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«ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՋԵՐՄՈՑԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐ» ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ 
ԷԴՈՒԱՐԴ ՕՀԱՆՅԱՆԻ ԵՎ «ԳՐԻՆ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» ՍՊԸ-Ի ԿՈՂՄԻՑ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ 

 

Ժամանակակից ջերմատներում բույսերի մշակությունը համարվում է 

գյուղատնտեսության արագ տեմպերով զարգացող, շահութաբեր և հեռանկարային 

ճյուղերից մեկը: Նմանատիպ ջերմատները հնարավորություն են տալիս ստանալ 

բուսաբուծական արտադրանք տարվա բոլոր եղանակներին, ապահովել բարձր 

բերքատվություն և օգուտներ:  

Աշխարհում, բուսաբուծական արտադրանքի արտադրության գործընթացում, 

ամեն տարի ավելանում է արդյունաբերական ջերմատների մասնաբաժինը, որում 

վերջին տարիներին անմասն չի մնացել նաև Հայաստանը: Ջերմատնային արդյու-

նաբերության զարգացման և տարածման համար Հայաստանն ունի բոլոր բարենպաստ 

նախապայմանները՝  

- բարենպաստ եղանակային պայմաններ, 

- բազմաթիվ կլիմայական գոտիներ (տարվա ընթացքում ավելի քան 320 արևոտ 

օրեր),  

- քաղցրահամ ջրային ռեսուրսների առկայություն, 

- գյուղատնտեսական գործունեության համար նպաստավոր հարկային դաշտ, 

- համեմատաբար էժան աշխատուժ,  
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- արտահանման լայն շուկաների առկայություն՝ ԵՏՄ երկրներ, Միջին Արևելք և 

այլն, ընդ որում՝ ԵՏՄ երկրներ արտադրանքի արտահանումն ազատված է մաքսա-

տուրքից, և արտահանման գործընթացն իրականացվում է ավելի պարզեցված 

ընթացակարգով:  

Միևնույն ժամանակ ջերմատների կողմից իրականացվում են անհրաժեշտ 

սերտիֆիկացման գործընթացներ, ինչը հնարավորություն կտա մոտ ապագայում 

արտադրանքն արտահանել նաև Եվրոպա:  

Հայաստանում առաջին արդյունաբերական ջերմատնային համալիրը կառուցվել 

է  2011 թ.-ին: Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում Հայաստանի տարբեր մարզերում 

և Երևան քաղաքի տարածքում կառուցվել և շահագործման են հանձնվել մոտ 200 հա 

ընդհանուր տարածքով ժամանակակից ջերմատներ, որտեղ իրականացվում է 

հիմնականում լոլիկի, վարդի, վարունգի և ելակի արտադրություն: Հայաստանում 

գործող ժամանակակից ջերմատները տարեկան արտահանում են շուրջ 100 մլն ԱՄՆ 

դոլարի արտադրանք: Մեր երկրում արդյունաբերական ջերմատների զարգացումը 

հնարավորություն է տվել համայնքներում բարձրացնել բնակչության զբաղվածության 

մակարդակը և բարելավել սոցիալական վիճակը: Հայաստանում ժամանակակից 

ջերմատների շահագործման արդյունքում ստեղծվել է ավելի քան 3000 ուղղակի 

աշխատատեղ, ընդ որում՝ աշխատանքներում ներգրավվել են հիմնականում ջերմատների 

տեղակայման և հարևան համայնքների բնակիչները (որից մոտ 75 տոկոսը՝ կանայք): 

Ջերմատների կառուցման և շահագործման ընթացքում ստեղծվել է 1000-1500 ոչ 

ուղղակի աշխատատեղ՝ շինարարության, լոգիստիկայի և այլ ոլորտներում, ավելացել 

է գազի և էլեկտրաէներգիայի սպառումը երկրում, որի արդյունքում նաև ավելացել են 

պետական և համայնքային բյուջեների հարկերը։  

Ներդրումային ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել 115.77193 հա ընդհանուր 

մակերես ունեցող հողամասում, որից` 
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Սևան  համայնքում` 52.98654 հա (որից 1.57186 հա ընդհանուր մակերես ունեցող 

հողամասերը մասնավորեցման ենթակա չեն՝ համաձայն Հայաստանի Հանրապե-

տության հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի պահանջների) համայնքային սեփակա-

նություն հանդիսացող,  55.68539 հա մասնավոր սեփականություն հանդիսացող. 

