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Անասունների առաջնային վերամշակման մսի արտադրամաս։ Շինությունն իրենից 
ներկայացնում է մետաղական հիմնակմախքով կարկասային շենք։ Հիմքերը միաձույլ 
երկաթբետոնից։ Տանիքը և արտաքին պատերը նախատեսված է իրականացնել սենդվիչ 
պանելներով։ Արտադրմասը համալրված է մսի առաջնային վերամշակման ամբողջական 
տեխնոլոգիական ցիկլի համար  անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումներով և 
կոմունիկացիաներով։ Արտադրամասը համապատասխանում է ՀՀ սանիտարահիգիենիկ 
պահանջներին, «Մսի և մսամթերքի անվտանգության մասին» Մաքսային միության 
տեխնիկական կանոնակարգին, հրդեհային և էլեկտրաանվտանգության նորմերին, 
աշխատանքի անվտանգության կանոններին։ Արտադրամասի սարքավորումը և տարածքի 
սանիտարական մշակումն իրականացվում է մսի արտադրության մաքսային միության 
ցուցումներին համապատասխան։ Արտադրամասի սարքավորումը պատրաստված է 
բարձրորակ սննդի չժանգոտվող պողպատից։  

Արտադրամասի նշանակությունը  
Խոշոր եղջերավոր անասունի սպանդ և առաջնային վերամշակում, ստացմամբ, 
պահպանմամբ և հետագա իրացմամբ.  
• Թարմ միս, սառեցված կիսաջանդակներով և քառորդներով, 
• Մաքրված ենթամթերք։ 

Սպանդանոցի ճարտարապետանախագծային որոշում (օրինակ) 

 
1. Մսի արտադրամաս  
2. Տրանսպորտի մուտք  
3. Տրանսպորտի ելք  
4. Հումքի ընդունման վայր  
5. Պատրաստի արտադրանքի բեռնման 
վայր  

6. Աղբամանների համար հարթակ  
7. Թափոնների հավաքման համար 
տրանսպորտի մուտք/ելք  
8. Լուսավորող հենակներ 
9. Սանտեխնիկական դռնակ 

 
 
 



Արտադրամասի տեխնիկական բնութագիր  
Պարամետր Չափ․ միավ․ Նշանակություն 

1. Չասփեր  (գաբարիտային) մմ х մմ х մմ 9000 х 6000 х 6000 
2. Էլեկտրամատակարարում 

Սահմանված հզորությունը կՎտ 12,5 
Սնուցող լարումը  Վ 380 

5 լարային էլեկտրական ցանց L1, L2, L3, Г, РЕ 
3. Ջրամատակարարում 

Մատակարարվող ջրի որակը ՍանՊահՎ հետ համապաստասխան 
 Ջրի ծախսը մ3/օրը 1 

Մատակարարվող ջրի ճնշումը ատմ 2 -ից 4 
4. Շահագործման կլիմայական պայմանները 

Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը °С – 45-ից + 50 
Ձնային ծանրաբեռնբվածությունը կգ/մ2 400 , 

Արտադրամասի ընդհանուր արժեքը 
 
Կոնստրուկցիա (սյուները և հեծանները) հավաքվող նոր պողպատյա   թիթեղից, ամրացված 
բարձր ամրության հեղյուսներով և պատված երկշերտ գրունտով և հակակոռոզիոն ներկով։ 
Պատեր՝ սենդվիչ պանելներ (արտաքին պատերը 100 մմ, թեթև եռաշերտ հրակայուն, ներքին 
պատերը՝ 60 մմ, հրակայուն)։  
Տանիք (Միալանջ, թեքությունը 5 %, ծածկը՝ սենդվիչ պանել՝ 100 մմ)։  
 
Վերը նկարագրած սպանդանոցային մասնաշենքի արժեքը 1 քմ-ի համար հինգ հարյուր քսան ԱՄՆ 
դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ։  
Գինն իր մեջ ներառում է՝  

