Ն Ե Ր Դ Ր ՈՒ Մ Ա Յ Ի Ն Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

ԿԱՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ
ՀՀ Լոռու մարզ

1
2
3

Ներդրումային ծրագրի
Կարի արտադրություն Ալավերդի համայնքում
անվանումը
Ընկերության անվանումը և
Ալավերդու համայնքապետարան
կազմակերպա-իրավական ձևը
Կոնտակտային տվյալներ
Կարինե Սիմոնյան

4

Ներդրման ոլորտը

5

Ծրագրի իրականացման
վայրը
Ծրագրի հակիրճ
նկարագրություն

6

Հեռ.՝ 025324100, 091899154
Էլ. փոստ՝ karine-1702@mail.ru,alaverdi.lori@mta.gov.am
Թեթև արդյունաբերություն
ՀՀ Լոռու մարզ, Ալավերդի համայնք
Ծրագրով

նախատեսվում

է

Ալավերդի

համայնքում

կառուցել շուրջ 700 աշխատատեղ ապահովող կարի
արտադրամաս:

Արտադրամասը

նախատեսվում

է

կառուցել Ալավերդի համայնքում, քանի որ Ալավերդի
համայնքը ունի մի շարք առավելություններ արտադրանքի
արտահանման

գործում:

Ծրագիրը

հնարավոր

է

իրականացնել 2 տարբերակով. 1) Նոր շենքի կառուցման
դեպքում ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ
ներդրվող գումարը կազմում է 387,0 մլն ՀՀ դրամ, 2) Կարի
նախկին

շենքի

վերանորոգում

իրականացման համար անհրաժեշտ

դեպքում

ծրագրի

ներդրվող գումարը

կազմում է 315,0 մլն ՀՀ դրամ:
7

Ստեղծվող աշխատատեղեր

700 աշխատատեղ

8

Ապրանքի կամ ծառայության
հիմնական սպառման շուկան

Ներքին շուկա և արտերկիր

9

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը

10

Պահանջվող գումարը

11

Սեփական ներդրումները

I տարբերակ՝ նոր շենքի կառուցման դեպքում՝ 387 մլն
ՀՀդրամ
II տարբերակ՝ կարի նախկին շենքի վերանորոգման
հնարավորության դեպքում՝ 315 մլն ՀՀ դրամ
I տարբերակ` 387 մլն ՀՀ դրամ
II տարբերակ` 315 մլն ՀՀ դրամ
0
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Հետգնման ժամկետը

5-6 տարի

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Швейное производство в городе Алаверды
Лорийская область, РА
Название инвестиционного
проекта

Швейное производство в городе Алаверды
Муниципалитет Алаверды

3

Название компании и
организационно-правовая
форма
Контактная информация

4

Инвестиционный сектор

5

Место реализации проекта

6

Краткое описание проекта

1
2

Карине Симонян
Тел.: 0253 2-41-00, 091 899154
Эл. почта: karine-1702@mail.ru,alaverdi.lori@mta.gov.am
Легкая промышленность
Лорийская область РА, г. Алаверды
Проект предусматривает строительство швейной фабрики
на 700 рабочих мест в г. Алаверды. Завод планируется
построить в г. Алаверды, поскольку город имеет ряд
преимуществ в планах экспорта продукции. Проект может
быть реализован в 2-ух версиях:
1)

в

случае

строительства

нового

здания

сумма,

необходимая для реализации проекта, составляет 387,0
млн. драмов;
2) в случае реконструкции реконструкции старого здания
сумма, необходимая для реализации проекта, составляет
315,0 млн. драмов.
7

Создаваемые рабочие места

700 рабочих мест

8

Внутренний и внешний рынки

9

Основной рынок сбыта
товаров или услуг
Общая стоимость проекта

10

Необходимая сумма

11

Собственные инвестиции

I версия: в случае строительства нового здания - 387 млн.
драм
II версия: в случае реконструкции старого здания - 315
млн. драм
I версия - 387 млн. драм
II версия - 315 млн. драм
0
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Срок окупаемости

5-6 лет

INVESTMENT PROJECT INFORMATION SHEET

SEWING PRODUCTION IN ALAVERDI COMMUNITY
Lori region, RA
Title of the Investment Project:

Sewing production in Alaverdi community

2

Company name and type of the
legal entity

Alaverdi Municipality

3

Contact information

4

Investment area

Karine Simonyan
Tel: 025324100, 091899154
e-mail: karine-1702@mail.ru,alaverdi.lori@mta.gov.am
Light industry

5

Alaverdi community, Lori region, Armenia

6

Location of the project
implementation
Project summary

7

Number of jobs created

700 jobs

8

The main consumer market for
the goods or service

Local and foreign markets

9

Total Cost of the Project

10

Required Amount

11

Own Contribution

I option: in case of construction of a new building the cost will be
387 mln AMD
II option: in case of reconstruction of the former sewing factory the
cost will be 315 mln AMD
I option: 387 mln AMD
II option: 315 mln AMD
0

12

Redemption period

5-6 years

1

Within the frames of the proposed project it is planned to establish
a sewing workshop which will employ 700 people in Alaverdi
community. The factory is planned to be established in Alaverdi
community, as the Alaverdi community has a number of
advantages in exporting products. There are 2 options for the
project implementation, which are: 1) In case of construction of a
new building, the amount required for project implementation will
be 387,0 million AMD; 2) In case of reconstruction of the former
sewing factory, the amount required for project implementation
will be 315,0 million AMD.

