
 
 
 



 
Հայաստանի ՓՄՁ զարգացման ազգային կենտրոն հիմնադրամը, ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի  

անվտանգության պետական ծառայության հետ համագործակցությամբ, պետական 
աջակցության տարեկան ծրագրերի շրջանակներում աջակցում է տիպային սպանդանոցների 
ստեղծմանն ու հանրապետության ողջ տարածքում այս բիզնեսի աշխուժացմանը՝ ելնելով 
պարտադիր սպանդանոցային մորթին անցնելու՝ ՀՀ կառավարության ծրագրով սահմանված 
առաջնահերթությունից:  

Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության հետ համագործակցությամբ 
«Տնտեսական հետազոտությունների և զարգացման աջակցության կենտրոնի» կողմից 
վերլուծություն է կատարել հանրապետությունում իրացվող մսի ծավալների ու գործող 
սպանդանոցների թե հզորությունների, թե սփռվածության ուղղությամբ, ինչպես նաև՝ 
գնահատել նոր սպանդանոցներ ստեղծելու անհրաժեշտությունն ըստ մարզերի՝ 
ամբողջացնելով ներդրումների համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը:   

Ծրագրի նպատակը 

 

 Ծրագիրը ներառում է ուսուցողական, տեղեկատվական, ֆինանսական աջակցության 
տրամադրման, ինչպես նաև մասնագիտական խորհրդատվության բաղադրիչներ՝ 
սպանդանոցների ստեղծման ու գործարկման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ, 
անասնաբուժասանիտարական պահանջների մասին տեղեկատվություն և այլն: 

Մասնակցելով ծրագրին՝ սկսնակ և գործող ՓՄՁ-ները կբարելավեն իրենց 
ձեռնարկատիրական հմտությունները, կստանան շուկայավարման, կառավարման, 
արտադրության և ֆինանսների պլանավորման գիտելիքներ, ինչպես նաև կզարգացնեն 
մասնագիտական հմտությունները ՍՊԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐԻ հիմնադրման և կառավարման 
բնագավառում՝ տեղեկանալով նաև մորթի կազմակերպման բոլոր պարտադիր պահանջների, 

ՀՀ-ում տիպային (անասնաբուժասանիտարական բոլոր պահանջները 
բավարարող) սպանդանոցների և կենսունակ բիզնեսների հիմնում, 

Սպանդանոցային ենթակառուցվածքների ցանցի հիմնում ՀՀ ողջ տարածքում 

Սննդամթերքի անվտանգության պայմանների բարելավում 

Նոր աշխատատեղերի ստեղծում 

ՀՀ կառավարության ծրագրի իրագործում 



անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության և եզրակացության կարգի, ուղեկցող 
անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձևերի, ինչպես նաև այս գործունեության տեխնոլոգիական 
առանձնահատկությունների մասին: 

Լրացուցիչ ձեռք բերման հնարավորություն: Հիմք ընդունելով այն, որ «Սննդամթերքի 
անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն, ս․թ․ սեպտեմբերի 1-ից սկսած սննդամթերքի 
փոխադրումը պետք է աստիճանաբար իրականացվի սննդամթեքի անվտանգության ոլորտի 
իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին համապատասխանող 
փոխադրամիջոցներով, ուստի հնարավորություն է ընձեռնվում նաև առավել բարենպաստ և 
մատչելի պայմաններով ձեռք բերել սննդամթերք տեղափոխող մասնագիտացված 
տրանսպորտային միջոցներ ֆինանսական վարձակալության (լիզինգի) միջոցով։ ֆինանսական 
վարձակալության (լիզինգի) ծրագիրն իրականացվում է  ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի  անվտանգության 
պետական ծառայության, «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի և «ԱԿԲԱ ԼԻԶԻՆԳ» ՓԲԸ-ի  հետ 
համագործակցությամբ, որի պայմանների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներկայացված է 
«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ և «ԱԿԲԱ ԼԻԶԻՆԳ» ՓԲԸ էլ․կայքերում։ 

Ծրագրի ընթացքում փորձառու մասնագետների ուղղորդմամբ սկսնակ գործարարները 
դասընթացի և անհատական խորհրդատվությունների ընթացքում մշակում են իրենց 
անհատական գործարար ծրագրերը՝ տարբեր ծավալի մորթի համար նախատեսված տիպային 
մոդելների հիման վրա։  

Նախատեսվող սպանդանոցների տիպային մոդելները ըստ իրենց հզորությունների բաժանվելու 
են 4 հիմնական տիպերի 

 ՏԻՊ-1 ՏԻՊ-2 ՏԻՊ-3 ՏԻՊ-4 
Միջին օրական մորթ 

3-5 ԽԵԿ 8-10 ԽԵԿ 18-20 ԽԵԿ 
5 և 

ավելՄԵԿ 
Անհրաժեշտ հողատարածքի  
չափը 

700 քմ և 
ավել 

1000 քմ և 
ավել 

1200 քմ և 
ավել 

500քմ և ավել 

Շինության նվազագույն չափը 60 քմ 155 քմ 185 քմ 36 քմ 
Հավելվածում ներկայացված է սպանդանոցների տիպային մոդելների գծագրերը ինչպես նաև անհրաժեշտ 

սարքավորումների ցանկը, տեղաբաշխվածությունը և տեխնոլոգիական լուծումները 

Ծրագրի արդյունքում լավագույն գնահատականի արժանացած կենսունակ և 
իրատեսական գործարար ծրագրերը կարող են դիմել ֆինանսական աջակցության. 
Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի աջակցությամբ կտրամադրվեն վարկեր հետևյալ պայմաններով․ 

• վարկի գումարը-առավելագույնը 5մլն դրամ, 
• տարեկան տոկոսադրույքը-10%, 
• առավելագույնը ժամկետը – մինչև 5 տարի, 
• վարկի ապահովվածությունը - Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կողմից տրամադրվող 

երաշխավորություն (100%): 

Լավագույն գնահատականի արժանացած կենսունակ և իրատեսական գործարար 
ծրագրերի իրագործման համար կարող են տրամադրվել պետական ենթակայության տակ 



Ընդհամենը ակնկալվում է  

40-70 հատ սպանդանոց 
Ելնելով տիպային հզորություններից 

գտնվող տարածքներ անհատույց օգտագործման իրավունքով 10-15 տարի ժամկետով՝ որպես 
լրացուցիչ խթան` տիպային սպանդանոցներ կառուցելու համար: 

Թիրախային խումբ  

Սկսնակ գործարարներ կամ մինչև 3 տարի գրանցում ունեցող ՓՄՁ սուբյեկտներ, որոնք 
գործունեություն կծավալեն ստորև ներկայացված համայնքներում․ 

 

ՀՀ տարածքում սպանդանոցների համաչափ տեղաբաշխումն ապահովելու նպատակով 
ընտրված տարածաշրջաներն են՝ 

№ Մարզի անվանումը Տարածաշրջան  

    

№ Մարզի անվանումը 
Տարածաշրջ

ան  

1 ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ 

Ախուրյան  
Ամասիա  
Անի  
Արթիկ  
Աշոցք  
 

6 

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ 

 

Գավառ  
Ճամբարակ  
Մարտունի  
Սևան 
Վարդենիս  

2 

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ 

Աշտարակ  
Ապարան 
Արագած  
Թալին  

7 

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ 

Սիսիան  
Գորիս  
Կապան 
Մեղրի  

3 
ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ 

 

Գուգարք  
Թումանյան  
Սպիտակ  
Ստեփանավան  
Տաշիր  

8 

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ 

Դիլիջան  
Տավուշ  
Նոյեմբերյան  
Իջևան  

4 
ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ 

Արմավիր 
Բաղրամյան  

Էջմիածին  

9 
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ ՄԱՐԶ 

Եղեգնաձոր  
Վայք 

5 
ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ 

Աբովյան 
Հրազդան  

Նաիրի 

10 
ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ 

Արարատ  
Արտաշատ  
Մասիս 

 

 

 

 

