահովումը, 
 Անտառկառավարման ապահովումը, 
 Կողմնակի անտառօգտագործման զարգացման ապահովումը, 
 Դեգրադացված անտառային էկոհամակարգերի վերականգնումը և 

զարգացումը: 
  

Սույն գործարար ծրագրի շրջանակներում Ընկերությունը նախատեսում է ստեղծել 
և շահագործել անտառային պտուղ-հատապտուղների մթերման կենտրոնացված կետ: Այն 
սերտորեն կհամագործակցի “Հայանտառ” ՊՈԱԿ-ի հետ` ապահովելով անտառի 
կողմնարդյունքի օրինական հավաքը: Ընդունման կետը նաև կծառայի համայնքի 
բնակիչների համար որպես տեղեկատվական կենտրոն, ուր նրանք կարող են տեղեկանալ  
անտառային պտուղ-հատապտուղների բաշխվածության և նախատեսվող բերքի 
ծավալների մասին: Այն կծառայի նաև համայնքի բնակիչների համար որպես կայուն 
մթերող, ուր նրանք կարող են հանձնել անտառից հավաքած հատապտուղները և ստանալ 
լրացուցիչ եկամուտ:  

Հաշվի առնելով, որ պտուղ-հատապտուղների ընդունման կետի ստեղծումն ու 
շահագործումը հանդիսանում է Ընկերության համար որպես նոր գործունեության տեսակ, 
նրա առաջնային խնդիրներից է տեղական շուկայում գործող պահածոների 
գործարանների հետ համագործակցության հաստատումը և սպառողական շուկայում 
կայուն տեղի գրավումը: Իսկ դրա գրավական կարող է ծառայել Ընկերության կողմից 
սպառման շուկաներին բարձրորակ և մատչելի արտդարանքի մատակարարումը:  

Հարկ է նշել, որ Ընկերությունը իր տրամադրության տակ ունի տաս տոննա 
տարողությամբ սառնարան` տրամադրված անվճար վարձակալության հիմունքներով, 
որը հնարավորություն կտա պահպանել հավաքված/ընդունված մթերքը 
համապատասխան ջերմաստիճանի տակ` խուսափելով բերքի փչացման վտանգից:  
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§ՄՇԿԱՎԱՆՔ¦ ՍՊԸ-ի կողմից տվյալ գործարար ծրագրի շրջանակներում 
հավաքվող և ընդունվող հիմնական պտուղ/հատապտուղներն են (լատիներեն անվանումը 
նշված փակագծերում).  
 

 Հոն (Cornus mas L.) 
 Մասուր (Rosa L.) 
 Մոշ (Rubus L.) 
 Կանաչ ընկույզ (Juglans regia L.) 
 Տանձ (Pyrus L.) 

 

Հետևյալ աղյուսակում բերված են 1-5 տարիների համար նախատեսված վաճառքի 
ծավալները (կգ-ով, ըստ ապրանքատեսակների). 
 

 Տարի 1 Տարի 2 Տարի 3 Տարի 4 Տարի 5 Ընդ. 
Հոն  20,000 20,000 21,000 22,050 24,255 107,305 
Մասուր  12,000 12,000 12,600 13,230 14,553 64,383 
Մոշ  12,000 12,000 12,600 13,230 14,553 64,383 
Կանաչ ընկույզ. Մանր  18,000 18,000 18,900 19,845 21,830 96,575 
Կանաչ ընկույզ. Խոշոր  9,000 9,000 9,450 9,922 10,915 48,287 
Տանձ  24,000 24,000 25,200 26,460 29,106 128,766 

 

Ֆինանսական կանխատեսումների հիման վրա հաշվարկվել է, որ ծրագրի հաջող 
իրականացման համար անհրաժեշտ գումարն ընդհանուր առմամբ կազմում է 1,500,000 
ՀՀ դրամ: Ընկերությունը նախատեսում է անհրաժեշտ գումարը վերցվել համայնքի 
միջոցներից և վերադարձնել ծրագրի իրականացման ընթացքում` սկսած երկրորդ 
տարվանից: Անհրաժեշտ գումարի 85%-ը /1,260,000 դրամ/ կծախսվի որպես 
կանխավճարներ մթերման գծով, իսկ մնացած 240,000 դրամը կուղղվի ընթացիկ ծախսերը 
փակելուն: 

 

Ստորև բերված աղյուսակում ներկայացված են §ՄՇԿԱՎԱՆՔ¦ ՍՊԸ-ի 
ֆինանսական կանխատեսումներից մի քանիսը (ՀՀ դրամով). 

 

 Տարի 1 Տարի 2 Տարի 3 Տարի 4 Տարի 5 
Զուտ վաճառք, որից 26,440,000 26,440,000 27,762,000 29,150,100 32,065,110 
Հոն  4,000,000 4,000,000 4,200,000 4,410,000 4,851,000 
Մասուր  2,400,000 2,400,000 2,520,000 2,646,000 2,910,600 
Մոշ  3,840,000 3,840,000 4,032,000 4,233,600 4,656,960 
Կանաչ ընկույզ. Մանր  5,400,000 5,400,000 5,670,000 5,953,500 6,548,850 
Կանաչ ընկույզ. Խոշոր  3,600,000 3,600,000 3,780,000 3,969,000 4,365,900 
Տանձ  7,200,000 7,200,000 7,560,000 7,938,000 8,731,800 
      

Զուտ եկամուտ 300,704 324,704 247,984 334,192 745,701 
      

Շահութաբերության տոկոսը 1.14% 1.23% 0.89% 1.15% 2.33% 
      

Ընդամենը դրամի ներհոսք 27,940,000 26,440,000 27,762,000 29,150,100 32,065,110 
Ընդամենը դրամի արտահոսք 26,139,296 26,615,296 28,014,016 29,315,908 31,319,409 
      

Զուտ դրամական միջոցների 
հաշվեկշիռ (վերջնական) 

1,800,704 1,625,408 1,373,392 1,207,584 1,953,285 

 
Տվյալ գործարար ծրագրում ներկայացված ֆինանսական տվյալները 

արտահայտված են ՀՀ դրամով: 
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2. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԸ 

 
§ՄՇԿԱՎԱՆՔ¦ Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ Ընկերությունը 

(այսուհետևª Ընկերություն) համարվում է շահույթ ստանալու նպատակով մեկ անձի 
կողմից հիմնադրված առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող իրավաբանական 
անձ: Ընկերությունը հիմնադրվել է Կողբ համայնքի ավագանու 05.09.2008թ. թիվ 5/2.Ն 
որոշումով:  

Ընկերության ստեղծման նպատակն է տնտեսական գործունեություն 
իրականացնելու ճանապարհով շահույթի ստացումը: Ընկերության գործունեության 
տեսակներն են. 

� Անտառապատման, անտառվերականգնման միջոցառումների իրականացումը 
և անտառների օգտակար հատկությունների զարգացման ու կայուն 
անտառօգտագործման ապահովումը, 

� Անտառների պահպանության ապահովումը, 
� Գիտականորեն հիմնավորված անտառաշինական նախագծերի 

/անտառկառավարման պլանների/ հիման վրա կայուն անտառկառավարման 
ապահովումը, 

� Կողմնակի անտառօգտագործման զարգացման ապահովումը, 
� Դեգրադացված անտառային էկոհամակարգերի վերականգնումը և 

զարգացումը: 
  

§ՄՇԿԱՎԱՆՔ¦ ընկերությունը ՀՀ Պետական Ռեգիստրում գրանցվել է 2008 
թվականի հոկտեմբերի 9-ին: Ընկերության գրանցման համարն է 81.110.00353, իսկ 
վկայականի համարըª 03 Ա 080888: Ընկերության պետական ռեգիստրի գրանցման 
վկայականը ներկայացված է հավելված 1-ում:  

Ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմում է 50,000 /հիսուն հազար/ 
դրամ` 5,000 /հինգ հազար/ դրամ անվանական արժեքով 10 /տաս/ բաժնեմաս: 

Ընկերության կանոնադրական կապիտալը լրիվ վճարված է, դրա բաժնեմասերը 
պատկանում են Ընկերության հիմնադրին`Կողբի գյուղապետարանին /պետական 
գրանցման թիվ 81.0044, գրանցման օր 05.02.1997թ. վկայական թիվ Բ 002815, հասցեն ՀՀ 
Տավուշի մարզ, գյուղ Կողբ,  հեռ. 2-10-14/, որը հանդիսանում է Ընկերության միակ 
մասնակիցը: 

Սույն գործարար ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Ընկերության 
գործունեության շրջանակների լայնացում` անտառի կողմնարդյունքի ընդունման կետի 
աշխատանքների ապահովման նպատակով: ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ նման գործունեության ÷áñÓ 
ãáõÝÇ, ë³Ï³ÛÝ ³ÛÝ լիարժեք պատկերացնում է ակնկալվող աշխատանքների ծավալն ու 
կարևորությունը` ուղղակի կապ տեսնելով վերջինիս և անտառպահպանման, 
անտառվերականգնման ու կայուն օգտագործման աշխատանքների միջև: 

 
§ՄՇԿԱՎԱՆՔ¦ ՍՊԸ-ի նպատակն է. 
 

 Համայնքում անտառային պտուղ-հատապտուղների մթերման        
կենտրոնացված կետի ստեղծումը, 

 §Հայանտառ¦  ՊՈԱԿ-ի անտառտնտեսությունների և համայնքի 
բնակիչների միջև կապի ստեղծումը` ապահովելով համապատասխան 
քանակությամբ անտառի կողմնարդյունքի օրինական հավաք, 
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 Համայնքի բնակիչներին տեղեկությունների տրամադրումը` անտառային 
պտղատու և հատապտղային ծառաթփատեսակների բաշխվածության և 
ակնկալվող բերքի վերաբերյալ, 

 Տվյալ ժամանակում պտղի յուրաքանչյուր տեսակի պահանջարկի, գնման 
գնի և այլ հարցերի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրումը, 

 Համայնքի բնակիչների համար այլընտրանքային ապրելամիջոցների 
ստեղծումը և լրացուցիչ եկամուտի ապահովումը, 

 Տեղական շուկայում գործող պահածոների գործարանների հետ կապերի 
հաստատումն ու պահպանումը, 

 Սպառողական շուկայում կայուն տեղի գրավումը,  
 Լավ համբավի ստեղծումն ու պահպանումը,    
 Սպառման շուկաներին բարձորակ և մատչելի արտադրանքի 

մատակարարումը: 
 
Ընկերությունն ունի իր տրամադրության տակ տաս տոննա տարողությամբ 

սառնարան` տրամադրված անվճար վարձակալության հիմունքներով, որը 
հնարավորություն կտա պահպանել հավաքված/ընդունված մթերքը համապատասխան 
ջերմաստիճանի տակ` խուսափելով բերքի փչացման վտանգից:  

Ընդունման կետի տարածքն անվճար վարձակալվելու է անհատից` համայնքի 
կողմից օգտագործվելու նպատակով: Ծրագրի ընթացքում ընդունման կետի համար 
գնված միջոցները և սարքավորումները փոխանցվելու են համայնքի սեփականությանը` 
որպես նվիրատվություն: 

§ՄՇԿԱՎԱՆՔ¦ ՍՊԸ-ի կողմից տվյալ գործարար ծրագրի շրջանակներում 
հավաքվող և ընդունվող հիմնական պտուղ/հատապտուղներն են. 

� Հոն 
� Մասուր 
� Մոշ 
� Կանաչ ընկույզ 
� Տանձ 

 

Առաջարկվող ծրագրով նախատեսվել է §ՄՇԿԱՎԱՆՔ¦ ՍՊԸ-ի համար մշակել 
գործարար ծրագիր, որը նպատակաուղղված կլինիª 

 
 ֆինանսական միջոցների հայթայթմանը, ուղղված անհրաժեշտ հիմնական և 

շրջանառու միջոցների գնմանը, 
 
 պարզելու Ընկերության սպառողական շուկայի ընդլայնման 

հնարավորությունները և զարգացման միտումները, 
 
 աջակցելու Ընկերությանը նոր գործընկերներ (ներդրողներ, 

մատակարարներ, մեծածախ գնորդներ) գտնելու գործում: 
 
 
§ՄՇԿԱՎԱՆՔ¦ ՍՊԸ-ի  հասցեն ու հեռախոսահամարներն են.  
 
Հասցե.             ՀՀ, Տավուշի Մարզ, գ. Կողբ 
Պատասխանատու անձ.       Արսեն Աղաբաբյան, համայնքապետ: 
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3. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 
 

3.1 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԱՄԵՐՁ ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ 
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

3. 1.1. Կողբ համայնքի նկարագրություն 

Կողբ գյուղը հանդիսանում է Տավուշի մարզի ամենամեծ գյուղը: Տարածքի 
ընդհանուր մակերեսը կազմում է 4,663 հա: Համայնքում գրանցված բնակիչների թիվը 
5,090 մարդ, սակայն փաստացի բնակվող 4,328 մարդ: Գյուղում բնակվող ընտանիքների 
թիվը` 1,547: 

Համայնքի 250 ընտանիք ներգրավված են ընտանեկան նպաստների ծրագրում, որը 
վարում է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը:  

Համայնքի տարածքում փոքր հզորություններով գործում են երեք 
փայտավերամշակման արտադրամասեր, որոնցից երկուսը մասնավոր են, իսկ մեկը` 
անտառտնտեսության ենթակայության տակ: Փոքր հզորությամբ աշխատում էր նաև 
անտառային պտուղ-հատապտուղների վերամշակման և պահածոների պատրաստման 
արտադրամասը, սակայն ներկայումս այն գրեթե չի գործում: Համայնքում գործում է նաև 
« Անտառային գիտափորձարարական կենտրոն » ՊՈԱԿ-ի ենթակայության տակ գտնվող 
« Զիկատար» պետական արգելավայրը և « Զիկատար» անտառային տարածաշրջանային 
ուսուցման կենտրոնը:  

Խորհրդային ժամանակաշրջանում գյուղի տնտեսությունը մասնագիտացված է 
եղել այգեգործության ոլորտում` աճեցնելով խաղող, դեղձ, ծիրան, տանձ, խնձոր, ինչպես 
նաև նուշ: Տարեկան միջին հաշվով արտադրվում էր 2,000 տոննա պտուղ, 500 տոննա 
խաղող: Բնակիչների հետ վերջին տարիներին իրականացված հարցազրույցների 
արդյունքում պարզվել է, որ ներկայում համայնքի բնակիչների տարեկան ընդհանուր 
եկամտի կամ գյուղացիների ապրուստի միջոցներիը գոյանում են. 

