
Զոոտեխնիկայի եւ մեխանիզացիայի սպասարկման կենտրոն

Ախալքալաքիի մունիցիպալիտետի Ղադոլար գյուղի բնակիչ Արմեն Հարությունյանը 
կրթությամբ  քաղաքագետ  է,  իսկ  որպես երկրորդ  մասնագիտություն  ընտրել է 
ա ն ա ս ն ա բ ու ժ ու թ յ ու ն ը :   Ա ր մե ն ը  ե ր կ ա ր   ժ ա մ ա ն ա կ   է   ի ն չ  ց ա ն կ ա ն ու մ   է ր ,  
Սամցխե-Ջավախեթիում  անասնաբուժության  տեսանկյունով նորարարական 
տեխնոլոգիաներ ներդներ եւ զարգացներ:
 
Երիտասարդ անասնաբույժը դիմեց Ախալքալաքի տեղական զարգացման խմբին LAG-ին,
գրեց նախագիծ եւ  ENPARD2-ի շրջանակներում ձեռք բերեց ֆինանսավորում: Դրամաշնորհի 
տեսքով ստացած գումարով եւ  սեփական խնայուղություններով կարողացավ բացել 
շարժական անասնաբուժական սպասարկման կենտրոն: Կենտրոնը հիմնկանում 
արհեստական բեղմնավորման վրա է կենտրոնացված: 

 

«Նախագծի շրջանակներում ձեռք  բերեցինք ուլտրաձայնային զննման ապարատ, 
արհեստական բեղմնավորման համար անհրաժեշտ գործիքներ, բիոնյութը պահելու 
շարժական սառնարան, ավտոմեքենա: Այս պահի դրությամբ 10 ֆերմերների ենք 
սպասարկում: Նման տիպի կենտրոնի բացում պլանավորել ենք Ախալքալաքիում, ինչը 
կընդլայնի մեր ծառայություն արեալը: 

Նախագծի արդյունքում զբաղվեց՝3 տեղացի
Նախագծի ընդհանուր բյուջեն՝  31,980.00 լարի
Եվրամիության ֆինանսավորումը՝  20,787.00 լարի
Համաֆինանսավորումը՝   11,193.00 լարի

Նրա խոսքերով, դժվար է գտնել երիտասարդ անասնաբույժ, շրջանի բոլոր անասնաբույժները
արդեն տարեց են: Իր գործունեությամբ նա պլանավորում է ժողովրդկանացնել այս ոլորտը:
Արմենը ցանկանում է երիտասարդ սերնդին ցույց տալ, թե որքան կարեւոր մասնագիտությու
ն է անասնաբուժությունը, հատկապես այնպիսի շրջանում, ինչպիսին Սամցխե-Ջավախեթին
է, որտեղ անասնապահությունը ընտանիքների համար եկամուտի հիմնական աղբյուրներից
մեկն է: 



Իսկ արհեստական բեղմնավորումը կնպաստի անասունի արտադրողականության աճին: 
Դրանից բացի, արհեստական բեղմնավորման ճանապարհով ստացած անասունը ավելի 
պաշտպանված է հիվանդություններից: Այն ավելի բարձր իմունիտետ ունի եւ արդյունավետ 
է պայքարում տարբեր հիվանդությունների դեմ:
 
Արհեստական բեղմնավորման գինը 60-70 լարի է, իսկ երկրոդ փորձը անվճար: Կենտրոնի 
ծառայությունը միայն արհեստական բեղմնավորմամբ չի եզրափակվում: Արմենը նաեւ 
«արտադրիր Վրաստանի համար» նախագծի շահառուն էլ  է, որի շրջանակներում մի քանի 
գյուղերում անասնաբուժական դեղատներ բացեց: Դեղատունը կահավորված է անասունների
բուժման համար անհրաժեշտ դեղամիջոցներով եւ պրեպարատներով:  Իսկ սա 
անասնաբուժական  սպասարկման կենտոնի համար լրացուցիչ դրական գործոն է եւ
անասնաբույժերի խմբին հնարավորություն է տալիս որակյալ եւ բարեպատեհ ծառայություն 
առաջարկել ֆերմերներին պրոֆիլակտիկ միջոցառումներ իրագործելու եւ անասունների 
բուժման տեսանկյունով:  

Այս պահի դրությամբ կենտորնում 3 տեղացի անցավ աշխատանքի: Նրանց թիվը 
գործունեության ընդլայնմանը զուգահեռ կավելանա: Նման տիպի սպասարկման 
կենտրոնների  ստեղծումը կնպաստի  շրջանի տնտեսության զարգացմանը եւ երիտասարդ
սերնդի հետաքրքրվածությանը նորարարական տեխնոլոգիաներով:  

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.


