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

ՉԻՆՎԱՆ ՍՊԸ-Ի ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՀԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՈՒՄ
ԵՎ ՄԵՔԵՆԱ-ՏՐԱԿՏՈՐԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՄ
ՀՀ Լոռու մարզ

1

Ներդրումային ծրագրի
անվանումը

2

Ընկերության անվանումը և
կազմակերպա-իրավական ձևը

3

Կոնտակտային տվյալներ

4

Ներդրման ոլորտը

5

Ծրագրի իրականացման
վայրը
Ծրագրի հակիրճ
նկարագրություն

6

Չինվան ՍՊԸ-ի արտադրական հզորությունների
արդիականացում և մեքենա-տրակտորային կայանների
հիմնում
<<Չինվան>> ՍՊԸ

Սամվել Նաջարյան
Հեռ.՝ 094010810 Էլ. փոստ՝ snajaryan@yandex.ru
Մեքենաշինություն, գյուղատնտեսություն
ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր
Ընկերության նպատակն է ՀՀ ողջ տարածքում հասանելի
դարձնել գյուղատնտեսական որակյալ մեքենաներն ու
սարքավորումները։ Այդ շրջանակներում ծրագրով
նախատեսվում է հիմնադրել մեքենա-տրակտորային
կայաններ ՀՀ ողջ տարածքում, բարձրացնել
արտադրական հզորությունների արդյունավետ
օգտագործման մակարդակը, ավելացնել արտադրության
ծավալները: Ընկերության կողմից Հայաստանի տարբեր
մարզերում մեքենա-տրակտորային կայանների ստեղծման
միջոցով հնարավոր կլինի տարբեր գյուղատնտեսական
սուբյեկտներին առաջարկել մեքենաների ու
սարքավորումների վարձակալություն, ինչպես նաև
տրամադրել վերանորոգման ծառայություններ:

7

Ստեղծվող աշխատատեղեր

8

Ապրանքի կամ ծառայության
հիմնական սպառման շուկան

Ներքին շուկա և արտերկիր

9

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը

625 մլն ՀՀ դրամ

10

Պահանջվող գումարը

625 մլն ՀՀ դրամ

11

Սեփական ներդրումները

մեքենաշինական գործարանի բազա և ինժեներային ու
հաղորդակցման ենթակառուցվածքները

12

Հետգնման ժամկետը

5-6 տարի

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

«Чинван»
Лорийская область, РА
Название инвестиционного
проекта

Модернизация
производственных
мощностей
«Чинван» и создание машинно-тракторных станций
ООО «Чинван»

3

Название компании и
организационно-правовая
форма
Контактная информация

4

Инвестиционный сектор

5
6

Место реализации проекта
Краткое описание проекта

7

Создаваемые рабочие места

8

Основной рынок сбыта
товаров или услуг

Внутренний и внешний рынки

9

Общая стоимость проекта

625 млн. драм

10

Необходимая сумма

625 млн. драм

11

Собственные инвестиции

база машиностроительного завода, инженерные и

1
2

Самвел Наджарян
тел.: 094 010810
эл. почта: snajaryan@yandex.ru
Машиностроение, сельское хозяйство
Лорийская область, г. Ванадзор
Целью компании является предоставление качественной
сельскохозяйственной техники и оборудования по всей
территории РА. В рамках проекта предусматривается
создание машинно-тракторных станций на всей
территории республики для повышения эффективности
производственных мощностей и увеличения объемов
производства. Наличие тракторных станций в разных
регионах республики местным сельскохозяйственным
предприятиям и фермам окажет услуги по найму и ремонту
сельскохозяйственной техники и оборудования.

коммуникационные инфраструктуры
12

Срок окупаемости

ООО

5-6 лет

INVESTMENT PROJECT INFORMATION SHEET
MODERNIZATION OF CHINVAN PRODUCTION CAPACITIES AND ESTABLISHMENT OF
MACHINE-TRACTOR STATIONS

Lori region, RA

1

Title of the Investment
Project:

Modernization of “Chinvan” production capacities and establishment of
machine-tractor stations

2

Company name and type “Chinvan” LCC
of the legal entity

3

Contact information

4

Investment area

5
6

Location of the project
implementation
Project summary

7

Number of jobs created

Samvel Najaryan
Tel: 094010810
E- mail: snajaryan@yandex.ru
Machinery, agriculture
Vanadzor, Lori region, Armenia
The aim of the company is to make high quality agricultural machinery and
equipment available throughout the whole Republic of Armenia. Within this
framework, it is planned to set up a machine-tractor stations in the whole
territory of the Republic of Armenia, to increase the efficient application level
of production capacities and to increase production volumes. By establishment
of tractor stations in different regions of Armenia, the company will be able to
offer cars and equipment for rent to different agricultural entities as well as to
provide repair services.

The main consumer
market for the goods or
service
9 Total Cost of the
Project
10 Required Amount

Local and foreign market

11 Own Contribution

Machinery factory base, engineering and communication infrastructures

12 Redemption period

5-6 years

8

625 mln AMD
625 mln AMD