անասնապահությունից 25% 

բուսաբուծությունից 10-15% 

նպաստներից և թոշակներից 15% 

վճարովի աշխատանքներից 20% 

արտերկրում (հիմնականում ԱՊՀ 
երկրներում) սեզոնային 

արտագնա աշխատանքում 
ներգրավված կամ 

երկարաժամկետ բնակվողներից 

 

15% 

անտառից ստացվող եկամուտը 10-15% 

 

Մեկ ընտանիքի նյութական և դրամական եկամուտը գնահատվում է ամսական 
մոտ 70,000 դրամ: 
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Գյուղի մոտակա անտառները շատ հարուստ են անտառային պտուղ-
հատապտուղներով: Համայնքի բնակչության համար հասանելիության տեսանկյունից 
անտառների ընդհանուր մակերեսը կազմում է մոտ 3,414 հա, որից ակնկալվող պտուղ-
հատապտուղների ընդհանուր բերքը գնահատվում է մոտ 140 տոննայի հավասար, այդ 
թվում. 

• կանաչ ընկույզ` 30 տոննա, 

• հոն` 30 տոննա,  

• անտառային տանձ` 36 տոննա և  

• մոշ` 15 տոննա: 
 
Ստորև ներկայացված աղյուսակում բերված են Կողբ համայնքի բնակիչների 

կողմից օգտագործվող պտուղ-հատապտուղների մոտավոր քանակները, որոնք առկա են 
համայնքի անտառային տարածքներում1. 

 
Պտուղ-հատապտուղներ Համայնքի սահմաններին կիցև 

համայնքային անտառային 
տարածքում (տ) 

Մասուր 17.0 
Կանաչ ընկույզ 30.0 
Չոր ընկույզ 3.0 
Հոն 30.0 
Վայրի խնձոր 6.0 
Վայրի տանձ 36.0 
Տխիլ 0.7 
Զկեռ 1.0 
Մոշ 15.0 
Մոռ 0.3 
Շագանակ 1.0 
Ընդամենը 140.0 

                                                        
1 Տեղեկատվության աղբյուր. FLEG ծրագրի հաշվետվության նախագիծ, հոկտեմբեր 2010թ. 
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Բերքի նշված քանակությունը լիովին բավարար է նաև կենտրոնացված 
վերամշակման արտադրություն ստեղծելու համար. հավաքը կանոնակարգելու դեպքում 
այն կարող է լրացուցիչ եկամուտ բերել համայնքի բնակչությանը: 

Կողբ համայնքը հարուստ է նաև պատմամշակութային հուշարձաններով, 
որոնցից են. 

• Այգեղցի. 6-րդ դարի եկեղեցի,  

• Ամուրիներ (Ազափլարեր). խաչքարերով գերեզմանոց, 

• Զիկատար. Լեռնագագգթ (բարձրությունը 1,646 մետր), 

• Զիկատար. հնավայր որտեղ հայտնաբերված են մ.թ.ա. 2-1 
հազարամյակների ամրոցի հետքեր և դամբարանադաշտ: Տարածքում է 
գտնվում նաև« Զիկատար անտառային ուսումնական կենտրոնի 
մասնաշենքը,  

• Կողբի Ս. Աստվածածին մատուռ-եկեղեցի (13-րդ դար), 

• Մշկավանք վանական համալիր (12-րդ դար), 

• Վարդիգեղի Ս. Գևորգ եկեղեցի, 

• Տվարաեղցի եկեղեցի (6-րդ դար): 

Համայնքամերձ անտառներն առանձնանում են կենսաբազմազանության բարձր 
պոտենցիալով, քիչ չեն էնդեմ և ռելիկտային տեսակները, իսկ Չինարի ձոր տարածքի մոտ 
800 տարեկան սոսի ծառը ներառված է Հայաստանի բնության հուշարձանների ցանկում: 

Կողբ համայնքում լայնորեն օգտագործում են անտառի ոչ բնափայտային 
պաշարները, ընդ որում առավել տարածված է. 

 պտուղ-հատապտուղների հավաքը,  

 արածեցումը և  

 խոտհունձը:  

Դրանք օգտագործվում են ինչպես սեփական կարիքների համար, այնպես էլ 
տեղական շուկայում իրացնելու նպատակով: Իրացման դեպքում համայնքի 
ներկայացուցիչների գերակշռող մեծամասնությունը չեն վճարում անտառտնտեսությանը 
անտառի ոչ բնափայտային արտադրանքի օգտագործման համար: Բնակիչները նույնիսկ 
ծանոթ չեն անտառի ոչ բնափայտային արտադրանքի օգտագործման օրենսդրությանը և 
առկա ընթացակարգերին:  

Համաձայն գործող օրենսդրության` անտառի կողմնարդյունքի օգտագործման 
համար անհրաժեշտ է համագործակցել անտառկառավարող մարմնի հետ և ստանալ 
համապատասխան թույլտվություն անտառից որոշակի քանակությամբ կողմնարդյունք 
ձեռք բերելու համար և վճարել համապատասխան գումար:  

Սա լուրջ վտանգ է հանդիսանում անտառների կայուն օգտագործման 
տեսանկյունից, քանզի մի կողմից բնակիչները կարող են լուրջ վնասներ հասցնել 
անտառին` հավաքելով ոչ թույլատրելի քանակության պտուղ-հատապտուղներ, ոչ 
բարենպաստ ժամանակահատվածում և վայրերում: Մյուս կողմից նման անվերահսկելի 
օգտագործումն անտառտնտեսություններին դուրս է մղում վերահսկողություն 
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կատարելու օղակից, ինչը  վտանգավոր է հետագայում վնասված անտառների 
էկոհամակարգը վերականգնելու անկարողության տեսակետից:  

Գյուղի բազմաթիվ ընտանիքներ շարունակում են օգտագործել վառելափայտ: Այն 
նույնպես հաճախ վերցվում է անտառից` առանց որևէ փաստաթղթի և վճարի: 

 
 
 

3. 1.2. Համայնքամերձ անտառները և դրանց օգտագործումը 
 

Ինչպես նշվել է, Կողբի համայնքամերձ անտառներն աչքի են ընկնում Իջևանի 
ֆլորիստիկ շրջանի յուրահատուկ անտառային պտղատու և հատապտղային հարուստ 
տեսակներով ու առատությամբ: Դարեր շարունակ համայնքի բնակիչները իրենց սոցիալ-
տնտեսական խնդիրները հիմնականում բավարարել են անտառի ընձեռած 
հնարավորություններով: Ներկայումս համայնքի բնակիչների մեծ մասը օ•տվում է 
անտառի կողմնարդյունքից` հավաքված պտուղ-հատապտուղները հիմնականում 
օգտագործելով անձնական կարիքների համար: Կողմնարդյունքի մի մասը վաճառվում է 
տեղական շուկայում համայնքի բնակիչներին կամ անհատ վերավաճառողներին, իսկ 
հաճախ գնորդ չլինելու պատճառով հավաքված պտուղ-հատապտուղները չեն իրացվում 
և փչանում են: Բնակիչների կարծիքով խնդրի լուծման  ուղղություններից է անտառային 
պտուղ-հատապտուղների ընդունման կետի ստեղծումը, որտեղ բնակիչները. 
 

1. կհանձնեն հավաքված բերքը,  
2. կազատվեն գնորդներ գտնելու և նրանց հետ հարաբերվելու խնդիրներից: 

 
Կողբի համայնքին կից և շրջակա անտառները տարածված են ծովի մակերևույթից 

550-1,700մ բարձրության վրա:  
 
Անտառկազմող հիմնական ծառատեսակներն են.  
 հաճարենի, 
 կաղնի,  
 բոխի,  

 
Անտառկազմող ուղեկցող ծառատեսակներն են.  
 ղաժի,  
 լորենի, 
 հացենի,  
 սրատերև և դաշտային թխկի,  
 անտառային կեռասենի,  
 տանձենի,  
 խնձորենի,  
 կովկասյան փռշնի և այլն:  

 
Քիչ չեն նաև հունական ընկուզենու և սոճու զանգվածային արհեստական 

տնկարկները:  
 
Ենթանտառի առավել տարածված տեսակներն են. 
 հոնի,  
 մասրենի,  
 մոշի, 
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 սզնի,  
 սովորական զկռենի: 
 
Անտառի բնափայտային պաշարներից համայնքի անդամները հիմնականում 

օգտագործում են վառելափայտը, որը ձեռք է բերվում հիմնականում հաճարենու, 
կովկասյան բոխու և ղաժու ծառատեսակներից: Անտառի ոչ բնափայտային պաշարներից 
սահմանափակ օգտագործում ունի դեղատու բույսերի հավաքը (այն եկամտի հիմնական 
աղբյուր է քիչ թվով ընտանիքների համար), մեղվաբուծությամբ զբաղվողները 
համայնքում ավելի շատ են (համայնքում հաշվառված են 555 մեղվաընտանիքներ): 

 
 

 
 

4. ՇՈՒԿԱՅԱՎԱՐՄԱՆ   ԾՐԱԳԻՐ 

4.1 ՄՐՑԱԿԻՑՆԵՐ ԵՎ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

4.1.1 Մրցակցություն 
 
Ինչպես նշվել է §ՄՇԿԱՎԱՆՔ¦ êäÀ-Ý սույն ծրագրով նախատեսված 

գործունեության կտրվածքով` պտուղ-հատապտուղների հավաքման կետ, Կողբ 
համայնքի տարածքում կհանդիսանա միակ նմանատիպ գործունեություն ծավալող 
կազմակերպությունը: Սա Ընկերությանն առավելություն կնձեռնի լինել միակը տվյալ 
տարածքի շուկայում և գործել գրեթե առանց մրցակիցների: Սակայն, որպես պոտենցիալ 
մրցակից կարող են հանդես գալ տեղի բնակիչները, ովքեր նույպես զբաղված են պտուղ-
հատապտուղների հավաքով` սեփական կարիքները հոգալու նպատակով:  

Այս առիթով, հարկ է նշել, որ Ընկերությունը նախատեսում է համագործակցել 
տեղի բնակիչների հետ որպես ընդունման կետ, առաջարկելով նրանց հանձնել 
Ընկերությանը հավաքված արտադրանքը և զերծ մնալ դրա իրացման և հետագա 
փչանալու խնդիրներից: Փոխարենը բնակիչները կունենան համայնքում գործող պտուղ-
հատապտուղների ընդունման կետ, որը. 

 

 պատրաստ է ընդունել իրենց հավաքած բերքը,  
 պահպանել իր սառնարանում և  
 պատշաճ ապրանքային տեսքով հանձնել վերջնական սպառողին: 

 
Համայնքի ներկայացուցիչները նաև խորհրդատվության կարգով կարող են 

Ընկերությունում տեղեկանալ այն առավել նպաստավոր վայրերի մասին, որտեղից կարող 
են պտուղ-հատապտուղների հավաքել: Ընկերությունը նաև պատրաստ է 
տեղեկատվություն տրամադրել հատապտուղների հավաքը ճիշտ ձևով կատարելու 
վերաբերյալ: Այս ամենի շնորհիվ համայնքում իրականացվող պտուղ-հատապտուղների 
հավաքը կկանոնակարգվի և կբերվի վերահսկելի դաշտ, իսկ հետագա 
համագործակցությունը Հայանտառ ՊՈԱԿ-ի հետ կնպաստի բնավճարների ժամանակին 
և ճիշտ կատարմանը: 

Հայանտառ ՊՈԱԿ-ի հետ Ընկերությունը նախատեսում է համագործակցել 
համաձայն հետևյալ մեխանիզմի. 

 

1. Պայմանագրերի կնքում համայնքի բնակիչների հետ` ընդունման կետին 
պտուղ-հատապտուղների որոշակի քանակի և տեսակի մատակարարման 
վերաբերյալ: 
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2. Պայմանագրի կնքում Հայանտառ ՊՈԱԿ-ի հետ` որոշակի տարածքներից 
որոշակի քանակի պտուղ-հատապտուղների հավաքի կատարման 
թույլատրության համար: 

3. Համայնքի բնակիչների իրազեկում գործող օրենսդրությանը` ուղղված 
անտառի կողմնարդյունքի օգտագործման համար համապատասխան 
թույլատրություն ստանալու անհրաժեշտության վերաբերյալ`անտառից 
որոշակի քանակությամբ կողմնարդյունք ձեռք բերելու և 
համապատասխան վճարներ կատարելու մասին: 

 

Ընկերությունը նախատեսում է համագործակցել պտուղ-հատապտուղների 
վերամշակող գործարանների հետ, որոնք հանդես կգան որպես արտադրանքի 
վերջնական սպառող: 
     Որպես ընձեռած գործունեության հաջողության գրավական կարող են 
հանդիսանալ.   

