




ՍՊԱՌՈՂ
տեղեկատվական, վերլուծական,
խորհրդատվական պարբերական

Հիմնադիր և հրատարակիչ`
ԱՆՆԱ Սպառողների ազգային ասոցիացիա

ՄԵԼԻՏԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Գլխավոր խմբագիր

ՍԱՄՎԵԼ ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ
Գործադիր տնօրեն

ՆԱՐԻՆԵ ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆ
Խմբագիր

ԼԻԱ ՕՍԻՊՅԱՆ
Սննդամթերքի անվտանգության վերլուծության
պատասխանատու, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս,
Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

ՌՈՒԲԵՆ ՀԱՅԹՅԱՆ
Ասոցիացիայի փոխնախագահ, մարքեթինգի
և մոնիթորինգային հետազոտությունների
պատասխանատու, սննդի ապահովման
ծառայությունների սերտիֆիկացման փորձագետ, սննդի 
որակի աուդիտոր

ԼԵՎՈՆ ԱՃԵՄՅԱՆ
Գյուղմթերքների որակի վերլուծության
պատասխանատու, Կենսաբանական գիտությունների
թեկնածու, Էկոլոգիայի միջազգային ակադեմիայի
անդամ

ԱՆՆԱ ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ
Ասոցիացիայի արտաքին և ներքին
հարաբերությունների գծով փոխնախագահ, փորձագետ

ՀԱՍՄԻԿ ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ
Հայաստանի սպառողների ազգային ակադեմիա
ԻԱՄ արտաքին և ներքին հարաբերությունների գծով
փոխնախագահ, PR մասնագետ

ՌՈԶԱԼԻԱ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Լաբորատորիաների գծով փորձագետ, 
միս-մսամթերքի մասնագետ

ՎԱՐԴՈՒՀԻ ՄԵԼԻՔՅԱՆ
Ասոցիացիայի գլխավոր փորձագետ, 
Տնտեսագիտության թեկնածու

ԱՍՏՂԻԿ ՓԵՓՈՅԱՆ  
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի 
Սննդագիտության և կենսատեխնոլոգիաների 
ԳՀԻ «Կենդանական ծագման հումքի 
և մթերքի վերամշակման տեխնոլոգիայի» 
ու «Սննդի անվտանգության և կենսատեխնոլոգիայի» 
բաժինների վարիչ, Կենսաբանական 
գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

ԺԵՆՅԱ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Ալկոհոլային և ոչ ալկոհոլային խմիչքների որակի
վերլուծության պատասխանատու,
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու

ԱԻԴԱ ԻՍԿՈՅԱՆ
Իրավախորհրդատու, ԵՊՀ Իրավաբանական
ֆակուլտետի Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի
վարիչ, պրոֆեսոր

ԱՂԱՎՆԻ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆւ, 
Լրագրող

ԳԵՂԱՄ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Դիզայներ

ԱՐԵՎԻԿ ՊԱՊԻԿՅԱՆ
Լուսանկարիչ

ՍՊԱՌՈՂ
տեղեկատվական, վերլուծական,

խորհրդատվական պարբերականի

խմբագրական խորհուրդ

ՀԱՅՐԱՊԵՏ ԳԱԼՍՏՅԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, Բժշկական գիտությունների

դոկտոր, պրոֆեսոր

ԻՐԻՆԱ ՎԻՆՈԳՐԱԴՈՎԱ

Սպառողների ազգային ասոցիացիայի

պատվավոր անդամ

ՎԻԼԵՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս,

Բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

ՌՈՒԲԵՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ բնական գիտությունների բաժանմունքի

ակադեմիկոս-քարտուղար

ԱՐՄԵՆ ՂԱԶԱՐՅԱՆ

Բժիշկ-ճառագայթաբան,

Բժշկական գիտությունների դոկտոր

ԹԱԹՈՒԼ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ

Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր

ԵՐԵՄ ՉԱԽՈՅԱՆ

Հայաստանի սպառողների ազգային ակադեմիա ԻԱՄ

նախագահության անդամ

ԴԱՎԻԹ ՕՀԱՆՅԱՆ

Հայաստանի սպառողների ազգային ակադեմիա ԻԱՄ

պատվավոր անդամ,

Տնտեսագիտության թեկնածու

ԱՐՍԵՆ ՂԱԶԱՐՅԱՆ

Հայաստանի Արդյունաբերողների և գործարարների

(գործատուների) միության նախագահ

ՑՈԼՎԱՐԴ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

Հայաստանի վաճառականների միության նախագահ

ԿԱՌԼԵՆ ԱԴԱՄՅԱՆ

ՌԴ Չափագիտության ակադեմիայի ակադեմիկոս,

ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ

ԳԱԳԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Հայաստանի սպառողների ազգային ակադեմիա 

ԻԱՄ պատվավոր անդամ

ԿԱՐԻՆԵ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու

ԴՈՐԱ ՍԱՔՈՒԼՅԱՆ

Մոնրեալի ՄաքԳիլ համալսարանի դասախոս, դոկտոր,

պրոֆեսոր
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Սպառողների ազգային ասոցիացիայի «50 լավագույն արտադրողներ» 
ծրագրի շրջանակում 2021 թ. երկրորդ եռամսյակում կատարված ուսումնա-
սիրությունները դարձյալ վերաբերում են հացաբուլկեղենի, ալրային և շա-
քարային հրուշակեղենի, կաթնամթերքի, հյութերի և ըմպելիքների, պաղ-
պաղակի, մսամթերքի, թռչնամսի և ձվի, ոգելից և ոչ ոգելից խմիչքների, խո-
հարարական կիսապատրաստվածքների, հանրային սննդի, նաև բուսական 
և կենդանական յուղերի արտադրման և իրացման ոլորտներին: 

Այս եռամսյակ ուսումնասիրվել են մոտ 352 մեծ ու փոքր առևտրային կազ-
մակերպություն և երկու տասնյակից ավելի սննդի արտադրական ձեռնար-
կություն: 

Այս ոլորտը շարٳնակٳմ է մնալ Սպա-
ռողների ազգային ասոցիացիայի ٳշադրٳ-
թյան կենտրոնٳմ: Պատճառն աղաղակող 
թերٳթյٳններն են, մասնավորապես՝ 
խորհրդային ժամանակներից մնացած 
пересортница երևٳյթը, երբ արտադրٳթյան 
ընթացքٳմ օգտագործվٳմ են տարբեր տե-
սակի ալյٳրներ, ինչի մասին չի մակնշվٳմ, 
փոխարենն արտադրողն ٳնենٳմ է մեծ քա-
նակով ստվերային եկամٳտներ: Սրան զٳ-
գահեռ շարٳնակվٳմ է իրացվել անհայտ 
ծագման հաց ٳ հացաբٳլկեղեն՝ չմակնշված 
արտադրողի, ալյٳրի տեսակի, հացի քաշի 
 թյան մասին (60-70 տոկոս): Իٳխոնավ ٳ

ՀԱՑԱԲؤԼԿԵՂԵՆԻ, ԱԼՐԱՅԻՆ ԵՎ ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ ՀՐؤՇԱԿԵՂԵՆԻ ԱՐՏԱԴՐؤؤՆ



դեպ, այս մասին երբեմն տեղյակ չի լինٳմ ան-
գամ վաճառողը:

Նման թերٳթյٳնները պարբերաբար լٳ-
սաբանվٳմ են ԶԼՄ-ների և ՍՊԱՌՈՂ ամ-
սագրի միջոցով, որտեղ ներկայացվٳմ են 
տվյալներ անբարեխիղճ արտադրողների և 
նրանց գործٳնեٳթյան բացթողٳմների մա-
սին:

Որոշ արտադրամասեր գործٳմ են հա-
կասանիտարական պայմաններٳմ, ոչ բոլոր 
աշխատակիցներն են ժամանակին բٳժզն-
նٳմ անցնٳմ, և ոչ միշտ է հացաբٳլկեղենի 
տեխնոլոգիական գործընթացն իրականաց-
վٳմ համապատասխան որակավորٳմ ٳնե-

ցող մասնագետների կողմից: Հաճախ նաև 
ձեռք բերված հٳմքը չի ٳնենٳմ համապա-
տասխանٳթյٳնը հավաստող փաստա-
թٳղթ:

Հիշյալ թերացٳմներով շարٳնակٳմ են 
գործել «Գեղամ Մٳրադյան», «Հեկտոր Ման-
վելյան», «Միրաժ», «Ալվարդ Մարգարյան», 
«Վարդան և Մոնիկա», «Էդուարդ Մինա-
սյան», «Նիկոլայ Մելքոնյան», «Արմեն Հով-
հաննիսյան», «Վարազդատ Մանٳկյան», 
«Տորթեր Մարինայից», «Էմ ընդ Կա», «Արմի-
նաշող», «Կեսգիշեր», «Նրբիկ թրեյդ», «Ար-
թٳր Այվազյան» և այլ ընկերٳթյٳններ: 

ԳՐԱՆԴ ՔԵՆԴԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Գրանդ Քենդի»  ընկերությունը շա-

քարային և ալրային հրուշակեղենի ար-
տադրության ոլորտում առաջատար է: 
Այս ընկերության շոկոլադային ապրան-
քատեսականին ևս համարվում է լավա-
գույններից: Նա տարածաշրջանում շո-
կոլադի հումք կակաո ռունդերի ներ-
կրողն է: 

 «Գրանդ Քենդի» ընկերության տե-
սականին ներառում է ավելի քան 400 ա-
նուն արտադրատեսակ, այդ թվում՝ սե-
րուցքային, շոկոլադե, մրգային և այլ 
բնական հավելումներով պաղպաղակ-
ներ: Մեծ պահանջարկ ունեն հատուկ 
տոնական միջոցառումների համար նա-
խատեսված պաղպաղակե տորթերը: 
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«Գրանդ Քենդիի» խմորեղենների տե-
սականին ներառում է մրգային, մեղ-
րային, ընկուզային և շոկոլադե հավե-
լումներով ավանդական տորթեր, քա-
շային և հատային խմորեղեն: Արտադր-
ման ընթացքում օգտագործվում է բա-
ցառապես բնական թարմ  հումք՝ սե-

րուցքային կարագ, բարձրորակ ալյուր, 
հատընտիր ընկուզեղեն, թարմ հավ-
կիթ, մեղր, թարմ մրգեր, բնական շոկո-
լադ, կակաո փոշի և այլն: Հատուկ հան-
դիսությունների համար առաջարկվում 
են «Ֆուրշեթ» հավաքածուները:

Հայկական շուկայում լավագույնն են 
«Գրանդ Քենդիի» կարամելի տեսակա-
նին (սառնաշաքարային, մրգային, կաթ-
նային, ընկուզային, շոկոլադապատ և 
այլն), դրաժեի տեսականին (շոկոլադա-
պատ և շաքարային ջնարակով պատ-
ված), շոկոլադե ջնարակով պատված 
մրգերի չրերը, պրալինե, վաֆլե և կրե-
մային շոկոլադե կոնֆետները, կոնֆետ-
ների ընտրանին, շոկոլադե սալիկները` 
պատրաստված բարձրորակ կակաո-
հումքից և բնական զանազան հավե-
լումներից, դառը շոկոլադե սալիկների 
տեսականին՝ 60, 70 և 80 տոկոս կակաո 
մթերքի պարունակությամբ:

Ժամանակակից տեխնոլոգիաներով 
և իտալական սարքավորումներով հա-
գեցած արտադրամասում արտադր-
վում է սուրճ, որի համար, որպես հումք, 
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օգտագործվում են արաբիկա և ռո-
բուստա սուրճերի ամենաբարձրորակ 
տեսակները: Ընկերությունն արտադ-
րում է նաև սառը սուրճ և 3 տեսակի սա-
ռը թեյ՝ դասական սև, կիտրոնով և դեղ-
ձի համով:

«Գրանդ Քենդիի» արտադրությունը 
սերտիֆիկացված է ISO 9001:2015 ո-
րակի կառավարման և ISO 22000:2005 
սննդի անվտանգության կառավար-
ման չափանիշերով: Ընկերության ար-
տադրանքի առավելությունն ու բարձր 
որակի գրավականը բացառապես բնա-
կան հումքն է: Այն մանրազնին ստուգ-
ման է ենթարկվում նրա կենտրոնա-
կան լաբորատորիայում, որը հավաս-

տագրված է ՀՍՏ ISO 17025:2005 
ստանդարտի համաձայն: 2019 թ. ըն-
կերությունը սերտիֆիկատ է ստացել 
նաև սննդի արտադրանքի անվտան-
գ ո ւ թ յ ա ն  կ ա ռ ա վ ա ր մ ա ն  F S S C 
22000V4.1. ստանդարտներին համա-
պատասխան: 

«Գրանդ Քենդին» լայնորեն սպառ-
վում է սեփական առաքման մանրամե-
ծածախ ցանցի միջոցով արտադ-
րանքն առաքելով հանրապետության 
7500 առևտրի կետեր: Գործում է 22 
ֆիրմային խանութ, ինչի շնորհիվ ըն-
կերության արտադրանքը միշտ թարմ 
է հասնում սպառողին: 

ԱՇՏԱՐԱԿ-ԿԱԹ ԱՊՐԱՆՔԱՆԻՇ 

Ամռան մոտենալٳ հետ սկսվٳմ է 

պաղպաղակի եղանակը: «Աշտարակ-

Կաթ» ապրանքանիշն առաջարկٳմ է ա-

ռանց կոնսերվանտների պաղպաղակ: 

Այս տարի «Աշտարակ-Կաթը» որո-

շեց իր սպառողին մատٳցել անակնկալ-

ներ: Օգտվելով մեր պաղպաղակներից՝ 

դٳք ոչ միայն կզովանաք շոգ եղանակին, 

այլև հնարավորٳթյٳն կٳնենաք շահելٳ 

բազմաթիվ նվերներ՝ Kia Rio մակնիշի մե-

քենա, հեռախոս, հեծանիվ, ինքնագլոր, 

գնդակ, տիկնիկ: 

Մեր հոգատարٳթյան, ջանասիրٳ-

թյան և աշխատասիրٳթյան շնորհիվ կա-

րողանٳմ ենք բավարարել ամենաքմա-

հաճ հաճախորդին:

ԿԱԹ-ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԱԹ-ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔԻ ԱՐՏԱԴՐؤؤՆ

Այս ոլորտն էլ համարվٳմ է ռիսկային, 
քանի որ վերջին շրջանٳմ պարբերաբար 
կաթնայٳղի փոխարեն օգտագործվٳմ է բٳ-
սական յٳղ, մակնշٳմը լիարժեք չի կատար-
վٳմ՝ մոլորեցնելով սպառողին: Հաճախ թթ-
վասերի վրա նշվٳմ է թթվասերային ար-
տադրանք, ինչը որոշ չափով նաև Ստան-
դարտների ազգային ինստիտٳտի մեղքն է, 
որը, գրանցելով տվյալ ապրանքատեսակի 
տեխնիկական պայմանները, չի փորձٳմ հս-
տակեցնել ապրանքի անվանٳմը: Այս դեպ-
քٳմ պետք է բացառել անվան ٳ փաթեթա-
վորման միանմանٳթյٳնը: Սա նշանակٳմ 
է, որ ապրանքները պիտի տարբերվեն ոչ մի-
այն անٳնով, այլև փաթեթավորմամբ, հատ-
կապես գٳյնով: Այսօր արդեն մեծ վաճա-

ռասրահներٳմ նմանատիպ ապրանքները 
ներկայացվٳմ են տարբեր դարակաշարե-
րٳմ, սակայն դա էլ հստակ հٳշٳմ չէ սպա-
ռողներին: Հաշվի առնելով հիշյալ մտահո-
գٳթյٳնները՝ այս եռամսյակ լավագٳյնների 
շարքից դٳրս է մնացել ոլորտի առաջատար 
ընկերٳթյٳններից մեկը, որի գործٳնեٳ-
թյանն առավել մանրամասն կանդրադառ-
նանք ավելի ուշ:

Այս ոլորտٳմ Սպառողների ազգային ա-
սոցիացիայի մասնագետների կատարած մշ-
տադիտարկման արդյٳնքներով ըստ իրաց-
ման ծավալների լավագٳյն տասնյակٳմ կա-
յٳն տեղ են զբաղեցնٳմ հետևյալ ընկերٳ-
թյٳնները

џ Աշտարակ-Կաթ ապրանքանիշ, 
џ Չանախ,

џ Բանդիվան կաթ:
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ՉԱՆԱԽ  ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 
«Չանախ» ընկերٳթյٳնն արտադրٳ-

թյٳնն իրականացնٳմ է եվրոպական հոս-
քագծերով և սպառողին մշտապես ներկայա-

նٳմ է սննդարար և առողջարար կաթնամ-
թերքի մեծ տեսականիով՝ մածٳն, կաթնա-
շոռ, կաթ, թան, թթվասեր և այլն, որոնք հա-
մապատասխանٳմ են Ստանդարտների ազ-
գային ինստիտٳտի սերտիֆիկացման և լա-
բորատոր փորձաքննٳթյան չափանիշերին: 
Ընկերٳթյٳնը մեծ պատասխանատվٳ-
թյամբ է վերաբերվٳմ մակնշման գործընթա-
ցին:

«Չանախն» արտադրٳմ է «Նանե» ապ-
րանքանիշով ացիդոֆիլային մածٳն, կեֆիր 
և «Անٳշիկ» ապրանքանիշով մածٳն ٳ թթ-
վասեր, տարբեր յٳղայնٳթյամբ կաթնաշո-
ռեր և հերմետիկ փաթեթավորմամբ կաթ: 

Ընկերٳթյٳնը մշտապես հորդորٳմ է 
կաթնամթերք գնելիս ٳշադրٳթյٳն դարձնել 
պահպանման պայմաններին, պիտանիٳ-
թյան ժամկետին և բաղադրٳթյանը:

ԲԱՆԴԻՎԱՆ ԿԱԹ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 
«Բանդիվան կաթ» ընկերٳթյٳնն իր ապ-

րանքատեսականին գնելٳց առաջ ընձեռٳմ է 
համտեսելٳ հնարավորٳթյٳն։ Այս ընկերٳ-
թյٳնը, որի նպատակն է ապահովել սպառո-
ղին բարձրակարգ կաթնամթերքով, միակն է 
Հայաստանٳմ, որ պանիր է արտահանٳմ Իս-
րայել։

 «Բանդիվան կաթի» տեսականին մեծ է ٳ 
բազմազան՝ խնոցٳ կարագ, պանիրների 
լայն տեսականի պաստերիզացված կաթ, թթ-
վասեր, կաթնաշոռ, մածٳն։ Տեսականին կա-
րելի է ձեռք բերել նաև առցանց պատվիրելٳ 
միջոցով: 

Ընկերٳթյٳնն իր հարազատ գյٳղٳմ 

հիմնել է խոզաբٳծական և կովաբٳծական 
ֆերմաներ, կաթնամթերքի և պանրի արտադ-
րٳթյٳն՝ ստեղծելով մեծաթիվ աշխատատե-
ղեր։ 

ՄՍԱՄԹԵՐՔԻ ԱՐՏԱԴՐؤؤՆ 

Այս ոլորտը համարվٳմ է համեմատա-
բար կայٳն, քանի որ բոլոր մոտ 4 տասնյակ 
ընկերٳթյٳններն էլ օգտագործٳմ են նٳյն 
հٳմքն ٳ բաղադրիչները և բարեխիղճ տեխ-
նոլոգիական գործընթաց իրականացնելٳ 
դեպքٳմ (հٳմքի ջլազատٳմ, ջերմային 
մշակման ռեժիմի պահպանٳմ, բաղադրիչ-
ների, հատկապես համեմٳնքների չափա-
վոր օգտագործٳմ, հավելանյٳթերի և կայٳ-
նացٳցիչների սահմանված կարգով կիրա-
ռٳմ) ٳնենٳմ են որակյալ արտադրանք:

Երկրորդ եռամսյակٳմ լավագٳյն տաս-
նյակٳմ շարٳնակٳմ են կայٳն տեղ զբա-
ղեցնել հետևյալ ընկերٳթյٳնները.

џ ԱՌԴԵԼԻԿԱՏԵՍ
џ «ԱՐՄ ՄԻԹ» 
   («Արմենիա մսամթերք» ապրանքանիշ)
џ ԲԱԲԻԿ 90 
  («Դի Ջի Միթ Ֆٳդ» ապրանքանիշ),
џ ԼؤՄԱ

џ ԲԱՐԻ ՍԱՄԱՐԱՑԻ
џ ԱԹԵՆՔ 
џ ԲԵԿՈՆ ՊՐՈԴؤԿՏ
џ ՑԱՐԻՑԻՆՈ 
  (Öàðñêèé ïðîäóêò ապրանքանիշ)
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ԱԹԵՆՔ ԸՆԿԵՐؤؤՆ
«Հայր և որդի Երիցյաններ» ընկերٳթյան 

կողմից 1993 թ. հիմնադրված «Աթենք» ընկե-
րٳթյٳնն այսօր շٳկայٳմ ներկայանٳմ է ա-
վելի քան 200 ապրանքատեսակով: 

Հավատարիմ մնալով իր արժեքներին՝ ըն-
կերٳթյٳնը տարեցտարի ավելացնٳմ է ֆիր-
մային խանٳթները, վաճառքի կետերը: Նրա 
ապրանքատեսականին հասանելի է ոչ միայն 
Երևանٳմ, այլև Հայաստանի բոլոր մարզե-
րٳմ: Հերթական 16-րդ ֆիրմային խանٳթը 
բացվել է վերջերս Էջմիածնٳմ:

Մատակարարٳմն ապահովٳմ են ա-
ռաքման բաժնի աշխատակիցները, ընկերٳ-
թյան ավտոմեքենաները, որոնք հագեցած են 
մսամթերքի թարմٳթյٳնն ٳ սանիտարահի-
գիենիկ պայմաններն ապահովող սարքավո-

րٳմներով: Ուսٳմնասիրվٳմ ٳ ներդրվٳմ 
են առավել ժամանակակից սարքավորٳմ-
ներ, գործարկվٳմ՝ նորանոր հոսքագծեր: 

ԲԱՐԻ ՍԱՄԱՐԱՑԻ ԸՆԿԵՐؤؤՆ
Մսամթերք արտադրող այս ընկերٳթյٳ-

նٳմ օգտագործվٳմ են եվրոպական և ամե-
րիկյան՝ մսի վերամշակման գերժամանակա-
կից սարքավորٳմներ, ինչպիսիք են՝ LASKA-ն, 
ALPINA-ն, HENDELMAN-ը, KREMER GREBE-ն, 
VEMAG-ը:

«Բարի Սամարացի» ընկերٳթյٳնն ար-
տադրٳմ է հٳմ-ապխտած երշիկներ, եփած-
ապխտած երշիկներ, եփած երշիկներ, նրբեր-
շիկներ, նախٳտեստներ, վակուٳմային փա-
թեթավորմամբ մսամթերք, կիսապատրաստ-
վածքներ այլն:

Ընկերٳթյٳնն անٳմ է հնարավորինը, 
որպեսզի սպառողին առաջարկի բարձրո-
րակ, համեղ և մատչելի արտադրանք: Ընկե-
րٳթյան արտադրանքի բարձր համային ո-

րակն ապահովվٳմ է շնորհիվ միջազգային 
չափանիշերին համապատասխանող գերմա-
նական և շվեյցարական ժամանակակից 
տեխնոլոգիաների:

ԲԵԿՈՆ ՊՐՈԴՈՒԿՏ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բեկոն Պրոդٳկտը» հայկական շٳկա-

յٳմ հանդես է գալիս համաշխարհային 
գաստրոնոմ մշակٳյթի լավագٳյն օրինակնե-
րով՝ պատրաստված ինչպես ավանդական, 
այնպես էլ իտալական, իսպանական, գերմա-
նական տեխնոլոգիաներով:

«Բեկոն Պրոդٳկտ» ընկերٳթյٳնն առա-
ջատարն է վերամշակված մսամթերքի շٳկա-
յٳմ և աչքի է ընկնٳմ միջազգային չափանի-
շերին համապատասխան տեխնոլոգիանե-
րով, սարքավորٳմներով և ստանդարտնե-
րով: Ընկերٳթյٳնն աշխատٳմ է ավստրիա-
կան և գերմանական սարքավորٳմներով, 
ISO 22 ստանդարտով:

«Բեկոն Պրոդٳկտ» ապրանքանիշով 
մսամթերքի տեսականին բազմազան է: Նե-
րառٳմ է եփած երշիկներ, նրբերշիկներ, սար-
դելկա, նրբախորտիկներ, եփած-ապխտած 
տավարի ֆիլե, վետչինա, խոզի մսով տեսա-
կանի, բաստٳրմա, սٳջٳխ, կիսապատ-
րաստվածքներ և այլն:
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         «ԱՐՄ ՄԻԹ» ՍՊԸ-ի ողջ տեսականին 

հավատարիմ է պետստանդարտի կողմից 

սահմանված և հաստատված անհրաժեշտ 

տեխնիկական պայմաններին:
 «ԱՐՄ ՄԻԹ» ՍՊԸ-ն սպառողին ներ-

կայանٳմ է լայն տեսականիով՝ եփած եր-
շիկներ, նրբերշիկներ, սարդելկաներ, կի-
սաապխտած երշիկներ, կիսապատրաստ-
վածքներ, ավանդական շարք, դելիկատես-
ներ, հٳմ ապխտած երշիկներ: Ընկերٳ-
թյٳնն արտադրٳմ է նաև 100 անٳն այլ ապ-
րանքատեսակ:

«ԱՐՄ ՄԻԹ» ՍՊԸ-ն կիրառٳմ է նորա-
գٳյն տեխնոլոգիաներ, ժամանակակից 

ՑԱՐԻՑԻՆՈ ԸՆԿԵՐؤؤՆ 
Öàðñêèé ïðîäóêò ապրանքանիշ 

«Ցարիցինո» ընկերٳթյٳնը շٳկայٳմ 
ներկայանٳմ է Öàðñêèé ïðîäóêò ապրանքա-
նիշով: Մսամթերքի տեսականին ներառٳմ է 
կիսաապխտած երշիկներ, հٳմ-ապխտած եր-
շիկներ, եփած երշիկներ, նրբերշիկներ, սար-
դելկա, վետչինա, բաստٳրմա, սٳջٳխ, ֆիլե 
և այլն:

 «Ցարիցինո» մսամթերքի կոմբինատի՝ 
միջազգային չափանիշերով կառٳցված ար-
տադրամասերٳմ առկա են սանիտարահիգի-
ենիկ գերազանց պայմաններ և լաբորատոր 
հսկողٳթյٳն։ 

Ընկերٳթյան արտադրանքն իրացվٳմ է 
համապատասխանٳթյան սերտիֆիկատով, 
սառնարան-ավտոմեքենաներով: Հٳմքը տեխ-

նոլոգիական մշակٳմից առաջ և հետո են-
թարկվٳմ է լաբորատոր փորձաքննٳթյան, 
իսկ տեխնոլոգիական գործընթացի բոլոր փٳ-
լերն իրականացվٳմ են ստանդարտացման 
նորմատիվ փաստաթղթերին, տեխնիկական 
հրահանգներին ٳ բաղադրագրերին համա-
պատասխան։ 

սարքավորٳմներ և արտադրٳթյան գոր-
ծընթացٳմ ընդգրկٳմ է ոլորտի լավագٳյն 
մասնագետներին: Գործարանը հագեցած է 
եվրոպական արտադրٳթյան նորագٳյն 
սարքավորٳմներով, օդափոխٳթյան հա-
մակարգով և լաբորատորիայով:

ԱՌԴԵԼԻԿԱՏԵՍ  ԸՆԿԵՐؤؤՆ 
«Առդելիկատես» ապրանքանիշով տեսա-

կանին ներառٳմ է հٳմ, եփած, ապխտած եր-
շիկների մոտ 80, մսային կիսապատրաստ-
վածքների մոտ 30 տեսակ, ինչպես նաև բաս-
տٳրմա, սٳջٳխ, սալյամի, սարդելկա, հոթ 
դոգի նրբերշիկներ և այլն: 

«Առդելիկատես» ընկերٳթյան արտադ-
րամասերٳմ պահպանվٳմ են սանիտարա-
հիգիենիկ պահանջները, աշխատակիցները 
պարտադիր հագնٳմ են աշխատանքային ար-
տահագٳստ: Գործարկվող սարքավորٳմնե-
րը, փաթեթավորման պարագաները և հավե-
լանյٳթերը հիմնականٳմ ներմٳծվٳմ են ի-
տալական, գերմանական, շվեյցարական ըն-
կերٳթյٳններից: 

Արտադրանքն իրացվٳմ է և՛ հանրապե-
տٳթյٳնٳմ, և՛ արտերկրٳմ: 

ԱՐՄ ՄԻԹ ԸՆԿԵՐؤؤՆ 

«Արմենիա մսամթերք» ապրանքանիշ
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ԼؤՄԱ  ԸՆԿԵՐؤؤՆ
«Լٳմա» ապրանքանիշով տեսականին 

բազմազան է: Գործարանٳմ արտադրվٳմ 
են հٳմ, ապխտած, եփած երշիկների տեսա-
կանի, նրբերշիկ, սարդելկա, բաստٳրմա, սٳ-
ջٳխ և այլն: Ընկերٳթյան նպատակը մեկն է՝ 
բնակչٳթյանն ապահովել որակյալ արտադ-
րանքով: 
Չնայած «Լٳմա» ընկերٳթյան արտադրա-
կան փոքր ծավալներին, նրա արտադրանքը 
որակյալ է, համեղ և մակնշմամբ բավարա-
րٳմ է օրենքով ներկայացվող պահանջները:  

ՊԱՂՊԱՂԱԿԻ ԱՐՏԱԴՐؤؤՆ 

Հայկական սպառողական շٳկայٳմ հատկա-

պես ամռան ամիսներին պաղպաղակի ոլոր-

տٳմ լավագٳյն արտադրողների շարքٳմ են.

