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

Վահագնի Ագրոբիզնես
(Ծրագրի անվանում)

ՀՀ Լոռու մարզ

1
2
3

Ներդրումային ծրագրի
անվանումը

Վահագնի ագրոբիզնես

Ընկերության անվանումը և
Նախատեսվող «Վահագնի Ագրոբիզնես» ՍՊԸ
կազմակերպա-իրավական ձևը
Կոնտակտային տվյալներ
Արկադի Քոչինյան

Հեռ.`+374 93 63 09 90, +374 95 94 09 90
էլ-հասցե` arkadi.kochinian@mail.ru
4

Ներդրման ոլորտը

Գյուղատնտեսություն

5

Ծրագրի իրականացման
վայրը
Ծրագրի հակիրճ
նկարագրություն

գ. Վահագնի

6

Ծրագիրն իրականացնման արդյունքում նախատեսվում է
գյուղատնտեսական արտադրության հիմնում` 10 հազար
քառ. մետր հողատարածքում աճեցնելով 16.500 թուփ
ազնվամորի և 35000 թուփ կանաչ լոբի: Պլանավորված է
նաև 25 փեթակ մեղվաընտանիքի տեղադրում և նույն
հողամասում 330 հատ Պավլովնիա տեսակի ծառերի
տնկում:
Ակնկալվող
ֆինանսավորման
արդյունքում
կատարվելու է հողամասի ցանկապատում, ջրաֆիկացում,
էլեկտրաֆիկացում, կացարանի ապահովում, կաթիլային
ոռոգման համակարգի և հակակարկտային ցանցի
անցկացում, անհրաժեշտ տեխնիկայի, այդ թվում`
սառնարանի (մթերքի պահման համար), մոտոբլոկի և
գործիքների գնում:
9-ից 11 աշխատատեղ

7

Ստեղծվող աշխատատեղեր

8

Ապրանքի կամ ծառայության
հիմնական սպառման շուկան

հիմնականում ներքին շուկա և արտահանում

9

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը

18 մլն. ՀՀ դրամ

10

Պահանջվող գումարը

15.2 մլն ՀՀ դրամ

11

Սեփական ներդրումները

2.8 մլն ՀՀ դրամ

12

Հետգնման ժամկետը

3 տարի

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Ваагни агробизнес
Лорийская область ,РА

1.
2.

3.

Название инвестиционного
проекта

Ваагни aгробизнес

Название компании и
организационно-правовая
форма
Контактная информация

Планируемый ООО «Ваагни агробизнес»

Аркади Кочинян

4.

Инвестиционный сектор

тел.: +374 93 630990, +374 95 940990
эл. почта: arkadi.kochinian@mail.ru
Сельское хозяство

5.

Место реализации проекта

Лорийская область, село Ваагни

6.

Краткое описание проекта

Проект
предусматривает
наладку
сельскохозяйственного
производства на территории 10 тыс. кв. для култивирования 16
500 кустов малины и 35 000 кустов зеленой фасоли. Также
планируется цодержание 25 пчелиных ульев и посадка 330
деревьев вида Павлиния. При наличии необходимого
финансирования будет осуществлены следущие работы:
ограждение учатка, установка системы водоснабжения,
электрификация, обеспечение жилья, установка системы
капельного орошения и противоградовых сетей, приобретение
необходимого оборудования (включая холодильные устройства
для хранения продуктов, мотоблоки и инструменты).

7.

Создаваемые рабочие места

9-11 рабочих мест

8.

Основной рынок сбыта
товаров или услуг

в основном внутренний рынок, внешний рынок (экспорт)

9.

Общая стоимость проекта

18 млн. драм

10.

Необходимая сумма

15.2 млн. драм

11.

Собственные инвестиции

2.8 млн. драм

12.

Срок окупаемости

3 года

INVESTMENT PROJECT INFORMATION SHEET

Vahagni agribusiness
(Project Title)

Lori region, RA
Title of the Investment Project:

Vahagni agribusiness

1
2

Company name and type of the “Vahagni Agribusiness” LLC (planned)
legal entity

3

Contact information

Arkadi Kochinyan
Tel:+374 93 63 09 90, +374 95 94 09 90
E- mail: arkadi.kochinian@mail.ru

4

Investment area

5
6

Location
of
the
implementation
Project summary

7

Number of jobs created

8

The main consumer market for
the goods or service

Mainly domestic market and export

9

Total Cost of the Project

18 mln AMD

10

Required Amount

15.2 mln AMD

11

Own Contribution

2.8 mln AMD

12

Redemption period

3 years

Agriculture
project Vahagni

Within the frames of the proposed project it is planned to establish
agricultural production and to plant 16,500 raspberry and 35,000
green beans bushes in the land of 10 thousand square meters. It is
also planned to put 25 bee colonies and plant 330 Paulownia trees
in the same land. With the expected funding the fencing of the land
will be constructed, as well as water and electricity will be
installed, housing will be provided, drip irrigation system and antihail network will be installed, necessary equipment, refrigerator
(for food storage), two-wheel tractor and tools will be procured.
9 to 11 jobs