� Վերամշակող գործարանների կողմից իրական պահանջարկի առկայությունը 
պտուղ-հատապտուղների համար, 

� Հավաքման կետի իրական պահանջարկի առկայությունը համայնքում բնակվող 
մարդկանց կողմից, 

� Որակի ստուգման մասնագետի առկայությունը` ուղղված ընդունվող ապրանքի 
բարձր որակի և ապրանքային տեսքի ապահովմանը, 

� Համայնքի անտառների առատությունը` պտուղ-հատապտուղների տեսակների և 
քանակների կտրվածքով, 

� Ընկերությունում գործող բարձր որակավորում ունեցող մասնագետները և 
ղեկավար անձնակազմը: 

 

Ունենալով համայնքի հովանավորությունն անհատույց տարածքի տրամադրման 
ձևով և WWF հայաստանյան մասնաճյուղի կողմից տրամադրած բավականաչափ 
միջոցները` կահույքի, սարքավորումների, տարածքի վերանորոգման նյութերի տեսքով, 
§ՄՇԿԱՎԱՆՔ¦ êäÀ-Ý կկարողանա սկսել նախաձեռնած գործունեությունը, այն է` 
ապահովել համագործակցման հարաբերություններ տվյալ համայնքի բնակիչների, 
Հայանտառ ՊՈԱԿ-ի և պոտենցիալ մրցակից կազմակերպությունների հետ` վարելով 
առողջ մրցակցային դաշտ: 
 
 
 

4. 1.2.  Արտադրանքի սպառման պոտենցիալ շուկաներ 

Ստորև ներկայացված են հակիրճ տեղեկություններ այն կազմակերպությունների 
մասին, որոնք կարող են Ընկերության համար ծառայել որպես արտադրանքի սպառման 
պոտենցիալ շուկաներ: 
 

«Շուշ » ՍՊԸ.  Կազմակերպությունը ստեղծվել է 2006թ-ին Տավուշի մարզի Կողբ 
գյուղում: Մասնագիտացված է էկոլոգիապես մաքուր հատապտուղներից մուրաբաների 
արտադրության ոլորտում և արտադրել է ընկույզի, հոնի, մոշի և այլ տեսակների 
մուրաբաներ: Սեզոնի ընթացքում աշխատողների թիվը կազմել է մոտ 20 մարդ, իսկ 
համայնքի շուրջ 100 ընտանիքներ զբաղված են եղել արտադրության համար անհրաժեշտ 
հատապտուղների սպասարկմամբ: Անտառտնտեսության հետ չեն համագործակցում: 
Կազմակերպությունն ապահովված է պահածոների արտադրության համար անհրաժեշտ 
բոլոր պայմաններով (ջեռուցման և ջրամատակարարման համակարգ, 15 տոննա 
տարողությամբ սառնարան): Սակայն, վերջին 2 տարիներին այն չի աշխատում, ինչը 
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կապված է պատրաստի արտադրանքի իրացման խնդրի` շուկա դուրս գալու 
դժվարության հետ:  Արտոնյալ վարկ ստանալու դեպքում կարող է վերսկսել 
աշխատանքը: Թեև հումք հանդիսացող պտուղ-հատապտուղների որակի և հմուտ 
մասնագետների բարեխիղճ աշխատանքի շնորհիվ արտադրանքի որակը բարձր է, 
այնուամենայնիվ լուրջ բացթողումներ կան պատրաստի արտադրանքի դիզայնի և 
շուկայավարման հարցերում: Բացի այդ, սահմանափակ ֆինասական  միջոցները 
հնարավորություն չեն տալիս դիմակայելու անտառներից մեծ հեռավորության վրա 
գտնվող միջին և խոշոր ձեռնարկությունների հետ մրցակցությանը: 
 
«Արթուր և Էդիտա» ՍՊԸ. Գտնվում է Տավուշի մարզի Ջուջևան գյուղում և արտադրում 
է պահածոներ (ընկույզի, մոշի, հոնի մուրաբաներ): Ունի համապատասխան լիցենզիա: 
Սեզոնի ընթացքում ՍՊԸ-ում աշխատել են մինչև 15 հոգի աշխատողներ, իսկ հումքի 
մատակարարմամբ զբաղվել են համայնքի մոտ 40 բնակիչներ: Անտառտնտեսության հետ 
չեն համագործակցել: Արտադրամասը ապահովված է անհրաժեշտ սարքավորումներով 
(խորհրդային շրջանից), սակայն ներկայումս չի աշխատում: Հիմնական խնդիրները 
նույնն են, ինչ որ «Շուշ» ՍՊԸ-ում: 
 
«Սիս Նատուրալ» ՍՊԸ. Հիմնադրվել է 2000թ-ին: Գործունեությունը սկսել է հյութերի 
արտադրությամբ, որոնք արտադրվել են առանց կոնսերվանտների, գունանյութերի և այլ 
հավելումների: Հյութերի մեծ մասը շաքար չեն պարունակում, որն էլ առավել գրավիչ է 
դարձնում արտադրանքը առողջ սննդի շուկայի համար: Բացի բնական հյութերից 
ընկերությունը արտադրում է նաև մուրաբաներ, ջեմեր, մարինադներ և բանջարեղենային 
պահածոներ: Արտադրանքը սպառվում է ինչպես տեղական շուկայում, այնպես էլ 
արտահանվում է Ռուսաստանի Դաշնություն, Ուկրաինա, Վրաստան, Ավստրալիա, 
Հունգարիա, Անգլիա, Իտալիա, ԱՄՆ և այլ երկրներ: Հումքը ձեռք է բերվում անհատ 
ձեռներեցներից, Հայաստանի անտառներից ու Լեռնային Ղարաբաղից: 
Անտառտնտեսությունների հետ չի համագործակցում: Անհրաժեշտ քանակությամբ 
պտուղ-հատապտուղներ գնում են համայնքի բնակիչներից:  
Հասցե. գ. Հաղթանակ /Չորրորդ գյուղ/ 0081, 1-ին փող., շենք 1/7 
Հեռ. /374 10/ 744-266, 744-288 
Նախագահ. Արմեն Հակոբյան 
http://www.sisnatural.am  
 
«Թամար տատիկ» ՍՊԸ. Հիմնադրվել է 2002թ-ին Արագածոտնի մարզի Օշական 
գյուղում: Գործունեության ոլորտը հիմնականում չրերի և մուրաբաների 
արտադրությունն է` ավանդական եղանակով: Հումքը ձեռք է բերվում անհատ 
ֆերմերներից և համայնքների բնակիչներից: Վերջիններս այն հավաքում են 
համայնքամերձ անտառներից: Հիմնականում օգտվում են Տավուշի և Սյունիքի մարզերից, 
ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղից: Անտառտնտեսությունների հետ չեն 
համագործակցում:  
Հասցե. գ. Օշական 0030, Արագածոտն մարզ, ՀՀ 
Հեռ. /374 10/ 223-175, /374 93/ 836-533  
Տնօրեն. Վերա Զաքարյան 
tamartatik@netsys.am 
 
«Թամարա ֆրուտ» ՍՊԸ. Հիմնադրվել է 2002թ-ին Արագածոտնի մարզի Կարբի 
գյուղում: Հանդիսանում է հանրապետության առաջին արտադրողը սառեցված մրգերի, 
պտուղ-հատապտուղների, բանջարեղենների, ինչպես նաև օրգանական հյութերի: 
Ընկերությունը նաև արտադրում է պահածոյացված մրգեր և բանջարեղեն, նաև ջեմեր: 
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Ընկերության արտադրանքի տեսականին համալրված է 300-ից ավելի անվանումներով: 
Ընկերությունը վաճառում է իր արտադրանքը ինչպես տեղական շուկայում, այնպես էլ 
արտահանում է այն մի շարք երկրներ, մասնավորապես Ռուսաստանի Դաշնություն:  
Հասցե. գ. Կարբի 02140, Արագածոտն մարզ, ՀՀ 
Հեռ. /374 232/ 6-30-70, 6-42-20  
marketing.fruit@tamara.am, fruit@tamara.am 
 

 

4.1.3. SWOT í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ 
 

Ստորև ներկայացված է Ընկերության SWOT վեր լուծությունը ներքին ուժեղ և 
թույլ կողմերի, ինչպես նաև արտաքին հնարավորույթունների և սպառնալիքների 
տեսանկյունից: 

 

Ներքին միջավայր 
ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐ  ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐ  
� Սառնարանի առկայություն, 
� Մեծ պահանջարկ բնակիչների կողմից, 
� Տնտեսապես արդյունավետ 

գործունեություն, 
� Համայնքի հարուստ անտառներ` պտուղ-

հատապտուղների տեսակի և քանակի 
առումով, 

� Սպառման շուկայի  առկայություն, 
� Մրցունակ գներ, 
� Համագործակցություն Հայանտառ ՊՈԱԿ-ի 

հետ, 
� Անտառային մթերքների բարձ որակ, 
� Շուկայի պահանջներին հարմարվելու 

ճկունություն: 
 

� Ֆինանսական միջոցների սակավություն 
� Նորաստեղծ հարաբերություններ 

արտադրանքի մթերողների հետ: 
 

 

Արտաքին միջավայր 
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐ  

� Գործունեության շրջանակների ընդլայնում, 
� Վերամշակող արտադրամասի հիմնում 

/մուրաբաների, ջեմերի, չրերի և այլ 
արտադրատեսակների պատրաստոմ/, 

� Մթերման ծավալների և պտուղ-
հատապտուղների տեսակների ընդլայնում, 

� Հանրապետության տնտեսության 
կայունացում, 

� Գյուղատնտեսական, համայնքային 
զարգացման ծրագրերի, սուբսիդիաների, 
փոխառությունների տրամադրում 
պետական և այլ հովանավորչական 
կառույցների կողմից: 

� Սպառողների գնողունակության աճ, 
� Իրացման շուկայի ընդլայնում, 
� Նոր գործարար կապերի ստեղծում: 

� Շուկա նոր մրցակիցների ներխուժում, 
� Նոր հարկատեսակների կիրառում, 
� Բնական աղետներ: 
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Այսպիսով, Ընկերության վերը նշված առավելությունների և 
հնարավորությունների կիրառումը կնպաստի ծրագրի անխափան իրականացմանը, նոր 
սպառման շուկաների որոնմանը և հաճախորդների ցանկի ընդլայնմանը: Հարկ է նշել, որ 
լինելով համայնքաստեղծ, Ընկերության առաջնային նպատակներից է անտառների 
պահպանումը և կայուն օգտագործման ապահովումը: Տվյալ ծրագրի իրականացման 
շնորհիվ, Ընկերությունը նպատակ ունի նաև իրազեկել համայնքի բնակիչներին անտառի 
բարիքներից ճիշտ օգտվելու կանոններին և բերի այն օրենսդրական վերահսկելի դաշտ:   

Հաշվի առնելով սույն փաստերն ու գնահատումները §ՄՇԿԱՎԱՆՔ¦ ՍՊԸ-ի 
նպատակները միանգամայն իրագործելի և հասանելի են:  
 
 

 4.2 ՇՈՒԿԱՅԱՎԱՐՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 
§ՄՇԿԱՎԱՆՔ¦ ՍՊԸ-ի կողմից իրականացվող պտուղ-հատապտուղների 

շուկայավարման ռազմավարությունը կներառի շուկայավարման տարբեր մոտեցումներª 
սույն գործարար ծրագրում ընդգրկված ժամանակահատվածում իրացման ցանկալի 
ծավալներին հասնելու համար: Շուկայավարման ռազմավարությունը հիմնված կլինի 
հետևյալ քաղաքականության վրա.  
 