џ Գրանդ Քենդին,
џ Pink Berry-ն,
џ Աշտարակ-Կաթ ապրանքանիշը
  (մանրամասն՝ էջ 15)։

ՓԻՆՔ ԲԵՐՐԻ ԸՆԿԵՐؤؤՆ 
«Փինք Բերրին», որ գործٳմ է 2013-ից, 

մեծ ճանաչٳմ ձեռք բերեց և հիմնադրման 
պահից գրավեց լցնովի պաղպաղակի շٳկան 
իր գերազանց, նٳրբ համով և բարձրակարգ 
սպասարկմամբ: Ընկերٳթյٳնն առաջարկٳմ 
է շٳրջ 25 տեսակի բացառապես բարձր հٳմ-
քով հատիկավոր պաղպաղակներ, որոնց 
շարքը պարբերաբար համալրվٳմ է նոր տե-
սակներով:

Որպես իր գործٳնեٳթյան հիմնական ա-
ռանցք ընդٳնելով «Լավագٳյն որակ, ինո-
վացիոն գաղափարներ» կարգախոսը՝ կարճ 
ժամանակահատվածٳմ ընկերٳթյանը հա-

ԲԱԲԻԿ 90 ԸՆԿԵՐؤؤՆ
«Դի Ջի Միթ Ֆٳդ» ապրանքանիշ

«Բաբիկ 90» մսամթերքի կոմբինատٳմ 
արտադրٳթյٳնն իրականացվٳմ է գերմա-
նական և շվեյցարական սարքավորٳմնե-
րով՝ արտադրական գործընթացٳմ մարդٳ 
միջամտٳթյٳնը հասցնելով նվազագٳյնի: 
Այստեղ խստագٳյնս պահպանٳմ են սա-
նիտարահիգիենիկ բոլոր նորմերը։ Օգտա-
գործվٳմ են ներմٳծված միս և այլ հٳմք: 
Գործարանն ٳնի լաբորատորիա, որտեղ մշ-
տապես ստٳգվٳմ են հٳմքի և պատրաս-
տի արտադրանքի որակը: 

Ձեռնարկٳթյٳնٳմ արտադրվٳմ է 
մոտ 70 տեսակի մսամթերք, որն առկա է ոչ 
միայն հայկական շٳկայٳմ, այլև արտա-
հանվٳմ է մի քանի երկրներ: «Դի Ջի Միթ 
Ֆٳդ» ապրանքանիշով մսամթերքի տեսա-

կանին ներառٳմ է վետչինա, սարդելկա, նր-
բերշիկ, սٳջٳխ, բաստٳրմա, ապխտած, ե-
փած, կիսաապխտած, հٳմ ապխտած եր-
շիկների տեսականի, ապխտած մսի տեսա-
կանի՝ ֆիլե, բٳժենինա, բեկոն, խոզի կո-
ղեր, քյաբաբի ֆարշ, սառեցրած քյٳֆթա, 
սառեցրած քյաբաբ, աղացած միս, ապխ-
տած հավ, ջերքի: 
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ՇԱՄՊԱՅՆ ԳԻՆԻՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ  
Երևանի շամպայն գինիների գործարանը 

վաղٳց դարձել է ազգային ապրանքանիշ: 
Այստեղ արտադրվٳմ են շամպայն գինինե-
րի ողջ տեսականին ֆրանսիական տեխնո-
լոգիայով՝ դասականից մինչև հավաքածٳ, 
նաև 3-15 տարվա հնացման կոնյակներ: 

Գործարանի արտադրանքը սերտիֆի-
կացված է։ Տեսականին ներառٳմ է.
џ  շամպայն (Հայկական շամպայն չոր, Հայ-

կական շամպայն կիսաչոր, Հայկական 
շամպայն կիսաքաղցր, Կարմիր խաղٳն 
գինի «Տիգրան Մեծ», Հայկական շամ-
պայն կոլեկցիոն Բրյٳտ, Հայկական շամ-
պայն Կոլեկցիոն կիսաչոր), 

џ  խաղողի գինիներ (Ֆրանս, Վայք Արենի, 
Նվարդ, Հարսանեկան, Հողի արյٳն, 
Հայկ Նահապետ (Կարմիր կիսաքաղցր և 
Սպիտակ կիսաչոր), Վերածնٳնդ, Սպի-
տակ քիշմիշ կիսաքաղցր, Սև քիշմիշ կի-
սաքաղցր),

џ  մրգապտղային սեղանի կիսաքաղցր գի-
նիներ (Նռան գինի, Մոշի գինի, Բալի գի-
նի, Ազնվամորٳ գինի, Ելակի գինի, Սև հա-
ղարջ, Միկադո (Սալորի կիսաքաղցր գի-
նի), 

џ կոնյակներ օրդինար և տեսակավոր 
(Ֆրանս 3, 5, 7, 10, 15 տարիների հնٳ-

ՈԳԵԼԻՑ  ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ  ԱՐՏԱԴՐؤؤՆ

Ոլորտի լավագٳյն տասնյակٳմ շարٳնակٳմ են կայٳն տեղ զբաղեցնել «Շամպայն 
գինիների գործարանը» և «Պռոշյանի կոնյակի գործարանը»:

ջողվեց դառնալ պաղպաղակի շٳկայի առա-
ջատարներից մեկը Հայաստանٳմ: Բնական, 
անարատ հٳմք, բարձրակարգ տեխնոլոգիա-
ներ, իտալական ժամանակակից սարքավո-
րٳմներ և յٳրահատٳկ փաթեթավորٳմ, ար-
դյٳնքٳմ՝ միջազգային ստանդարտներին հա-
մապատասխան արտադրանք: Արտադրٳ-
թյան մեջ ներգրավված բարձր որակավորٳմ 
 մ ենٳնեցող մասնագետներն ապահովٳ
պաղպաղակի կատարյալ համը: 

«Փինք Բերրի» ընկերٳթյٳնը մշտապես 
մեր ազգի կողքին է և ٳժերի ներածին չափով 
փորձٳմ է զարգացնել երկրի տնտեսٳթյٳնը: 

«Փինք Բերրիի» առաքելٳթյٳնն է պարգ-
ևել քաղցրٳթյٳն, դրական էմոցիաներ ٳ 
ժպիտներ, ինչը մենք պատվով ենք կատա-
րٳմ և շարٳնակելٳ ենք կատարել: 

 «Փինք Բերրի»: Վայելիր ice պահը…

թյան, Մենուա 3 տարեկան, Տրդատ 5 տա-
րեկան, Гордость Армении 3, 5, 7, 10 տա-
րիների հնացմամբ, Նարե 6, 10, 15 տարի-
ների հնացմամբ):
Համի և որակի գաղտնիքը պայմանավոր-

ված է միջազգային չափանիշերին համապա-
տասխան արտադրٳթյան տեխնոլոգիայով, 
որակի հսկման լաբորատորիայով, ինչպես 
նաև բարձր որակավորٳմ ٳնեցող մասնա-
գետներով։ Գինٳ արտադրٳթյան համար 
ընտրվٳմ են ՀՀ տարբեր շրջաններٳմ ա-
ճեցվող խաղողի լավագٳյն տեսակները։
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ՊՌՈՇՅԱՆԻ ԿՈՆՅԱԿԻ 

ԳՈՐԾԱՐԱՆ

Պռոշյանի կոնյակի գործարա-

նի տեսականին բարձրորակ է, գե-

ղեցիկ, համեղ, ինչն արդյٳնքն է 

պարբերաբար ներդրվող նորա-

գٳյն տեխնիկական միջոցների, 

հմٳտ և փորձառٳ մասնագետնե-

րի աշխատանքի։

Գործարանٳմ արտադրվٳմ են.

џ  3-30 տարվա հնٳթյան հայկա-

կան կոնյակներ (Մանե, Պապ թա-

գավոր, Շիրազ, Չարենց, Արծրٳ-

նի, Արփինե, Վարդան Մամիկո-

նյան, Արմենٳհի, Խենթ և այլն)՝ 

պատրաստված Արարատյան դաշ-

տի խաղողի լավագٳյն տեսակնե-

րից, 

џ   լիկյորներ ٳ նորագٳյն տեխնո-

լոգիաներով արտադրված լավա-

գٳյն մրգային՝ նռան, սալորի, սև 

հաղարջի, բալի, ծիրանի, սերկևի-

լի, մոշի գինիներ: 

Գործարանի բարձրորակ ար-

տադրանքն իրացվٳմ է Հայաս-

տանٳմ, Ռٳսաստանٳմ, Ուկրաի-

նայٳմ, Բելառٳսٳմ, Վրաստա-

նٳմ, Գերմանիայٳմ, ԱՄՆ-ում, Հٳ-

նաստանٳմ, Լեհաստանٳմ և այ-

լٳր: 

Այսօր պահանջված ٳ սիր-

ված է նաև Պռոշյանի կոնյակի գոր-

ծարանի հայկական ավանդական 

բաղադրատոմսերով պատրաստ-

ված «Ռոյալ» ապրանքանիշով պա-

հածոյի տեսականին, որը մեծ պա-

հանջարկ է վայելٳմ նաև արտա-

սահմանյան շٳկայٳմ: Տեսակա-

նին արտահանվٳմ է Ռٳսաստա-

նի Դաշնٳթյٳն, Միացյալ Նա-

հանգներ, եվրոպական և մերձբալ-

թյան երկրներ, Ղազախստան: 
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Հայտնի է, որ զարգացած երկրներٳմ 
բնակչٳթյան, մասնավորապես՝ երիտասար-
դٳթյան, 60-70 տոկոսն օգտվٳմ է հանրային 
սննդի կետերից: Ցավոք, այս միտٳմն արդեն 
նկատելի է նաև մեր երկրٳմ: 

Հանրային սննդի ծառայٳթյٳններից 
օգտվٳմ են հանդիսٳթյٳնների սրահները 
(90 տոկոս), սգո սրահները (70 տոկոս), ٳսա-
նողٳթյٳնը (80 տոկոս):

Նշված դաշտը կարգավորվٳմ է «Սպա-
ռողների իրավٳնքների պաշտպանٳթյան 
մասին» և «Համապատասխանٳթյան հա-
վաստման մասին» ՀՀ օրենքներով, ինչպես 
նաև նորմատիվ մի շարք փաստաթղթերով 
(ՀՍՏ 189-2000): Ցավոք, շատ կազմակեր-
պٳթյٳններ անտեսٳմ են այս պահանջները: 
«Առևտրի և ծառայٳթյٳնների մասին» ՀՀ օ-
րենքի Հոդված 12-ի Կետ 6-ը պահանջٳմ է 
հանրային սննդի աշխատակիցներից (հրٳ-
շակագործ, մատٳցող, խոհարար, բարմեն, 
բٳֆետապան, սրահի վարիչ) պարտադիր ٳ-
նենալ մասնագիտական կրթٳթյٳն և լինել վե-
րաորակավորված:

Մեր ٳսٳմնասիրٳթյٳնների ընթացքٳմ 
պարզվել է, որ ոչ բոլոր աշխատակիցներն են 
ժամանակին անցնٳմ բٳժզննٳմ, ոչ բոլորն 
 մ, ձեռքٳնեն մասնագիտական որակավորٳ
բերված ոչ բոլոր մթերքներն ٳնեն համապա-
տասխանٳթյٳնը հավաստող փաստաթղ-
թեր, ոչ բոլոր օբյեկտներն են ապահովված ան-
հրաժեշտ առևտրատեխնոլոգիական սարքա-
վորٳմներով:
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ՍԱՆՖؤԴ  ԸՆԿԵՐؤؤՆ 

«Սանֆٳդ» ընկերٳթյան տեսականին 
պատրաստված է բացառապես բնական ճար-
պերից ٳ յٳղերից, չի պարٳնակٳմ կոնսեր-
վանտներ և խոլեստերին, ինչի արդյٳնքٳմ ա-
ռաջատարի դիրք է զբաղեցնٳմ Հայաստա-
նٳմ յٳղաճարպային բնագավառٳմ: Ընկե-
րٳթյٳնը սպառողին առաջարկٳմ է հալած 
բٳսական խառնٳրդի, սփրեդի, մարգարի-
նի, խմորիչի լայն տեսականի՝ ներկայանալով 
Իմպերիա վկٳսա, Ցարսկայա, Մասելկո, Սո-
նյաչնա Դոլինա ապրանքանիշերով: Արտադ-
րանքն ٳնի քիմքին հաճելի բարձր համային 
հատկանիշներ:

Ժամանակակից, արդիական և գիտա-
կան ծավալٳն տեխնոլոգիաներ, արտադրٳ-
թյան, հայկական գործարար մշակٳյթի ընդ-
լայնٳմ, համագործակցٳթյٳն հայ և ար-
տերկրյա արտադրողների հետ: «Սանֆٳդի» 

արտադրանքն արտահանվٳմ է Վրաստան, 
Ռٳսաստան և ԱՄՆ: 

Բրիտանական ընկերٳթյան ٳսٳմնասի-
րٳթյٳնների արդյٳնքٳմ «Սանֆٳդն» ար-
ժանացել է միջազգային ISO:22000 ստան-
դարտի հավաստագրի:

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆؤՆԴ

Հիշյալ թերٳթյٳններով են աշխատٳմ 
«Մարաշի հրաշք», «Տի Էմ Էս բٳրգեր», «Եր-
ևանյան լճի շաٳրմա» ընկերٳթյٳնները, «Զո-
վٳնի» և «Եվրոպա» ռեստորանները, Մալա-
թիա տոնավաճառի դիմաց գործող FAMILY 
FAST FOOD խորտկարանը (սա, ի դեպ, աշ-
խատٳմ է առանց ՀԴՄ ապարատի), ԱՁ Կա-
մո Ադամյան «Խորտկարանը», ԱՁ Գոհար Թո-
րոյան «Խորտկարանը», «Կրիստալ» բար-
կարաոկեն, Բաշ Ապարան ընկերٳթյան «Ա-
պարան» բٳֆետը, «Բալենի Ա.Կ.» խոհարա-
րական խանٳթը, «Նոր թոնրատٳն» և «Հա-
ցատٳն» խորտկարանները։

Մոնիթորինգային աշխատանքները շա-
րٳնակվٳմ են։ Դրանց կարող են մասնակցել 
նաև սպառողները՝ կապ հաստատելով      
010 24 92 04  հեռախոսահամարով։
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Ուրախٳթյամբ փաստٳմ ենք, որ աստի-
ճանաբար ավելանٳմ են տեղական որակյալ 
թռչնամսի ծավալները՝ կազմելով իրացվող 
տեսական60-50 ٳ տոկոսը: Սակայն դեռևս 
կան հարցեր, որոնք պարզաբանման կարիք 
 նեն: Խոսքը մասնավորապես թռչնակերիٳ
բաղադրٳթյան մասին է (կայٳնացٳցիչներ, 
հորմոններ, վիտամիններ, եթե, իհարկե, օգ-
տագործվել են): 

Ցավոք, այս եռամսյակ ձٳ արտադրող-
ները, օգտվելով ամենաթողٳթյٳնից և պե-
տական հսկողٳթյան բացակայٳթյٳնից, 
սպառողներին փաստի առաջ կանգնեցրին՝ 
ստեղծելով արհեստական ճգնաժամ և ٳնե-
նալով գերշահٳյթ: Անմիջապես Զատիկի տո-
նից առաջ մոտ 10 օր մայրաքաղաքի խանٳթ-
ներից իսպառ բացակայեցին հավկիթները, ա-
պա վաճառքը վերականգնվեց արդեն մի քա-
նի անգամ թանկ գնով՝ 150-250 դրամ: Հավ-
կիթի գինը հետագայٳմ, իհարկե, իջավ, 
բայց, միևնٳյն է, շարٳնակեց մնալ համարյա 
կրկնակի թանկ, քան կար մինչև արհեստա-
կանորեն ստեղծված դեֆիցիտը: Մեզ հայտնի 

ԹՌՉՆԱՄՍԻ  ԵՎ  ՁՎԻ  ԱՐՏԱԴՐؤؤՆ

է, որ այդ նٳյն օրերին Վրաստանٳմ իրացվել 
է Հայաստանից ներկրված ձٳ:

Հ. Գ. Այսօր, երբ եղանակն արդեն տա-
քացել է, դարձյալ խնդիր է դարձել փողո-
ցային առևտٳրը: Ամեն քայլափոխի, այն էլ 
հիմա, համաճարակի՝ օր-օրի ավելացող թվե-
րի ֆոնին, գրեթե բոլոր մարդաշատ վայրե-
րٳմ, կազմակերպվٳմ է հացի, ձկան, բան-
ջարեղենի ٳ այլ մթերքների վաճառք հենց 
փողոցٳմ:

ՍՊԱՍԱՐԿؤՄՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅؤؤՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏ

ԷՅ-Ի-ՋԻ ՍԵՐՎԻՍ ԸՆԿԵՐؤؤՆ 
«Էյ-Ի-Ջի-Սերվիսը» ՀՀ ողջ տա-

րածքٳմ ٳնի 15 տարածքային և իրենց 
կազմٳմ 36 տեղամասային ծառայٳ-
թյٳն, որոնք սպասարկٳմ են ավելի 
քան 700 հազար բնակիչ-բաժանորդի և 
մոտ 6000 բաժանորդ-կազմակերպٳ-
թյٳն: Յٳրաքանչյٳր ամիս հանրապե-
տٳթյան տարածքٳմ իրականացվٳմ 
է ավելի քան 100 հազար բաժանորդի 
ներտնային գազասպասարկման հա-
մակարգերի տեխնիկական սպասար-
կٳմ:

Գազ սպառող բաժանորդների 
ներտնային համակարգերի տեխնիկա-
կան սպասարկման ծառայٳթյٳնների 
մատٳցٳմ, գազօգտագործող սարքա-
վորٳմների կարգաբերٳմ և վերանո-
րոգٳմ, արտահոսքի վերացٳմ, ծխաօ-
դատար համակարգի զննٳմ, փական-
ների քսայٳղٳմ, ձայնաազդանշա-
նային անվտանգٳթյան համակարգի 
թեստավորٳմ և այլն: Սրանք են «Էյ-Ի-
Ջի-Սերվիս» ընկերٳթյան նպատակն ٳ 
առաքելٳթյٳնը (մանրամասն՝ էջ 16):
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ՎԵՐԴԵ  ԸՆԿԵՐؤؤՆ
ՎԵՐԴԵ ընկերٳթյٳնն օգտագործٳմ է 

շրջակա միջավայրը չաղտոտող, անվնաս 
նյٳթեր և համագործակցٳմ իտալական ٳ 
գերմանական FIRBIMATIC, Miele, PONY, Seitz, 
Kreussler, BUFA և այլ ընկերٳթյٳնների հետ՝ 
իրականացնելով քիմիական և բնական մաք-
րٳմ։ 

Այստեղ հնարավոր է հագٳստն անջրա-
թափանց դարձնել, ինչն օգնٳմ է պաշտպան-
վել ջրից ٳ ձյٳնից, հետևաբար լավ է դիմա-
կայٳմ կեղտաբծերին  ٳ լաքաներին: Գոր-
ծընթացն իրականացվٳմ է Seitz գերմանա-
կան ընկերٳթյան նյٳթերով: 

Վարագٳյրների մաքրման դեպքٳմ ՎԵՐ-
ԴԵ-ի աշխատակիցները կօգնեն հանել վա-
րագٳյրները, իսկ դրանք մաքրելٳց, արդٳ-
կելٳց և փաթեթավորված տեղափոխելٳց հե-
տո անհրաժեշտٳթյան դեպքٳմ նաև կկա-
խեն:

Գորգերի մաքրٳմը նٳյնպես խորհٳրդ է 
տրվٳմ վստահել ՎԵՐԴԵ մաքրման սրահին: 
Եթե գորգը շատ հին է և հատٳկ արժեք ٳնի, 
ապա սրահի փորձագետները կմաքրեն այն 
Green Earth տեխնոլոգիայով, ինչի արդյٳն-
քٳմ գորգը չի վնասվի և լիովին կպահպանի 
իր գٳյնն ٳ որակը:

ՎԵՐԴԵ սրահٳմ նրբորեն ٳ խնամքով 
մաքրվٳմ են նաև հարսանյաց և երեկոյան 
զգեստները: Այս դեպքٳմ օգտագործվող հա-
տٳկ նյٳթերը չեն վնասٳմ զգեստը՝ պահպա-
նելով զարդարանքն ٳ գործվածքները:

Սրահն իրականացնٳմ է այնպիսի թավ-
շյա, կաշվե ٳ մորթե իրերի մաքրٳմ, ինչպի-
սիք են վերարկٳները, բաճկոնները, կոս-
տյٳմները, ժիլետները, տաբատները, ձեռ-
նոցները և այլն:

ՎԵՐԴԵ մաքրման սրահն իրականաց-
նٳմ է կաշվե հագٳստի և իրերի ներկٳմ: Գٳ-
նապնակն ընդգրկٳմ է 1000-ից ավելի գٳյ-
ներ, ինչը թٳյլ է տալիս ինչպես լիովին փոփո-
խել կաշվի գٳյնը, այնպես էլ այն դարձնել մեկ 
երանգով բաց կամ մٳգ:

 www. verde.am կայքٳմ ներկայացված են
բոլոր ծառայٳթյٳնների գնացٳցակը և ման-
րամասն նկարագրٳմը:

ՎԵՐԴԵ սրահն իրականացնٳմ է նաև ա-
ռաքٳմ: Հագٳստը պատվիրատուի նա-
խընտրٳթյամբ փաթեթավորվٳմ է ծալած 
կամ հատٳկ կախիչներով:
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Կենցաղային էլեկտրասարքավորٳմներ 
ներկրող ՎԻ-ԷԼ-ՎԻ ՍԵՆԹՐ ընկերٳթյան բո-
լոր խանٳթները հագեցած են ամենաորա-
կյալ, նորագٳյն սարքավորٳմներով, բազ-
մազան ապրանքանիշերով։ Իրենց ապրան-
քանիշերը ներկայացնելٳ բացառիկ հնարա-
վորٳթյٳնը ՎԻ-ԷԼ-ՎԻ ՍԵՆԹՐ-ին են վստա-
հել աշխարհահռչակ ՀԱՅՍԵՆՍ, ՍՈՆԻ, ԴԵ-
ԼՈՆԳԻ, ՍԱՄՍؤՆԳ և այլ խոշոր ընկերٳ-
թյٳններ։ Ընկերٳթյٳնը հանդես է գալիս 
նաև ՎԻԿԱՍ սեփական ապրանքանիշով:

Վաճառասրահներ գործٳմ են նաև մար-
զերٳմ, ինչի արդյٳնքٳմ Գյٳմրիٳմ, Աբո-
վյանٳմ, Էջմիածնٳմ, Հրազդանٳմ, Արցա-

ՎԻ-ԷԼ-ՎԻ ՍԵՆԹՐ ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԽԱՆؤԹՆԵՐԻ ՑԱՆՑ

խٳմ, Սևանٳմ և այլٳր սպառողը կարողա-
նٳմ է ձեռք բերել որակյալ տեխնիկա։ 

Գնٳմներ կարելի է կատարել նաև առ-
ցանց թե՛ ապառիկ, թե՛ կանխիկ վճարٳմով և 
ստանալ հնարավորٳթյٳն մասնակցելٳ A 
դասի Mercedes Benz ավտոմեքենայի խա-
ղարկٳթյանը:

Անհատական մոտեցٳմ յٳրաքանչյٳր 
հաճախորդին, կٳտակային քարտեր և զեղ-
չային ճկٳն համակարգ, ավտոմեքենայի խա-
ղարկٳթյٳն, անվտանգ առաքٳմ. ահա այն 
ամենը, ինչ ٳնի սպառողը ՎԻ-ԷԼ-ՎԻ 
ՍԵՆԹՐ-ի շնորհիվ։

ԷԼԲԱՏ  ԸՆԿԵՐؤؤՆ
Հայ-գերմանական «Էլբատ» ընկերٳ-

թյٳնն արտադրٳմ է կապարաթթվային կٳ-
տակչային մարտկոցներ տարբեր ավտոմեքե-
նաների համար: Ընկերٳթյան մարտկոցներն 
 նեն երաշխիքային և հետերաշխիքայինٳ
սպասարկٳմ:

«Էլբատի» ծառայٳթյٳնները ներառٳմ են.
џ    տեխնիկական աջակցٳթյٳն,
џ  վերջնական նախագծերի կառավարման  
ծառայٳթյٳններ,
џ   վերանորոգٳմ արտակարգ իրավիճակնե-
րٳմ,
џ   վերլٳծٳթյٳն տեղٳմ և համակարգի հզո-
րٳթյան փորձարկٳմ:

 «Էլբատ» ընկերٳթյٳնը, հիմնվելով իր 
փորձի և շٳկայի պահանջարկը ճիշտ գնա-
հատելٳ կարողٳթյան վրա, ընդլայնել է իր 
արտադրանքը՝ առաջարկելով գերհզոր և ան-
խափան էլեկտրական սնٳցման ծառայٳ-
թյٳն և հٳսալի սնٳցման համակարգ: Ընկե-
րٳթյան մասնագետները տեղադրٳմ են առ-
ցանց UPS DC/AC կայաններ, այն է՝ ռեզեր-
վային սնٳցման արտաքին համակարգ, վա-
ճառٳմ և տեղադրٳմ են UPS համակարգերի 
լայն տեսականի, ինչպես նաև Valve կարգա-

վորվող առաջատար և արդյٳնավետ մարտ-
կոցները (VRLA):

2011 թ. «Էլբատ» ընկերٳթյٳնը Quality 
Austria ավստրիական կազմակերպٳթյան 
կողմից արժանացել է Որակի կառավարման 
համակարգի ISO 9001:2008 միջազգային 
սերտիֆիկատի: 

Գործٳմ է նաև ընկերٳթյան առցանց 
խանٳթը: Անհրաժեշտ է այցելել ընկերٳ-
թյան կայքէջ www.elbat.am առցանց խանٳթ 
բաժինը, ընտրել մեքենային համապատաս-
խան մարտկոցը, լրացնել անհրաժեշտ տեղե-
կատվٳթյٳնը և սպասել մասնագետների ար-
ձագանքին: 
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ԱՇՏԱՐԱԿ-ԿԱԹ ԱՊՐԱՆՔԱՆԻՇ 

«Պարգև» ընկերٳթյան «Աշտարակ-

Կաթ» ապրանքանիշը Հայաստանٳմ որա-

կյալ կաթնամթերք և պաղպաղակ արտադ-

րող ընկերٳթյٳնների շարքٳմ առաջատար-

ներից է: Ընկերٳթյٳնը կաթը մթերٳմ է Հա-

յաստանի հեռավոր մարզերի՝ 2000 մ և ավելի  

բարձրٳթյան ալպիական մարգագետիննե-

րից՝ արդյٳնքٳմ ٳնենալով կայٳն և բարձր ո-

րակով արտադրատեսականի:

Սպառողին բարձրակարգ կաթնամթեր-

քով և պաղպաղակով ապահովելٳ նպատա-

կով «Աշտարակ-Կաթը» 2019-ին նախաձեռ-

նել է պաղպաղակի նոր արտադրամասի կա-

ռٳցٳմը, որի ամբողջ ընթացքը վերահսկվել 

է համաշխարհային ճանաչٳմ ٳնեցող մաս-

նագետների և ինժեներների կողմից: Տե-

ղադրված սարքավորٳմները, արտադրամա-

սը, օժանդակ ենթակառٳցվածքները համա-

պատասխանٳմ են աշխարհٳմ ներկայٳմ 

գործող՝ սննդամթերքի ամենաբարձր որակի 

ստանդարտներին, ինչպիսիք են ISO 9000 սե-

րիայի, GFS և այլ միջազգային ստանդարտնե-

րը: 

«Աշտարակ-Կաթի» արտադրանքը 

բարձր և արժանի գնահատական է ստանٳմ 

ոչ միայն ՀՀ-ում, այլև որակի չափանիշեր սահ-

մանող օտարերկրյա հեղինակավոր կազմա-

կերպٳթյٳնների կողմից։

Սոցհարցٳմների և փորձագիտական 

գնահատման արդյٳնքٳմ այս ապրանքա-

նիշն արժանացել է «Որակյալ կաթնամթերք 

արտադրող տարվա ընկերٳթյٳն» անվանա-

կոչմանը:   

«Աշտարակ-Կաթի» դերը բարձր է գնա-

հատվٳմ նաև բանակաշինٳթյան գործٳմ, 

որտեղ ակտիվ մասնակցٳթյٳն է ٳնեցել ին-

ժեներական և այլ աշխատանքներին, ինչի հա-

մար ՊԲ-ի և ՊՆ-ի կողմից  երեք տարի ա-

նընդմեջ արժանացել է  տարբեր պատվոգրե-

րի և շնորհակալագրերի: 

Ամռան մոտենալٳ հետ սկսվٳմ է պաղ-

պաղակի եղանակը: «Աշտարակ-Կաթ» ապ-

2021 Թ. ԵՐԿՐՈՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ԵՎ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

րանքանիշն առաջարկٳմ է առանց կոնսեր-

վանտների պաղպաղակ: 

Այս տարի «Աշտարակ-Կաթը» որոշեց իր 

սպառողին մատٳցել անակնկալներ: Օգտվե-

լով մեր պաղպաղակներից՝ դٳք ոչ միայն կզո-

վանաք շոգ եղանակին, այլև հնարավորٳ-

թյٳն կٳնենաք շահելٳ բազմաթիվ նվերներ՝ 

Kia Rio մակնիշի մեքենա, հեռախոս, հեծա-

նիվ, ինքնագլոր, գնդակ, տիկնիկ: 

Մեր հոգատարٳթյան, ջանասիրٳթյան 

և աշխատասիրٳթյան շնորհիվ կարողանٳմ 

ենք բավարարել ամենաքմահաճ հաճախոր-

դին:



àñï»±Õ ¿ ³é³ç³ÝáõÙ ßÙáÉ ·³½Á
ÌË³ï³ñ Ï³Ù û¹³ï³ñ áõÕÇÝ»ñÝ ³Ù-

µáÕçáõÃÛ³Ùµ Ï³Ù Ù³ëÝ³ÏÇ ÷³Ï»Éáõ Ñ»-
ï¢³Ýùáí ·³½Ç ³ÛñÙ³Ý ³ñ·³ëÇùÝ»ñÁ, 
ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ßÙáÉ ·³½Á, µÝ³Ï³ÝáÝ ã»Ý 
³ñï³Ý»ïíáõÙ ÙÃÝáÉáñï, ³ÛÉ Ý»ñÃ³-
÷³ÝóáõÙ »Ý Ï³Ù Ïáõï³ÏíáõÙ ë»Ýù»ñáõÙ: 
Ø³ñ¹ÇÏ ã»Ý ÝÏ³ïáõÙ ¹ñ³ Ý»ñÃ³÷³Ý-
óáõÙÁ, ù³ÝÇ áñ ßÙáÉ ·³½Á áã Ñáï áõÝÇ, áã 
¿É ·áõÛÝ: ²é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ³ÛÝ ³½¹áõÙ ¿ 
Ù³ñ¹áõ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ Ñ³Ù³-
Ï³ñ·Ç íñ³, ¢ ÃáõÝ³íáñíáÕÝ Ç íÇ×³ÏÇ ãÇ 
ÉÇÝáõÙ Ñ³ëÏ³Ý³Éáõ, Ã» ÇÝã ¿ Çñ Ñ»ï Ï³-
ï³ñíáõÙ:

ÞÙáÉ ·³½Á ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ³é³ç³-
ÝáõÙ ¿ ³ÛñÙ³Ý µáÉáñ ï»ë³ÏÝ»ñÇ ¹»å-
ùáõÙ, ¿É»Ïïñ³Ï³Û³ÝÝ»ñáõÙ ¢ ç»ñÙ³Ï³-
Û³ÝÝ»ñáõÙ í³é»ÉÇùÇ ³ÛñÙ³Ý, Ë³ñáõÛÏÇ 
³ÛñÙ³Ý, ·³½Ç ë³ÉÇÏÇ ¢ çñ³ï³ù³óáõóÇ-
ãÇ ³ßË³ï³ÝùÇ, ³íïáÙ»ù»Ý³ÛÇ ß³Ñ³-
·áñÍÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï, ÍË»Éáõó ¢ ³ÛÉÝ: 
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Շմոլ գազ՝ վտանգավոր հարևան
Շմոլ գազի նենգ հատկությունները վաղուց են հայտնի: 

Հատկապես ձմռան ամիսներին, երբ շատերը տները տաքացնում են 
տարբեր տիպի վառարաններով, շմոլ գազից թունավորումների 

հավանականությունը կտրուկ մեծանում է։ Դժբախտության մեղավորը 
տարբեր անուններ ունի՝ ածխածնի օքսիդ, ածխածնի մոնօքսիդ, շմոլ գազ:

²½¹»óáõÃÛáõÝÝ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ íñ³
ÆÝãå»±ë ¿ ßÙáÉ ·³½Ý ³½¹áõÙ ûñ·³-

ÝÇ½ÙÇ íñ³: ØïÝ»Éáí Ãáù»ñÁ ¢ ³ÛÝï»ÕÇó 
¿É ³ñÛ³Ý åÉ³½Ù³ÛÇ Ù»çª CO-Ý Ã³÷³Ý-
óáõÙ ¿ ¿ñÇïñáóÇ¹Ý»ñÇ Ù»ç ¢ ³ÛÝï»Õ ÷á-
Ë³½¹»óáõÃÛ³Ý Ù»ç ÙïÝáõÙ Ñ»Ùá·ÉáµÇÝÇ 
ëåÇï³ÏáõóÇ Ñ»ï, áñÁ Ãáù»ñÇó ÑÛáõë-
í³ÍùÝ»ñÇÝ ÃÃí³ÍÇÝ Ù³ï³Ï³ñ³ñáÕÝ ¿: 
Ð»Ùá·ÉáµÇÝÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÙáÉ»ÏáõÉÁ å³-
ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ãáñë Ñ»ÙáåáñýÇñ³ÛÇÝ ûÕ³Ï, 
áñáÝó Ï»ÝïñáÝáõÙ ·ïÝíáõÙ ¿ »ñÏ³ÃÇ ³-
ïáÙÁ, áñÝ Ç íÇ×³ÏÇ ¿ ÃÃí³ÍÝÇ ÙáÉ»ÏáõÉÁ 
Ñ»ï³¹³ñÓ ÙÇ³óÝ»Éª ³é³ç³óÝ»Éáí, ³Ûë-
å»ë Ïáãí³Í, ûùëÇÑ»Ùá·ÉáµÇÝ: Ð³ïÏ³-
å»ë »ñÏ³ÃÇ ³ïáÙÇÝ ¿ §Ýß³Ý µéÝáõÙ¦ 
ßÙáÉ ·³½Áª ³é³ç³óÝ»Éáí ÏáÙåÉ»ùë ÙÇ³-
óáõÃÛáõÝÝ»ñ (Ï³ñµûùëÇÑ»Ùá·ÉáµÇÝ), áñÝ 
ÁÝ¹áõÝ³Ï ã¿ ï»Õ³÷áË»Éáõ ÃÃí³ÍÇÝÁ: 

ÞÙáÉ ·³½Ý áõÝÇ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ³-
é³í»ÉáõÃÛáõÝ ÃÃí³ÍÝÇ Ñ³Ý¹»å, ³ÛÝ 
ß³ï ³ñ³· é»³ÏóÇ³ÛÇ Ù»ç ¿ ÙïÝáõÙ Ñ»-
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²è²ìºÈ²¶àôÚÜ ¼¶àÜàôÂÚàôÜ
Ùá·ÉáµÇÝÇ Ñ»ï ¢ ³é³ç³óÝáõÙ ³í»ÉÇ ³-
Ùáõñ ÙÇ³óáõÃÛáõÝ, ù³Ý ûùëÇÑ»Ùá·ÉáµÇÝÁ: 
´³óÇ ¹ñ³ÝÇóª Ï³ñµûùëÇÑ»Ùá·ÉáµÇÝÇ 
ï³ñ³µ³Å³ÝáõÙÝ ³ñÛ³Ý Ù»ç ß³ï ¹³Ý-
¹³Õ ¿ ÁÝÃ³ÝáõÙ, ¢ ³ÛÝ ³ëïÇ×³Ý³µ³ñ ¿ 
Ïáõï³ÏíáõÙ: ²Û¹ å³ï×³éáí Ï³ñµûùëÇ-
Ñ»Ùá·ÉáµÇÝÇ ÏáÝó»Ýïñ³óÇ³Ý ³ñÛ³Ý Ù»ç 
Ï³ñáÕ ¿ ³×»É ÙÇÝã¢ íï³Ý·³íáñ ³ëïÇ-
×³ÝÇª ³ÍË³ÍÝÇ ûùëÇ¹Ç áã Ù»Í µ³Õ³¹-
ñáõÃÛáõÝ, ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 0,07 áõÝ»óáÕ û¹Á »ñ-
Ï³ñ Å³Ù³Ý³Ï ßÝã»Éáí: ²ñÛáõÝÁ ÏáñóÝáõÙ 
¿ ÃÃí³ÍÇÝÁ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇÝ ï»Õ³÷á-
Ë»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ, Ç Ñ³Ûï »Ý ·³ÉÇë 
ëáõñ ÃÃí³ÍÝ³ÛÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñí³Íáõ-
ÃÛ³Ý ³Ëï³ÝÇßÝ»ñ:

ÂáõÝ³íáñÙ³Ý ³ÏÝ³éáõ Ñ³ïÏ³ÝÇß-
Ý»ñÁ Ñ³ÛïÝíáõÙ »Ý, »ñµ ³ñÛ³Ý Ù»ç Ï³ñ-
µûùëÇÑ»Ùá·ÉáµÇÝÇ µ³Õ³¹ñáõÃÛáõÝÁª Ñ³-
Ù»Ù³ï³Í Ñ»Ùá·ÉáµÇÝÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µ³-
Õ³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï, ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ 20 ïá-
ÏáëÁ: 30 ïáÏáëÇ Å³Ù³Ý³Ï Ç Ñ³Ûï »Ý ·³-
ÉÇë ·ÉË³åïáõÛï, áïù»ñáõÙ ÃáõÉáõÃÛáõÝ, 
ï»ëáÕáõÃÛ³Ý ÃáõÉ³óáõÙ: 40-50 ïáÏáëÇ 
Å³Ù³Ý³Ïª ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý ÙÃ³·ÝáõÙ, 60-
70 ïáÏáëÁ µ»ñáõÙ ¿ Ù³Ñ³óáõÃÛ³Ý: ÆÝã-
ù³Ý ß³ï ¿ ßÙáÉ ·³½Ç ÏáÝó»Ýïñ³óÇ³Ý û-
¹áõÙ, ³ÛÝù³Ý ³ñ³· ¿ Ï³ñµûùëÇÑ»Ùá·Éá-
µÇÝÇ íï³Ý·³íáñ Ñ³Ù³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ñ³ë-
ÝáõÙ ³ñÛ³ÝÁ: úñÇÝ³Ï` 0,1 ïáÏáë ßÙáÉ 
·³½ å³ñáõÝ³ÏáÕ û¹Á, Ï³ñµûùëÇÑ»Ùá·-
ÉáµÇÝÇ 40-ïáÏáë³Ýáó Ù³Ï³ñ¹³ÏÇÝ 
Ñ³ëóÝáõÙ ¿ Ùáï »ñ»ù Å³Ùí³ ÁÝÃ³óùáõÙ, 
»Ã» Ù³ñ¹Á ·ïÝíáõÙ ¿ Ñ³Ý·Çëï íÇ×³-
ÏáõÙ: ÆëÏ »Ã» Ý³ ½µ³Õí³Í ¿ Í³Ýñ ³ß-
Ë³ï³Ýùáí, Ãáù»ñÝ ³ÏïÇí û¹³÷áË-
íáõÙ »Ý, ¢ Ï³ñµûùëÇÑ»Ùá·ÉáµÇÝÇ ³é³-
ç³óáõÙÝ ÁÝÃ³ÝáõÙ ¿ ³í»ÉÇ ³ñ³·:

Î³ñµûùëÇÑ»Ùá·ÉáµÇÝÇ 2-10 ïáÏáë 
ÏáÝó»Ýïñ³óÇ³ÛÇ Å³Ù³Ý³Ï ³ÏÝÑ³Ûï 
Ýß³ÝÝ»ñ ã»Ý ¹ÇïíáõÙ, µ³Ûó ³Û¹ ¹»åùáõÙ 
Ù³ñ¹ÇÏ Ñ³×³Ë µáÕáùáõÙ »Ý ·ÉË³ó³í»-
ñÇó, ßáõï Ñá·Ý»Éáõó, ³ËáñÅ³ÏÇ Ýí³½áõ-
ÙÇó, ·ñ·éí³ÍáõÃÛáõÝÇó, í³ï ùÝÇó, ëñïÇ 
ßñç³ÝáõÙ ó³í»ñÇó, ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý ¢ áõß³¹-
ñáõÃÛ³Ý ÃáõÉ³óáõÙÇó:

ÆÝãù³Ý »ñÏ³ñ ¿ ûñ·³ÝÇ½ÙÁ ·ïÝíáõÙ 
ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ ÃÃí³ÍÝ³ÛÇÝ ù³ÕóÇ å³Û-
Ù³ÝÝ»ñáõÙ, ³ÛÝù³Ý Í³Ýñ »Ý ¹ñ³ Ñ»-
ï¢³ÝùÝ»ñÁ, Ñ³ïÏ³å»ë ëñï³ÙÏ³ÝÝ»-
ñÇ ¢ ·ÉËáõÕ»ÕÇ Ñ³Ù³ñ: ²Û¹ å³ï×³éáí 
Í³Ýñ ÃáõÝ³íáñÙ³Ý ³ÝÙÇç³Ï³Ý ³Ëï³-
ÝÇßÝ»ñÇ µáõÅáõÙÁ ¹»é ãÇ Ýß³Ý³ÏáõÙ ÉñÇí 
³éáÕç³óáõÙ: Ð³×³Ë å³ï³ÑáõÙ ¿ ·É-
ËáõÕ»ÕÇ Ï»Õ¢Ç Ý»ÛñáÝÝ»ñÇ ù³Ûù³ÛáõÙ, 10 
ÃáõÝ³íáñÙ³Ý ¹»åù»ñÇó 7-áõÙ 3 ³Ùëí³ 
ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³ñáÕ »Ý Ñ³ÛïÝí»É Ñá·»Ï³Ý 
Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ, ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý Ïáñáõëï, 
³ÝÓÝ³ÛÇÝ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ:

 



¼³Ý·í³Í³ÛÇÝ ÃáõÝ³íáñáõÙÝ»ñÇ ÑÇÙ-
Ý³Ï³Ý å³ï×³éÁ ·³½Ç ï»ËÝÇÏ³ÛÇ 
Ñ»ï áã å³ïß³× í³ñí»É³Ï»ñåÝ ¿ ¢ Ãáõ-
Ý³íáñÙ³Ý ³Ëï³ÝÇßÝ»ñÁ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ 
×³Ý³ã»Éáõ ³ÝÏ³ñáÕáõÃÛáõÝÁ: Æ í»ñçá, 
Ýñ³Ýù Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ ß÷áÃíáõÙ »Ý ëÝÝ-
¹³ÛÇÝ ÃáõÝ³íáñáõÙÝ»ñÇ Ï³Ù ÝáõÛÝÇëÏ 
·ñÇåÇ Ñ»ï:

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ³Ëï³ÝÇßÝ»ñÝ »Ý.

џ ·ÉË³ó³íÁ,

џ Ñá·Ý³ÍáõÃÛáõÝÁ,

џ Ñ¢áóÁ,

џ ãáñ Ñ³½Á,

 џëñïË³éÝáóÁ:

Ավելի լٳրջ ախտանիշներն են.

 џ Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛ³Ý ÏáñáõëïÁ,

 џ ï»ëáÕáõÃÛ³Ý ÏáñáõëïÁ,

џ ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÁ Ï³Ù ·Ç-

ï³ÏóáõÃÛ³Ý ÏáñáõëïÁ,

ºí ³Ûë ³Ù»ÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³É 

ÝáõÛÝÇëÏ »ñÏáõ Å³Ùí³ ÁÝÃ³óùáõÙ:
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Ինչպես օգնել CO-ով թٳնավորվածին

 џ ²ÍË³ÍÝÇ ÙáÝûùëÇ¹Ç ÃáõÝ³íáñÙ³Ý 

³é³çÇÝ Ï³ëÏ³Í³Ýùáí å»ïù ¿ ßï³åû·-

ÝáõÃÛáõÝ Ï³Ýã»É: âÏ³ Ñ³Ï³ÃáõÛÝ, áñÁ ã»-

½áù³óÝáõÙ ¿ CO-Ç ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ£ ́ ÅßÏ³-

Ï³Ý û·ÝáõÃÛ³Ý áÕç ÇÙ³ëïÁ ÙÝ³ó³Í ³ß-

Ë³ïáÕ Ñ»Ùá·ÉáµÇÝÝ ³é³í»É³·áõÛÝ ã³-

÷áí ÃÃí³ÍÝáí Ñ³·»óÝ»ÉÝ ¿:

 џ ØÇÝã¢ ßï³åû·ÝáõÃÛ³Ý Å³Ù³ÝáõÙÁ, 

³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ïáõÅ³ÍÇÝ ÑÝ³ñ³íáñáõ-

ÃÛáõÝ ï³É ÉÇ³ñÅ»ù ßÝã»Éáõ, Ñ»é³óÝ»É Ý»Õ 

Ñ³·áõëïÁ, ¹áõñë µ»ñ»É Ù³ùáõñ û¹Ç: ºÃ» 

Ý³ ·Çï³ÏÇó ¿ ¢ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ¿ ÏáõÉ ï³É, 

Ñ³ñÏ³íáñ ¿ Ýñ³Ý ëáõñ× Ï³Ù Ã»Û ï³É£ Îá-

ý»ÇÝÁ ËÃ³ÝáõÙ ¿ áõÕ»ÕáõÙ ·ïÝíáÕ ßÝã³-

é³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÁ:

 џ îáõÅ³ÍÇÝ ³Ýå³ÛÙ³Ý å»ïù ¿ Í³ÍÏ»É 

í»ñÙ³Ïáí Ï³Ù ï³ù Ñ³·áõëïáí. ³ÍË³Í-

ÝÇ ÙáÝûùëÇ¹Ç ÃáõÝ³íáñÙ³Ý ¹»åùáõÙ ç»ñ-

Ù³Ï³ñ·³íáñáõÙÁ Ë³ËïíáõÙ ¿, ¢ ÑÝ³ñ³-

íáñ ¿ª ³é³ç³Ý³ ·»ñë³é»óáõÙ, ÝáõÛÝÇëÏ 

»Ã» ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ Ñ³ñÙ³ñ ¿ ³éáÕç 

Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ³Ù³ñ:

Ածխածնի մոնօքսիդի թٳնավորման 

հիմնական ախտանիշները

Բոլոր այս միջոցները կօգնեն միայն CO-ի թույլ թունավորման 

դեպքում: Ածխածնի մոնօքսիդը շատ ուժեղ թույն է, և ուժեղ թու-

նավորման դեպքում բժշկությունը, ավաղ, անզոր է:

Այսպիսով, ինչ պետք է անել խուսափելու համար շմոլ գազի 

թունավորումից: Առաջին հերթին գազասարքերը շահագործե-

լու ընթացքում պետք է պահպանել անվտանգության տեխնի-

կայի տարրական կանոնները, հաճախ օդափոխել գազասարքե-

րի տեղադրման սենքերը: Սակայն հարց է առաջանում, թե ինչ-

պե՞ս ապահովել շմոլ գազի քանակության մշտական հսկողու-

թյունը: Շմոլ գազից, թե մեթանից բնակիչների փրկությունը գա-

զասպառման ձայնաազդանշանային  համակարգն է:

Ուշադրություն

²Û¹ å³ï×³éáí ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ó³ÛÝ³³½¹³Ýß³Ý³ÛÇÝ ë³ñùÁ ÙÇßï ÙÇ-
³óñ³Í å³Ñ»É Ñáë³ÝùÇÝ, Ñ³ïÏ³å»ë áñ í»ñçÇÝÇë ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ 
Í³ËëÁ ãÝãÇÝ ¿ (ï³ñ»Ï³Ý Ï³½ÙáõÙ ¿  500 ¹ñ³Ù): 
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î³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ý-

ñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ ÙÇ³Ï å»ïáõÃÛáõÝÝ ¿, áñ-

ï»Õ µáÉáñ ·³½³ëå³éáÕ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÇ 

µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñÝ ³å³Ñáíí³Í »Ý ·³½³ë-

å³éÙ³Ý Ó³ÛÝ³³½¹³Ýß³Ý³ÛÇÝ Ñ³Ù³-

Ï³ñ·»ñáí: ´³½Ù³ÃÇí ¹»åù»ñ »Ý »Õ»É, 

»ñµ Ó³ÛÝ³³½¹³Ýß³Ý³ÛÇÝ ë³ñùÇ ·áñ-

Í³ñÏÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ï³ÝËí»É »Ý ßÙáÉ 

·³½Çó ÃáõÝ³íáñÙ³Ý Ï³Ù µÝ³Ï³Ý ·³-

½Çó û·ïí»Éáõ Ñ»ï Ï³åí³Í ³ÛÉ ¹Åµ³Ëï 

å³ï³Ñ³ñÝ»ñ: 

ÂáõÝ³íáñÙ³Ý ¹»åù»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³-

ÝáõÙ ·ñ³ÝóíáõÙ »Ý ÍË³ï³ñÇ ³Ýë³ñùáõ-

ÃÛ³Ý ¢/Ï³Ù Ëó³ÝÙ³Ý, ·³½Ç í³é³ñ³ÝÇ 

¢ çñ³ï³ù³óáõóÇãÇ ³Ýë³ñùáõÃÛ³Ý, ÇÝã-

å»ë Ý³¢ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ë³ñùÇ ³Ý-

ç³ïí³Í ÉÇÝ»Éáõ Ï³Ù µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý 

å³ï×³éáí£

ºÃ» Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»É ¿ ³ñï³Ñáëù, ³Ý-

ÙÇç³å»ë å»ïù ¿ Éù»É ïíÛ³É ·áïÇÝ:

Ժամանակին մասնագետներին դիմելը 
կօգնի ճիշտ ժամանակին 
հայտնաբերել խնդիրը, 

լուծել և հաղթահարել այն:

Տարրական ուշադրությունը 
և հրդեհային անվտանգության կանոնների պահպանումը 

կարող են փրկել ձեր կյանքը: 
Մի՛ անտեսեք դա:

Պահպանե՛ք ձեր առողջությունը և կյանքը:

ԵՎ ՀԻՇԵ՛Ք
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Սպառողների ազգային ասոցիացիան ցավով 
տեղեկացնٳմ է, որ կյանքից հեռացել է 

մեզ հետ երկար տարիներ համագործակցած 
 մٳթյան ոլորտٳսպառողների շահերի պաշտպան ٳ

մի շարք հաջողٳթյٳններ գրանցած, 
Հայաստանի սպառողների ազգային ակադեմիա 

Իրավաբանական անձանց միٳթյան 
պատվավոր անդամ, գյٳղատնտեսٳթյան 

նախկին նախարար Սերգո Կարապետյանը։

ՍԵՐԳՈ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
Սերգո Կարապետյանը (1948-2021) 
ստացել է գյուղատնտեսական կրթություն, տարբեր 
տարիների աշխատել է որպես որակի հսկիչ, 
հերթափոխային քիմիկոս, ավագ ապրանքագետ 
առաքման գծով, տեխնիկայի անվտանգության 
գծով ինժեներ, գործարանի գլխավոր էներգետիկ, 
Արտաշատի պահածոների «Սովխոզ» գործարանի 
գլխավոր ինժեներ, գլխավոր տնօրեն, 
Ազատի լիասիստեմ ֆորելային տնտեսության 
տնօրեն, Արտաշատի պահածոների գործարան 
ԲԲԸ նախագահ, գլխավոր տնօրեն։

2010-2016 թթ. ՀՀ նախագահի հրամանագրով 
նշանակվել և վերանշանակվել է 
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի պաշտոնում։
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ÊàðÐàôð¸ êä²èàÔÆÜ

Քիմմաքրում
Քիմմաքրման առավելություններն 

ակնհայտ են և անհերքելի: Հագուստն 
ու տան իրերը մասնագետներին վս-
տահելը և երաշխավորված արդյունք 
ստանալը գայթակղիչ հեռանկար է: 
Բայց կան հարցեր, որոնք անշուշտ հե-
տաքրքրում են այս ծառայություննե-
րից օգտվողներին: Օրինակ՝ կենցա-
ղային քիմիական նյութերը պարունա-
կո՞ւմ են արդյոք առողջության համար 
վտանգավոր տարրեր՝ քլորի միացու-
թյուններ, նավթային թորվածքներ, ֆե-
նոլ և այլն, կամ նման նյութերը կարո՞ղ 
են զգալի վնաս հասցնել շրջակա մի-
ջավայրին:

Գաղտնիք չէ, որ քլորի միացու-
թյուններ պարունակող ապրանքնե-
րից կարող են սկսվել ասթմայի նոպա, 
կամ առաջ գալ սրտանոթային համա-
կարգի խնդիրներ: Ամոնիակի մեծ չա-
փաբաժինը, որն օգտագործվում է 
հյուսվածքներից բծերը հեռացնելու 
համար, հանգեցնում է շնչուղիների 
բորբոքումների և գլխացավերի: Թու-
նավոր ֆենոլը և դրա ածանցյալները, 
որոնք հաճախ օգտագործվում են ախ-
տահանման համար, առաջացնում են 
շնչառության դժվարություններ, ընդ-
հանուր թուլություն և նյարդային հա-
մակարգի խանգարումներ: Հետևա-
բար մաքրող ընկերություն ընտրելիս՝ 
նախապատվությունը պետք է տրվի 
լուրջ հեղինակություն ունեցող վստա-
հելի ընկերություններին: Միայն պրո-

ֆեսիոնալները կկարողանան ճիշտ 
ընտրել չոր մաքրող միջոցը և ճիշտ 
հաշվարկել դրա չափաբաժինը:

Ի գիտություն
1. Մաքրող ընկերության սարքա-

վորումները մշտապես սերտիֆիկաց-
վում են համապատասխան մարմին-
ների կողմից: Բոլոր մաքրող և չոր մաք-
րող միջոցները պարբերաբար ստուգ-
վում են: 

2. Եթե մաքրող քիմիական նյութե-
րը թունավոր լինեին, ապա դրանցով 
աշխատող մասնագետները ստիպ-
ված պիտի լինեին աշխատանքը կա-
տարել հատուկ պաշտպանիչ արտա-
հագուստներով և դիմակով:

3. Նման ծառայություններից օգտ-
վելիս՝ կարելի է տեղեկություններ հա-
վաքել օգտագործվող նյութերի կազ-
մի, բաղադրության կամ օգտագործ-
ման եղանակների ու ցուցումների մա-
սին: 

4. Եթե տնային պայմաններում 
մաքրող միջոցի ընտրությունը հիմնա-
կանում ճաշակի ու գնի հարց է, ապա 
մասնագիտացած սրահներում օգ-
տագործվում են միայն պրոֆեսիոնալ 
և բազմաթիվ փորձարկումներ ան-
ցած նյութեր ու սարքավորումներ:

5. Ոլորտում կարևորվում է նաև 
մասնագիտական ու սպասարկման ո-
րակի միջև մրցակցության գործոնը, 
ինչից շահում է միայն սպառողը:
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äáÉÇÙ»ñ³ÛÇÝ ³åñ³ÝùÝ»-
ñÁ, ÇÝã Ëáëù, É³í ÇÙ³ëïáí 
·ÉËÇí³Ûñ ßáõé »Ý ïí»É Ù³ñ¹-
ÏáõÃÛ³Ý Ï»Ýó³ÕÁ� ³é³í»É 
Ñ»ßï³óÝ»Éáí ³ÛÝ áõ Ïñ×³ï»-
Éáí ¹ñ³ íñ³ Í³ËëíáÕ Å³Ù³-
Ý³ÏÁ: ´³Ûó, ÇÝãå»ë Ñ³×³Ë ¿ 
å³ï³ÑáõÙ, ³é³çÁÝÃ³óÇ Ñ³-
Ï³é³Ï ÏáÕÙáõÙ ËÝ¹ÇñÝ»ñ »Ý, 
áñáÝù Í³é³ó»É »Ý ³ÙµáÕç ³ß-
Ë³ñÑÇ ³é³ç:

Æ±Ýã ³Ý»É, ÇÝãå»±ë å³ßï-
å³Ý»É áõ å³Ñå³Ý»É Ù»½ 
ÏÛ³Ýù ïíáÕ µÝáõÃÛáõÝÁ:

àñï»ÕÇ±ó ëÏë»É
ä³ï³ëË³ÝÁ Ù»ÏÝ ¿՝ ÏñÃáõÃÛáõ-

ÝÇó: ²ñ¹»Ý Ù³ÝÏ³å³ñï»½áõÙ »ñ»-
Ë³Ý åÇïÇ Ñ³ëÏ³Ý³՝ ÇÝã »Ý Ã³-
÷áÝÝ»ñÇ Ñ»é³óáõÙÁ, í»ñ³Ùß³Ïáõ-
ÙÁ, ̈  ·Çï³ÏóÇ ¹ñ³Ýó Ï³ñ¨áñáõÃÛáõ-
ÝÁ: ²Ûë Ýå³ï³Ïáí ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³ë-
ï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÙÇ³ó»É »Ý Ý³¨ 
ëáóÑ³ñÃ³ÏÝ»ñÁ, ÇÝãÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ 
Ù»Í³ÝáõÙ ¿ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Çñ³-
½»Ïí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ:
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úñ-ûñÇ ³í»É³óáÕ Í³í³ÉÝ»ñÇÝ 
½áõ·³Ñ»é Ùßï³Ï³Ý ùÝÝ³ñÏÙ³Ý 
ËÝ¹Çñ ¿ åÉ³ëïÙ³ëë³Û» Çñ»ñÁ í»-
ñ³Ùß³Ï»ÉÁ Ï³Ù, ÇÝãå»ë ëáíáñ³µ³ñ 
³ëíáõÙ ¿, ¹ñ³Ýó »ñÏñáñ¹ ÏÛ³Ýù ï³-
ÉÁ: ²Ûëûñ ·ñ»Ã» µáÉáñ Ëáßáñ ÁÝÏ»-
ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõÝ»Ý Çñ»Ýó é³½Ù³-
í³ñáõÃÛáõÝÁ՝ áõÕÕí³Í åÉ³ëïÇÏ Ã³-
÷áÝÝ»ñÇ Ïñ×³ïÙ³ÝÁ ¨ ïÝï»ëáõÃ-
Û³Ý ½³ñ·³óÙ³ÝÁ: ÊÝ¹ÇñÁ ¹ÛáõñÇÝ-
Ý»ñÇó ã¿, ù³ÝÇ áñ ³Ûë ÝÛáõÃÝ ³ãùÇ ¿ 
ÁÝÏÝáõÙ ï»ë³ÏÝ»ñÇ ÑëÏ³Û³Ï³Ý 
µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ùµ: ¶ÇïáõÃÛáõÝÝ áõ 
·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÁ, ³ëáõÙ »Ý, ÇÑ³ñÏ», 
Çñ»Ýó Ñ»ÕÇÝ³Ï³íáñ ËáëùÁ, µ³Ûó µá-
Éáñ ·Ûáõï»ñÝ ³Ýû·áõï »Ý ³é³Ýó Ùá-
Éáñ³ÏÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý: â¿՞ áñ í»ñ³-
Ùß³Ï»Éáõó ³é³ç ¹»é å»ïù ¿ Ñ³í³-
ù»É, Éí³Ý³É áõ ï»ë³Ï³íáñ»É ³Û¹ Ã³-
÷áÝÝ»ñÝ ³ÙµáÕç ³ßË³ñÑáõÙ: ÆëÏ 
ë³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ.

џ ëñ³Ýó ÙÇ Ù³ëÁ ÙÇÝã¨ í»ñ³-
Ùß³Ïí»ÉÁ åÇïÇ Éí³óíÇ áõ ï³ù³ó-
íÇ Ýáñ Ó¨ ï³Éáõ Ñ³Ù³ñ,

џ Ï³Ý ï»ë³ÏÝ»ñ, áñáÝó í»ñ³-
Ùß³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý Ñ³-
ïáõÏ é»³ÏïáñÝ»ñ ̈  ùÇÙÇ³Ï³Ý ÝÛáõ-
Ã»ñ, áñáÝù ß³ï ³í»ÉÇ íÝ³ë³Ï³ñ 
»Ý, ù³Ý µáõÝ åÉ³ëïÙ³ëë³Ý,

ºñÏñáñ¹ ÏÛ³Ýù 
åÉ³ëïÇÏÇÝ



џ í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ åÉ³ëïÇÏ» Çñ»ñÇó 
Ý³Ë³å»ë å»ïù ¿ Ñ»é³óí»Ý åÇï³ÏÝ»ñÁ, ³ÛÉ 
ÝÛáõÃ»ñÇó å³ïñ³ëïí³Í ¹»ï³ÉÝ»ñÁ՝ Ï³÷³ñÇã-
Ý»ñ, åïáõï³ÏÝ»ñ, Ý³¨ ëáëÇÝÓÁ, ëÝÝ¹Ç ÙÝ³-
óáñ¹Ý»ñÁ ̈  ³ÛÉÝ:

Â³÷áÝÝ»ñÇ ï»ë³Ï³íáñáõÙ
î»ë³Ï³íáñáõÙÁ åÉ³ëïÇÏ ¨ ³ÛÉ Ã³÷áÝÝ»ñÇ 

í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý ³é³çÇÝ ù³ÛÉÝ ¿: ê³ Ï³ñ¨áñ ·áñ-
ÍÁÝÃ³ó ¿, áñÁ áñáßáõÙ ¿ Ñ»ï³·³ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ-
Ý»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ, ù³ÝÇ áñ Ûáõñ³ù³Ýã-
Ûáõñ ï»ë³ÏÇ ÝÛáõÃ áõÝÇ í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý Çñ Ù»Ãá¹-
Ý»ñÁ: ²Û¹áõÑ³Ý¹»ñÓ, íëï³Ñ»óÝáõÙ »Ýù, áñ ³Ûë 
Ñ³ñóÇ ÉáõÍáõÙÁ Ï³Ëí³Í ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇóë: Ø»ñ 
ßñç³Ï³ÛùáõÙ՝ ï³ÝÁ, ³Ù³é³ÝáóáõÙ Ï³Ù ³ßË³-
ï³í³ÛñáõÙ, ³é³ÝÓÝ³óÝáõÙ »Ýù ÙÇ ù³ÝÇ Ù»Í ï³-
ñ³ ÃÕÃÇ, åÉ³ëïÇÏÇ, ³å³Ïáõ, Ñ³·áõëïÇ ̈  ³ÛÉÝÇ 
Ñ³Ù³ñ: ²ñ¹ÛáõÝùÁ ÝÏ³ï»ÉÇ ¿ ¹³éÝáõÙ ÙÇ³Ý·³-
ÙÇó, ³ÛÝ ¿՝ ³í»ÉÇ Ù³ùáõñ ûíÏÇ³ÝáëÝ»ñ ¨ ³í»ÉÇ 
÷áùñ ³Õµ³í³Ûñ»ñ, ëñ³Ý ·áõÙ³ñ³Í Ï³ï³ñ³Í 
·áñÍÇ Ï³ñ¨áñáõÃÛ³Ý áõ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý 
·Çï³ÏóáõÙÁ: 

´³Ûó Ñ³ßíÇ ³éÝ»Ýù, áñ Ï³Ý Ã³÷áÝÝ»ñ, á-
ñáÝó å³ï×³é³Í íÝ³ëÁ »ñµ»ÙÝ ³Ýã³÷»ÉÇ ¿:
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¿Ý»ñ·Ç³ ³ñï³¹ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: âÝ³Û³Í Ñ»é³ó-
Ù³Ý ³Ûë Ù»Ãá¹Ç Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ³ÛÝ É³ÛÝáñ»Ý 
ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ½³ñ·³ó³Í »ñÏñÝ»ñáõÙ:

²ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý Ã³÷áÝÝ»ñÇ í»ñ³Ùß³-
ÏáõÙÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë.

