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
ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԱՐՇԱՎԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐԻ և ՀԱՐԱԿԻՑ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ
ՀՀ Լոռու մարզ
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2
3

4
5
6

7
8
9
10
11
12

Ներդրումային ծրագրի
անվանումը

Արշավային ուղիների և հարակից ենթակառուցվածքների
ստեղծում

Ընկերության անվանումը և
Ալավերդու համայնքապետարան
կազմակերպա-իրավական ձևը
Կոնտակտային տվյալներ
Կարինե Սիմոնյան
Հեռ.՝ 025324100, 091899154
Էլ. փոստ՝ karine-1702@mail.ru,alaverdi.lori@mta.gov.am
Ներդրման ոլորտը
Զբոսաշրջություն
Ծրագրի իրականացման
ՀՀ Լոռու մարզ, Ալավերդի համայնք
վայրը
Ծրագրի հակիրճ
Ծրագրով նախատեսվում է կառուցել արահետներ,
նկարագրություն
կանգառ-ճամբար, հեծանիվի վարձույթի կետեր և զիփլայն`
զբոսաշրջիկներին
առաջարկելով
մի
շարք
ծառայություններ, այդ թվում` արշավներ ներկայացնելով
համայնքում
առկա
մի
շարք
պատմական
և
ճարտարապետական հուշարձաններ: Զբոսաշրջիկներին
կառաջարկվի նաև զիփլայնի ծառայություններ, որը
համայնք կբերի էքստրեմալ տուրիզմի սիրահարներին:
Նախատեսվում է նաև զիփլայնին հարակից Յոթհարկանի
բերդի տարածքում կառուցել դիտաշտարակ, որը
հնարավորություն կտա զբոսաշրջիկի առջև բացել մի շարք
բնակավայրերի և շուրջ 250 տարվա պատմություն ունեցող
պղնձի հանքահարստացուցիչ գործարանի տեսարանը:
Ստեղծվող աշխատատեղեր
45 աշխատատեղ
Ապրանքի կամ ծառայության ՀՀ և օտարերկրյա զբոսաշրջիկներ
հիմնական սպառման շուկան
Ծրագրի ընդհանուր արժեքը
Պահանջվող գումարը
Սեփական ներդրումները
Հետգնման ժամկետը

149,41 մլն ՀՀ դրամ
149,41մլն ՀՀ դրամ
0
3-4 տարի

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Создание пешеходных маршрутов и примыкающих
инфраструктур
Лорийская область, РА
Название инвестиционного
проекта

Создание пешеходных
инфраструктур
Муниципалитет Алаверды

3

Название компании и
организационно-правовая
форма
Контактная информация

4

Инвестиционный сектор

Карине Симонян
Тел.: 0253 2-41-00, 091 899154
Эл. почта: karine-1702@mail.ru,alaverdi.lori@mta.gov.am
Туризм

5
6

Место реализации проекта
Краткое описание проекта

Лорийская область РА, г. Алаверды
Проект предусматривает строительство троп, остановок-

1
2

лагерей,
предлагая

пунктов

маршрутов

проката

туристам

и

примыкающих

велосипедов

широкий

спектр

и

услуг,

зиплайна,
включая

походы по туристическим и архитектурным памятникам.
Туристам также будут предложены услуги зиплайна, что
привлечет

любителей

экстремального

туризма.

Также

планируется построить башню на прилегающей к зиплайну
терротории семиэтажной крепости, откуда

туристам

откроется вид на ряд ближащих поселков и имеющий 250летнюю историю завод по переработке медной руды.
7

Создаваемые рабочие места

45 рабочих мест

8

Основной рынок сбыта
товаров или услуг

Армянские и иностранные туристы

9

Общая стоимость проекта

149,41 млн. драм

10

Необходимая сумма

149,41 млн. драм

11

Собственные инвестиции

0

12

Срок окупаемости

3-4 года

INVESTMENT PROJECT INFORMATION SHEET
CREATION OF HIKING ROUTES AND RELATED INFRASTRUCTURES
IN ALAVERDI COMMUNITY
Lori region, RA
Title of the Investment Project:

Creation of hiking routes and related infrastructures

Company name and type of the legal
entity
Contact information

Alaverdi Municipality

1
2
3

4
5
6

Investment area
Location of the project
implementation
Project summary

Karine Simonyan
Tel: 025324100, 091899154
e-mail: karine-1702@mail.ru,alaverdi.lori@mta.gov.am
Tourism
Alaverdi community, Lori region, Armenia
Within the frames of the proposed project it is planned to build
pathways, stopping camps, bicycle renting points and a zip line to
offer a range of services to tourists, including tours to visit the
historical and architectural monuments of the community. The
tourists will also be offered zip line services, which will bring of
extreme tourism fans to the community. It is also planned to build a
tower in the Seven-storey fortress area adjacent to the zip line,
which will enable tourists to view a number of settlements of this
area and the copper processing factory which has 250-year of
history.

7
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Number of jobs created
The main consumer market for the
goods or service

45 jobs
Domestic and foreign tourists

9
10
11
12

Total Cost of the Project
Required Amount
Own Contribution
Redemption period

149,41 mln AMD
149,41mln AMD
0
3-4 years

