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

Ջերմոց` ոչ ավանդական մշակաբույսերով
(Ծրագրի անվանում)

ՀՀ Լոռու մարզ
Ներդրումային ծրագրի
անվանումը

Ջերմոց՝ ոչ ավանդական մշակաբույսերով

2

Ընկերության անվանումը և
կազմակերպա-իրավական ձևը

«Առողջ սնունդ»
կոոպերատիվ:

3

Կոնտակտային տվյալներ

4

Ներդրման ոլորտը

Ալվարդ Դավոյան
Հեռ.` (+374)55 74 55 35, (+374)94 77 94 35
Էլ. Փոստ` alvard1975@rambler.ru
Գյուղատնտեսություն

5

Ծրագրի իրականացման
վայրը
Ծրագրի հակիրճ
նկարագրություն

1

6

ոչ

ավանդական

մշակաբույսերի

գ. Վարդաբլուր
Այժմ համայնքում գործում է ոչ
ավանդական
մշակաբույսերի
<<Առողջ
Սնունդ>>
կանանց
կոոպերատիվը: Ծրագրի իրականացման արդյունքում
նախատեսվում է առկա ջերմատների վերանորոգում`
ձմռան ամիսներին արտադրանքի մատակարարումը
շարունակելու նպատակով: Այն կնպաստի ամբողջ
տարին
ջերմատների
ակտիվ
աշխատանքին
և
մշատական աշխատատեղերի ապահովմանը` ձմռան
ամիսներին
կկրկնապատկելով
բանջարեղենի
ինքնարժեքն ու եկամուտները:
Մոտ 5 աշխատատեղ

7

Ստեղծվող աշխատատեղեր

8

Ապրանքի կամ ծառայության
հիմնական սպառման շուկան

Ներքին շուկա

9

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը

4 մլն ՀՀ դրամ

10

Պահանջվող գումարը

2.4 մլն ՀՀ դրամ

11

Սեփական ներդրումները

1.6 մլն ՀՀ դրամ

12

Հետգնման ժամկետը

1.5 տարի

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Теплица нетрадиционных культур
Лорийская область, РА
Название инвестиционного
проекта

Теплица нетрадиционных культур
Кооператив нетрадиционных культур «Здоровая еда»

3.

Название компании и
организационно-правовая
форма
Контактная информация

4.

Инвестиционный сектор

5.
6.

Место реализации проекта
Краткое описание проекта

7.

Создаваемые рабочие
места
Основной рынок сбыта
товаров или услуг

1.

2.

8.
9.

Общая стоимость проекта

Алвард Давоян
тел.: +374 55 745535, +374 94 779435
эл. почта: alvard1975@rambler.ru
Сельское хозяйство
Лорийская область, село Вардаблур
Кооператив нетрадиционных культур «Здоровая еда»
ведет свою деятельность в селе Вардаблур. При наличии
необходимого финансирования планируется
реконструкция существующих теплиц для продолжения
поставок продукции в зимние месяцы. Тем самым будет
обеспечена эксплуатация теплиц и сохранение
постоянных рабочих мест в течение всего года, увеличив
доход и сбыт продукции коператива.
около 5-и рабочих мест
внутренний рынок
4 млн. драм

10. Необходимая сумма

2.4 млн. драм

11.

1.6 млн. драм

Собственные инвестиции

12. Срок окупаемости

1.5 года

INVESTMENT PROJECT INFORMATION SHEET

Green House with Non- traditional Crops
(Project Title)

Lori region, RA
Title of the Investment Project:

Green house: “Greenhouse with non-traditional crops”

2

Company name and type of the
legal entity

"Healthy food" cooperative of non-traditional crops

3

Contact information

4

Investment area

AlvardDavoyan
Tel: (+374)55 74 55 35, (+374)94 77 94 35
e- mail: alvard1975@rambler.ru
Agriculture

5

Vardablur

6

Location of the project
implementation
Project summary

7

Number of jobs created

Around 5 jobs

8

The main consumer market for
the goods or service

Local market

9

Total Cost of the Project

4 mln AMD

10

Required Amount

2.4 mln AMD

11

Own Contribution

1.6 mln AMD

12

Redemptionperiod

1.5 years

1

Nowadays, there is a “Healthy Food” Women's Cooperative
which deals with non-traditional crops.Within the frames of the
proposed project it is planned to reconstruct the existing
greenhouses to be able to ensure uninterrupted production supply
during winter months. It will contribute to the active work of the
greenhouses and provision of permanent jobs for the whole year,
doubling the cost and income generated from the sale of the
vegetables during the winter months.