џ Ù»Í³óÝ»É Ó»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃ-
ÛáõÝÁ ¨ ËÝ³Û»É Ã³÷áÝÝ»ñÇ Ñ»é³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ 
Í³Ëë»ñÁ,

џ Ù³ùáõñ å³Ñ»É ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÁ, ëïá-
ñ»ñÏñÛ³ çñ»ñÝ áõ û¹Á,

џ Ýí³½»óÝ»É ³Ýï³é³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ Í³í³ÉÁ:

ì»ñ³Ùß³ÏíáÕ ÑáõÙù
ò³ÝÏ³ó³Í ³é³ñÏ³ áõ ÝÛáõÃ, ÇÝãå»ë Ï»Ý-

¹³ÝÇ ûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ, áõÝ»Ý Çñ»Ýó ÏÛ³ÝùÇ óÇÏÉÁ: 
´³Ûó ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ¹ñ³Ýó »ñÏñáñ¹ ÏÛ³Ýù ï³Éª 
Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáí ³Û¹ ÝÛáõÃ»ñÇ í»ñ³Ùß³ÏáõÙÁ:

ÐáõÙùÇ í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ áã ÙÇ³ÛÝ 
å³Ñå³ÝáõÙ »Ýù Ù»ñ ³éáÕçáõÃÛáõÝÝ áõ ßñç³Ï³ 
ÙÇç³í³ÛñÁ, ³ÛÉ¨ ËÝ³ÛáõÙ »Ýù ÙÇ ß³ñù ³ñÅ»ù³-
íáñ é»ëáõñëÝ»ñ: ºñµ»ÙÝ ÙÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÇó 
ëï³óí³Í Ã³÷áÝÝ»ñÁ ÙÛáõëÇ Ñ³Ù³ñ ³Ù»Ý³-
Ã³ÝÏ ÑáõÙùÝ »Ý, Ñ»ï¨³µ³ñ í»ñ³Ùß³ÏáõÙÁ Ï³-
ñáÕ ¿ ¹³éÝ³É »Ï³ÙáõïÇ Éñ³óáõóÇã ³ÕµÛáõñ: Ü³¨ 
í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ ëï»ÕÍáõÙ ¿ Ýáñ 
³ßË³ï³ï»Õ»ñ, Ýå³ëïáõÙ ³Ûë áÉáñïÇ Ù³ëÝ³-
·»ïÝ»ñÇ ̈  ³ÙµáÕç »ñÏñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³ó-
Ù³ÝÁ: 

ö³ëï ¿, áñ áñù³Ý µ³ñÓñ ¿ »ñÏñÇ ïÝï»ë³-
Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, ³ÛÝù³Ý ³í»ÉÇ ß³ï ³Õµ ¿ ³ÛÝ 
í»ñ³Ùß³ÏáõÙ:  Æ ¹»å, ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý ÙÇ 
ß³ñù »ñÏñÝ»ñ í»ñ³Ùß³ÏáõÙ »Ý áã ÙÇ³ÛÝ Çñ»Ýó 
»ñÏñÇ, ³ÛÉ¨ ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇó µ»ñí³Í Ã³÷áÝÝ»ñÁ 
(ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ù»ï³Õ³Ï³Ý Ã³÷áÝÝ»ñ): 

Æ ¹»å, ³ßË³ñÑÁ Ñá· ¿ ï³ÝáõÙ áã ÙÇ³ÛÝ Ã³-
÷áÝÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý, ³ÛÉ¨ ¹ñ³Ýó ³é³ç³óáõÙÁ 
Ï³ÝË»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ:

Ø³ñïÏáóÝ»ñÇ í»ñ³Ùß³ÏáõÙ
ú·ï³·áñÍí³Í Ù³ñïÏáóÝ»ñÁ, Ïáõï³ÏÇãÝ»-

ñÁ, ùë³ÝÛáõÃ»ñÁ ̈  ¹ñ³Ýó ýÇÉïñ»ñÁ å³ñáõÝ³ÏáõÙ 
»Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó ¨ í³ÛñÇ µÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ íï³Ý·³-
íáñ ÝÛáõÃ»ñ: Ð»ï¨³µ³ñ ¹ñ³Ýù å»ïù ¿ ³é³ÝÓ-
Ý³óí»Ý Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ Ã³÷áÝÝ»ñÇóª µÝ³Ï³Ý ï³-
ñ³ÍùÝ»ñáõÙ ãÑ³ÛïÝí»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 

ì»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³é³ÝÓÝ³óíáõÙ 
»Ý ³ñÅ»ù³íáñ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÁ (í»ñ³Ùß³ÏíáÕ 
Ï³áõãáõÏ, ·áõÝ³íáñ Ù»ï³ÕÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ), áñáÝù Ñ»-
ï³·³ÛáõÙ åÇï³ÝÇ »Ý ³ÛÉ ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñ Ãá-
Õ³ñÏ»ÉÇë: úñÇÝ³Ïª 1 ïáÝÝ³ Ù³ñïÏáóÇó Ï³ñ»ÉÇ ¿ 
ëï³Ý³É 270 Ï· Ù³Ý·³ÝÇ »ñÏûùëÇ¹, 210 Ï· »ñ-
Ï³Ã, 160 Ï· óÇÝÏ, 60 Ï· ·ñ³ýÇï:

²ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý Ã³÷áÝÝ»ñÇ 
í»ñ³Ùß³ÏáõÙ

²ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý Ã³÷áÝÝ»ñÁ, áñ ó³ÝÏ³-
ó³Í ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ³ÝËáõë³÷»ÉÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ »Ý, 
Éáõñç ëå³éÝ³ÉÇù »Ý ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ Ñ³Ù³ñ: 
²Ù»Ý ï³ñÇ ³ßË³ñÑáõÙ ·áÛ³ÝáõÙ ¿ ÙÇ ù³ÝÇ ÙÇ-
ÉÇ³ñ¹ ïáÝÝ³ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý Ã³÷áÝ Ï³Ù ºñÏ-
ñÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ñ³ßíáí ï³ñ»Ï³Ý ÙÇÝã¨ Ù»Ï ïáÝ-
Ý³:

²ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý Ã³÷áÝÝ»ñÁ í»ñ³óÝ»Éáõ 3 
»Õ³Ý³Ï Ï³.

џ  Ã³Õ»É Ñ³ïáõÏ ³Õµ³ÝáóÝ»ñáõÙ,
џ  ³Ûñ»É,
џ í»ñ³Ùß³Ï»É:

²ÛñáõÙÁ Ã³÷áÝÝ»ñÇ Ñ»é³óÙ³Ý Ýí³½³·áõÛÝ 
Ý³ËÁÝïñ»ÉÇ ï³ñµ»ñ³ÏÝ ¿, áñÁ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ íÝ³-
ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ËÇëï í»-
ñ³ÑëÏáõÙ ¨ ÙáËÇñ å³Ñ»Éáõ Éñ³óáõóÇã ï³ñ³Íù-
Ý»ñ: ²Ûñí»ÉÇë Ã³÷áÝÝ»ñÇ Í³í³ÉÁ Ï³ñáÕ ¿ 
Ïñ×³ïí»É Ùáï 10 ³Ý·³Ù, ÇëÏ ÃáÕ³ñÏí³Í ¿Ý»ñ-
·Ç³Ýª û·ï³·áñÍí»É ç»éáõóÙ³Ý Ï³Ù ¿É»Ïïñ³-
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Ð³Û³ëï³ÝáõÙ
Ð³Û Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÁ ¨ë ³ÛÝ Ï³ñÍÇùÇÝ »Ý, áñ 

åÉ³ëïÇÏÇ í»ñ³Ùß³ÏáõÙÁ Ññ³ï³å ¿ áã ÙÇ³ÛÝ 
ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ³éáõÙáí, 
³ÛÉ¨ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ³é³ÛÅÙ ãÇñ³óí³Í ïÝï»ë³-
Ï³Ý û·áõïÝ»ñÇ ëï³óÙ³Ý ¿³Ï³Ý Ý»ñáõÅ:

²Ûë ËÝ¹ñÇ ÉáõÍÙ³ÝÁ ÙÇïí³Í ³é³çÇÝ ù³ÛÉÁ 
Ã»ñ¨ë åÉ³ëïÇÏÇ Ã³÷áÝÇ ï»ë³Ï³íáñáõÙÝ ¿, 
ÇÝãÝ ³é³í»É Ñ»ßï³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ºñ¨³ÝÇ ·ñ»Ã» 
µáÉáñ í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÝ»ñáõÙ ëáíáñ³Ï³Ý Ï³-
Ý³ã ³Õµ³Ù³ÝÝ»ñÇ Ñ³ñ¨³ÝáõÃÛ³Ùµ ï»Õ³¹ñíáõÙ 
»Ý Ï³åáõÛï ¨ ¹»ÕÇÝ ³Õµ³Ù³ÝÝ»ñª Ý³Ë³ï»ë-
í³Í åÉ³ëïÇÏÇ ̈  ÃÕÃÇ Ñ³Ù³ñ:

î»ë³Ý»ÉÇ ³å³·³ÛáõÙ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ Ï³½-
Ù³Ï»ñå»É Ù³ñïÏáóÝ»ñÇ, ëÝ¹ÇÏÇ, É³Ùå»ñÇ í»-
ñ³Ùß³ÏáõÙ, Ý³¨ ³ÕµÇ í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³-
Ï³ÏÇó ·áñÍ³ñ³ÝÇ áõ »íñáå³Ï³Ý ã³÷³ÝÇß»ñÇÝ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³Õµ³í³ÛñÇ Ï³éáõóáõÙ:

â»Ýù ¹³¹³ñáõÙ ½³ñÙ³Ý³É
à±í ÏÙï³Í»ñ, áñ ëáíáñ³Ï³Ý åÉ³ëïÙ³ëë³Û» 

ï³ñ³Ý»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ÑáõÙù ¹³éÝ³É ³ñí»ëïÇ 
Ññ³ß³ÉÇ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ: ²ñÇ áõ ï»ë, 
áñ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó É³í³·áõÛÝ 
¹Ç½³ÛÝ»ñÝ»ñÁ, ù³Ý¹³Ï³·áñÍÝ»ñÝ áõ µáÉáñ 

Ýñ³Ýù, áíù»ñ Ùï³Ñá·í³Í »Ý ³Ûë ó³í³ÉÇ 
ËÝ¹ñáí, ³Ù»Ý ûñ ½³ñÙ³óÝáõÙ »Ý ³ñí»ëïÇ Çñ³-
Ï³Ý ·ÉáõË·áñÍáóÝ»ñáí: úñÇÝ³Ïª åÉ³ëïÇÏ» ßß»-
ñÇó, ÏåãáõÝ Å³å³í»ÝÇó, ëïí³ñ³ÃÕÃÇó áõ Ý»ñ-
Ï³ÝÛáõÃ»ñÇó Ï³ñ»ÉÇ ¿ å³ïñ³ëï»É Ñ³ñÙ³ñ³-
í»ï Ù³Ñ×³Ï³ÉÝ»ñ, Å³ÝÛ³Ï³íáñ Í³ÕÏ³Ù³ÝÝ»ñ, 
³Ï³ÝçûÕ»ñ, í½ÝáóÝ»ñ, Ï³Ë³½³ñ¹»ñ, Ïá×³Ï-
Ý»ñ, Ù³ï³ÝÇÝ»ñ, ï³ñ³ï»ë³Ï ïáõ÷»ñ, ³ñÏÕ»ñ 
áõ ½³ÙµÛáõÕÝ»ñ, å³Ûáõë³ÏÝ»ñ, Ýñµ³·»Õ Í³ÕÇÏ-
Ý»ñ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý û·ï³·áñÍí»É ̈  ³é³ÝÓÇÝ, ̈  
áñå»ë ³ÛÉ Çñ»ñÇÝ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ï»ëù Ñ³Õáñ¹áÕ 
·»Õ»óÇÏ ¹»ï³ÉÝ»ñ, Ý³¨ ÙáÙ³Ï³ÉÝ»ñ, ëå³ëù, 
Í³ÕÏ³Ù³Ý, Éáõë³Ù÷á÷ ̈  ³ÛÉÝ:

ì³Õáõó ³ñ¹»Ý ½³ñ·³ó³Í »ñÏñÝ»ñÁ åÉ³ë-
ïÇÏ» ÑáõÙùÇó ëï³ÝáõÙ »Ý Ù³Ýñ³Ã»É, ×áå³ÝÝ»ñ, 
³Ý·³Ù Ï³ÑáõÛù: Þ³ï ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ³ñï³¹-
ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ û·ï³·áñÍáõÙ »Ý Ñ³ïÏ³å»ë 
ûíÏÇ³ÝáëÝ»ñÇó Ñ³í³ùí³Í åÉ³ëïÇÏ» ï³ñ³-
Ý»ñÁª Ù»Ï ³Ý·³Ù ̈ ë Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ 
Ññ³íÇñ»Éáí Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ¿ÏáËÝ¹ñÇÝ:

Æñ³Ï³ÝáõÙ
²ñï³¹ñí³Í ³ÙµáÕç åÉ³ëïÇÏÇ ³í»ÉÇ ù³Ý 

90 ïáÏáëÁ »ñµ»ù ãÇ í»ñ³Ùß³ÏíáõÙ: ²ÛÝ Ñ³ÛïÝ-
íáõÙ ¿ ³Õµ³ÝáóÝ»ñáõÙ, ³Õµ³ÛñÇãÝ»ñáõÙ Ï³Ù 
å³ñ½³å»ë µ³ó µÝáõÃÛ³Ý Ù»ç: ö³ëï»Ýù, áñ í»ñ-
çÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ê³Õ³Õ ûíÏÇ³ÝáëáõÙ Ó¨³íáñ-
í»É ¿ åÉ³ëïÙ³ëë³Û» Ã³÷áÝÝ»ñÇ ÙÇ ÇëÏ³Ï³Ý 
ÏÕ½Ç, áñÁ ÏßéáõÙ ¿ ßáõñç 20 ÙÇÉÇáÝ ïáÝÝ³, ¨ áñÇ 
ï³ñ³ÍùÁ »ñ»ù ³Ý·³Ù ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ üñ³Ý-
ëÇ³ÛÇ ï³ñ³ÍùÁ (Ç ¹»å, ÏÕ½ÇÝ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ Ù»-
Í³Ý³É):
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Æð²ìàôÜøÜºð 

Բոլոր մարդիկ ծնվում են ազատ և հավասար՝ արժանապատվությամբ և իրավունքներով  

ºì ä²ðî²ìàðàôÂÚàôÜÜºð 
Մարդٳ իրավٳնքները յٳրաքանչյٳ-

րիս անքակտելի սեփականٳթյٳնն են՝ 
անկախ քաղաքացիٳթյٳնից, սեռից, ազ-
գային կամ էթնիկ ծագٳմից, ռասայից, 
դավանանքից, լեզվից կամ այլ առանձ-
նահատկٳթյٳնից: Դրանք ներառٳմ են 
ինչպես հիմնարար իրավٳնքները, նե-
րառյալ կյանքի իրավٳնքը, այնպես էլ 
այն իրավٳնքները, որոնք մեր կյանքն 
արժանապատիվ են դարձնٳմ՝ սննդի, կր-
թٳթյան, աշխատանքի, առողջٳթյան և 
ազատٳթյան իրավٳնքներ և այլն: 