� Ապրանքային տարբերակում (դիֆերենցիացիա). մրցակցային հատկանիշներով 
ապրանքների առաջարկում նպատակային շուկային,  

 
� Ծախսերի նվազեցում.  մրցակցային գների միջոցով մրցակիցների նկատմամբ 

առավելությունների ձեռք բերում և, հետևապես, շահույթի ավելացում 
երկարաժամկետ կտրվածքով, որը նպատակաուղղված կլինի համայնքի 
բարելավման համար տարբեր համայնքային զարգացման ծրագրերի 
իրականացմանը: 

 
� Նպատակային շուկայի վրա կենտրոնացում. Պտուղ-հատապտուղների 

վերամշակող գործարանների հատկանիշների գնահատում (վերջիններիս 
կարիքների բացահայտման միջոցով) և այնպիսի ապրանքների առաջարկում, 
որոնք կբավարարեն հաճախորդների կարիքները: 

 
 
 
 

4.2.1 Վաճառքի և բաշխման քաղաքականություն 

 
§ՄՇԿԱՎԱՆՔ¦ ՍՊԸ-ի կողմից մթերված պտուղ-հատապտուղների հետագա 

վաճառքը նախատեսվում է կատարել երկմակարդակային բաշխման ցանցով, որն 
ուղղված կլինի վաճառքի ծավալների մեծացմանն ու շահույթի ապահովմաննª առանց 
ավելորդ ծախսերի գոյացման և նպատակաուղղված համայնքի զարգացման ծրագրերի 
իրականացմանը:   
 
Երկմակարդակային բաշխման ցանց 
 

 
§ՄՇԿԱՎԱՆՔ¦ ՍՊԸ (մթերող)  �  Մեծածախ  վաճառք  �  Վերջնական  սպառող 
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Հանդիսանալով հիմնականում մեծածախ վաճառող` արտադրանքի սպառումը 
կկատարվի հետևյալ սխեմատիկ համակարգի միջոցով: 

 

 
� 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Հնարավորության դեպքում Ընկերությունը ցանկանում է հիմնել իր սեփական 
վերամշակող արտադրամասը, որը հնարավորություն կտա շուկայում հանդես գալ որպես 
արտադրող սուբյեկտ և ապահովել արտադրության ամբողջական շղթա /տես բաժին 4.2.2. 
Գնային քաղաքականություն/: 
 
 
4.2.2 Գնային քաղաքականություն 
 

§ՄՇԿԱՎԱՆՔ¦ ՍՊԸ-ն մտադիր է կատարել պտուղ-հատապտուղների մթերումը 
ներկայումս շուկայում գործող մրցունակ գներին համապատասխան:  
Սահմանելով նման գնային քաղաքականություն` այն նպատակ ունի ընդգրկելու 
հնարավորին շատ համայնքի բնակիչներ, որպես ապրանքի հանձնող` առաջարկելով 
նրանց տեղում մթերելու հնարավորությունը, որն էլ իր հերթին կազատի բնակիչներին 
հավաքած ապրանքների հետագա փչացման և սպառման խնդիրներից:    
  Կկիրառվեն շուկա ներթափանցման զանազան միջոցներ: Սույն ծրագրի առաջին 
փուլում, երբ առաջնային ուշադրությունն ուղղված է սահմանված արտադրական 
ծավալների իրացմանը և հետագայում դրա մեծացմանը, ապրանքների գները 
կսահմանվեն նմանատիպ արտադրանք վաճառող մրցակից տնտեսությունների/ 
անհատների գներից ավելի ցածր: Սահմանված գնային քաղաքականության վրա ազդող 

Պայմանագրերի կնքում 
համայնքի բնակիչների հետ 

Պտուղ-հատապտուղների 
հավաք բնակիչների կողմից 

Պտուղ-հատապտուղների 
մթերում բնակիչներից 

Պտուղ-հատապտուղների 
սորտավորում և պահպանում 
սառնարանային պայմաններում 

Մեծածախ վաճառք 
վերամշակող գործարաններին 

Պայմանագրի կնքում 
Հայանտառ ՊՈԱԿ-ի հետ 

Բնավճարի կատարում 

Վերամշակում սեփական 
վերամշակման 
արտադրամասում 
/ապագա ծրագիր/ 

 
Մեծածախ 

վաճառք 
 

Վերջնական սպառող 
 

Վերջնական սպառող 
 

Վերջնական սպառող 

Վճար անտառների 
պահպանման համար 
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հիմնական գործոններ կհանդիսանան պահանջարկի մակարդակը, մրցունակության 
առկայությունը և մրցակիցների գները:   

Համաձայն Նոյեմբերյանի անտառտնտեսության կողմից տրամադրած տվյալների, 
որոնց սկզբնաղբյուրն է անտառապահների և համայնքի ներկայացուցիչների կողմից 
տրամադրած տեղեկատվությունը, ներկայումս համայնքի անհատներն անտառից 
հավաքած, ինչպես նաև իրենց այգիներում աճեցրած պտուղ-հատապտուղները հանձնում 
են վերամշակող գործարաններին կամ այլ գնորդներին համաձայն ստորև բերված գնային 
արժեքների:  

 
Անվանում Միավոր  

կգ 
Գինը  

ՀՀ դրամ 
Հոն  
(կուլտուրական, աճեցված 
սեփական հողամասերում) 

 
1 կգ 

 
300-400 դրամ 

Հոն (վայրի) 1 կգ 100-200 դրամ 

Մոշ 1 կգ 200-250 դրամ 
Ազնվամորի/մոռ  
(կուլտուրական, աճեցված 
սեփական հողամասերում) 

 
1 կգ 

 
300 դրամ 

Ազնվամորի/մոռ (վայրի) 1 կգ 300-400 դրամ 
Մասուր (թաց, նոր քաղած) 1 կգ 100 դրամ 
Մասուր (մի քիչ չորացած) 1 կգ 150 դրամ 
Կանաչ ընկույզ  
(1 կգ= 120 հատ, եթե միջին կամ 

մեծ չափի է),  

1 հատ 2-3 դրամ 

Կանաչ ընկույզ  
(1 կգ= 150 հատ, եթե մանր է), 
 

 
1 կգ մանր ընկույզ 

 
1 կգ միջին-խոշոր ընկույզ 

 
200-240 դրամ  
350-450 դրամ 

 
Հարկ է նշել, որ վերամշակող գործարանների ներկայացուցիչները որպես կանոն 

խուսափում են նման ï»Õ»Ïատվություն տրամադրել և թողնում են գնային առաջարկի 
լուծումն արտադրանքն առաջարկողի վրա: 

Այսպիսով, §ՄՇԿԱՎԱՆՔ¦ ՍՊԸ-ն նախատեսում է մթերել ստորև ներկայացված 
անտառային պտուղ-հատապտուղների տեսակները` ըստ բերված քանակների, մթերման 
և վաճառքի գների. 

 

ԱՆՎԱՆՈՒՄ Չափման 
միավոր, կգ 

Միավորի գինը ՀՀ դրամով 
Մթերում Վաճառք  

- Հոն 20,000 150 200 

- Մասուր 12,000 150 200 

- Մոշ 12,000 250 320 

- Կանաչ ընկույզ. 
 մանր 
 խոշոր 

 
18,000 
9,000 

 
200 
300 

 
300 
400 

- Տանձ 24,000 200 300 
  



§ՄՇԿԱՎԱՆՔ¦ êäÀ                                                 ¶àðÌ²ð²ð  Ìð²¶Æð 

 17                                                                   

 Ինչպես արդեն նշվել է, Ընկերությունն ապագայում նախատեսում է նաև 
հիմնադրել իր սեփական վերամշակման արտադրամասը, որը հնարավորություն կտա 
ապահովելու արտադրության ամբողջական շղթան որպես. 
 

 
 
Վերևում բերված գները սույն ծրագրի ժամանակաշրջանում ենթակա չեն որևէ 

փոփոխման, եթե բոլոր այլ գործոններն անփոփոխ մնան: 
 
 

5. ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ   ԾՐԱԳԻՐ 

 
Արտադրական ծրագիրը ներկայացված է Ընկերության աշխատանքների 

անխափան իրականացման համար անհրաժեշտ տարածքի, նյութերի և աշխատուժի 
նկարագրության տեսքով: 

 

5.1. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Ընկերությունը գտնվում է Կողբ գյուղում, որտեղ և գտնվում է իրեն հատկացրած 
սառնարանային տնտեսությունը և վարչական շենքը: Պտուղ-հատապտուղների 
ընդունման կետի համար հատկացված տարածքը զբաղեցնում է 36 քառ. մետր, իսկ 
սառնարանի ընդհանուր տարողությունը 10 տոննա է: 

Ինչպես նշվել է, WWF հայաստանյան մասնաճյուղի կողմից ENPI-FLEG ծրագրի 
շրջանակներում կատարվել են ընդունման կետի տարածքի վերանորոգման 
աշխատանքներ, ընդհանուր արժեքը հավասար 1,376,850 ՀՀ դրամ: Ստորև բերված 
աղյուսակներում ներկայացված են վերանորոգման ժամանակ օգտագործված նյութերը, 
դրանց քանակները և արժեքը. 
  

 Նյութի անվանում Չափման 
միավոր 

Միավորների 
քանակ 

Միավորի 
արժեքը 
ՀՀ դրամ 

Ընդամենը 
ՀՀ դրամ 

1. Կախովի առաստաղ հատ 33 2,050 67,650 

2. Քիվ հատ 9 600 5,400 

Վերա 
մշակում 

Վաճառք 

Հումքի 
մթերում 
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 Նյութի անվանում Չափման 
միավոր 

Միավորների 
քանակ 

Միավորի 
արժեքը 
ՀՀ դրամ 

Ընդամենը 
ՀՀ դրամ 

3. Գիպսակարտոնե 
սալիկներ 

հատ 26 5,500 143,000 

4. Մետաղյա կղմինդր հատ 50 2,700 135,000 

5. Ճեղքերի մածիկ հատ 4 4,500 18,000 

6. Ներկ հատ 2 11,900 23,800 

7. Ներկի գույն հատ 5 1,000 5,000 

8. Ցեմենտ տոննա 1 56,000 56,000 

9. Խիճ մեքենա 2 35,000 70,000 

10. Լար մետր 75 350 26,250 

11. Վարդակ հատ 3 550 1,650 

12. Անջատիչ հատ 2 550 1,100 

13. Երկաթյա փոքր մասեր հատ 78 1,500 117,000 

14. Անկյունակ հատ 30 1,000 30,000 

15. Հեղույս և մանեկ 
գիպսակարտոնե 
սալիկների ամրացման 
համար 

տուփ 1 4,000 4,000 

16. Հեղույս և մանեկ 
տանիքի ամրացման 
համար 

տուփ 1 9,000 9,000 

17. Փայտե հեծան տանիքի 
համար 

հատ 10 17,500 175,000 

18. Լուսատու հատ 4 5,500 22,000 

19. Դռներ և պատուհաններ Քառ.մ 2.85x3.33 322,000 322,000 

20. Լվացարան հատ 1 25,000 25,000 

21. Խողովակներ մմ մ 35 800 28,000 

22. Խողովակներ մմ մ 23 4,000 92,000 

 Ընդամենը    1,376,850 
 

 Ընկերությանը տրամադրվել է նաև տեխնիկական սարքավորումների փաթեթ` 
ընդհանուր արժեքը հավասար 532,000 ՀՀ դրամ, իրականացվող աշխատանքների 
գրանցումների կատարման համար: Տրամադրված սարք-սարքավորումները բերված են 
հետևյալ աղյուսակում. 

 Անվանում Տեխնիկական 
հատկանիշներ 

Չափման 
միավոր 

Միավորների 
քանակ 

Միավորի 
արժեքը 

Ընդամենը 
ՀՀ դրամ 
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ՀՀ դրամ 

1. Պրոցեսոր Intel Dual Core E 
5400/RAM DDR3 

2048/500Gb of 
RAM/DVD-RW 

 
հատ 

 
1 

 
190,000 

 
190,000 

2. Մոնիտոր 19”  հատ 1 72,000 72,000 
3. UPS անխափան 

սնուցման սարք 
Power Com 600 VA հատ 1 35,000 35,000 

4. Ստեղնաշար Genius multimedia հատ 1 5,000 5,000 

5. Մկնիկ Genius Laser հատ 1 2,000 2,000 
6. Բարձրախոս Genius Active հատ 1 8,000 8,000 

7. Համակցված 
տպիչ/սկաններ և 
պատճենահանման 
սարք 

Բազմաֆունկցիոնալ 
Canon 

հատ 1 150,000 150,000 

8. Հեռախոս/ ֆաքս  Panasonic հատ 1 70,000 70,000 
       

 Ընդամենը      532,000 

 

Ընկերությանը տրամադրվել է նաև որոշակի կահույք` ընդհանուր արժեքով 
հավասար 509,000 ՀՀ դրամի, որի ցանկը բերված է հետևյալ աղյուսակում. 

    
 Անվանում Հատկանիշներ/ չափեր Քանակ, 

հատ 
Ընդամենը 
ՀՀ դրամ 

1. Գրասեղան 1.4մ x .06մ x 0.75մ,  
լամինատե, մոխրագույն 

1 100,000 

2. Գրասեղան 
/համակարգչի 
համար/ 

1.2մ x 0.6մ x 0.75մ, 
լամինատե, մոխրագույն 

1 65,000 

3. Գրասեղան 
/տպիչ սարքի 
համար/ 

0.45մ x 0.5մ x 0.6մ,  
լամինատե, մոխրագույն 

1 55,000 

4. Գրապահարան 1.8մ x 0.8մ x 0.4մ,  
լամինատե, մոխրագույն  

1 100,000 

5. Սեղան 
/կլոր/ 

1մ x 0.75մ,  
լամինատե, մոխրագույն  

1 60,000 

6. Աթոռ Գրասենյակային աթոռներ 10 100,000 

7. Աթոռ Համակարգչի աթոռ 1 29,000 

 Ընդամենը   509,000 
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5.2 ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԱՇԽԱՏՈՒԺ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ 
ՍԵԶՈՆԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ընկերության կողմից ծրագրվում է իրականացնել միջինում 100 տոննա պտուղ-
հատապտուղների մթերում, որի մատակարարները կհանդիսանան Կողբ համայնքի 
բնակիչները: Հիմնական մատակարարվող պտուղ-հատապտուղները կլինեն. 

� Հոն 
� Մասուր 
� Մոշ 
� Կանաչ ընկույզ. մանր 
� Կանաչ ընկույզ. խոշոր 
� Տանձ 

 
Դրանց տոկոսային բաշխվածությունը հետևյալն է. 
  

Հոն 17% 

Մասուր 12% 

Մոշ 12% 

Կանաչ ընկույզ. մանր 18% 

Կանաչ ընկույզ. խոշոր 9% 

Տանձ 32% 

 

 
 
Արտադրանքի մթերման գործընթացը կկազմակերպվի հաշվի առնելով 

սեզոնայնության գործոնը: Այն կիրականացվի համաձայն հետևյալ ժամանակացույցի. 
 