Մասնակիցների ընտրության չափանիշներն են 

• գործարարությամբ զբաղվելու ձգտում և մոտիվացիա, 
• ձեռնարկատիրական հմտություններ և գիտելիքներ, 
• սեփական ներդրում (ֆինանսական կամ գույքային) անելու պատրաստակամություն, 
• դրական վարկային պատմություն: 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%AD%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%B7%D6%80%D5%BB%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%AB%D5%A1%D5%B5%D5%AB_%D5%B7%D6%80%D5%BB%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%B6%D5%AB%D5%AB_%D5%B7%D6%80%D5%BB%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D5%A9%D5%AB%D5%AF%D5%AB_%D5%B7%D6%80%D5%BB%D5%A1%D5%B6


Գրանցվելու համար դիմել Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կենտրոնական և մարզային գրասենյակներ։  
 

Կենտրոնական գրասենյակ 
հասցե` ՀՀ, 0010, ք. Երևան, Մհեր Մկրտչյան 5ա  

հեռախոս` (374 10) 58-32-61, 56-37-14, 54-16-48 
ֆաքս` (374 10) 54-16-42 

էլ. փոստ` info@smednc.am  կայք` www.smednc.am 
 

Արագածոտնի մարզ  
հասցե` ՀՀ, Արագածոտնի մարզ,  
 ք.Ապարան, 0301,Բաղրամյան 24 
հեռախոս/ֆաքս` (374 252) 2-51-94 
բջջ.098311009 
էլ. փոստ` aragatsotn@smednc.am 

Կոտայքի մարզ 
հասցե` ՀՀ,Կոտայքի մարզ,  
ք. Չարենցավան, 2501, 6-րդ թաղամաս, 
Խանջյան 1 
հեռախոս/ֆաքս` (374 226) 4-29-27 
բջջ.098311008 
էլ. փոստ` kotaykdnc@yahoo.com 
 

Արարատի մարզ 
հասցե` ՀՀ,Արարատի մարզ,  
ք.Արտաշատ, 0701,  Օգոստոսի 23/136ա 
հեռախոս/ֆաքս` (374 235) 2-39-22  
բջջ.098221008 
էլ. փոստ` araratdnc@yahoo.com 

Շիրակի մարզ   
հասցե` ՀՀ, Շիրակի մարզ,  
ք.Գյումրի, 3101, Ա.Մանուկյան 1 
հեռախոս`098311002  
ֆաքս` 
էլ. փոստ` shirakdnc@yahoo.com 
 

Արմավիրի մարզ 
հասցե` ՀՀ,Արմավիրի մարզ, 
ք. Արմավիր, 0901,Երևանյան 42/1 
հեռախոս/ֆաքս` (374 237) 2-08-46 
բջջ.098221005 
էլ. փոստ` armavir@smednc.am 
 

Սյունիքի մարզ  
հասցե` ՀՀ, Սյունիքի մարզ,  
ք. Սիսիան, 3501, Գարեգին Նժդեհի 2 
հեռախոս` (374 10) 2-63-39 
բջջ.098311005 
ֆաքս` (374 10) 23-97-40 
էլ. փոստ` smesyunik@yahoo.com 
 

Գեղարքունիքի մարզ 
հասցե` ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ,  
ք. Սևան, 1501,Նաիրյան 155ա 
հեռախոս/ֆաքս` (374 261) 2-49-04 
բջջ.098221003 
էլ. փոստ` smednc.gegharkunik@mail.ru 
 

Վայոց Ձորի մարզ 
հասցե` ՀՀ,Վայոց Ձորի մարզ, 
ք. Վայք, 3801, Ջերմուկի խճ. 14/45  
հեռախոս/ֆաքս` (374 282) 2-17-70 
բջջ.098221007 
էլ. փոստ` vayotsdzordnc.@yahoo.com 

Լոռու մարզ 
հասցե`  ՀՀ Լոռու մարզ, 
ք. Վանաձոր, Լազյան 35/9 
հեռախոս/ֆաքս` (374 322) 2-13-70 
բջջ.098311006 էլ. փոստ` loridnc.@yahoo.com 
 

                                               
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 
Ստեփանավան 
հասցե` ՀՀ,Լոռու մարզ,  
ք. Ստեփանավան, 1901, Թելմանի 1 
հեռախոս 098223005 
էլ. փոստ`margaeduard@rambler.ru                                    

Տավուշի մարզ  
հասցե` ՀՀ, Տավուշի մարզ, 
ք. Իջևան, Աշոտ Մելիքբեկյան 4 
հեռախոս`(374263)34458 
բջջ.098311004 էլ. փոստ` 
tavush@smednc.am 
 
 
Մեղրի 
Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, 
Ք.Մեղրի ,Ա/Ադելյանի 4 
Հեռախոս`098223008 
Էլ.փոստ`armsar1@yandex.ru 

Նոյեմբերյան  
Հասցե`ՀՀ Տավուշի մարզ, ք.Նոյեմբերյան,Երևանյան 4 
Հեռախոս`0949323322, Էլ.փոստ` arm-mal73@mail.ru 
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mailto:araratdnc@yahoo.com
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mailto:lori@smednc.am
mailto:tavush@smednc.am
mailto:arm-mal73@mail.ru


Ներկա իրավիճակը և զարգացման հեռանկարները 

Սպանդանոցները հանդիսանում են մսի արտադրության առաջնային օղակը և նրանց 
կառուցման և գործարկման համար անհրաժեշտ է լուծել մի շարք խնդիրներ, որոնք առնչվում 
են ինչպես տնտեսական, այնպես էլ անասնաբուժասանիտարական, էկոլոգիական և նույնիսկ 
էթիկայի ոլորտներին: Սպանդանոցների միջոցով լուծվում են մի շարք հարցեր, որոնք առկա են 
բակային մորթի դեպքում: Մասնավորապես՝ բակային մորթի դեպքում հիմնականում 
բացակայում է անասնաբուժականսանիտարական հսկողությունը և համապատասխան 
հիգիենիկ պայմանների առկայությունը, որի արդյունքում մեծանում են վտանգները շրջակա 
միջավայրում տարբեր վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչների տարածման, ինչպես նաև 
մսեղիքի, ենթամթերքների և կենդանական ծագման հումքի միջոցով մարդկանց և կենդանիների 
շրջանում հիվանդությունների տարածման տեսանկյունից: Տնտեսական վնասները կապված են 
այն հանգամանքի հետ, որ բակային մորթի դեպքում տեղի է ունենում մեծաքանակ 
ենթամթերքների և հումքի կորուստ (օրինակ արյուն, կճղակներ, ոսկրային հյուսվածքներ, 
որոշակի ներքին օրգաններ և գեղձեր և այլն), որոնք ճիշտ հավաքելու դեպքում կարող են 
հետագայում վերամշակվել և օգտագործվել տարբեր նպատակներով: 

Սպանդանոցները պետք է նախագծվեն և գործարկվեն այնպես որպեսզի ապահովվեն 
կենդանիների սպանդին ներկայացվող անանսաբուժասանիտարական պահանջները և 
գործողությունների հաջորդականությունը: Մասնավորապես՝ առաջարկվող տիպային 
սպանդանոցներում կենդանիների մորթի և սպանդային վերամշակման տեխնոլոգիան ունի 
հետևյալ տեսքը.  