Վարսեր համայնքում` 7.1 հա պետական սեփականություն հանդիսացող: 

Կառուցապատումը կկազմի՝  

- Ջերմոցային համալիր` շուրջ 45 հա 

- Արդյունաբերական տնկարան` շուրջ 2.7 հա 

- Ենթակառուցվածքային, տեխնիկական և սպասարկման տարածքներ` մինչև 65 

հա: 

Ներդրումների մոտավոր արժեքը` առնվազն 48 մլն եվրոյին համարժեք ՀՀ դրամ` 

ներառյալ ԱԱՀ-ն: 

Շինարարական աշխատանքները կատարվելու են փուլային և կավարտվեն 60 

ամսվա ընթացքում: 

Օտարման գործընթացն իրականացվելու է Էդուարդ Օհանյանի միջոցով, քանի 

որ հողերի իրացման գործընթացը բավականին ժամանակատար պրոցես է, իսկ այն 

իրավաբանական անձով իրականացնելը այդ պրոցեսը բազմակի անգամ կձգձգի, 

միևնույն ժամանակ Էդուարդ Օհանյանը, ով հանդիսանում է «Գրին Սոլուշնս» 

սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հիմնադիրը, միևնույն ժամանակ 

նաև տնօրենը, հողերի իրացման և միավորման պրոցեսն ավարտելուց հետո պարտա-

վորվում է վերոնշյալ հողերը ներդնել բացառապես «Գրին Սոլուշնս» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերության կանոնադրական կապիտալում:  

Նշված օտարման գործընթացում և ծրագրի գործողության ամբողջ ընթացքում 

«Գրին Սոլուշնս» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը Էդուարդ 

Օհանյանի հետ համապարտ պատասխանատվություն է կրում Հայաստանի Հանրա-

պետության կառավարության առջև։ 
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Ընկերությունը Սևան  համայնքի հետ կկնքի նվիրաբերության պայմանագիր և 

կնվիրաբերի 4,000,000 /չորս միլիոն/ ՀՀ դրամ, որը կուղղվի համայնքում իրակա-

նացվող ծրագրերի համաֆինանսավորմանը:  

Ծրագրի իրականացմանն անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները ներգրավվելու 

են օտարերկրյա ներդրողի/ներդրողների և վարկային ռեսուրսների հաշվին: 

Ծրագրի իրականացման արդյունքում Գեղարքունիքի մարզում կկառուցվի 

առաջին գերժամանակակից  արդյունաբերական ջերմոցային համալիրը, որը կապահովի 

մշտական աշխատանքով 450-500 հոգու: Միջին աշխատավարձը կկազմի 180-220 հազար 

ՀՀ դրամ: Ծրագրի իրականացման շինարարական փուլում կստեղծվի լրացուցիչ մոտ 

400 աշխատատեղ: 

Ծրագրի իրականացման 1-ին տարում նախատեսվում է իրականացնել ծրագրով 

նախատեսված աշխատանքների և միջոցառումների ծավալի 10%-ը, 2-րդ տարում՝ 15%-ը, 

3-րդ տարում՝ 15%-ը, 4-րդ տարում՝ 30%-ը և 5-րդ տարում՝ մնացած 30%-ը: 

Վերջնական արդյունքում համալիրը կարտադրի շուրջ 12.000 տոննա բանջարե-

ղենային մշակաբույսեր, որոնց մինչև 80%-ն արտահանվելու է: 
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