Անվանում/ 
ամիս 

Հունիս 
կգ 

Հուլիս 
կգ 

Օգոստոս 
կգ 

Սեպտեմբեր 
կգ 

Հոկտեմբեր 
կգ 

Նոյեմբեր 
կգ 

Ընդամենը 
կգ 

Հոն - - 4,000 12,000 4,000 - 20,000 

Մասուր - - - 3,000 6,000 3,000 12,000 
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Անվանում/ 
ամիս 

Հունիս 
կգ 

Հուլիս 
կգ 

Օգոստոս 
կգ 

Սեպտեմբեր 
կգ 

Հոկտեմբեր 
կգ 

Նոյեմբեր 
կգ 

Ընդամենը 
կգ 

Մոշ - 3,000 6,000 3,000 - - 12,000 

Կանաչ ընկույզ 27,000 - - - - - 27,000 

Տանձ - - - 12,000 12,000 - 24,000 

Ընդամենը 27,000 3,000 10,000 30,000 22,000 3,000 95,000 
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Մթերումն ըստ պտուղ-հատապտուղների տեսակների. 
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 Ընկերության մթերման գործընթացում ընդգրկված կլինեն 1-2 սեզոնային 
աշխատողներ, որոնք պատասխանատու կլինեն պտուղ-հատապտուղների ընդունման, 
սորտավորման և պահպանման համար: Մթերման և հետագա վաճառքի գործընթացը 
կվերահսկվի մասնագետի կողմից:  
 Սեզոնային բանվորական աշխատուժի պահանջարկն ըստ ամիսների` կախված 
սեզոնայնության գործոնից, հետևյալն է. 

 
Մարդ/ ամիս Հունիս Հուլիս Օգոստոս Սեպտեմբեր Հոկտեմբեր Նոյեմբեր 

Սեզոնային բանվո-
րական աշխատուժ 

2 1 1 2 2 1 

Մթերում, կգ 27,000 3,000 10,000 30,000 22,000 3,000 
  

Սույն ծրագրի իրականացման ժամանակաշրջանում, մթերման ծավալների 
մեծացման շնորհիվ, ակնկալվում է բարձրացնել վարչական և արտադրական 
աշխատողների աշխատավարձերը 10% չափով` սկսած ծրագրի երրորդ տարվանից և 
արտահայտված նախորդ տարիների աշխատավարձի գումարների նկատմամբ: 

Մթերվող ապրանքների ծավալների մեծացման դեպքում կավելանա նաև 
ծրագրում ընդգրկված սեզոնային աշխատողների թիվը: Ծրագրի հաջող ընթացքը 
միանգամայն կապված է նաև Կողբ գյուղի և հարակից համայնքների բնակիչների 
ապրուստի լավացման հետ, քանզի վերջիններս հնարավորություն կունենան ինչպես 
աշխատելու Ընկերությունում` բարձրացնելով իրենց սոցիալ-տնտեսական մակարդակը, 
այնպես էլ հանձնելու իրենց կողմից հավաքված ապրանքները: Սա նույնպես շատ 
կարևոր է, քանզի ներկայումս գյուղում տիրում է համատարած գործազրկություն և 
Ընկերության կողմից ստեղծվող այս հնարավորությունը իսկապես շատ կարևոր է տեղի 
բնակչության համար: 

 

5.3 ՈՐԱԿԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄ 
 

Ընկերության կողմից իրականացվող մթերման աշխատանքները կվերահսկվեն 
մասնագետի կողմից:  

Հետագայում Ընկերությունը նպատակ ունի իր տարածքում հիմնելու հատուկ 
լաբորատորիա, որտեղ կկատարվեն թարմ պտուղ-հատապտուղների որակի 
գնահատման և վերահսկման աշխատանքներ: Մասնավորապես, լաբորատորիայի 
բացումը կապված կլինի Ընկերության կողմից ծրագրված վերամշակման արտադրամասի 
բացման հետ:  

Ապրանքային տեսքի և որակի վրա մեծապես ազդում է դրա պահպանման 
պայմանները: Սույն ծրագրում արդեն նշվել է, որ Ընկերությունն անհատույց 
վարձակալության հիմունքներով ունի իր տրամադրության հանձնած տաս տոննա 
տարողությամբ սառնարան, որտեղ մթերվող ապրանքը կարող է պահվել 
համապատասխան ջերմաստիճանի տակ և պահպանել իր ապրանքային տեսքն ու 
պիտանելիությունը: Սակայն, մեծ նշանակություն կտրվի այնպիսի չափանիշների, 
ինչպիսիք են. 

� հիվանդությունների առկայությունը, 
� միջատների առկայությունը, 
� այլ չափանիշներ: 
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5.4 ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ 
 

Սույն ծրագրով նախատեսված պտուղ-հատապտուղների ընդունման 
աշխատանքները կհանդիսանան էկոլոգիապես անվնաս:  

Ավելին, փորձելով մատակարարներին բերել Հայանտառ ՊՈԱԿ-ի կողմից 
վերահսկելի դաշտ, կատարելով բնավճարներ և անտառների պահպանության համար 
վճարներ, ինչպես նաև իրազեկելով բնակչությանը պտուղների ճիշտ հավաքման մասին` 
Ընկերությունը նաև կարևոր դեր կունենա բնության պահպանության հարցում, իսկ 
գոյացած եկամուտները կուղղվեն համայնքի բարելավման և զարգացման 
աշխատանքների իրականացմանը, այդ թվում նաև անտառների պահպանությանը և 
վերականգնմանը: Առավել կարևորվում է Հայանտառի հետ համագործակցությունը, որի 
շնորհիվ կկարգավորվեն որոշակի տարածքներից հավաքվող պտուղ-հատապտուղների 
քանակությունները (ոչ ավելի, քան կթույլատրվի Հայանտառի կողմից պայմանագրի 
հիման վրա), որոնց համար հիմք պետք է հանդիսանան համապատասխան 
անտառկառավարման պլանները: 

 
 

 

6. ՂԵԿԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  ԵՎ  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ 
 

 

Գործարար ծրագրի այս բաժինը ներկայացնում է §ՄՇԿԱՎԱՆՔ¦ ՍՊԸ-ի 
ղեկավար անձնակազմը, ընկերության աշխատողներին և նրա կազմակերպչական 
կառուցվածքը: 

6.1 ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐ  ԵՎ  ՂԵԿԱՎԱՐ  ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ 
 

Ընկերության աշխատանքային անձնակազմը բաղկացած է բարձր որակավորում 
ունեցող մասնագետներից, որոնք ունեն պրակտիկ գյուղատնտեսական խոր 
գիտելիքներ: §ՄՇԿԱՎԱՆՔ¦ ՍՊԸ-ի աշխատանքային անձնակազմը բաղկացած է 
հետևյալ հիմնական աշխատողներից. 

1. Տնօրեն 
2. Ընդունման գծով պատասխանատու/ հաշվապահ 
3. Ընդունման մասնագետ 
4. Պահակ 
5. Օժանդակ աշխատողներ /սեզոնային բանվորներ/ 

 

Հանդիսանալով Ընկերության վերին կառավարման օղակ, փայատերերի 
ընդհանուր ժողովը զբաղվում է դրա ռազմավարական պլանավորմամբ և գործադիր 
մարմինների միջոցով իրականացնում այն: Փայատերերի ընդհանուր ժողովն ունի 
հետևյալ իրավունքներն և պարտականությունները.  

� հաստատել կամ փոփոխության ենթարկել Ընկերության կանոնադրությունը, 
� վերակազմավորել Ընկերությունը, 
� լուծարել Ընկերությունըª լուծարման կոմիտեի որոշման հիման վրա, 
� հրավիրել աուդիտորական խումբ արտաքին աուդիտի անցկացման նպատակով, 
� սահմանել Ընկերության գործունեության հիմնական ուղղվածությունները և 

հաստատել Ընկերության ռազմավարական ծրագիրը, 
� որոշել շահույթի և/կամ վնասի բաշխման ուղղիները, 
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� ընդունել և ազատել Ընկերության գործադիր մարմինների աշխատողներին 
(տնօրեն և այլն): 

 
Տնօրենն ընտրվում է փայատերերի ժողովի կողմից: Տնօրենն ունի հետևյալ 

իրավունքներն ու պարտականությունները.  
� տնօրինել Ընկերության գույքը և ֆինանսական պաշարները, հանդես գալ 

Ընկերության անունից, 
� ներկայացնել Ընկերությունը Հայաստանում և Հայաստանից դուրս, 
� լիազորված նամակներ ուղղել ղեկավարությանը և այլ պաշտոնյաներին,   
� կնքել և ստորագրել աշխատանքային և այլ բնույթի պայմանագրեր, 
� բանկում հաշվարկային հաշիվ բացել,  
� իրականացնել փայատերերի ժողովի կողմից ընդունած որոշումները, 
� աշխատողներին գործի ընդունել, ազատել և այլն: 

 
Հաշվապահը նշանակվում է տնօրենի կողմից: Հաշվապահն ունի հետևյալ 

իրավունքներն ու պարտականությունները.  
� պատրաստել հաշվապահական բոլոր հաշվետվությունները      
� արտաքին և ներքին նպատակների համար,  
� վարել բոլոր հաշվապահական գործառնությունները, 
� իրականացնել գույքի վերահսկում և այլն: 

 
 

6.2 ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԸ 

 

Սույն ծրագրի իրականացման ընթացքում Ընկերությունը չի նախատեսում իր 
աշխատանքային ռեսուրսներում կատարել որևէ փոփոխություններ:  

Ստորև բերված աղյուսակում ներկայացված են Ընկերության կողմից տվյալ 
ծրագրի իրականացման համար նախատեսված աշխատանքային ռեսուրսները և դրանց 
ամսական վարձատրության չափը.   

 

ՊԱՇՏՈՆԸ Աշխատողների 
քանակը 

Աշխատավարձի չափը 
(ՀՀ դրամով) 

Ընդունման գծով պատասխանատու/ 
հաշվապահ 

1 80,000 

Ընդունման մասնագետ 1 70,000 
Պահակ 1 50,000 
Օժանդակ անձնակազմ /սեզոնային 
բանվորներ/ 

1-2 60,000 

 

Ընկերության օժանդակ անձնակազմի մեջ մտնում են սեզոնային վարձու 
բանվորները, որոնք աշխատում են 6 ամիս` հունիսից մինչև նոյեմբեր ամիսներն ընկած 
ժամանակահատվածում և պատասխանատու են արտադրանքի ընդունման, 
սորտավորման և սառնարանում համապատասխան պայմաններում/ արկղներում 
տեղադրման ու պահպանման համար: 

Սույն ծրագրի իրականացման ժամանակաշրջանում, Ընկերությունն ակնկալում է 
բարձրացնել վճարվելիք աշխատավարձերի չափը: Մասնավորապես 3-րդ տարվանից 
սկսած այն կաճի 10%-ի չափով` արտահայտված նախորդ տարիների աշխատավարձի 
գումարների համեմատ: 
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6.3 ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

Հաջորդ էջում բերվում է §ՄՇԿԱՎԱՆՔ¦ êäÀ-Ç կազմակերպչական կառուցվածքը.  
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ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ 
/սույն ծրագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար/ 

 
 
   Փայատերերի 

ընդհանուր ժողով 

 

ՏÝûñ»Ý 

Ընդունման գծով 
պատասխանատու/ 

Ñ³ßí³å³Ñ 

Պահակ 
/1/ 

´³ÝíáñÝ»ñ 
/1-2/ 

Ընդունման մասնագետ 
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7. ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ  ԾՐԱԳԻՐ 

7.1 ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ 
 

§ՄՇԿԱՎԱՆՔ¦ êäÀ-Ç կողմից առաջարկվող սույն ծրագրի հաջող 
իրականացման համար անհրաժեշտ ընդհանուր ներդրումը կազմում է 1,500,000 ՀՀ դրամ: 
Ներդրվելիք գումարը ծախսվելու է ծրագրի սկզբնական փուլում անհրաժեշտ շրջանառու 
միջոցների ձեռք բերման նպատակով, ինչպես նաև ընթացիկ ծախսերը հոգալու համար: 

 

 

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐ 
Գուման 

(ՀՀ դրամ) 

 
% 

Փոխառություն   % 

Սեփական ներդրում  1,500,000 100.00 % 
 

        ԸՆԴԱՄԵՆՐԸ 1,500,000 100.00% 
 

Ներդրված գումարի ետմարումը նախատեսվում է սկսել սույն ծրագրի երկրորդ 
տարվանից` յուրաքանչյուր տարի 500,000 ՀՀ դրամի չափով, համաձայն հետևյալ 
ժամանակացույցի: 

 

ՏԱՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԻ ՉԱՓ ԵՏՄԱՐՎԱԾ 
ԳՈՒՄԱՐ 

ՄՆԱՑՈՐԴ 

1 1,500,000 0 1,500,000 
2 0 500,000 1,000,000 
3 0 500,000 500,000 
4 0 500,000 0 

 

7.2 ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ 
 

Ընկերությունը նախատեսում է անհրաժեշտ գումարը վերցվել համայնքի 
միջոցներից և վերադարձնել ծրագրի իրականացման ընթացքում: Ներդրվելիք 
գումարների բաշխումն ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների /բերված է նաև Հավելված 3-
ում/: 

Շրջանառու միջոցների 
գնում 

Միավոր Միավորի 
արժեքը 

/ՀՀ դրամ/ 

Ներդրում 
համայնքի 

միջոցներից 
/ՀՀ դրամ/ 

Ընդամենը 
/ՀՀ դրամ/ 

Կանխավճարներ 
մթերման համար 

1 1,260,000 1,260,000 1,260,000 

Աշխատավարձ 
/արտադրական/ 

2 60,000 120,000 120,000 

Կշեռքի ձեռք բերում 1 30,000 30,000 30,000 

Հարկերի վճարներ. 
եկամտահարկ, սոց-ապ 
վճար 

 70,000 70,000 70,000 

Այլ ծախսեր 1 20,000 20,000 20,000 

Ընդամենը    1,500,000 
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8. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 
 
 

8.1 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

§ՄՇԿԱՎԱՆՔ¦ êäÀ-Ý նախատեսում է ծրագիրը սկսել 2012թ. գարնանից: Սույն 
ծրագիրը կանխատեսածից շուտ կամ ուշ սկսելու դեպքում, համապատասխանաբար ետ 
կամ առաջ կտեղափոխվեն ֆինանսական կանխատեսումներըª հաշվի առնելով 
Ընկերության գործունեության սեզոնային բնույթը: 

Հաշվարկները կատարված են ՀՀ դրամով: Ընկերության ֆինանսական ծրագիրն 
ամփոփում է հետևյալ կանխատեսված ֆինանսական հաշվետվությունները. 

