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Էլեկտրաէներգիա խնայող կոմպրեսորի արտադրություն
(Ծրագրի անվանում)

ՀՀ Լոռու մարզ

1

Ներդրումային ծրագրի
անվանումը

Էլեկտրաէներգիա խնայող կոմպրեսորի արտադրության
հիմնում

2

Ընկերության անվանումը և
«Green Technology» թիմ
կազմակերպա-իրավական ձևը

3

Կոնտակտային տվյալներ

Սվետլանա Ջաղացպանյան, Արմեն Ջաղացպանյան
Էլ. փոստ.՝ sjaghatspanian@gmail.com
055-87-17-15

4

Ներդրման ոլորտը

Մեքենաշինություն, սարքաշինություն

5

Ծրագրի իրականացման
վայրը
Ծրագրի հակիրճ
նկարագրություն

ք. Վանաձոր կամ ք. Երևան

6

Ծրագիրը նախատեսում է արդեն իսկ մշակված
տեխնոլոգիայով էլեկտրանեներգիա խնայող
կոմպրեսորների արտադրության հիմնում մեծ սարքերի
համար (սառնարան, օդորակիչ, պոմպ, գազալցակայան),
ինչը հնարավորություն կտա մոտ 30%-ով խնայել
էներգիան: Կոմպոնենտի փորձարկման համար ստացվել է
դրամաշնորհ, որի հաջող ավարտից հետո նախատեսվում
է հիմնել դրանց մասսայական արտադրությունը, որոնք
կիրառում կգտնեն սառնարաններ արտադրող
ձեռնարկություններում:
11 աշխատատեղ

7

Ստեղծվող աշխատատեղեր

8

Ապրանքի կամ ծառայության
հիմնական սպառման շուկան

Արտաքին շուկա

9

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը

52 465 000 դրամ

10

Պահանջվող գումարը

52 465 000 դրամ

11

Սեփական ներդրումները

12

Հետգնման ժամկետը

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Производство энергосберегающих компрессоров
Лорийская область. РА

1
2

3

Название инвестиционного
проекта

Производство энергосберегающих компрессоров

Название компании и
организационно-правовая
форма
Контактная информация

Гуппа «Грин Технолоджи»

Светлана Джахацпанян, Армен Джахацпанян
моб.: 055 871715

эл. почта: sjaghatspanian@gmail.com
Машиностроение, приборостроение

4

Инвестиционный сектор

5
6

Место реализации проекта
Краткое описание проекта

7

Создаваемые рабочие места

8

Основной рынок сбыта
товаров или услуг

Внешний рынок

9

Общая стоимость проекта

52.465 млн. драм

10

Необходимая сумма

52.465 млн. драм

11
12

Собственные инвестиции
Срок окупаемости

г. Ваназор или г. Ереван
Проект предусматривает открытие по уже
разработанной технологии производства
энергосберегающих компрессоров для крупной
бытовой техники (холодильник, кондиционер, насос,
газозаправочная станция), что позволит сэкономить
около 30% энергии. Уже получен грант на испытание
компонентов, после чего планируется массовое
производство компрессоров, которые найдут
применение в компаниях-производителях
холодильников.
11 рабочих мест

INVESTMENT PROJECT INFORMATION SHEET

Electricity-saving compressor production
(Project Title)

Lori region, RA
Title of the Investment Project:

Establishment of electricity-saving compressor production

2

Company name and type of the
legal entity

«Green Technology» team

3

Contact information

4

Investment area

Svetlana Jaghatspanyan, Armen Jaghatspanyan
Tel: 055-87-17-15
E-mail: sjaghatspanian@gmail.com
Mechanical engineering, device construction

5
6

Location of the project
implementation
Project summary

7

Number of jobs created

8

The main consumer market for
the goods or service

Foreign Market

9

Total Cost of the Project

52.465 mln AMD

10

Required Amount

52.465 mln AMD

11

Own Contribution

12

Redemption period

1

Vanadzor or Yerevan cities
The project envisages the production of electricity saving
compressors for large appliances with already developed
technology (refrigerators, air conditioners, pumps, gas filling
stations), which will allow to save around 30% of energy. A grant
has been received for the component testing, and after its successful
implementation, we plan to have their mass production which will
be consumed by refrigerator manufacturing companies.
11 jobs