• Կենդանիների նախասպանդային պահում և զննում, 
• Կենդանու զգայազրկում,  
• Արյունազրկում,  
• Կաշեհանում,  
• Մսեղիքից ներքին օրգանների հեռացում,  
• Մսեղիքների մաքրում,  
• Մսեղիքի բաժանում կիսամսեղիքների,  
• Անասնաբուժա-սանիտարական փորձաքննում,  
• Դրոշմանշում, կշռում և սառեցում:  

Կենդանիների մորթը սպանդանոցներում կազմակերպելու և սպանդանոցային մորթը 
խրախուսելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի 
մարտի 9-ի «Պարտադիր սպանդանոցային մորթի կիրառման ոլորտներին և ժամանակացույցին 
հավանություն տալու մասին» թիվ 10 արձանագրությամբ սահմանվել են այն ոլորտները և 
մարզերը, որտեղ ըստ ժամանակացույցի, պետք է հանրապետության ամբողջ տարածքում 
անցում կատարվի սպանդանոցային մորթին: 

Սպանդանոցների առկա հզորությունները և զարգացման հեռանկարները 

Սպանդանոցների անհրաժեշտ քանակությունը ըստ մարզերի և տարածաշրջանների 
հաշվարկելու ընթացքում հիմք է ընդունվել ինչպես մարզում/տարածաշրջանում առկա 
գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակը, այնպես էլ տվյալ տարածաշրջանի 
հեռավորությունը արդեն առկա սպանդանոցներից և մեծ բնակավայրերից:  



Հաշվարկները կատարվել են հիմք ընդունելով ՀՀ Ազգային վիճակագրական 
ծառայության պաշտոնական տվյալները՝ կապված գյուղատնտեսական կենդանիների 
գլխաքանակի հետ: Սպանդի ենթակա կենդանիների գլխաքանակը հաշվարկվել է հիմք 
ընդունելով տարբեր կենդանատեսակների սպասվելիք ծինը տարվա կտրվածքով: Բերված 
թվերը իրենցից ներկայացնում են միջինացված օրական ցուցանիշները, որոնք սակայն 
առանձին ամիսների ընթացքում կարող են լինել փոփոխական՝ կապված մորթի սեզոնային 
առանձնահատկություններից: Հաշվարկները կատարվել են տարեկան 300 աշխատանքային օր 
(ամսեկան 25 օր) մոտեցմամբ: Որպես սպանդի համար վճար հաշվարկվել է ԽԵԿ-ի համար` 
12.000 դրամ, իսկ ՄԵԿ-ի և խոզերի համար` 3000 դրամ: 

Ստորև ներկայացված է առաջատար տարածաշրջանների վերաբերյալ 
տեղեկատվությունը` հիմք ընդունելով կենդանիների սպանդից գոյացած ամսական հասույթը. 

 
Դիագրամ 1. Տարածաշրջանները ըստ գյուղատնտեսական կենդանիների սպանդի ամսական հասույթի 
ցուցանիշների 
 

 
Դիագրամ 2. Տարածաշրջանները ըստ ԽԵԿ-ի սպանդի ամսական հասույթի ցուցանիշների 

 

Ըստ առանձին մարզերի և տարածաշրջանների առկա կենդանիների գլխաքանակը, 
կանխատեսվող սպանդի ենթակա կենդանիների գլխաքանակը, ինչպես նաև առկա և 
անհրաժեշտ սպանդանոցների քանակը ներկայացված է ստորև. 

25425 

19425 18000 17700 17700 
15075 14025 12975 12750 12300 

0 

5000 

10000 

15000 

20000 

25000 

30000 

Ամսական հասույթը /հազ. դրամ/ 

14400 

12000 
9900 9600 

8400 8400 8400 8100 8100 7500 7500 

0 
2000 
4000 
6000 
8000 

10000 
12000 
14000 
16000 

Ամսական հասույթը /հազ.դրամ/ 



Առաջարկվող սպանդանոցների 
քանակը ելնելով տիպային 

հզորություններից 

3-8 հատ 

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ 

Գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակը և միջին օրական մորթը 

Տարածաշրջան 
Առկա գլխաքանակը 

Սպանդի ենթակա գլխաքանակը 
 /միջին օրական ցուցանիշ/ 

ԽԵԿ ՄԵԿ Խոզ ԽԵԿ ՄԵԿ Խոզ 
Աշտարակ 21566  21693  3986  25 53 11 
Ապարան 15473  7488  1359  18 20 5 
Արագած 15760  13930  1180  22 36 3 
Թալին 22340  43915  8147  28 106 18 

Ընդամենը  75139  87026  14672  93 215 37 

 
Սպանդից գոյացած հասույթի կանխատեսումը ըստ միջին օրական մորթի 

Տարածաշրջան 
Հասույթը, օրական* 

/հազ. դրամ/ 
Ընդհամենը 
Օրական* 

/հազ. դրամ/ 

Ընդհամենը 
Ամսական* 

/հազ. դրամ/ ԽԵԿ ՄԵԿ Խոզ 
Աշտարակ 300 159 33 492 12300 
Ապարան 216 60 15 291 7275 
Արագած 264 108 9 381 9525 
Թալին 336 318 54 708 17700 
Ընդամենը  1116 645 111 1872 46800 
 
Ներկայումս մարզում առկա է մեկ պատրաստի սպանդանոց /Ապարանի տարածաշրջանում Ագաթ 777 
ՍՊԸ/, որը ունի ԽԵԿ-ի և ՄԵԿ-ի սպանդի իրականացման համար պայմաններ:  
Մարզում անհրաժեշտ է ստեղծել լրացուցիչ սպանդային հզորություններ հետևյալ առաջարկվող 
տարածաշրջաններում. 

 

Տրամադրվող աջակցության հնարավորություններ 

Հողատարածք 
Կարող է տրամադրվել անահատույց օգտագործմամբ 
մարզի առանձին բնակավայրերում 1000 -2000 քմ չափով 

Ֆինանսական աջակցություն /վարկ/ 
Տրամադրվում է Հայաստանի ՓՄԶԱԿ-ի գործող 
ընթացակարգերին համապատասխան 

Մսի տեղափոխման համար նախատեսված 
տրանսպորտային միջոցների լիզինգ 

Տրամադրվում է «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ և «ԱԿԲԱ 
ԼԻԶԻՆԳ» ՓԲԸ կողմից 

Մասնագիտական խորհրդատվություններ, 
ուսուցումներ 

Իրականացվում է ՓՄԶԱԿ-ի գործող ընթացակարգերին 
համապատասխան 

 
 

 

Կախված սպանդանոցի տիպից, հողատարածքի առկայությունից, իրականացվելիք շին աշխատանքներից և  
այլ առանձնահատկություններից արժեքը կարող է տատանվել 

 

 

Աշտարակ 

Արագած 

Թալին 

ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՐԺԵՔԸ- 10-25 մլն ՀՀ դրամ 

*Գնահատական է 

/կողմնորոշիչ չափաքանակ/, 
յուրաքանչյուր դեպքի համար 

այս ցուցանիշը ունի 
հստակեցման կարիք ըստ 

մշկվելիք գործարար ծրագրի 
/բիզնես պլան/: 



Առաջարկվող սպանդանոցների 
քանակը ելնելով տիպային 

հզորություններից 

2-3 հատ 

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ 

Գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակը և միջին օրական մորթը 

Տարածաշրջան 
Առկա գլխաքանակը 

Սպանդի ենթակա գլխաքանակը 
 /միջին օրական ցուցանիշ/ 

ԽԵԿ ՄԵԿ Խոզ ԽԵԿ ՄԵԿ Խոզ 
Արարատ 19775  48191  6781  19 113 12 

Արտաշատ 15424  35488  6601  15 80 17 

Մասիս 11095  7637  5994  10 15 10 

Ընդամենը  19775  48191  6781  44 208 39 

 
Սպանդից գոյացած հասույթի կանխատեսումը ըստ միջին օրական մորթի 

Տարածաշրջան 
Հասույթը, օրական* 

/հազ. դրամ/ 
Ընդհամենը 
Օրական* 

/հազ. դրամ/ 

Ընդհամենը 
Ամսական* 

/հազ. դրամ/ ԽԵԿ ՄԵԿ Խոզ 
Արարատ 228 339 36 603 15075 

Արտաշատ 180 240 51 471 11775 

Մասիս 120 45 30 195 4875 

Ընդամենը  528 624 117 1269 31725 

 
 
Ներկայումս մարզում առկա է մեկ պատրաստի սպանդանոց /Մասիսի տարածաշրջանում Ոսկե Կացին 
ՍՊԸ/, որը ունի ԽԵԿ-ի և ՄԵԿ-ի սպանդի իրականացման համար պայմաններ:  
Մարզում անհրաժեշտ է ստեղծել լրացուցիչ սպանդային հզորություններ հետևյալ առաջարկվող 
տարածաշրջաններում. 

