
Կահույքի արտադրամասը ժամանակակից ատաղձագործական գործիքներով կահավորվեց 

Երկրի մասշտաբով գոյություն ունի բազմաթիվ կահույքի արտադրամասեր: Շուկայում
պահանջարկ էլ կա, սակայն հաճախորդները գերադասում են սեղանները, աթոռները, 
խոհանոցի եւ ննջասենյակի գարնիտուրները եւ տան համար անհրաժեշտ այլ կահույք, 
արտադրամասում սեփական ճաշակով, բնակարանի մակերեսին հարմարեցված չափսերով 
պատրաստել տան: Արտադրամասերի միջեւ մրցակցությունը շատ բարձր  եւ բոլորը ձգտում
են, հոգ տանել լավ որակի եւ մատչելի գների մասին: Բացառություն չէ նաեւ Ախալքալաքի 
մունիցիպալիտետը: Սվետլանա Սերոբյանը երիտասարդների խումբ հավաքեց իր շուրջը եւ
փայտի արտադրամաս բացեց, որտեղ նա մենեջերի ֆունկցիա է կատարում: 

Ժամանակակից ատաղձագործական գործիքները ENPARD-ի ծրագրի ֆինանսական 
աջակցությամբ ձեռք բերեց եւ անցավ գործի: Նշված արտադրամասը նորարարական է եւ 
կահույքը պատրաստելիս էպոքսիդի խեժ  է կիրառում:  
 

Employees: 3 locals
Total budget of the roject:  GEL 4,000.00 
EU share: GEL 2,600.22 
Co-financing: GEL 1,400.00 

«Էպոքսիդի խեժ կահույքի արտադրությունում Վրաստանում շատ քչերն են կիրառում, իսկ 
մեր շրջանում միակ արտադրամասն ենք, ով տիրապետում է այս տեխնոլոգիային:  
Էպոքսիդի խեժով պատրաստած կահույքը շատ դիմացկուն է եւ չի դեֆորմացվում, նրա 
վրա բացասապես չի ազդում խոնավությունը եւ հեշտությամբ չի վնասվում: Նման 
տեխնոլոգիաներով պատրաստավծ կահույքը շատ գեղեցիկ եւ թրենդային է: Այն հաճախ 
կիրառում են ռեստորաններում եւ սրճարաններում առանձնահատուկ դիզայն ստեղծելու 
համար» - ասում է Սվետլանա Սերոբյանը: 

Տեղի ռեստորանները իրոք հետաքրքրվեցին մեր արտադրանքով, սակայն համավարակի 
ժամանակ սահմանված սահմանափակումները այս ոլորտի աշխատանքի վրա ազդեց եւ 
այս պահի դրությամբ զսպեցին իրենք իրենց պատվերներ տալուց: 



«Արտադրամասում երեք մարդ զբաղվեց: Նրանք իրենց գործի վարպետ են եւ կարող են 
բավարարել հաճախորդի ցանկացած ճաշակ: Այս պահի դրությամբ արտադրամասում 
կայուքից բացի պատրաստվում է նաեւ ջահեր, շամփուրներ, գինու տակդիրներ, գարեջրի 
բաժակներ: Այս նյութերի պահանջարկը բարձր է եւ վաճառքի ցուցանիշով արտադրամասի 
աշխատակիցները գոհ են:  

Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Եվրամիությանը, GIPA-ին, LAG-ին, հատկացրած 
ֆինանսական աջակցության եւ վստահության համար: Նրանք հավատացին, որ մեր 
գաղափարը իրագործելի էր եւ օգուտ կբերեր մունիցիպալիտետի տնտեսական զարգացմանը 
եւ կստեղծեր նոր աշխատատեղեր տեղի երիտասրադների համար» - նշեց Սվետլանա 
Սերոբյանը:  

Արտադրամասում համարում են,  որ նրանց կողմից պատրաստված կահույքը 
առանձնահատուկ դիզայնով է աչքի ընկնում եւ կարժանանա հավանության Վրաստանի
մասշտաբով: 

Շատ կարեւոր է, որ արտադրամասը աչքի է ընկնում սոցիալական պատասխանատվության
մշակույթով՝ հոգ է տանում միջավայրի մասին եւ կայուքի արտադրության համար 
օգտագործում է միայն փայտանյութի թափոններ: Իսկ թափոններով կահույքի պատրաստումը
էպոքսիդի խեժի կիրառման մեթոդն է ապահովում եւ այն բացասապես չի ազդում արտադրանքի
որակի եւ դիզայնի վրա: 

Ü³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÁ  ýÇÝ³Ýë³íáñí»É ¿ «ºíñ³ÙÇáõÃÛáõÝÁ  ìñ³ëï³ÝáõÙ  ·ÛáõÕÇ  »õ 
·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý  ½³ñ·³óÙ³Ý  Ñ³ñ»õ³Ý³Ï³Ý  Ý³Ë³·ÍÇª  (ENPARD)-·ÛáõÕÇ 
½³ñ·³óÙ³Ý  Ýáñ  Ùáï»óÙ³Ý  Ýå³ëïáõÙÁ»  Ý³Ë³·ÍÇ  ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ:

Ü³Ë³·ÇÍÁ Çñ³·áñÍáõÙ  ¿  ìñ³ëï³ÝÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý  ·áñÍ»ñÇ  ÇÝëïÇïáõïÁ, 
·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý  »õ  Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áõëÙ³Ý  µ³Å³ÝÙáõÝùÁ  (DRDVE/GIPA): 
Ü³Ë³·ÍÇ  Ñ³Ù³·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÝ  »Ý Ø»ñëÇ øáñ÷ëÁ,  ELVA  Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý 
Ý»ñ·ñ³íí³ÍáõÃÛáõÝÁ »õ ³ñ»õÙïÛ³Ý ÎáñÏÇ ½³ñ·³óÙ³Ý  ·áñÍÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ: 

ºíñ³ÙÇáõÃÛáõÝÁ ³ç³ÏóáõÙ ¿ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³ÝÁ »õ ·ÛáõÕÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ ìñ³ëï³ÝáõÙ
ENPARD-Ç Íñ³·ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ: Ìñ³·ÇñÁ Çñ³·áñÍíáõÙ ¿ 2013 Ãí³Ï³ÝÇó ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
µÛáõç»áíª  179,5 ÙÇÉÇáÝ »íñá: ENPARD-Ç ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÁ ìñ³ëï³ÝáõÙ ·ÛáõÕÇ 
³Õù³ïáõÃÛ³Ý Ñ³ÕÃ³Ñ³ñáõÙÝ ¿: Ìñ³·ñÇ ³é³çÇÝ ÷áõÉÇ ³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃÛáõÝÝ ¿ñ 
·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ýå³ëïáõÙÁ, ÇëÏ »ñÏñáñ¹ »õ »ññáñ¹ ÷áõÉÇ Ýå³ï³ÏÝ 
¿ ·ÛáõÕáõÙ ³åñáÕ Ù³ñ¹Ï³Ýó ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  
µ³ñÓñ³óáõÙÁ: Ð³í»ÉÛ³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ï»ë í»µ-Ï³ÛùÁª www.enpard.ge.


