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Տնական հավկիթի արտադրություն
(Ծրագրի անվանում)

ՀՀ Լոռու մարզ

1
2

Ներդրումային ծրագրի
Տնական հավկիթի արտադրության հիմնում
անվանումը
Ընկերության անվանումը և
Աննա Աբելյան անհատ ձեռներեց
կազմակերպա-իրավական ձևը

3

Կոնտակտային տվյալներ

4

Ներդրման ոլորտը

5

Ծրագրի իրականացման
վայրը

Ալավերդու տարածաշրջան, Մ-6 միջպետական
ճանապարհի և Դեբետ գետի ձախակողմյան ափին՝
Աթոռիկ սարի փեշին:

6

Ծրագրի հակիրճ
նկարագրություն

7

Ստեղծվող աշխատատեղեր

Ծրագրով
նախատեսվում
է
թռչնանոցի
հիմնում,
էկոլոգիապես մաքուր տնական կարմիր հավկիթի և
թռչնամսի արտադրություն: Թռչնանոցում գտնվող ածան
կարմիր
հավերը
պահվելու
են
վանդակային
պայմաններում, կերակրվելու են տեղի գյուղերում մշակված
ցորենով: Նախատեսվում է պահել 5000 հատ կարմիր
ածան հավ, որոնց միջին ձվատվությունը կազմում է 7080%, օրական միջինը 3,500-4,000 հավկիթ։ Կերի կայուն
բազա
ստեղծելու
նպատակով
նախատեսվում
է
վերամշակել 50հա հողատարածք (վարձակալված Այրում
համայնքում)։
9 աշխատատեղ

8

Ապրանքի կամ ծառայության
հիմնական սպառման շուկան

Հավկիթների առաքումը կատարվելու է Լոռու մարզի
տարածքում: Հավկիթների և թռչնամսի հիմնական
սպառողներն են այն բնակավայրերի բնակիչները, ուր
առաքվելու են արտադրատեսակները, հասարակական
սննդի կետերը, տարբեր կազմակերպություններ և
ընկերություններ, ցանկացած գնորդ, ով կցանկանա ձեռք
բերել էկոլոգիապես մաքուր արտադրված տնական
հավկիթներ:

9

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը

13 185 000 դրամ

10

Պահանջվող գումարը

4 630 000 դրամ

11

Սեփական ներդրումները

8 555 000 դրամ

12

Հետգնման ժամկետը

Աննա Աբելյան
ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Ալավերդի
հեռ.՝ 096 082608
Թռչնաբուծություն

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Производства яиц домашней птицы
Лорийская область, РА

1
2

3

Название инвестиционного
проекта

Производства яиц домашней птицы

Название компании и
организационно-правовая
форма
Контактная информация

ЧП Анна Абелян

Анна Абелян

Лорийская область, г. Алаверды
моб.: 096 082608
Птицеводство

4

Инвестиционный сектор

5

Место реализации проекта

Алавердинский район, на левой стороне М-6
межгосударственного автомагистрала и реки Дебет, у
подножия горы Аторик

6

Краткое описание проекта

Проект предусматривает строительство курятника и наладку
производства экологически чистого красного яйца домашней
птицы и куриного мяса. Красные яиценоская порода домашних
кур будет содержаться в клетках и кормиться пшеницей
местного производства. Планируется содержание 5000
яиценоских красных кур, средняя урожайность которых
составляет 70-80% (в среднем 3500-4000 яиц в день).
Для создания стабильной кормовой базы, планируется
переработка 50 га земли, арендованное в селе Айрум.

7

Создаваемые рабочие места

9 рабочих мест

8

Основной рынок сбыта
товаров или услуг

9

Общая стоимость проекта

Доставки яиц будет осуществляться на территории
Лорийской области. Основными потребителями яиц и
куриного мяса будут жители населенных пунктов, куда
будет доставляться продукция, пункты общественного
питания, различные организации и компании, лица,
заинтересованные в экологически чистых яйцах домашней
птицы.
13.185 млн. драм

10

Необходимая сумма

4.63 млн. драм

11

Собственные инвестиции

8.555 млн. драм

12

Срок окупаемости

INVESTMENT PROJECT INFORMATION SHEET

Production of farmlay eggs
(Project Title)

Lori region, RA
Title of the Investment Project:

Production of farmlay eggs

Company name and type of the
legal entity

Anna Abelyan Private Entrepreneur

1
2

3

Contact information

4

Investment area

Anna Abelyan
Alaverdi, Lori region, Armenia
Tel: 096 082608
Poultry

5

Location of the project
implementation

Alaverdi area, M-6 interstate road and on the left bank of Debet
river at the bottom of Atorik mountain

6

Project summary

Within the frames of the proposed project, it is planned to establish
a bird farm and to produce ecologically clean farmlay red eggs and
poultry. Red chickens in the bird house will be kept in cages and
will be fed with the wheat grown in the local villages. It is planned
to keep 5,000 red egg laying chicken, whose average egg laying
makes 70-80%, with an average of 3,500-4,000 eggs per day. For
creation of stable feedlot, it is planned to cultivate 50 hectares of
land (rented in Ayrum community).

7

Number of jobs created

9 jobs

8

The main consumer market for
the goods or service

The eggs will be delivered in the territory of Lori region. The main
consumers of eggs and poultry will be the area population, public
food points, different organizations and companies, any customer
who would like to buy ecologically clean eggs.

9

Total Cost of the Project

13.185 mln AMD

10

Required Amount

4.63 mln AMD

11

Own Contribution

8.555 mln AMD

12

Redemption period