• Հողային աշխատանքներ (հնարավոր է փոխվի՝ կախված ռելյեֆից)։  
• Հիմքեր (բետոնացում) 
• Մետաղական կոնստրուկցիաներ 
• Տանիք (ջրահեռացման համակարգով) 
• Պատերի և տանիքի ծածկ(սենդվիչ պանելներ) 
• Ինժեներական համակարգեր (ջուր, գազ, էլեկտրականություն, ջեռուցում, կոյուղի, 

օդափոխություն) 
• Ներքին հարդարման աշխատանքներ 
• Դռներ և պատուհաններ (մետաղապլաստե շրջանակներով) 
• Կառույցի մոնտաժ և շահագործում (երաշխիքային շահագործում՝ շահագործման 

պահից սկսած 12 ամիս)։  
Արժեքն իր մեջ չի ներառում ԱԱՀ։  

 
Արտադրամասի տեղաբաշխման և հիմնական սարքավորման կառուցվածքի սխեման 

 



 
Հիմնական սարքավորման կազմը  

№  
հ/
հ 

Սարքավորման անվանումը 
Քանակը, 
հատ 

1 Անզգայացման փարախ  1 
2 Անասունների անզգայացման սարք  1 
3 Քնեցուցիչ ատրճանակ 2 
4 Մոնոռելս ամբարձիչ էլեկտրական սայլակի վրա  1 
5 Ախտահանիչ 2 
6 Գործիքի ախտահանման լվացարան  1 
7 Ամբարձիչ հարթակ  1 
8 Սղոց երկայնական սղոցման համար 1 
9 Մաշկող թմբուկ 1 
10 Երկտեղանի լվացարան  1 
11 Կուտակային ջրատաքացուցիչ 1 
12 Անասնաբուժական հսկողության սեղան 1 
13 Մոնոռելսային կշեռք  1 
14 ԽԵԱ կիսաջանդակների համար կախիչ  3 
15 Լոգախցիկ 1 
16 Զգեստապահարան 3  

Կոմպլեկտավորման մեջ նաև մտնում են 
ա/հ Դանակներ 4 
ա/հ Մուսաթ 2 
ա/հ Պլաստիկ արկղ 10 
ա/հ Պոլիուրեթանային գոգնոցներ 2 
ա/հ Դանակների համար պատյան 2 
ա/հ Ոտնակապ 1 
ա/հ Մեկ փեղկանի տրոլ 6 
ա/հ Սղոցի համար կարգավորիչ լծակ 1 
ա/հ Կախովի ճանապարհ, շերտավոր 9 
ա/հ Փորոտիքի տեղափոխման համար ռիկշա  1 
ա/հ Ջրի բաք 200 լ (մաքրող լուծույթներ) 1 
ա/հ Դեզգորգ 4 
ա/հ Պեդալային արտահոսքով զուգանակոնք, անտիվանդալ 1 
ա/հ Ձեռքերի համար լվացարան 1 
ա/հ Միջին ջերմաստիճանի սպլիտ-համակարգ  1 
ա/հ ՊՎՔ շերտավարագույր, քառ. մ 36 
  

Արտադրամասի մատակարարման պայմաններ 
1. Մոնտաժային և շահագործման աշխատանքների ժամկետը՝ 30 օրից սկսած։ 
2. Երաշխիքային սպասարկում՝ մոնտաժային և շահագործման աշխատանքների 

ավարտման պահից սկսած 12 ամիս։ Երաշխիքային վերանորոգման ժամկետ՝ 1 օրից սկսած։ 
Երաշխիքային ժամկետը լրանալու դեպքում իրականացվում է սերվիսային 
սպասարկում։  
3. Մոնտաժային և շահագործման աշխատանքների արժեքը կազմում է արտադրամասի 

արժեքի 15%։ 
4. Պատրաստի շինության արժեքը որոշվում է ըստ նախագծի և անասունների գլխաքանակի։ 



5. Սարքավորումը ձեռք բերելու համար առաջարկում ենք մեր ռուսական գործընկերոջ 
տվյալները՝ www.pt24.ru։  Ցանկության դեպքում շինությունը կտրամադրենք 
սարքավորումներով հագեցված։  
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