 

Տրամադրվող աջակցության հնարավորություններ 

Հողատարածք 
Կարող է տրամադրվել անահատույց օգտագործմամբ 
մարզի առանձին բնակավայրերում 1000 քմ չափով 

Ֆինանսական աջակցություն /վարկ/ 
Տրամադրվում է Հայաստանի ՓՄԶԱԿ-ի գործող 
ընթացակարգերին համապատասխան 

Մսի տեղափոխման համար նախատեսված 
տրանսպորտային միջոցների լիզինգ 

Տրամադրվում է «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ և «ԱԿԲԱ 
ԼԻԶԻՆԳ» ՓԲԸ կողմից 

Մասնագիտական խորհրդատվություններ, 
ուսուցումներ 

Իրականացվում է ՓՄԶԱԿ-ի գործող ընթացակարգերին 
համապատասխան 

 
 

 

Կախված սպանդանոցի տիպից, հողատարածքի առկայությունից, իրականացվելիք շին աշխատանքներից և  
այլ առանձնահատկություններից արժեքը կարող է տատանվել 

 

 

Արարատ 

Արտաշատ 

ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՐԺԵՔԸ- 10-25 մլն ՀՀ դրամ 

*Գնահատական է 

/կողմնորոշիչ չափաքանակ/, 
յուրաքանչյուր դեպքի համար 

այս ցուցանիշը ունի 
հստակեցման կարիք ըստ 

մշկվելիք գործարար ծրագրի 
/բիզնես պլան/: 



Առաջարկվող սպանդանոցների 
քանակը ելնելով տիպային 

հզորություններից 

3-8 հատ 

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ 

Գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակը և միջին օրական մորթը 

Տարածաշրջան 
Առկա գլխաքանակը 

Սպանդի ենթակա գլխաքանակը 
 /միջին օրական ցուցանիշ/ 

ԽԵԿ ՄԵԿ Խոզ ԽԵԿ ՄԵԿ Խոզ 
Արմավիր 32124  43357  10968  27 103 25 

Բաղրամյան 13354  44700  4057  14 90 10 

Էջմիածին 15875  21476  11736  16 40 22 

Ընդամենը  61353  109533  26761  57 233 57 

 
Սպանդից գոյացած հասույթի կանխատեսումը ըստ միջին օրական մորթի 

Տարածաշրջան 
Հասույթը, օրական* 

/հազ. դրամ/ 
Ընդհամենը 
Օրական* 

/հազ. դրամ/ 

Ընդհամենը 
Ամսական* 

/հազ. դրամ/ ԽԵԿ ՄԵԿ Խոզ 
Արմավիր 324 309 75 708 17700 

Բաղրամյան 168 270 30 468 11700 

Էջմիածին 192 120 66 378 9450 

Ընդամենը  684 699 171 1554 38850 

 
Մարզում առկա սպանդանոցներ չկան և անհրաժեշտ է ստեղծել լրացուցիչ սպանդային հզորություններ 
բոլոր տարածաշրջաններում  

 

Տրամադրվող աջակցության հնարավորություններ 

Հողատարածք 
Կարող է տրամադրվել անահատույց օգտագործմամբ 
մարզի առանձին բնակավայրերում 1000 քմ չափով 

Ֆինանսական աջակցություն /վարկ/ 
Տրամադրվում է Հայաստանի ՓՄԶԱԿ-ի գործող 
ընթացակարգերին համապատասխան 

Մսի տեղափոխման համար նախատեսված 
տրանսպորտային միջոցների լիզինգ 

Տրամադրվում է «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ և «ԱԿԲԱ 
ԼԻԶԻՆԳ» ՓԲԸ կողմից 

Մասնագիտական խորհրդատվություններ, 
ուսուցումներ 

Իրականացվում է ՓՄԶԱԿ-ի գործող ընթացակարգերին 
համապատասխան 

 
 

 

Կախված սպանդանոցի տիպից, հողատարածքի առկայությունից, իրականացվելիք շին աշխատանքներից և  
այլ առանձնահատկություններից արժեքը կարող է տատանվել 

 

  

Արմավիր 

Բաղրամյան 

Էջմիածին 

ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՐԺԵՔԸ- 10-25 մլն ՀՀ դրամ 

*Գնահատական է 

/կողմնորոշիչ չափաքանակ/, 
յուրաքանչյուր դեպքի համար 

այս ցուցանիշը ունի 
հստակեցման կարիք ըստ 

մշկվելիք գործարար ծրագրի 
/բիզնես պլան/: 



Առաջարկվող սպանդանոցների 
քանակը ելնելով տիպային 

հզորություններից 

1-2 հատ 

ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ 

Գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակը և միջին օրական մորթը 

Տարածաշրջան 
Առկա գլխաքանակը 

Սպանդի ենթակա գլխաքանակը 
 /միջին օրական ցուցանիշ/ 

ԽԵԿ ՄԵԿ Խոզ ԽԵԿ ՄԵԿ Խոզ 
Արմավիր 25896  20259  9591  27 46 16 

Բաղրամյան 11467  12181  2841  21 32 7 

Էջմիածին 16673  9987  5251  18 27 9 

Ընդամենը  54036 42427 17683 66 105 32 

 
Սպանդից գոյացած հասույթի կանխատեսումը ըստ միջին օրական մորթի 

Տարածաշրջան 
Հասույթը, օրական* 

/հազ. դրամ/ 
Ընդհամենը 
Օրական* 

/հազ. դրամ/ 

Ընդհամենը 
Ամսական* 

/հազ. դրամ/ ԽԵԿ ՄԵԿ Խոզ 
Արմավիր 324 138 48 510 12750 

Բաղրամյան 252 96 21 369 9225 

Էջմիածին 216 81 27 324 8100 

Ընդամենը  792 315 96 1203 30075 

 
Կոտայքի մարզում առկա են թվով 4 սպանդանոցներ /Աբովյանի տարածաշրջան Զօր ՍՊԸ, Արզնի 
մսամթերք ՓԲԸ, Կարինե Առաքելյան Ա/Ձ և Նաիրիի տարածաշրջան Մաեդե ՓԲԸ/: 
Մարզում անհրաժեշտ է ստեղծել լրացուցիչ սպանդային հզորություններ միայն Հրազդանի 
տարածաշրջանում 

 

Տրամադրվող աջակցության հնարավորություններ 

Հողատարածք 
Կարող է տրամադրվել անահատույց օգտագործմամբ 
մարզի առանձին բնակավայրերում 2000 քմ չափով 

Ֆինանսական աջակցություն /վարկ/ 
Տրամադրվում է Հայաստանի ՓՄԶԱԿ-ի գործող 
ընթացակարգերին համապատասխան 

Մսի տեղափոխման համար նախատեսված 
տրանսպորտային միջոցների լիզինգ 

Տրամադրվում է «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ և «ԱԿԲԱ 
ԼԻԶԻՆԳ» ՓԲԸ կողմից 

Մասնագիտական խորհրդատվություններ, 
ուսուցումներ 

Իրականացվում է ՓՄԶԱԿ-ի գործող ընթացակարգերին 
համապատասխան 

 
 

 

Կախված սպանդանոցի տիպից, հողատարածքի առկայությունից, իրականացվելիք շին աշխատանքներից և  
այլ առանձնահատկություններից արժեքը կարող է տատանվել 

 

 
 

Հրազդան 

ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՐԺԵՔԸ- 10-25 մլն ՀՀ դրամ 

*Գնահատական է 

/կողմնորոշիչ չափաքանակ/, 
յուրաքանչյուր դեպքի համար 

այս ցուցանիշը ունի 
հստակեցման կարիք ըստ 

մշկվելիք գործարար ծրագրի 
/բիզնես պլան/: 