Մարդٳ իրավٳնքների օրենսդրٳ-
թյٳնն ընդգրկٳմ է նաև հատٳկ նորմեր 
կանանց, երեխաների, հաշմանդամٳ-
թյٳն ٳնեցող անձանց, փոքրամասնٳ-
թյٳնների և այլ խոցելի խմբերի համար: 
Այս իրավٳնքները նախատեսված են 
պաշտպանելٳ այն մարդկանցից, որոնք 
կարող են վնասել, հետևաբար դրանք 
սահմանված են մարդկանց միջև խաղաղ 
գոյակցٳթյٳն ապահովելٳ նպատակով: 

Մարդٳ իրավٳնքները համընդհա-
նٳր են: Ոչ ոք չի կարող զրկվել իր իրա-
վٳնքներից, բացառٳթյամբ առանձին 

դեպքերի, երբ, օրինակ, ազատٳթյան ի-
րավٳնքը կարող է սահմանափակվել, ե-
թե դատարանն անձին մեղավոր ճանաչի 
հանցագործٳթյան մեջ: 

Մարդٳ իրավٳնքների միջազգային օ-
րենսդրٳթյٳնը սահմանٳմ է, որ բոլոր 
պետٳթյٳնները պարտավոր են հարգել 
 :նքներըٳիրավ ٳպաշտպանել մարդ ٳ
Սա ենթադրٳմ է, որ պետٳթյٳնները 
պետք է զերծ մնան մարդٳ իրավٳնքնե-
րի ոտնահարٳմներից, նաև դրական մի-
ջոցներ ձեռնարկեն՝ ապահովելٳ համար 
մարդٳ՝ հիմնարար իրավٳնքներից օգտ-
վելը:

Մարդٳ հիմնարար իրավٳնքներն են.
џ աշխատանքային արդար և բարեն-

պաստ պայմանների իրավٳնքը,
џ սոցիալական ապահովٳթյան իրավٳն-

քը, 
џ համարժեք կենսամակարդակի և ֆիզի-

կական և մտավոր առողջٳթյան առա-
վելագٳյն հասանելի մակարդակի իրա-
վٳնքը,

џ կրթٳթյան իրավٳնքը, 
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џ մշակٳթային կյանքին մասնակցելٳ և 
գիտական   առաջընթացի արդյٳնքնե-
րից օգտվելٳ իրավٳնքը,

џ ազատ տեղաշարժի իրավٳնքը,
џ օրենքի առջև հավասարٳթյան, արդար 

և հրապարակային դատավարٳթյան, 
մտքի, խղճի և դավանանքի ազատٳ-
թյան, կարծիքի արտահայտման ազա-
տٳթյան իրավٳնքները և այլն:

կամ իր երեխային կրթելٳ, ապա պետٳ-

թյٳնը պարտավոր է ստեղծել աշխատա-

տեղեր կամ կազմակերպել դպրոցների հա-

մակարգ:

 

Ինչٳ է կարևոր սեփական 

իրավٳնքների իմացٳթյٳնը

Պատասխանը հստակ է. առանց սեփա-

կան իրավٳնքների իմացٳթյան անհնար է 

լինել ազատ, ٳժեղ և պատասխանատٳ քա-

ղաքացի: Նրանց, ովքեր չգիտեն իրենց ի-

րավٳնքները, հեշտ է խաբել, վիրավորել 

կամ մոլորեցնել: Հետևաբար երեխաներն 

անգամ պիտի վարժվեն ապրել ամրագր-

ված օրենքներով՝ ոչ մի իրավիճակٳմ 

չխախտելով այլոց իրավٳնքները:

Մարդٳ իրավٳնքների 
պաշտպանٳթյٳնն արգելٳմ է.

 џ  կյանքից կամայական զրկելը,

џ  խոշտանգٳմները և դաժան, ան-

մարդկային կամ նվաստացٳցիչ վե-

րաբերմٳնքը,

џ ստրկٳթյٳնը և հարկադիր աշխա-

տանքը,

џ  կամայական ձերբակալٳմը,

џ  պատերազմի քարոզչٳթյٳնը,

џ  ռասայական կամ կրոնական ատելٳ-

թյան խոսքը:

Միևնٳյն ժամանակ մեզանից յٳրա-

քանչյٳրը, ٳնենալով սեփական իրա-

վٳնքներ, պետք է հարգի այլոց իրավٳնք-

ներն ٳ պայքարի դրանց համար: Եվ իմա-

նալով սեփական իրավٳնքները, երբեք չի 

կարելի մոռանալ պարտավորٳթյٳնների 

մասին: Սա նշանակٳմ է, որ, օրինակ, եթե 

քաղաքացին իրավٳնք ٳնի աշխատելٳ 



Դեղաբٳյսի նկարագրٳթյٳնը: Բակ-
լազգիների կամ թիթեռնածաղկավորների ըն-
տանիքին պատկանող, 50-150 սմ բարձրու-
թյան, երկամյա խոտաբույս է: Տերևները 
բարդ եռմասնյա են, կոթունավոր: Ծաղկա-
բույլը ողկույզ է, ծաղկապսակը՝ դեղին, պտու-
ղը 1-2 սերմ պարունակող ունդ է, սերմերը՝ 
ձվաձև, դեղնականաչավուն: Արմատը լավ 
զարգացած է, դեղնասպիտակավուն: Ծաղ-
կում է հունիսից սեպտեմբեր, սերմերը հասու-
նանում են հուլիսից ուշ աշուն: Բույսը չորա-
կայուն է, ցրտադիմացկուն: Պտղակալում է 
կանոնավոր: Աճում է գրեթե բոլոր տեսակի 
հողերում, վատ է տանում միայն գերխոնա-
վությունը: Բազմանում է սերմերով: 

Քիմիական բաղադրٳթյٳնը: Բույսի մեջ 
հայտնաբերված է գլիկոզիդ մելիլոտոզիդ, ո-
րը հումքի չորացման հետևանքով վերածվում 
է 0,4-0,9 տոկոս կումարինի, ինչով պայմանա-
վորված է իշառվույտի դուրեկան հոտը: Վեր-
գետնյա մասը պարունակում է նաև դիկումա-
րին, կումարաթթու, մելիլոտին, մելիլոտոլ, մե-
լիլոտաթթու, ցիմարին, վիտամիններ С, E, կա-
րոտին, դաբաղանյութեր, խոլին, մինչև 17 տո-
կոս սպիտ, պուրինային ածանցյալներ, եթե-
րայուղ, լորձ, խեժանյութ, ֆլավոնային գլիկո-
զիդ, սերմերը՝ մինչև 42 տոկոս ճարպայուղ: 

Բٳժական նշանակٳթյٳնը: Բուժման 
նպատակով ծաղկման ընթացքում հավաքում 
են բույսի գլխամասերը ծաղկաբույլերով ու 
տերևներով, նաև կողային ընձյուղները: 
Հումքը չորացնում են արևի տակ: Ունի դառը 
համ և դուրեկան հոտ: Պահում են ապակյա ա-
մաններում կամ թիթեղյա տուփերի մեջ թղ-
թով փաթաթված: Պիտանի է մոտ 2 տարի: 

Դեղաբույսն օգտագործվում է գլխացավի, 
գլխի փակ վնասվածքների, անքնության, մե-
լանխոլիայի, վերջույթների թուլության և ան-
դամալուծության, անային սպազմների, աչ-
քի բորբոքումների, քաղցկեղի, ականջի ցա-
վերի, ստամոքսի սուր և քրոնիկական բորբո-
քումների  և այլնի ժամանակ: Տեղին է նշել, որ 
մեծ չափաբաժնով կամ երկարատև ընդունու-
մը կարող է առաջ բերել գլխացավ, գլխա-
պտույտ, փսխում, քնկոտություն, ներքին օր-
գանների, անների և ենթամաշկային ճար-
պաշարակցական շերտի արյունազեղումներ 
և այլն:

Կիրառման եղանակները: Թուրմ պատ-
րաստելու համար 2 թեյի գդալ հումքը 2-3 ժամ 
թրմում են 2 բաժակ եռման ջրում, ըմպում 1 օ-
րում 4 անգամ: Թրջոցների համար 2 թեյի 
գդալ հումքը 20 րոպե թրմում են 0,5 լ եռման 
ջրում կամ 2 թեյի գդալ հումքը 30 րոպե թրմում 
են փակ ամանի մեջ, 200 մլ եռման ջրում, ըմ-
պում 1-ական ճաշի գդալ օրը 3-4 անգամ: Ե-
փուկ պատրաստելու համար 20 գ հումքը 30 
րոպե 200 մլ ջրում եռացնելուց հետո հովաց-
նում են, քամում ու ըմպում 1-ական ճաշի գդալ 
օրական 3 անգամ: 

Այլ օգտակար հատկանիշներ: Իշառվույ-
տով համեմում են պանիրը, ծխախոտը, 
սպիրտային խմիչքները, բուրմունք տալիս օ-
ճառին: Բույսը տալիս է առատ նեկտար և ծաղ-
կափոշի: 

 
Արշավիր Թորոսյան

Հայաստանի դեղաբٳյսերը
Երևան, 1983

ԻՇԱՌՎؤՅՏ ԴԵՂԱՏؤ
Melilotus officinalis (L.) Pall.

Հայկական տարանٳնները - դառնոսպ, 
եդիսար, նշահամٳնք
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Եվ այսպես
Կանայք սիրում են հաճոյախոսություններ 

իրենց արտաքինի մասին: Նրանց դուր են գա-
լիս գովաբանությունները խելքի, կրթվածու-
թյան և տարբեր հմտությունների վերաբե-
րյալ: Կանայք միշտ պատրաստ են լսել այն 
մասին, թե որքան լավ ու գեղեցիկ են կատա-
րում այս կամ այն աշխատանքը:

Հաճոյախոսությունների նկատմամբ այլ 
են տղամարդկանց «պահանջները»: Նրանք 
առանձնահատուկ սիրով են լսում գովեստ-
ները խելքի, ուժի ու հատկապես առնական 
կազմվածքի մասին:

Ի դեպ
Կան նրբություններ, որ պետք է հաշվի առ-

նել ցանկացած դեպքում:
Օրինակ 1: Դուք այսօր այնքան գեղեցիկ եք:
Կարծես ամեն ինչ կարգին է, մինչև այն 

պահը, երբ այս գովեստի հասցեատերը սկ-
սում է մտածել, որ այլ ժամանակ հավանա-
բար ինչ-որ բան այն չի եղել:

Օրինակ 2: Դուք այնքան խելացի եք աղջ-
կա (տղայի) համար:

Սա արդեն սեքսիզմ է: Վաղուց ժամանակն 
է ընդունելու, որ սեռը որևէ կերպ չի ազդում 
մարդու մտավոր ունակությունների վրա:

Օրինակ 3: Երբեք ուրիշի հետ այդքան լավ 
չեմ զգացել:

Վարվելակարգի առումով սա վատ հաճո-
յախոսություն է, քանի որ այդ մասին խոսող 
անձն ինքնաբերաբար գերագնահատում է ի-
րեն:

Ինչպես արձագանքել
Ցածր ինքնագնահատական ո  ւնեցող մար-

դիկ հաճախ ամաչում են և հերքում հաճելի 
խոսքերը: Սա անտեղի է: հարկավոր է սիրել 
ու հարգել սեփական անձը:

Հավասարազոր անընդունելի է մեծամիտ 
արձագանքը, որը հնչում է մոտավորապես 
այսպես՝ գիտեմ կամ դա նորություն չէ և 
այլն:

Ամենահարմար տարբերակը պարզապես 
շնորհակալությունն է: Կամ էլ կարելի է ուղ-
ղակի փոխադարձել. «Շնորհակալություն, 
դու նույնպես հիանալի տեսք ունես»:

Ամենակարևորը
Հաճոյախոսության ամենակարևոր «բա-

ղադրիչը» անկեղծությունն է, որը ոչ մի ընդ-
հանուր բան չունի շողոքորթության հետ: Հա-
կառակ դեպքում ճիշտն ուղղակի լռելն է:
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ՀԱ ՃՈՅԱ ԽՈ ՍՈՒԹ ՅՈՒՆ
Հաճոյախոս�թյ�նները, որոնք արտահայտ�մ են մարդ� դրական վերաբեր-

մ�նքը դիմացինի նկատմամբ, արվ�մ են ամեն�ր և ամեն քայլափոխի: 
Եվ ոչ ոք սովորաբար չի մտած�մ, թե ինչպես է դա հնչ�մ վարվելակարգի տե-

սան��նից: 
Ինչպիսին պետք է լինեն հաճոյախոս�թյ�նները, որպեսզի հաճելի զգացող�-

թյ�ններ առաջացնեն երկ�ստեք:

¾ÂÆÎºî



Կանանց առաջարկվում են թափանցիկ կամ 
ցանցկեն դետալներով թեթև զգեստներ՝ գույնզ-
գույն զոլերով, երբեմն լանջաբացվածքով ու բաց 
ուսերով: 

Այս ամառ կանայք առավել նորաձև են 
զգեստների տարբեր հատվածների բացվածքնե-
րով, որոնց արդյունքում առավել ընդգծվում են 
նրանց հմայքն ու սեքսուալությունը: Եվ բնակա-
նաբար ամառն ամառ չի լինի առանց շորտերի ու 
տոպերի, որոնք բնական գործվածներից են՝ հար-
մար ամառային շոգ օրերին դիմակայելու:
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Ամառային նորաձևٳթյٳնն աչքի է ընկնٳմ 
գٳնագեղٳթյամբ, աչք շոյող ծաղկային 
ձևավորٳմներով, գործվածքների թեթևٳթյամբ: 
Նորաձևٳթյٳնն այնպիսին է, ինչպիսին ինքը՝ 
ամառն է՝ ջերմ ٳ լٳսավոր:



Պայٳսակներ
Ինչպիսին ամառային հանդերձն է, այնպի-

սին էլ դրանք լրացնող պայուսակներն են: Պայ-
մանավորված գործառույթով՝ մեծ են, ինչպես 
պարկերը, և փոքր, ինչպես դրամապանակները, 
զարդարված են աքսեսուարներով, լոգոներով ու 
երկրաչափական պատկերներով:

Կոշիկներ
Ոճային տղամարդու զգեստապահարանի 

կարևոր դետալներից են կոշիկները: Դասական 
մոդելները կոստյումների հետ են համադրվում, 
մարզականները՝ ամենօրյա հանդերձի: Կարևո-
րը բնական նյութից լինելն է հատկապես ամա-
ռային տաք օրերին:
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Կոշիկներ
Ամառը նաև հանգստի սեզոն է, ուստի կոշիկ-

ները պետք է լիովին հարմարեցված լինեն թե՛ 
հանգստին, թե՛ հանգիստ աշխատելուն: Հետևա-
բար դիզայներները նախապատվությունը տա-
լիս են անկրունկ, հաճախ պլատֆորմներով մո-
դելներին, որոնք զարդարված են ամառային ու-
րախ դետալներով՝ ճարմանդներ, շղթաներ, թի-
թեռնիկներ և այլն:

Տղամարդիկ այս ամառ ավելի քան նորաձև 
են նեղ, մարմինն ընդգծող վերնաշապիկներով 
և զինվորական հանդերձ հիշեցնող տաբատնե-
րով, վառվռուն պրինտներով շապիկներով և 
թեթևակի լայն շորտերով: Գույները մեղմ են, 
հատկապես նորաձև են կապույտի ու շագանա-
կագույնի երանգները:

Պայٳսակներ
Պայ�սակներից առավել հարմարը թերևս �սա-

պարկերն են, որոնք թեթև, փափ�կ, բնական գործ-
վածքից են՝ հարմար ամառվա տապին ազատ տեղա-
շարժվել�ն թե՛ աշխատավայր�մ, թե՛ հանգստի ժա-
մերին: Նաև նորաձև են գոտի-պայ�սակները, որոնք 
թեև հարմար են, քանի որ ձեռքերը չեն զբաղեցն�մ, 
սակայն տարող�նակ չեն: Ինչ խոսք, չեն մոռացվել 
նաև պարկ-պայ�սակները:
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