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Զբոսաշրջային գյուղ՝ վարպետաց ավան
(Ծրագրի անվանում)

ՀՀ Լոռու մարզ

1

Ներդրումային ծրագրի
անվանումը

Վարպետաց ավան

2

Ընկերության անվանումը և
Lori RD և ներդրող
կազմակերպա-իրավական ձևը (ԲԲԸ) Բաց բաժնետիրական ընկերություն

3

Կոնտակտային տվյալներ

4

Ներդրման ոլորտը

5

Ծրագրիիրականացմանվայրը

6

Ծրագրի հակիրճ
նկարագրություն

7

Ստեղծվողաշխատատեղեր

8

Ապրանքի կամ ծառայության
հիմնական սպառման շուկան

Զբոսաշրջիկներ և հետաքրքրված անձիք

9

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը

26.45 մլն դրամ

10

Պահանջվող գումարը

26.45 մլն դրամ

11

Սեփական ներդրումները

-

12

Հետգնման ժամկետը

5 տարի

Ձեռնարկության տնօրեն Վարդանյան Գևորգ Արշակի
հեռ. +37491041323, +37494129013
Gev.vardanyan25@gmail.com
Զբոսաշրջություն
Լոռու մարզ, գ Շահումյան
Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ստեղծել
<<Դարբնի տուն>>, <<Փայտագործի տուն>>,
<<Գորգագործի տուն>>, <<Պանրագործի տուն>>,
<<Հայկական ավանդական սննդի տուն>>,
<<Թատերական տուն>>, <<Գինեգործի տուն>>,
<<Օղու թորման տուն>>, <<Կավագործի տուն>>,
<<Քանդակագործի տուն>>, <<Նկարչի տուն, <<Երգի
և պարի խմբերի համար նախատեսված տուն>>
վարպետաց տները, որոնք հագեցած են լինելու իրենց
հատուկ սարքավորումներով և վարպետներով:
Նախատեսվում է, որ զբոսաշրջիկը այցելելով ավան,
իր նախասիրությամբ ընտրելով տներից մեկը,
մասնակցում է վարպետաց դասին և իր ձեռքով
պատրաստված ապրանքը վերցնում իր հետ:
20 աշխատատեղ

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Городок мастера
Лорийская область РА
Название инвестиционного
проекта

Городок мастера
ОАО «Лори Р.Д.» и инвестор

3.

Название компании и
организационно-правовая
форма
Контактная информация

4.

Инвестиционный сектор

5.

Место реализации проекта

Лорийская область, село Шаумян

6.

Краткое описание проекта

В рамках проекта планируется создание таких
инфраструктур культуры, как «Дом кузнеца», «Дом

1.
2.

Варданян Геворг Аршакович (директор предприятия)
моб.: +374 91 041323, +374 94 129013
эл. почта: Gev.vardanyan25@gmail.com
Туризм

скульптора», «Дом ковродела», «Дом сыравара», «Дом
Армянский традиционных блюд»,«Дом театра»,«Дом
винодела», «Дом изготовления водки», «Дом гончара»,
«Дом художника», «Дом песни и пляски», оснащенные
необходимым оборудованием и человеческими
ресурсами. Посетители городка могут получить,
мастер-класс в одном из выбранных по своему
усмотрению домов и забрать с собой изделия ручной
работы.
20 рабочих мест

7.

Создаваемые рабочие места

8.

Основной рынок сбыта
товаров или услуг

туристы и заинтересованные лица

9.

Общая стоимость проекта

26.450 млн. драм

10.

Необходимая сумма

26.450 млн. драм

11.

Собственные инвестиции

-

12.

Срок окупаемости

5 лет

INVESTMENT PROJECT INFORMATION SHEET

Tourist village: Masters’ Village
(Project Title)

Lori region, RA
Title of the Investment Project:

Masters’ Village

1
2

Company name and type of the Lori RD and investor
legal entity
(OJSC) Open joint stock company

3

Contact information

4

Investment area

5
6

Location
of
the
implementation
Project summary

7

Number of jobs created

20 jobs

8

The main consumer market for
the goods or service

Tourists and interested people

9

Total Cost of the Project

26.45 mln AMD

10

Required Amount

26.45 mln AMD

11

Own Contribution

0

12

Redemption period

5 years

Gevorg Vardanyan/ Enterprise Director
Tel: +37491041323, +37494129013
e-mail: Gev.vardanyan25@gmail.com
Tourism
project Shahumyan village, Lori region

Within the frames of the project it is planned to create a
“Blacksmith’s House”, “Carpenter's House” , “Carpet
Weaving House”, “Cheese Making House”, “Armenia
Traditional Cuisine House”, “Theatrical House”,
“Winemaker's House”, “Vodka Distillation House”,
“Pottery House”, “Sculptor's House”, “Painter’s House”,
“House for singing and dancing groups” masters’ houses
which will be equipped with relevant equipment and
masters. It is expected that tourists will visit the village,
choose a house they would prefer, participate in master
classes and take away the handicraft they made by
themselves.