 
1. Տարեկան Եկամտի Հաշվետվություն  

(հաշվետու ժամանակահատվածներ Տարի 1, 2, 3, 4 և 5) 
 

2. Տարեկան Դրամական Միջոցների Հոսքի Հաշվետվություն  
(հաշվետու ժամանակահատվածներ Տարի 1, 2, 3, 4 և 5) 

 
3. Ներդրումային ծրագիր 

 
ՎԱՃԱՌՔ 

 
Ընկերության վաճառքի ծավալները հաշվարկված են ելնելով մթերման 

կանխատեսված ծավալներից և կանխատեսված գներից (տես 4.2.2 բաժինը, Գնային 
քաղաքականություն): Տարեկան վաճառքի ծավալները ծրագրի 1-5-րդ տարիների համար 
ըստ ապրանքատեսակների խմբերի ամփոփված են հետևյալ աղյուսակում.  

                (ՀՀ դրամ) 
 Տարի 1 Տարի 2 Տարի 3 Տարի 4 Տարի 5 ԸՆԴ. 
Ð²Ø²Ê²èÜ ì²Ö²èø       
Հոն 4,000,000 4,000,000 4,200,000 4,410,000 4,851,000 21,461,000 

Մասուր 2,400,000 2,400,000 2,520,000 2,646,000 2,910,600 12,876,600 

Մոշ 3,840,000 3,840,000 4,032,000 4,233,600 4,656,960 20,602,560 

Կանաչ ընկույզ. մանր 5,400,000 5,400,000 5,670,000 5,953,500 6,548,850 28,972,350 

Կանաչ ընկույզ. խոշոր 3,600,000 3,600,000 3,780,000 3,969,000 4,365,900 19,314,900 

Տանձ 7,200,000 7,200,000 7,560,000 7,938,000 8,731,800 38,629,800 
 

ÀÜ¸²ØºÜÀ 
 

26,440,000 26,440,000 27,762,000 29,150,100 32,065,110 141,857,210 

 
Յուրաքանչյուր ապրանքախմբի մասնաբաժինն ընդհանուր վաճառքում հետևյալն է. 
 

1. Հոն 15.13% 

2. Մասուր 9.08% 

3. Մոշ 14.52% 

4. Կանաչ ընկույզ. մանր 20.42% 

5. Կանաչ ընկույզ. խոշոր 13.62% 

6. Տանձ 27.23% 

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ 100.00% 
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Տարեկան կտրվածքով նախատեսվում է վաճառքի ծավալների աճ:  Սակայն, 

գների աճ չի նախատեսվում սույն ծրագրի իրականացման ողջ ժամանակահատվածի 
համարª ենթադրելով գների վրա հավանական ազդեցություն ունեցող այլ գործոնների 
հաստատուն մնալը: Յուրաքանչյուր արտադրատեսակի համար կանխատեսված 
վաճառքի ծավալների տարեկան տոկոսային աճը նախորդ տարվա համեմատ 
ներկայացված է ստորև.          

                      (տոկոս) 
 Տարի 3 Տարի 4 Տարի 5 

Հոն 5.00% 5.00% 10.00% 

Մասուր 5.00% 5.00% 10.00% 

Մոշ 5.00% 5.00% 10.00% 

Կանաչ ընկույզ. մանր 5.00% 5.00% 10.00% 

Կանաչ ընկույզ. խոշոր 5.00% 5.00% 10.00% 

Տանձ 5.00% 5.00% 10.00% 
  
    

 
ՎԱՃԱՌՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔ /մթերում/ 
 

Ընկերության վաճառված ապրանքների ինքարժեքը հիմնականում ներառում է 
մթերման ծախսերը« որի նախատեսված ծավալները ծրագրի 1-5-րդ տարիների համար 
ըստ ապրանքատեսակների խմբերի ամփոփված են հետևյալ աղյուսակում. 

                 
(ՀՀ դրամ) 

 Տարի 1 Տարի 2 Տարի 3 Տարի 4 Տարի 5 ԸՆԴ. 
ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՎԱՃԱՌՔ       

Հոն 3,000,000 3,000,000 3,150,000 3,307,500 3,638,250 16,095,750 

Մասուր 1,800,000 1,800,000 1,890,000 1,984,500 2,182,950 9,657,450 

Մոշ 3,000,000 3,000,000 3,150,000 3,307,500 3,638,250 16,095,750 

Կանաչ ընկույզ. մանր 3,600,000 3,600,000 3,780,000 3,969,000 4,365,900 19,314,900 

Կանաչ ընկույզ. 
խոշոր 2,700,000 2,700,000 2,835,000 2,976,750 3,274,425 14,486,175 

Տանձ 4,800,000 4,800,000 5,040,000 5,292,000 5,821,200 25,753,200 

 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 
 18,900,000 18,900,000 19,845,000 20,837,250 22,920,975 101,403,225 

 
 
Յուրաքանչյուր ապրանքախմբի մասնաբաժինն ընդհանուր վաճառքում հետևյալն է. 
 

1. Հոն 15.87% 

2. Մասուր 9,52% 

3. Մոշ 15,87% 

4. Կանաչ ընկույզ. մանր 19,05% 

5. Կանաչ ընկույզ. խոշոր 14,29% 

6. Տանձ 25,40% 

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ 100.00% 
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Տարեկան կտրվածքով նախատեսվում է մթերման ծավալների աճ:  Սակայն, գների 
աճ չի նախատեսվում սույն ծրագրի իրականացման ողջ ժամանակահատվածի համարª 
ենթադրելով գների վրա հավանական ազդեցություն ունեցող այլ գործոնների 
հաստատուն մնալը: Յուրաքանչյուր արտադրատեսակի համար կանխատեսված 
մթերման ծավալների տարեկան տոկոսային աճը նախորդ տարվա համեմատ 
ներկայացված է ստորև.                

                    (տոկոս) 
 Տարի 3 Տարի 4 Տարի 5 

Հոն 5.00% 5.00% 10.00% 

Մասուր 5.00% 5.00% 10.00% 

Մոշ 5.00% 5.00% 10.00% 

Կանաչ ընկույզ. մանր 5.00% 5.00% 10.00% 

Կանաչ ընկույզ. խոշոր 5.00% 5.00% 10.00% 

Տանձ 5.00% 5.00% 10.00% 

  
 

 

ԾԱԽՍԵՐ ԵՎ ՀԱՐԿԵՐ 
 

Ընկերության ընդհանուր ընթացիկ ծախսերն ու վճարվելիք հարկերը 
կանխատեսված սույն ծրագրի 1-5-րդ տարիների համար ամփոփված են հետևյալ 
աղյուսակում.                

(ՀՀ դրամ) 
 Տարի 1 Տարի 2 Տարի 3 Տարի 4 Տարի 5 

ԾԱԽՍԵՐ ԵՎ ՀԱՐԿԵՐ      

Աշխատավարձ /վարչական/ 1,400,000 1,400,000 1,540,000 1,694,000 1,863,400 

Աշխատավարձ /արտադրական/ 540,000 540,000 594,000 653,400 718,740 

Սառնարանի շահագործում 645,120 645,120 645,120 645,120 645,120 

Կոմունալ ծախսեր 140,000 140,000 154,000 154,000 154,000 

Կշեռքի և այլ սարքավորումների գնում 30,000  -  -  -  - 

Բնավճարների կատարում 3,660,000 3,660,000 3,843,000 3,843,000 3,843,000 

Այլ ծախսեր 70,000 70,000 84,000 84,000 84,000 

Եկամտահարկ և êáó³å վճարներ 679,000 679,000 746,900 821,590 903,749 

Շահութահարկ 75,176 81,176 61,996 83,548 186,425 
 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 7,239,296 7,215,296 7,669,016 7,978,658 8,398,434 

 
� Աշխատավարձ /վարչական/ սահմանված է վարչական աշխատակազմի համար` 

Ընդունման գծով պատասխանատու/հաշվապահ /80,000 դրամ/, Ընդունման 
մասնագետ /70,000 դրամ/, պահակ /50,000 դրամ/: Առաջին տարվա համար 
վարչական աշխատավարձը կազմում է 1,400,000 դրամ (կամ ամսեկան 200,000 
դրամ):  

 

� Աշխատավարձ /արտադրական/ սահմանված է օժանդակ անձնակազմի`  
սեզոնային բանվորների, /60,000 դրամ/ համար: Առաջին տարվա համար 
արտադրական աշխատավարձը կազմում է 540,000 դրամ:   
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� Սառնարանի շահագործման ծախսերն ընդունված է հավասար տարեկան 645,120 
դրամ կամ ամսական 92,160: Այն հաշվարկված է համաձայն 4 ԿՎտ հզորության X 
24 ժամ X 30 օր տևողությամբ չափանիշի: 

 

� Կոմունալ ծախսերն (ջուր, էլեկտրականություն, կոյուղի, աղբահանում) 
նախատեսվում է տարեկան 140,000 դրամ կամ ամսական 20,000 դրամ: 

 

� Կշեռքի և այլ սարքավորումների գնման  ծախսերն հավասար 30,000 դրամ, միայն 
առաջին տարվա համար: 

 

� Բնավճարների կատարում  հաշվարկված է համաձայն 1998թ. դեկտեմբերի 30-ի 
բնօգտագործման վճարի դրույքաչափերի մասին Հայաստանի Հանրապետության 
Կառավարության Որոշման: Համաձայն որոշման երրորդ գլխի երրորդ 
ենթակետի`”Արդյունագործական նպատակով օգտագործվող պտուղների, 
հատապտուղների և ընկուզավորների յուրաքանչյուր կիլոգրամի համար 
սահմանված է բնավճարի հետևյալ չափը` պտուղ հատապտուղներ 30 դրամ, տխիլ 
և ընկույզ 60 դրամ”:  Ծրագրի առաջին տարվա բնօգտագործման վճարի չափը 
հավասար է 3,660,000 դրամ:  

 

� Այլ ծախսերը առաջին տարվա համար կազմում են 70,000 դրամ կամ ամսական 
10,000 դրամ: 

 

Արտադրական հզորությունների օգտագործման աճին զուգահեռ, կանխատեսվում 
է ծախսերի ավելացում: Յուրաքանչյուր ծախսային հոդվածի տարեկան տոկոսային աճը 
նախորդ տարվա համեմատ ներկայացված է ստորև.           
                        (տոկոս) 

 Տարի 3 Տարի 4 Տարի 5 
Աշխատավարձ /վարչական/ 10.00% 10.00% 10.00% 

Աշխատավարձ /արտադրական/ 10.00% 10.00% 10.00% 

 
Ընկերության գործունեության վրա կիրառվող հարկերը ներառում ենª 

եկամտահարկը, սոց-ապ վճարները և շահութահարկը: Սույն ծրագրի իրականացման 
ընթացքում վճարվելիք հարկերի հաշվարկները ներկայացված են ստորև. 

                 (ՀՀ դրամ) 
 Տարի 1 Տարի 2 Տարի 3 Տարի 4 Տարի 5 

ՀԱՐԿԵՐ      

Եկամտահարկ և 
սոց-ապ վճարներ 679,000 679,000 746,900 821,590 903,749 

Շահութահարկ 75,176 81,176 61,996 83,548 186,425 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 754,176 760,176 808,896 905,138 1,090,174 
 

� Շահութահարկը հաշվարկված է °ընդամենը եկամուտից° բոլոր ծախսերը 
նվազեցված գումարի վրա, միանվագ 20.00% դրույքաչափով:   

 

� Եկամտահարկը ներառված է վճարվելիք աշխատավարձերի գումարի մեջ, 
սակայն հաշվարկը կկատարվի համաձայն. 80«000 դրամը չգերազանցող 
աշխատավարձերի վրա 10.00% և այդ գումարը գերազանցող տարբերության վրա 
20.00% դրույքաչափերով (32,500 դրամ նախնական նվազմամբ), ինչպես նաև 
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բազային աշխատավարձի 3.00%-ը (սոցապ. հատկացում/ կենսաթոշակային 
ֆոնդ): 

 

� Սոցիալական ապահովության հիմնադրամին կատարվելիք հատկացումները 
գործատուի կողմից հաշվարկված են ըստ հետևյալ համակարգիª 
 

Հատկացում..... Եթե... 

7,000 դրամ Եթե աշխատավարձը < 20,000 դրամ 
7,000 դրամ + (Աշխատավարձ –20,000 

դրամ) x 15.00% 
Եթե 20,000 դրամ < Աշխատավարձ < 100,000 

դրամ 
19,000 դրամ + (Աշխատավարձ – 100,000 

դրամ) x 5.00% 
Եթե աշխատավարձը > 100,000 դրամ 

 
� Կենսաթշակային հիմնադրամին կատարվելիք հատկացումները հաշվարկված են 

բազային աշխատավարձի վրաª 3.00% դրույքաչափով: 
 

Պարզության համար գործատուի կողմից սոցապ վճարները հաշվարկված են 35%-ի 
չափով աշխատողներին վճարած համախառն եկամուտի նկատմամբ: 
 
 
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆԵՐՀՈՍՔ 
 

Ընկերության դրամական միջոցների ներհոսքը կազմում են գործառնությունները 
և ֆինանսավորումը: Սույն ծրագրի իրականացման 1-5-րդ տարիների համար 
կանխատեսված դրամական միջոցների ներհոսքը ներկայացված է ստորև. 