Առաջարկվող սպանդանոցների 
քանակը ելնելով տիպային 

հզորություններից 

7-13 հատ 

ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ 

Գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակը և միջին օրական մորթը 

Տարածաշրջան 
Առկա գլխաքանակը 

Սպանդի ենթակա գլխաքանակը 
 /միջին օրական ցուցանիշ/ 

ԽԵԿ ՄԵԿ Խոզ ԽԵԿ ՄԵԿ Խոզ 
Գավառ 20804  13497  1807  28 28 5 

Ճամբարակ 12904  14232  1470  17 35 4 

Մարտունի 39477  20198  6805  48 40 8 

Սևան 18337  16336  3222  23 36 7 

Վարդենիս 28855  44290  2498  40 93 6 

Ընդամենը  120377  108553  15802  156 232 30 

 
Սպանդից գոյացած հասույթի կանխատեսումը ըստ միջին օրական մորթի 

Տարածաշրջան 
Հասույթը, օրական* 

/հազ. դրամ/ 
Ընդհամենը 
Օրական* 

/հազ. դրամ/ 

Ընդհամենը 
Ամսական* 

/հազ. դրամ/ ԽԵԿ ՄԵԿ Խոզ 
Գավառ 336 84 15 435 10875 

Ճամբարակ 204 105 12 321 8025 

Մարտունի 576 120 24 720 18000 

Սևան 276 108 21 405 10125 

Վարդենիս 480 279 18 777 19425 

Ընդամենը  1872 696 90 2658 66450 

 
Ներկայումս մարզում առկա է մեկ պատրաստի սպանդանոց /Գավառի տարածաշրջանում Արմ ՍՊԸ/:  
Մարզում անհրաժեշտ է ստեղծել լրացուցիչ սպանդային հզորություններ հետևյալ 
տարածաշրջաններում  

 

Տրամադրվող աջակցության հնարավորություններ 

Հողատարածք 
Կարող է տրամադրվել անահատույց օգտագործմամբ 
մարզի առանձին բնակավայրերում 1000 -2100 քմ չափով 

Ֆինանսական աջակցություն /վարկ/ 
Տրամադրվում է Հայաստանի ՓՄԶԱԿ-ի գործող 
ընթացակարգերին համապատասխան 

Մսի տեղափոխման համար նախատեսված 
տրանսպորտային միջոցների լիզինգ 

Տրամադրվում է «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ և «ԱԿԲԱ 
ԼԻԶԻՆԳ» ՓԲԸ կողմից 

Մասնագիտական խորհրդատվություններ, 
ուսուցումներ 

Իրականացվում է ՓՄԶԱԿ-ի գործող ընթացակարգերին 
համապատասխան 

 
 

 

Կախված սպանդանոցի տիպից, հողատարածքի առկայությունից, իրականացվելիք շին աշխատանքներից և  
այլ առանձնահատկություններից արժեքը կարող է տատանվել 

Գավառ 
Ճամբարակ 

Մարտունի 

Սևան 
Վարդենիս 

ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՐԺԵՔԸ- 10-25 մլն ՀՀ դրամ 

*Գնահատական է 

/կողմնորոշիչ չափաքանակ/, 
յուրաքանչյուր դեպքի համար 

այս ցուցանիշը ունի 
հստակեցման կարիք ըստ 

մշկվելիք գործարար ծրագրի 
/բիզնես պլան/: 



Առաջարկվող սպանդանոցների 
քանակը ելնելով տիպային 

հզորություններից 

5-7 հատ 

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ 

Գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակը և միջին օրական մորթը 

Տարածաշրջան 
Առկա գլխաքանակը 

Սպանդի ենթակա գլխաքանակը 
 /միջին օրական ցուցանիշ/ 

ԽԵԿ ՄԵԿ Խոզ ԽԵԿ ՄԵԿ Խոզ 

Գուգարք 14989  5899  2627  19 12 5 

Թումանյան 17214  8892  6154  20 24 13 

Սպիտակ 12795  6801  1362  17 16 4 

Ստեփանավան 16348  7787  3105  20 19 6 

Տաշիր 16571  4737  1314  23 10 2 

Ընդամենը  77917 34116  14562  99 81 30 

 
Սպանդից գոյացած հասույթի կանխատեսումը ըստ միջին օրական մորթի 

Տարածաշրջան 
Հասույթը, օրական* 

/հազ. դրամ/ 
Ընդհամենը 
Օրական* 

/հազ. դրամ/ 

Ընդհամենը 
Ամսական* 

/հազ. դրամ/ ԽԵԿ ՄԵԿ Խոզ 
Գուգարք 228 36 15 279 6975 

Թումանյան 240 72 39 351 8775 

Սպիտակ 204 48 12 264 6600 

Ստեփանավան 240 57 18 315 7875 

Տաշիր 276 30 6 312 7800 

Ընդամենը  1188 243 90 1521 38025 

Ներկայումս մարզում առկա է երկու պատրաստի սպանդանոց /Վանաձորում Միտք ՍՊԸ-ն և 
Թումանյանի տարածաշրջանում Խասիկ Տիտանյան Ա/Ձ-ն/:    
Մարզում անհրաժեշտ է ստեղծել լրացուցիչ սպանդային հզորություններ հետևյալ 
տարածաշրջաններում  

 

Տրամադրվող աջակցության հնարավորություններ 

Հողատարածք 
Կարող է տրամադրվել անահատույց օգտագործմամբ 
մարզի առանձին բնակավայրերում 1000 քմ չափով 

Ֆինանսական աջակցություն /վարկ/ 
Տրամադրվում է Հայաստանի ՓՄԶԱԿ-ի գործող 
ընթացակարգերին համապատասխան 

Մսի տեղափոխման համար նախատեսված 
տրանսպորտային միջոցների լիզինգ 

Տրամադրվում է «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ և «ԱԿԲԱ 
ԼԻԶԻՆԳ» ՓԲԸ կողմից 

Մասնագիտական խորհրդատվություններ, 
ուսուցումներ 

Իրականացվում է ՓՄԶԱԿ-ի գործող ընթացակարգերին 
համապատասխան 

 

Կախված սպանդանոցի տիպից, հողատարածքի առկայությունից, իրականացվելիք շին աշխատանքներից և  
այլ առանձնահատկություններից արժեքը կարող է տատանվել 

Գուգարք 
Թումանյան 

Ստեփանավան 

Սպիտակ 
Տաշիր 

ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՐԺԵՔԸ- 10-25 մլն ՀՀ դրամ 

*Գնահատական է 

/կողմնորոշիչ չափաքանակ/, 
յուրաքանչյուր դեպքի համար 

այս ցուցանիշը ունի 
հստակեցման կարիք ըստ 

մշկվելիք գործարար ծրագրի 
/բիզնես պլան/: 



Առաջարկվող սպանդանոցների 
քանակը ելնելով տիպային 

հզորություններից 

5-12 հատ 

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ 

Գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակը և միջին օրական մորթը 

Տարածաշրջան 
Առկա գլխաքանակը 

Սպանդի ենթակա գլխաքանակը 
 /միջին օրական ցուցանիշ/ 

ԽԵԿ ՄԵԿ Խոզ ԽԵԿ ՄԵԿ Խոզ 
Ախուրյան 28083  18558  6432  33 40 15 

Ամասիա 14718  21729  2340  18 36 4 

Անի 13005  12940  3942  18 30 9 

Աշոցք 19883  18880  876  25 46 2 

Արթիկ 22451  8338  3200  28 16 9 

Գյումրի 1700  400  727  2 1 2 

Ընդամենը  99840 80845 17517  124 169 41 

 
Սպանդից գոյացած հասույթի կանխատեսումը ըստ միջին օրական մորթի 

Տարածաշրջան 
Հասույթը, օրական* 

/հազ. դրամ/ 
Ընդհամենը 
Օրական* 

/հազ. դրամ/ 

Ընդհամենը 
Ամսական* 

/հազ. դրամ/ ԽԵԿ ՄԵԿ Խոզ 
Ախուրյան 396 120 45 561 14025 

Ամասիա 216 108 12 336 8400 

Անի 216 90 27 333 8325 

Աշոցք 300 138 6 444 11100 

Արթիկ 336 48 27 411 10275 

Գյումրի 24 3 6 33 825 

Ընդամենը  1488 507 123 2118 52950 
Ներկայումս մարզում առկա է մեկ սպանդանոց /Գյումրի քաղաքում Տոլի Գրուպ ՍՊԸ/: Մարզում անհրաժեշտ է 
ստեղծել լրացուցիչ սպանդային հզորություններ հետևյալ 
տարածաշրջաններում  

 

Տրամադրվող աջակցության հնարավորություններ 

Հողատարածք 
Կարող է տրամադրվել անահատույց օգտագործմամբ 
մարզի առանձին բնակավայրերում 1000 քմ չափով 

Ֆինանսական աջակցություն /վարկ/ 
Տրամադրվում է Հայաստանի ՓՄԶԱԿ-ի գործող 
ընթացակարգերին համապատասխան 

