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ՍՏԵՎԻԱ
(Ծրագրի անվանում)

ՀՀ Լոռու մարզ

1

Ներդրումային ծրագրի
անվանումը

Ստեվիա (մեղրախոտ) բույսի աճեցում և թեյի
արտադրության կազմակերպում

2

Ընկերության անվանումը և
«Ստեվիա» ՍՊԸ
կազմակերպա-իրավական ձևը

3

Կոնտակտային տվյալներ

Էմմա Դերենիկի Ասատրյան
Հեռ՝ (+374) 77 56 10 27

4

Ներդրման ոլորտը

Արտադրություն, Գյուղատնտեսություն

5

Ծրագրի իրականացման
վայրը
Ծրագրի հակիրճ
նկարագրություն

ք. Ալավերդի

6

Ներկայում ընկերությունը զբաղվում է ջերմոցների մեջ
ստեվիայի սածիլների, չոր տերևների ստացմամբ և չոր
տերևների, սածիլների ու սրմերի վաճառքով: Ծրագրի
իրականացման արդյունքում նախատեսվում է տնկել 3
հազար մ2 ստեվիայի սածիլ և հիմնել ստեվիա
փաթեթավորող թեյի արտադրություն` իր
համապատասխան ենթակառուցվածքներով` 3000քմ
հողատարածքի վրա հակակարկտային ցանցի
տեղադրում, կաթիլային ոռոգման համակարգի ստեղծում,
թեյի փաթեթավորման հոսքագծի ձեռբերում, տերևների
մանրացման (աղալու միջոցով) սարքավորման
ձեռքբերում, հաբերի (տաբլետկա) ստացման
սարքավորման ձեռքբերում:
10 հիմնական և 20 սեզոնային

7

Ստեղծվող աշխատատեղեր

8

Ապրանքի կամ ծառայության
հիմնական սպառման շուկան

Տեղական, Վրաստանի և Ռուսաստանի շուկա:

9

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը

30 մլն ՀՀ դրամ

10

Պահանջվող գումարը

15 մլն դրամ

11

Սեփական ներդրումները

Բնաիրային տեսքով` 2 ջերմոց, արտադրական տարածք,
չորանոց և հողատարածք (մոտ 15 մլն ՀՀ դրամ)

12

Հետգնման ժամկետը

3 տարի

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Стевия
Лорийская область ,РА
Название инвестиционного
проекта

Культивация стевии (медовой травы) и организация
производства чая
ООО «Стевия»

3.

Название компании и
организационно-правовая
форма
Контактная информация

4.

Инвестиционный сектор

5.

Место реализации проекта

6.

Краткое описание проекта

7.

Создаваемые рабочие места

8.

Основной рынок сбыта
товаров или услуг

местный, грузинский и российский рынки

9.

Общая стоимость проекта

30 млн. драм

10.

Необходимая сумма

15 млн. драм

11.

Собственные инвестиции

12.

Срок окупаемости

в виде материальных активов: 2 теплицы,
производственная площадь, сушилка и земельный
участок (около 15 млн. драмов)
3 года

1.
2.

Эмма Дерениковна Асатрян
тел.: +374 77 561027
Производство, сельское хозяйство
Лорийская область, г. Алаверды
В настоящее время компания занимается культивацией
саженцев стевии в защищенном грунте, сушкой
обработкой листьев, а также продажей сухих листьев,
саженцев и семян. Проект предусматривает саженцев
стевии на площади 3000 м2 и наладить производство и
упаковку чая с соответствующей инфраструктурой
(установка противоградовой сети на 3000 м2, системы
капельного орошения, производственной линии по
расфасовке и упаковке чая, оборудования по
измельчению листьев).
10 постоянных и 20 сезонных рабочих мест

INVESTMENT PROJECT INFORMATION SHEET

STEVIA
(Project Title)

Lori region, RA
Title of the Investment Project:

Cultivation of Stevia plant (honey leaf) and and tea production

2

Company name and type of the
legal entity

“Stevia” LLC

3

Contact information

Emma Asatryan
Tel: (+374) 77 56 10 27

4

Investment area

Production, agriculture

5

Alaverdi

6

Location of the project
implementation
Project summary

7

Number of jobs created

10 constant and 20 seasonal jobs

8

The main consumer market for
the goods or service

Local, Georgian and Russian markets

9

Total Cost of the Project

30 mln AMD

10

Required Amount

15 mln AMD

11

Own Contribution

In-kind contributin: 2 green houses, production site, dryer and land
area (around 15 mln AMD)

12

Redemption period

3 years

1

Currently the company is growing stevia seedlings in the
greenhouses, drying stevia leaves, and sells the dried leaves,
seedlings and seeds of the herb. As a result of the project
implementation it is planned to plant 3,000 m2 of stevia seedlings
and to establish stevia packed tea with its relevant infrastructures installation of anti-hail network on the land of 3000 square meters,
drip irrigation system, procurement of tea packaging, leave
grinding devices and a machine for making tablets.