          (ՀՀ դրամ) 
 Տարի 1 Տարի 2 Տարի 3 Տարի 4 Տարի 5 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ 
ՆԵՐՀՈՍՔ 

     

Գործառնություններ 
26,440,000 

      
26,440,000  

       
27,762,000  

       
29,150,100  

          
32,065,110  

Ֆինանսավորում        1,500,000  0 0 0 0 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 
     27,940,000 

      
26,440,000  

       
27,762,000  

       
29,150,100  

          
32,065,110  

 

 

Դրամական միջոցների ներհոսքը գործառնություններից կազմված է զուտ վաճառքից, 
ստանալիք հաշիվներից և կանխավճարներից: 
 

� Ֆինանսական կանխատեսումներում ենթադրվում է, որ ողջ ծրագրի ընթացքում 
Ընկերությունն իրականացնելու է գործարքներ կանխիկ միջոցների ներհոսքի և 
արտահոսքի տեսքով, որը նշանակում է այլ ստանալիք հաշիվների և 
կանխավճարների բացակայություն: 

 
Դրամական միջոցների ներհոսքը ֆինանսավորումից կազմված է 1,500,000 դրամ 
սեփական ներդրումից: Սեփական ներդրումը կատարվելու է մեկ միանվագ գումարի 
տեսքով ծրագրի առաջին տարվա առաջին ամսվա ընթացքում: Այն կմարվի ծրագրի 
երկրորդ տարվանից և ամբողջովին կմարվի ծրագրի 5-րդ տարվա վերջում:   
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ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀՈՍՔ 
 

Ընկերության դրամական միջոցների արտահոսքը կազմում են 
գործառնություններն ու ֆինանսավորումը: Սույն ծրագրի իրականացման 1-5-րդ 
տարիների համար կանխատեսված դրամական միջոցների արտահոսքը ներկայացված է 
ստորև.   

(ՀՀ դրամ) 
 Տարի 1 Տարի 2 Տարի 3 Տարի 4 Տարի 5 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ 
ԱՐՏԱՀՈՍՔ 

     

Գործառնություններ 26,139,296 26,115,296 27,514,016 28,815,908 31,319,409 
Ֆինանսավորում - 500,000 500,000 500,000 - 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 26,139,296 26,615,296 28,014,016 29,315,908 31,319,409 

 
Դրամական միջոցների արտահոսքը գործառնությունների համար կազմված է 

մթերման ծախսերից, ընդհանուր և վարչական ծախսերից, հարկերի և վճարվելիք 
հաշիվների վճարումներից: 
 

� Ենթադրվում է, որ ողջ ծրագրի ընթացքում Ընկերությունն իրականացնելու է 
գործարքներ կանխիկ միջոցների ներհոսքի և արտահոսքի տեսքով, որը 
նշանակում է գնումների և ծախսերի ուղղությամբ վճարվելիք հաշիվների 
բացակայություն: 

 
Դրամական միջոցների արտահոսքը ֆինանսավորման համար կազմված է սեփական 
միջոցներից ներդրված գումարի ետմարումներից: 
 

� Սեփական ներդրումի ետմարումը նախատեսվում է սկսել ծրագրի 2-րդ 
տարվանից: 

 
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 

 
Ընկերության դրամական միջոցների սկզբնական և վերջնական հաշվեկշռային 

ցուցանիշները ծրագրի 1-5-րդ տարիների համար ամփոփված են հետևյալ աղյուսակում. 
 

(ՀՀ դրամ) 
 Տարի 1 Տարի 2 Տարի 3 Տարի 4 Տարի 5 

Դրամական միջոցների 
սկզբնական հաշվեկշիռ - 

       
1,800,704  

        
1,625,408  

         
1,373,392  

         
1,207,584  

Դրամական միջոցների 
վերջնական հաշվեկշիռ 

       
1,800,704  

        
1,625,408  

         
1,373,392  

         
1,207,584  

            
1,953,285  
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8.2 ԻՆՔՆԱԾԱԽՍԱԾԱԾԿՄԱՆ ԿԵՏԻ ìºðÈàôÌàôÂÚàôÜ 
 

Ինքնածախսածածկման դեպքում Ընկերությունը շահույթ չի ստանում և ծածկում է 
միայն գոյացած Հաստատուն և Փոփոխական ծախսերը: Բանաձևի տեսքով այն կարելի է 
արտահայտել որպես. 

 

Շահույթ = Միավորի Գին*Քանակ- ՀԾ - Քանակ*Միավորի ՓԾ 
Քանակ = ՀԾ / (Միավորի Գին – Միավորի ՓԾ) 

 

Ընդամենը ՀԾ բաղկացած են.  
 

Ծախսային հոդված ՀՀ դրամ 
Աշխատավարձ /վարչական/ 1,400,000 
Աշխատավարձ /արտադրական/ 540,000 
Աառնարանի շահագործում 645,120 
Կոմունալ ծախսեր 140,000 
Բնավճարների կատարում 3,660,000 
Այլ վճարներ 70,000 
   Եկամտահարկի և êáó-³å վճարներ 679,000 
Շահութահարկ 75,176 
Ընդամենը 7,209,296 

 

 Հաշվի առնելով, որ յուրաքանչյուր ապրանքախմբի վաճառքի մասնաբաժինը 
ընդհանուր վաճառքում հոտևյալն է.  
 

1. Հոն 15.87% 

2. Մասուր 9,52% 

3. Մոշ 15,87% 

4. Կանաչ ընկույզ. մանր 19,05% 

5. Կանաչ ընկույզ. խոշոր 14,29% 

6. Տանձ 25,40% 

      ÀÜ¸²ØºÜÀ 100.00% 
 

Ապա, կիրառելով նշված տոկոսները և համամասնորեն բաշխելով ՀԾ-ն 
ապրանքախմբերի միջև կստանանք. 

 

Ապրանքախումբ ՀԾ, 
ՀՀ դրամ 

Միավորի 
Գին, 

ՀՀ դրամ 

Միավորի 
ՓԾ, 

ՀՀ դրամ 

Ինքնածախսա-
ծածկման 
քանակ, 

կգ 

Ինքնածախսա-
ծածկման 

արժեք,  
ՀՀ դրամ 

Հոն 1,090,665 200 150 21,813 4,362,660 
Մասուր 654,399 200 150 13,088 2,617,596 
Մոշ 1,047,038 320 250 14,958 4,786,461 
Կանաչ ընկույզ. 
Մանր 1,472,398 300 200 14,724 4,417,193 
Կանաչ ընկույզ. 
Խոշոր 981,599 400 300 9,816 3,926,394 
Տանձ 1,963,197 300 200 19,632 5,889,591 
Ընդամենը 7,209,296     
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Ստորև բերված աղյուսակում ամփոփված են Ընկերության կողմից նախատեսված 

վաճառքի քանակները/գումարները և այն քանակները/գումարները, որոնք անհրաժեշտ են 
ինքնածախսածածկման ապահովման համար:  

 
Անվանում Վաճառքի 

նախատեսված 
քանակ, կգ 

Ինքնածախսա-
ծածկման քանակ, կգ 

Տարբերություն,  
կգ 

Հոն 20,000 21,813 -1,813 

Մասուր 12,000 13,088 -1,088 

Մոշ 12,000 14,958 -2,958 

Կանաչ ընկույզ. Մանր 18,000 14,724 3,276 

Կանաչ ընկույզ. Խոշոր 9,000 9,816 -0,816 

Տանձ 24,000 19,632 4,368 

 
Անվանում Նախատեսված 

վաճառքի քանակ, ՀՀ 
դրամ 

Ինքնածախսա-
ծածկման շեմ,  

ՀՀ դրամ 

Տարբերություն,  
ՀՀ դրամ 

Հոն 4,000,000 4,362,660 -362,660 
Մասուր 2,400,000 2,617,596 -217,596 
Մոշ 3,840,000 4,786,461 -946,461 
Կանաչ ընկույզ. Մանր 5,400,000 4,417,193 982,807 
Կանաչ ընկույզ. Խոշոր 3,600,000 3,926,394 -326,394 
Տանձ 7,200,000 5,889,591 1,310,409 

 
Ներկայացված աղյուսակից կարելի է եզրահանգել, որ կանաչ ընկույզի և տանձի 

վաճառքի ծավալները և գներն ապահովում են Ընկերության ինքնածախսածածկումը` 
դրամք նույնիսկ շահութաբեր են: Սակայն, ինքնածախսածածկման ապահովման համար 
հոնի, մասուրի և մոշի մթերման քանակները պետք է ավելացվեն կամ բարձրացվեն 
դրանց վաճառքի գները: 
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9. ՌԻՍԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

Գոյություն ունեն ռիսկի մի շարք գործոններ, որոնք կարող են ազդել սույն 
ծրագրով նախատեսված գործունեության վրա: Այդ գործոններից յուրաքանչյուրը կարող 
է արտացոլվել և ազդեցություն ունենալ տարբեր ձևով ու չափով: Ստորև բերված են այն 
ռիսկերն և նրանց ի հայտ գալու հավանականությունները, որոնց հետ “ՄՇԿԱՎԱՆՔ” 
ՍՊԸ-ն կարող է առնչվել պտուղ-հատապտուղների ընդունման և վաճառքի ժամանակ:  

Քաղաքական ռիսկ.  Հայաստանում մերթընդմերթ տեղի ունեցող քաղաքական 
փոփոխությունները և անկայունությունը կարող են բացասաբար անդրադառնալ 
կազմակերպության գործունեության վրա: Այնուամենայնիվ, ԱՊՀ երկրների հետ 
համեմատ Հայաստանի ներկայիս ներքին քաղաքական իրավիճակը բավականին կայուն 
է, որը զգալիորեն նվազեցնում է քաղաքական փոփոխությունների հանդես գալու 
հավանականությունը:     

Տնտեսական ռիսկ.   Հաշվի առնելով այն փաստը, որ Հայաստանի տնտեսությունը 
աստիճանաբար գնում է դեպի բարելավում և կայունացում, քիչ հավանական է, որ սույն 
ծրագրի ընթացքում “ՄՇԿԱՎԱՆՔ” ՍՊԸ-ի կողմից իրականացվող գործունեության 
հանդեպ պահանջարկի և առաջարկի մակարդակները կտրուկ նվազեն: 

Շուկայի հագեցվածության ռիսկ.  Ներկայումս տեղական շուկայում առկա են զգալի թվով 
անհատներ, սակայն հաշվի առնելով, որ “ՄՇԿԱՎԱՆՔ” ՍՊԸ-ն պատրաստվում է 
համագործակցել այդ նույն անհատների հետ` առաջարկելով նրանց որոշակի 
համագործակցության պայմաններ, իսկ Կողբ համայնքի տարածքում չկա նմանատիպ 
ընդունման այլ կետ, կարելի է ենթադրել, որ շուկայի հագեցվածության ռիսկը ցածր է:  

Մրցակցություն.  մրցակցային դաշտը ներկայումս բավականին զարգացած է: Սակայն, 
առավելությունները ներկա և ապագա մրցակիցների նկատմամբ կարող են որպես 
անխափան գործունեության երաշխիք ծառայել: Ուղղակի և անուղղակի մրցակիցների 
հետ նախատեսվում է մրցել համաձայն հատուկ մշակված ռազմավարության` հիմնվելով 
մրցակցային առավելությունների վրա: Հարկ է նշել, որ Հայաստանում ներկայումս 
գործում են մի շարք պահածոների գործարաններ, որոնց անհրաժեշտ է բարձրորակ 
հումքի մատակարարման ապահովումը: Նման պայմաններում “ՄՇԿԱՎԱՆՔ” ՍՊԸ-ն 
ճիշտ բանակցություններ վարելու և ռազմավարություն ընտրելու շնորհիվ կկարողանա 
գտնել իր ուրույն թիրախը, և սահմանելով վստահելի համագործակցության հիմունքներ, 
կկարողանա դիմակայել իր մրցակիցներին` դարձնելով մրցակցային խնդիրը 
երկրորդական:   

Մատակարարման ռիսկ.  Մատակարարման հետ կապված հիմնական ռիսկերն են տեղի 
բնակիչների հետ ժամանակին և փոխշահավետ պայմաններով պայմանագրերի կնքման 
ժամկետների շեղումը կամ ուշացումները: Այն լիովին վերահսկելի և իրագործելի է` ճիշտ 
ժամանակացույցին և նախապես պայմանավորված կանոններին հետևելու շնորհիվ: 
Սակայն, հարկ է նշել, որ նման ընդունման կետը առաջին փորձն է Հայաստանում և դեռ 
կա որոշ ոչ հստակություն “Հայանտառ”-ի հետ համագործակցության ձևի (կնքվելիք 
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պայմանագրի), վճարների և այլի վերաբերյալ: Ներկայումս համայնքի բնակիչները 
մթերված ապրանքները հանձնում են վերամշակող ընկերություններին` դրանց 
ներկայացուցիչների միջոցով, և առաջին տարիների ընթացքում կարող են լինել որոշ 
խնդիրներ բնակիչներին դեպի ընդունման կետ ուղղելու հարցում: 

Էներգետիկ ճգնաժամ.   Ներկայումս Հայաստանում էներգիայի մատակարարման հետ 
կապված բարդություններ չկան:  

Տարերային աղետներ.  Տարերային աղետները, մասնավորապես երաշտը և կարկուտը, 
համարվում են գյուղատնտեսության /անտառի ոչ բնափայտային արտադրանքի/ ոլորտի 
գրեթե միակ ռեալ ռիսկերը, որոնք կարող են իսկապես վտանգել բերքատվությունը և 
գործի հաջող լինելը: 

 

10. ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ 
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1. եկամուտների և ծախսերի հաշվետվություն` արտահայտված ՀՀ դրամով /հավելված 1/ 

    "ՄՇԿԱՎԱՆՔ" êäÀ   
       

                

  
²ÙÇëÝ»ñ   /  ²é³çÇÝ ï³ñÇ / 

 ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 
³é³çÇÝ 
ï³ñÇ 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 
»ñÏñáñ¹ 

ï³ñÇ 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 
»ññáñ¹ 
ï³ñÇ 

ÀÝ¹³Ù»Ý
Á ãáññáñ¹ 

ï³ñÇ 

ÀÝ¹³Ù»Ý
Á 

ÑÇÝ·»ñáñ
¹ ï³ñÇ 

ÀÜ¸²ØºÜ
À 

 
I V VI VII VIII IX X XI XII 

ºÏ³Ùáõï                       0.05 0.05 0.1   

Հոն         800000 2400000 800000    4000000 4000000 4200000 4410000 4851000 21461000 

Մասուր           600000 1200000 600000   2400000 2400000 2520000 2646000 2910600 12876600 

Մոշ       960000 1920000 960000      3840000 3840000 4032000 4233600 4656960 20602560 

Կանաչ ընկույզ. Մանր     5400000             5400000 5400000 5670000 5953500 6548850 28972350 

Կանաչ ընկույզ. Խոշոր     3600000             3600000 3600000 3780000 3969000 4365900 19314900 

Տանձ           3600000 3600000    7200000 7200000 7560000 7938000 8731800 38629800 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ »Ï³Ùáõï   9000000 960000 2720000 7560000 5600000 600000  26440000 26440000 27762000 29150100 32065110 
14185721

0 

Ì³Ëë»ñ                               

Մթերում.                         