Մսի տեղափոխման համար նախատեսված 
տրանսպորտային միջոցների լիզինգ 

Տրամադրվում է «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ և «ԱԿԲԱ 
ԼԻԶԻՆԳ» ՓԲԸ կողմից 

Մասնագիտական խորհրդատվություններ, 
ուսուցումներ 

Իրականացվում է ՓՄԶԱԿ-ի գործող ընթացակարգերին 
համապատասխան 

  
 

Կախված սպանդանոցի տիպից, հողատարածքի առկայությունից, իրականացվելիք շին աշխատանքներից և  
այլ առանձնահատկություններից արժեքը կարող է տատանվել 

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ 

Ախուրյան 
Ամասիա 

Անի 
Աշոցք 
Արթիկ 

ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՐԺԵՔԸ- 10-25 մլն ՀՀ դրամ 

*Գնահատական է 

/կողմնորոշիչ չափաքանակ/, 
յուրաքանչյուր դեպքի համար 

այս ցուցանիշը ունի 
հստակեցման կարիք ըստ 

մշկվելիք գործարար ծրագրի 
/բիզնես պլան/: 



Առաջարկվող սպանդանոցների 
քանակը ելնելով տիպային 

հզորություններից 

5-10 հատ 

Գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակը և միջին օրական մորթը 

Տարածաշրջան 
Առկա գլխաքանակը 

Սպանդի ենթակա գլխաքանակը 
 /միջին օրական ցուցանիշ/ 

ԽԵԿ ՄԵԿ Խոզ ԽԵԿ ՄԵԿ Խոզ 
Գորիս 26640  69620  5791  32 200 11 

Կապան 8061  17525  4071  10 36 5 

Սիսիան 18300  26712  2231  21 86 3 

Մեղրի 1410  2915  1022  2 5 18 

Ընդամենը  54411 116772 13115 65 327 37 

 
Սպանդից գոյացած հասույթի կանխատեսումը ըստ միջին օրական մորթի 

Տարածաշրջան 
Հասույթը, օրական* 

/հազ. դրամ/ 
Ընդհամենը 
Օրական* 

/հազ. դրամ/ 

Ընդհամենը 
Ամսական* 

/հազ. դրամ/ ԽԵԿ ՄԵԿ Խոզ 
Գորիս 384 600 33 1017 25425 

Կապան 120 108 15 243 6075 

Սիսիան 252 258 9 519 12975 

Մեղրի 24 15 54 93 2325 

Ընդամենը  780 981 111 1872 46800 

 
Ներկայումս մարզում առկա է երկու սպանդանոց /Կապանի տարածաշրջանում Վամաքս ՍՊԸ և Արա-
Հաս ՍՊԸ/: 
Մարզում անհրաժեշտ է ստեղծել լրացուցիչ սպանդային հզորություններ հետևյալ առաջարկվող 
տարածաշրջաններում. 

 

Տրամադրվող աջակցության հնարավորություններ 

Հողատարածք 
Կարող է տրամադրվել անահատույց օգտագործմամբ 
մարզի առանձին բնակավայրերում 1000 քմ չափով 

Ֆինանսական աջակցություն /վարկ/ 
Տրամադրվում է Հայաստանի ՓՄԶԱԿ-ի գործող 
ընթացակարգերին համապատասխան 

Մսի տեղափոխման համար նախատեսված 
տրանսպորտային միջոցների լիզինգ 

Տրամադրվում է «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ և «ԱԿԲԱ 
ԼԻԶԻՆԳ» ՓԲԸ կողմից 

Մասնագիտական խորհրդատվություններ, 
ուսուցումներ 

Իրականացվում է ՓՄԶԱԿ-ի գործող ընթացակարգերին 
համապատասխան 

 
 

 

Կախված սպանդանոցի տիպից, հողատարածքի առկայությունից, իրականացվելիք շին աշխատանքներից և  
այլ առանձնահատկություններից արժեքը կարող է տատանվել 

 

ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ 

Գորիս 

Սիսիան 

Մեղրի 

ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՐԺԵՔԸ- 10-25 մլն ՀՀ դրամ 

*Գնահատական է 

/կողմնորոշիչ չափաքանակ/, 
յուրաքանչյուր դեպքի համար 

այս ցուցանիշը ունի 
հստակեցման կարիք ըստ 

մշկվելիք գործարար ծրագրի 
/բիզնես պլան/: 



Առաջարկվող սպանդանոցների 
քանակը ելնելով տիպային 

հզորություններից 

4-7 հատ 

Գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակը և միջին օրական մորթը 

Տարածաշրջան 
Առկա գլխաքանակը 

Սպանդի ենթակա գլխաքանակը 
 /միջին օրական ցուցանիշ/ 

ԽԵԿ ՄԵԿ Խոզ ԽԵԿ ՄԵԿ Խոզ 
Իջևան 10117  5096  4698  12 10 8 

Նոյեմբերյան 9844  5446  4675  11 10 8 

Տավուշ  7660  5035  4883  8 11 7 

Դիլիջան 3563  451  1318  5 1 2 

Ընդամենը  31184  16028  15574  36 32 25 

 
Սպանդից գոյացած հասույթի կանխատեսումը ըստ միջին օրական մորթի 

Տարածաշրջան 
Հասույթը, օրական* 

/հազ. դրամ/ 
Ընդհամենը 
Օրական* 

/հազ. դրամ/ 

Ընդհամենը 
Ամսական* 

/հազ. դրամ/ ԽԵԿ ՄԵԿ Խոզ 
Իջևան 144 30 24 198 4950 

Նոյեմբերյան 132 30 24 186 4650 

Տավուշ  96 33 21 150 3750 

Դիլիջան 60 3 6 69 1725 

Ընդամենը  432 96 75 603 15075 

 
Մարզում առկա սպանդանոցներ չկան և անհրաժեշտ է ստեղծել լրացուցիչ սպանդային հզորություններ 
բոլոր տարածաշրջաններում  

 

Տրամադրվող աջակցության հնարավորություններ 

Հողատարածք 
Կարող է տրամադրվել անահատույց օգտագործմամբ 
մարզի առանձին բնակավայրերում 1000 -2200 քմ չափով 

Ֆինանսական աջակցություն /վարկ/ 
Տրամադրվում է Հայաստանի ՓՄԶԱԿ-ի գործող 
ընթացակարգերին համապատասխան 

Մսի տեղափոխման համար նախատեսված 
տրանսպորտային միջոցների լիզինգ 

Տրամադրվում է «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ և «ԱԿԲԱ 
ԼԻԶԻՆԳ» ՓԲԸ կողմից 

Մասնագիտական խորհրդատվություններ, 
ուսուցումներ 

Իրականացվում է ՓՄԶԱԿ-ի գործող ընթացակարգերին 
համապատասխան 

 
 

 

Կախված սպանդանոցի տիպից, հողատարածքի առկայությունից, իրականացվելիք շին աշխատանքներից և  
այլ առանձնահատկություններից արժեքը կարող է տատանվել 

 

 

ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ 

Իջևան 

Նոյեմբերյան 

Տավուշ 

Դիլիջան 

ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՐԺԵՔԸ- 10-25 մլն ՀՀ դրամ 

*Գնահատական է 

/կողմնորոշիչ չափաքանակ/, 
յուրաքանչյուր դեպքի համար 

այս ցուցանիշը ունի 
հստակեցման կարիք ըստ 

մշկվելիք գործարար ծրագրի 
/բիզնես պլան/: 



Առաջարկվող սպանդանոցների 
քանակը ելնելով տիպային 

հզորություններից 

1-2 հատ 

Գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակը և միջին օրական մորթը 

Տարածաշրջան 
Առկա գլխաքանակը 

Սպանդի ենթակա գլխաքանակը 
 /միջին օրական ցուցանիշ/ 

ԽԵԿ ՄԵԿ Խոզ ԽԵԿ ՄԵԿ Խոզ 
Եղեգնաձոր 11616  8963  1474  13 25 3 

Վայք 7879  7244  1036  8 19 2 

Ընդամենը  19495  16207  2510 21 44 5 

 
Սպանդից գոյացած հասույթի կանխատեսումը ըստ միջին օրական մորթի 

Տարածաշրջան 
Հասույթը, օրական* 

/հազ. դրամ/ 
Ընդհամենը 
Օրական* 

/հազ. դրամ/ 

Ընդհամենը 
Ամսական* 

/հազ. դրամ/ ԽԵԿ ՄԵԿ Խոզ 
Եղեգնաձոր 156 75 9 240 6000 

Վայք 96 57 6 159 3975 

Ընդամենը  252 132 15 399 9975 

 
Առկա է մեկ սպանդանոց /Վայքի տարածաշրջանու «Արա Լեռ ՏՌՏ» ՓԲԸ-ն, որը անվանափոխվել է 
«Վայոց Ձոր մսամթերք» ՍՊԸ-ի/: 
Մարզում անհրաժեշտ է ստեղծել լրացուցիչ սպանդային հզորություններ միայն Եղեգնաձորի 
տարածաշրջանում 

 

Տրամադրվող աջակցության հնարավորություններ 

Հողատարածք 
Կարող է տրամադրվել անահատույց օգտագործմամբ 
մարզի առանձին բնակավայրերում 1000 քմ չափով 

Ֆինանսական աջակցություն /վարկ/ 
Տրամադրվում է Հայաստանի ՓՄԶԱԿ-ի գործող 
ընթացակարգերին համապատասխան 

Մսի տեղափոխման համար նախատեսված 
տրանսպորտային միջոցների լիզինգ 

Տրամադրվում է «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ և «ԱԿԲԱ 
ԼԻԶԻՆԳ» ՓԲԸ կողմից 

Մասնագիտական խորհրդատվություններ, 
ուսուցումներ 

Իրականացվում է ՓՄԶԱԿ-ի գործող ընթացակարգերին 
համապատասխան 

 
 

 

Կախված սպանդանոցի տիպից, հողատարածքի առկայությունից, իրականացվելիք շին աշխատանքներից և  
այլ առանձնահատկություններից արժեքը կարող է տատանվել 

 

 

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1 –ՏԻՊ -1 

Եղեգնաձոր 

ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՐԺԵՔԸ- 10-25 մլն ՀՀ դրամ 

*Գնահատական է 

/կողմնորոշիչ չափաքանակ/, 
յուրաքանչյուր դեպքի համար 

այս ցուցանիշը ունի 
հստակեցման կարիք ըստ 

մշկվելիք գործարար ծրագրի 
/բիզնես պլան/: 



 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2 ՏԻՊ-2 



 

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3 ՏԻՊ-3 



 

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4 ՏԻՊ-4 
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	Տարածաշրջան
	Հասույթը, օրական*
	/հազ. դրամ/
	Ընդհամենը
	Օրական*
	/հազ. դրամ/
	Ընդհամենը
	Ամսական*
	/հազ. դրամ/
	ԽԵԿ
	ՄԵԿ
	Խոզ
	Արմավիր
	324
	309
	75
	708
	17700
	Բաղրամյան
	168
	270
	30
	468
	11700
	Էջմիածին
	192
	120
	66
	378
	9450
	Ընդամենը 
	684
	699
	171
	1554
	38850

	Կարող է տրամադրվել անահատույց օգտագործմամբ մարզի առանձին բնակավայրերում 1000 քմ չափով
	Տրամադրվում է Հայաստանի ՓՄԶԱԿ-ի գործող ընթացակարգերին համապատասխան
	Տրամադրվում է «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ և «ԱԿԲԱ ԼԻԶԻՆԳ» ՓԲԸ կողմից
	Իրականացվում է ՓՄԶԱԿ-ի գործող ընթացակարգերին համապատասխան
	Տարածաշրջան
	Առկա գլխաքանակը
	Սպանդի ենթակա գլխաքանակը
	 /միջին օրական ցուցանիշ/
	ԽԵԿ
	ՄԵԿ
	Խոզ
	ԽԵԿ
	ՄԵԿ
	Խոզ
	Արմավիր
	25896 
	20259 
	9591 
	27
	46
	16
	Բաղրամյան
	11467 
	12181 
	2841 
	21
	32
	7
	Էջմիածին
	16673 
	9987 
	5251 
	18
	27
	9
	Ընդամենը 
	54036
	42427
	17683
	66
	105
	32
	Տարածաշրջան
	Հասույթը, օրական*
	/հազ. դրամ/
	Ընդհամենը
	Օրական*
	/հազ. դրամ/
	Ընդհամենը
	Ամսական*
	/հազ. դրամ/
	ԽԵԿ
	ՄԵԿ
	Խոզ
	Արմավիր
	324
	138
	48
	510
	12750
	Բաղրամյան
	252
	96
	21
	369
	9225
	Էջմիածին
	216
	81
	27
	324
	8100
	Ընդամենը 
	792
	315
	96
	1203
	30075

	Կարող է տրամադրվել անահատույց օգտագործմամբ մարզի առանձին բնակավայրերում 2000 քմ չափով
	Տրամադրվում է Հայաստանի ՓՄԶԱԿ-ի գործող ընթացակարգերին համապատասխան
	Տրամադրվում է «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ և «ԱԿԲԱ ԼԻԶԻՆԳ» ՓԲԸ կողմից
	Իրականացվում է ՓՄԶԱԿ-ի գործող ընթացակարգերին համապատասխան
	Տարածաշրջան
	Առկա գլխաքանակը
	Սպանդի ենթակա գլխաքանակը
	 /միջին օրական ցուցանիշ/
	ԽԵԿ
	ՄԵԿ
	Խոզ
	ԽԵԿ
	ՄԵԿ
	Խոզ
	Գավառ
	20804 
	13497 
	1807 
	28
	28
	5
	Ճամբարակ
	12904 
	14232 
	1470 
	17
	35
	4
	Մարտունի
	39477 
	20198 
	6805 
	48
	40
	8
	Սևան
	18337 
	16336 
	3222 
	23
	36
	7
	Վարդենիս
	28855 
	44290 
	2498 
	40
	93
	6
	Ընդամենը 
	120377 
	108553 
	15802 
	156
	232
	30
	Տարածաշրջան
	Հասույթը, օրական*
	/հազ. դրամ/
	Ընդհամենը
	Օրական*
	/հազ. դրամ/
	Ընդհամենը
	Ամսական*
	/հազ. դրամ/
	ԽԵԿ
	ՄԵԿ
	Խոզ
	Գավառ
	336
	84
	15
	435
	10875
	Ճամբարակ
	204
	105
	12
	321
	8025
	Մարտունի
	576
	120
	24
	720
	18000
	Սևան
	276
	108
	21
	405
	10125
	Վարդենիս
	480
	279
	18
	777
	19425
	Ընդամենը 
	1872
	696
	90
	2658
	66450

	Կարող է տրամադրվել անահատույց օգտագործմամբ մարզի առանձին բնակավայրերում 1000 -2100 քմ չափով
	Տրամադրվում է Հայաստանի ՓՄԶԱԿ-ի գործող ընթացակարգերին համապատասխան
	Տրամադրվում է «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ և «ԱԿԲԱ ԼԻԶԻՆԳ» ՓԲԸ կողմից
	Իրականացվում է ՓՄԶԱԿ-ի գործող ընթացակարգերին համապատասխան
	Տարածաշրջան
	Առկա գլխաքանակը
	Սպանդի ենթակա գլխաքանակը
	 /միջին օրական ցուցանիշ/
	ԽԵԿ
	ՄԵԿ
	Խոզ
	ԽԵԿ
	ՄԵԿ
	Խոզ
	Գուգարք
	14989 
	19
	12
	5
	Թումանյան
	17214 
	8892 
	6154 
	20
	24
	13
	Սպիտակ
	12795 
	6801 
	1362 
	17
	16
	4
	Ստեփանավան
	16348 
	7787 
	3105 
	20
	19
	6
	Տաշիր
	16571 
	4737 
	1314 
	23
	10
	2
	Ընդամենը 
	77917
	34116 
	14562 
	99
	81
	30
	Տարածաշրջան
	Հասույթը, օրական*
	/հազ. դրամ/
	Ընդհամենը
	Օրական*
	/հազ. դրամ/
	Ընդհամենը
	Ամսական*
	/հազ. դրամ/
	ԽԵԿ
	ՄԵԿ
	Խոզ
	Գուգարք
	228
	36
	15
	279
	6975
	Թումանյան
	240
	72
	39
	351
	8775
	Սպիտակ
	204
	48
	12
	264
	6600
	Ստեփանավան
	240
	57
	18
	315
	7875
	Տաշիր
	276
	30
	6
	312
	7800
	Ընդամենը 
	1188
	243
	90
	1521
	38025