Հոն         600000 1800000 600000    3000000 3000000 3150000 3307500 3638250 16095750 

Մասուր           450000 900000 450000   1800000 1800000 1890000 1984500 2182950 9657450 

Մոշ       750000 1500000 750000      3000000 3000000 3150000 3307500 3638250 16095750 

Կանաչ ընկույզ. Մանր     3600000             3600000 3600000 3780000 3969000 4365900 19314900 

Կանաչ ընկույզ. Խոշոր     2700000             2700000 2700000 2835000 2976750 3274425 14486175 

Տանձ           2400000 2400000    4800000 4800000 5040000 5292000 5821200 25753200 
²ßË³ï³í³ñÓ 
/í³ñã³Ï³Ý/     200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 1400000 1400000 1540000 1694000 1863400 7897400 
²ßË³ï³í³ñÓ 
/³ñï³¹ñ³Ïան/     120000 60000 60000 120000 120000 60000   540000 540000 594000 653400 718740 3046140 
Աառնարանի 
շահագործում     92160 92160 92160 92160 92160 92160 92160 645120 645120 645120 645120 645120 3225600 

ÎáÙáõÝ³É Í³Ëë»ñ     20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 140000 140000 154000 154000 154000 742000 
Կշեռքի և այլ 
սարքավորումների 
գնում     30000             30000         30000 
Բնավճարների 
կատարում     1620000 90000 300000 900000 660000 90000  3660000 3660000 3843000 3843000 3843000 18849000 

²ÛÉ Í³Ëë»ñ     10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 70000 70000 84000 84000 84000 392000 
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   Եկամտահարկի և 
êáó-³å վճարներ    112000 91000 91000 112000 112000 91000 70000 679000 679000 746900 821590 903749 3830239 

Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏ                   75176 81176 61996 83548 186425 488321 

Ð³ñÏíáÕ ß³ÑáõÛÃ   495840 -353160 -153160 705840 485840 -413160 -392160 375880 405880 309980 417740 932126 2441606 

¼áõï  »Ï³Ùáõï 
          
-    

              
-    

     
495,840  

     
(353,16
0) 

     
(153,160
) 

      
705,840  

       
485,840  

    
(413,160) 

   
(392,160) 300704 324704 247984 334192 745701 1953285 
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2. կանխատեսվող դրամական միջոցների շարժի հաշվետվություն` արտահայտված ՀՀ դրամով /հավելված 2/ 
"ՄՇԿԱՎԱՆՔ" êäÀ 

              

  

²ÙÇëÝ»ñ   /  ²é³çÇÝ ï³ñÇ / ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 
³é³çÇÝ 
ï³ñÇ 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 
»ñÏñáñ¹ 

ï³ñÇ 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 
»ññáñ¹ 
ï³ñÇ 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 
ãáññáñ¹ 
ï³ñÇ 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 
ÑÇÝ·»ñáñ¹ 

ï³ñÇ 
ÀÜ¸²ØºÜÀ 

V VI VII VIII IX X XI XII 

¸ñ³ÙÇ Ý»ñÑáëù                             

ì³×³éù                         

Հոն 
               
-    

                   
-    

                  
-    

       
800,000  

      
2,400,000  

       
800,000                 -                   -    

       
4,000,000  

        
4,000,000  

         
4,200,000  

         
4,410,000  

            
4,851,000  

        
21,461,000  

Մասուր 
               
-    

                   
-    

                  
-    

               
-    

         
600,000  

    
1,200,000  

       
600,000                 -    

       
2,400,000  

        
2,400,000  

         
2,520,000  

         
2,646,000  

            
2,910,600  

        
12,876,600  

Մոշ 
               
-    

                   
-    

         
960,000  

    
1,920,000  

         
960,000  

               
-                   -                   -    

       
3,840,000  

        
3,840,000  

         
4,032,000  

         
4,233,600  

            
4,656,960  

        
20,602,560  

Կանաչ ընկույզ. 
Մանր 

               
-    

        
5,400,000  

                  
-    

               
-    

                 
-    

               
-                   -                   -    

       
5,400,000  

        
5,400,000  

         
5,670,000  

         
5,953,500  

            
6,548,850  

        
28,972,350  

Կանաչ ընկույզ. 
Խոշոր 

               
-    

        
3,600,000  

                  
-    

               
-    

                 
-    

               
-                   -                   -    

       
3,600,000  

        
3,600,000  

         
3,780,000  

         
3,969,000  

            
4,365,900  

        
19,314,900  

Տանձ 
               
-    

                   
-    

                  
-    

               
-    

      
3,600,000  

    
3,600,000                 -                   -    

       
7,200,000  

        
7,200,000  

         
7,560,000  

         
7,938,000  

            
8,731,800  

        
38,629,800  

ê»÷³Ï³Ý 
Ý»ñ¹ñáõÙ   

        
1,500,000              

       
1,500,000      

                    
-    

                       
-    

          
1,500,000  

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ¹ñ³ÙÇ 
Ý»ñÑáëù   

      
10,500,000  

         
960,000  

    
2,720,000  

      
7,560,000  

    
5,600,000  

       
600,000                 -    

     
27,940,000  

      
26,440,000  

       
27,762,000  

       
29,150,100  

          
32,065,110  

       
143,357,210  

                              
¸ñ³ÙÇ 
³ñï³Ñáëù                             
Կանխավճարներ 
մթերման գծով 

               
-    

        
1,260,000  

         
150,000  

       
420,000  

      
1,080,000  

       
780,000  

         
90,000                 -    

       
3,780,000  

        
3,780,000  

         
3,969,000  

         
4,167,450  

            
4,584,195  

        
20,280,645  

Վերջնավճար 
մթերման գծով     

      
5,040,000  

       
600,000  

      
1,680,000  

    
4,320,000  

    
3,120,000  

      
360,000  

     
15,120,000  

      
15,120,000  

       
15,876,000  

       
16,669,800  

          
18,336,780  

        
81,122,580  

Þ»ÝùÇ Ï³åÇï³É 
í»ñ³Ýáñá·áõÙ                                   -                       -    

                    
-    

                    
-    

                       
-                         -   

²ßË³ï³í³ñÓ 
/í³ñã³Ï³Ý/ 

               
-    

          
200,000  

         
200,000  

       
200,000  

         
200,000  

       
200,000  

       
200,000  

      
200,000  

       
1,400,000  

        
1,400,000  

         
1,540,000  

         
1,694,000  

            
1,863,400  

          
7,897,400  

²ßË³ï³í³ñÓ 
/³ñï³¹ñ³Ïան/ 

               
-    

          
120,000  

           
60,000  

         
60,000  

         
120,000  

       
120,000  

         
60,000                 -    

          
540,000  

           
540,000  

            
594,000  

            
653,400  

               
718,740  

          
3,046,140  

Աառնարանի 
շահագործում 

               
-    

            
92,160  

           
92,160  

         
92,160  

           
92,160  

         
92,160  

         
92,160  

        
92,160  

          
645,120  

           
645,120  

            
645,120  

            
645,120  

               
645,120  

          
3,225,600  

ÎáÙáõÝ³É Í³Ëë»ñ 
               
-    

            
20,000  

           
20,000  

         
20,000  

           
20,000  

         
20,000  

         
20,000  

        
20,000  

          
140,000  

           
140,000  

            
154,000  

            
154,000  

               
154,000  

             
742,000  

Կշեռքի և այլ 
սարքավորումների 
գնում 

               
-    

            
30,000              30000                    -    

                    
-    

                    
-    

                       
-    

               
30,000  

Բնավճարների 
կատարում 

               
-    

        
1,620,000  

           
90,000  

       
300,000  

         
900,000  

       
660,000  

         
90,000                 -    3660000 

        
3,660,000  

         
3,843,000  

         
3,843,000  

            
3,843,000    

²ÛÉ Í³Ëë»ñ 
               
-    

            
10,000  

           
10,000  

         
10,000  

           
10,000  

         
10,000  

         
10,000  

        
10,000  

            
70,000  

             
70,000  

              
84,000  

             
84,000  

                 
84,000  

             
392,000  
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   Եկամտահարկի 
և êáó-³å 
վճարներ 

               
-    

          
112,000  

           
91,000  

         
91,000  

         
112,000  

       
112,000  

         
91,000  

        
70,000  

          
679,000  

           
679,000  

            
746,900  

            
821,590  

               
903,749  

          
3,830,239  

   Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏ               
        
75,176  

            
75,176  

             
81,176  

              
61,996  

             
83,548  

               
186,425  

             
488,321  

   ê»÷³Ï³Ý 
Ý»ñ¹ñÙ³Ý 
·áõÙ³ñÇ  Ù³ñáõÙ                                   -    

           
500,000  

            
500,000  

            
500,000    

          
1,500,000  

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ¹ñ³ÙÇ 
³ñï³Ñáëù 

               
-    

        
3,464,160  

      
5,753,160  

    
1,793,160  

      
4,214,160  

    
6,314,160  

    
3,773,160  

      
827,336  

     
26,139,296  

      
26,615,296  

       
28,014,016  

       
29,315,908  

          
31,319,409  

       
141,403,925  

                              
êÏ½µÝ³Ï³Ý 
¹ñ³Ù³Ï³Ý 
Ñ³ßí»ÏßÇé 

               
-    

                   
-    

      
7,035,840  

    
2,242,680  

      
3,169,520  

    
6,515,360  

    
5,801,200  

   
2,628,040                    -    

        
1,800,704  

         
1,625,408  

         
1,373,392  

            
1,207,584  

          
6,007,088  

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ¹ñ³ÙÇ 
Ý»ñÑáëù 

               
-    

      
10,500,000  

         
960,000  

    
2,720,000  

      
7,560,000  

    
5,600,000  

       
600,000                 -    

     
27,940,000  

      
26,440,000  

       
27,762,000  

       
29,150,100  

          
32,065,110  

       
143,357,210  

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ¹ñ³ÙÇ 
³ñï³Ñáëù 

               
-    

        
3,464,160  

      
5,753,160  

    
1,793,160  

      
4,214,160  

    
6,314,160  

    
3,773,160  

      
827,336  

     
26,139,296  

      
26,615,296  

       
28,014,016  

       
29,315,908  

          
31,319,409  

       
141,403,925  

ì»ñçÝ³Ï³Ý 
¹ñ³Ù³Ï³Ý 
Ñ³ßí»ÏßÇé 

               
-    

        
7,035,840  

      
2,242,680  

    
3,169,520  

      
6,515,360  

    
5,801,200  

    
2,628,040  

   
1,800,704  

       
1,800,704  

        
1,625,408  

         
1,373,392  

         
1,207,584  

            
1,953,285  

          
7,960,373  
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3. Ներդրումների ծրագիր` արտահայտված ՀՀ դրամով /հավելված 3/ 
"ՄՇԿԱՎԱՆՔ" êäÀ 
 

       

    

Միավորներ Մեկ 
միավորի 
արժեքը   
/դրամ/ 

Փոխառություն 
/դրամ/ 

Սեփական 
ներդրում/դրամ/ 

Ընդամենը 
/դրամ/ 

Շրջանառու միջոցների գնում           

Կանխավճարներ մթերման 
գծով   1 1,260,000   

           
1,260,000  

     
1,260,000  

Հիմնական միջոցների գնում                             -                    -   

Սարքավորումների ձեռք բերում 
               1  

               
30,000                  30,000  

          
30,000  

Աշխատավարձ /արտադրական/ 
1 120,000   

              
120,000  

        
120,000  

Այլ ծախսեր 
1 

               
20,000                  20,000  

          
20,000  

   Եկամտահարկի և Սոց-ապ վճարներ 
1 

               
70,000                   70,000  

          
70,000  

                           -   

Ընդամենը 
                           -   

           
1,500,000 

     
1,500,000  
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