	Կարող է տրամադրվել անահատույց օգտագործմամբ մարզի առանձին բնակավայրերում 1000 քմ չափով
	Տրամադրվում է Հայաստանի ՓՄԶԱԿ-ի գործող ընթացակարգերին համապատասխան
	Տրամադրվում է «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ և «ԱԿԲԱ ԼԻԶԻՆԳ» ՓԲԸ կողմից
	Իրականացվում է ՓՄԶԱԿ-ի գործող ընթացակարգերին համապատասխան
	Տարածաշրջան
	Առկա գլխաքանակը
	Սպանդի ենթակա գլխաքանակը
	 /միջին օրական ցուցանիշ/
	ԽԵԿ
	ՄԵԿ
	Խոզ
	ԽԵԿ
	ՄԵԿ
	Խոզ
	Ախուրյան
	28083 
	18558 
	6432 
	33
	40
	15
	Ամասիա
	14718 
	21729 
	2340 
	18
	36
	4
	Անի
	13005 
	12940 
	3942 
	18
	30
	9
	Աշոցք
	19883 
	18880 
	876 
	25
	46
	2
	Արթիկ
	22451 
	8338 
	3200 
	28
	16
	9
	Գյումրի
	1700 
	400 
	727 
	2
	1
	2
	Ընդամենը 
	99840
	80845
	17517 
	124
	169
	41
	Տարածաշրջան
	Հասույթը, օրական*
	/հազ. դրամ/
	Ընդհամենը
	Օրական*
	/հազ. դրամ/
	Ընդհամենը
	Ամսական*
	/հազ. դրամ/
	ԽԵԿ
	ՄԵԿ
	Խոզ
	Ախուրյան
	396
	120
	45
	561
	14025
	Ամասիա
	216
	108
	12
	336
	8400
	Անի
	216
	90
	27
	333
	8325
	Աշոցք
	300
	138
	6
	444
	11100
	Արթիկ
	336
	48
	27
	411
	10275
	Գյումրի
	24
	3
	6
	33
	825
	Ընդամենը 
	1488
	507
	123
	2118
	52950

	Կարող է տրամադրվել անահատույց օգտագործմամբ մարզի առանձին բնակավայրերում 1000 քմ չափով
	Տրամադրվում է Հայաստանի ՓՄԶԱԿ-ի գործող ընթացակարգերին համապատասխան
	Տրամադրվում է «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ և «ԱԿԲԱ ԼԻԶԻՆԳ» ՓԲԸ կողմից
	Իրականացվում է ՓՄԶԱԿ-ի գործող ընթացակարգերին համապատասխան
	Տարածաշրջան
	Առկա գլխաքանակը
	Սպանդի ենթակա գլխաքանակը
	 /միջին օրական ցուցանիշ/
	ԽԵԿ
	ՄԵԿ
	Խոզ
	ԽԵԿ
	ՄԵԿ
	Խոզ
	Գորիս
	26640 
	69620 
	5791 
	32
	200
	11
	Կապան
	8061 
	17525 
	4071 
	10
	36
	5
	Սիսիան
	18300 
	26712 
	2231 
	21
	86
	3
	Մեղրի
	1410 
	2915 
	1022 
	2
	5
	18
	Ընդամենը 
	54411
	116772
	13115
	65
	327
	37
	Տարածաշրջան
	Հասույթը, օրական*
	/հազ. դրամ/
	Ընդհամենը
	Օրական*
	/հազ. դրամ/
	Ընդհամենը
	Ամսական*
	/հազ. դրամ/
	ԽԵԿ
	ՄԵԿ
	Խոզ
	Գորիս
	384
	600
	33
	1017
	25425
	Կապան
	120
	108
	15
	243
	6075
	Սիսիան
	252
	258
	9
	519
	12975
	Մեղրի
	24
	15
	54
	93
	2325
	Ընդամենը 
	780
	981
	111
	1872
	46800

	Կարող է տրամադրվել անահատույց օգտագործմամբ մարզի առանձին բնակավայրերում 1000 քմ չափով
	Տրամադրվում է Հայաստանի ՓՄԶԱԿ-ի գործող ընթացակարգերին համապատասխան
	Տրամադրվում է «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ և «ԱԿԲԱ ԼԻԶԻՆԳ» ՓԲԸ կողմից
	Իրականացվում է ՓՄԶԱԿ-ի գործող ընթացակարգերին համապատասխան
	Տարածաշրջան
	Առկա գլխաքանակը
	Սպանդի ենթակա գլխաքանակը
	 /միջին օրական ցուցանիշ/
	ԽԵԿ
	ՄԵԿ
	Խոզ
	ԽԵԿ
	ՄԵԿ
	Խոզ
	Իջևան
	10117 
	5096 
	4698 
	12
	10
	8
	Նոյեմբերյան
	9844 
	5446 
	4675 
	11
	10
	8
	Տավուշ 
	7660 
	5035 
	4883 
	8
	11
	7
	Դիլիջան
	3563 
	451 
	1318 
	5
	1
	2
	Ընդամենը 
	31184 
	16028 
	15574 
	36
	32
	25
	Տարածաշրջան
	Հասույթը, օրական*
	/հազ. դրամ/
	Ընդհամենը
	Օրական*
	/հազ. դրամ/
	Ընդհամենը
	Ամսական*
	/հազ. դրամ/
	ԽԵԿ
	ՄԵԿ
	Խոզ
	Իջևան
	144
	30
	24
	198
	4950
	Նոյեմբերյան
	132
	30
	24
	186
	4650
	Տավուշ 
	96
	33
	21
	150
	3750
	Դիլիջան
	60
	3
	6
	69
	1725
	Ընդամենը 
	432
	96
	75
	603
	15075

	Կարող է տրամադրվել անահատույց օգտագործմամբ մարզի առանձին բնակավայրերում 1000 -2200 քմ չափով
	Տրամադրվում է Հայաստանի ՓՄԶԱԿ-ի գործող ընթացակարգերին համապատասխան
	Տրամադրվում է «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ և «ԱԿԲԱ ԼԻԶԻՆԳ» ՓԲԸ կողմից
	Իրականացվում է ՓՄԶԱԿ-ի գործող ընթացակարգերին համապատասխան
	Տարածաշրջան
	Առկա գլխաքանակը
	Սպանդի ենթակա գլխաքանակը
	 /միջին օրական ցուցանիշ/
	ԽԵԿ
	ՄԵԿ
	Խոզ
	ԽԵԿ
	ՄԵԿ
	Խոզ
	Եղեգնաձոր
	11616 
	8963 
	1474 
	13
	25
	3
	Վայք
	7879 
	7244 
	1036 
	8
	19
	2
	Ընդամենը 
	19495 
	16207 
	2510
	21
	44
	5
	Տարածաշրջան
	Հասույթը, օրական*
	/հազ. դրամ/
	Ընդհամենը
	Օրական*
	/հազ. դրամ/
	Ընդհամենը
	Ամսական*
	/հազ. դրամ/
	ԽԵԿ
	ՄԵԿ
	Խոզ
	Եղեգնաձոր
	156
	75
	9
	240
	6000
	Վայք
	96
	57
	6
	159
	3975
	Ընդամենը 
	252
	132
	15
	399
	9975

	Կարող է տրամադրվել անահատույց օգտագործմամբ մարզի առանձին բնակավայրերում 1000 քմ չափով
	Տրամադրվում է Հայաստանի ՓՄԶԱԿ-ի գործող ընթացակարգերին համապատասխան
	Տրամադրվում է «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ և «ԱԿԲԱ ԼԻԶԻՆԳ» ՓԲԸ կողմից
	Իրականացվում է ՓՄԶԱԿ-ի գործող ընթացակարգերին համապատասխան

