
ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ 

«Հայասա կոշիկ» 

ՀՀ Լոռումարզ 

1 Ներդրումային ծրագրի 

անվանումը 
Կոշիկի արտադրության ընդլայնում 

2 Ընկերության անվանումը և 
կազմակերպաիրավական 

ձևը 

«Հայասա կոշիկ» ՍՊԸ 

3 Կոնտակտային տվյալներ Դավիթ Ավետիքյան  
ք. Վանաձոր, Գ. Լուսավորիչ 54/1 
hեռ. 041 44 60 20 
էլ. հասցե hayasa.koshik@mail.ru 

4 Ներդրման ոլորտը Կոշիկի արտադրություն 

5 Ծրագրի իրականացման 

վայրը 
ք. Վանաձոր 

6 Ծրագրի հակիրճ 

նկարագրություն 
Նախատեսվում է մեծացնել և զարգացնել կոշիկի 
արտադրությունը: Ներկայումս գործում է փոքր 
արտադրամաս, որտեղ աշխատում է 4 հոգի, 
ամսական կտրվածքով արտադրվում է մոտ 90-100 
զույգ (տղամարդու, կանանց և երեխաների) կոշիկ, 
վաճառքը կատարվում է սեփական ֆիրմային 
խանութից: Ներդրումով նախատեսվում է 

աշխատատեղերի ավելացում` դարձնելով 10-12 
հոգի, ինչպես նաև արտադրանքի ծավալների 
մեծացում և ինքնարժեքի իջեցում: Ակնկալվող 
գումարով, որը կարող է լինել վարկի կամ լիզինգի 
տեսքով, նախատեսում է համապատասխան 

սարքավորումների ձեռքբերում: 

7 Ստեղծվող աշխատատեղեր 8-10 նոր աշխատատեղ 

8 Ապրանքի կամ 

ծառայության հիմնական 

սպառման շուկան 

ներքին և արտաքին շուկաներ  

9 Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 60 մլն. դրամ 

10 Պահանջվող գումարը 30 մլն. դրամ (համապատասխան սարքավորումներ) 

11 Սեփական ներդրումները 30 մլն. դրամ (սեփական խանութ, սարքավորումներ, 
պատրաստի արտադրանք) 

12 Հետգնման ժամկետը 5-6 տարի 

 

 

 

 
 



 

 

П А С П О Р Т  И Н В Е С Т И Ц И О Н Н О Г О  П Р О Е К Т А 

«Аяса кошик» 
 

Лорийская область, РА  
   

 

1. 

Название 

инвестиционного проекта 
Расширение производства обуви 

2. Название компании и 

организационно-правовая 

форма 

ООО «Аяса кошик»  

3. Контактная информация Давид Аветикян 
г. Ванадзор, ул. Г. Лусаворича 54/1 
моб.: 041 446020 
эл. почта: hayasa.koshik@mail.ru 

4. Инвестиционный сектор Производство обуви 

5. Место реализации 

проекта 
Лорийская область, г. Ванадзор 

6. Краткое описание 

проекта 
Проект предусматривает развитие и расширение 
обувного производства. На данный момент дейтвует 
небольшая мастерская, в которой работают 4 

человека. Ежемесячно производится около 90-100 пар 
обуви (мужская, женская и детская), продажа 
осуществляется из собственного фирменного 
магазина. При наличии необходимых инвестиций 
планируется увеличить объемы продукции и сократить 

себестоимость, открыть  10-12 новых рабочих мест. 
Сумма требуется  в виде кредита или лизинга для 
приобретения соответствующего оборудования. 

7. Создаваемые рабочие 

места 
8-10 новых рабочих мест 

8. Основной рынок сбыта 

товаров или услуг 
внутренний и внешний рынки 

9. Общая стоимость 

проекта 
60 млн. драм 

10. Необходимая сумма 30 млн. драм (соответствующее оборудование) 

11. Собственные инвестиции 30 млн. драм (собственный магазин, оборудование, 

готовая продукция) 

12. Срок окупаемости 3-6 лет 

 

 
 



INVESTMENT PROJECT INFORMATION SHEET  

“Hayasa Shoes” 
 

Lori region, RA 

1 Name  of the Investment 

Project: 
Expansion of footwear production 

2 Company name and legal 

form 
“Hayasa Shoes” LLC 

3 Contact information  David Avetikyan Address: # 54/1 G. Lusavorich, 
Vanadzor Tel: 041 44 60 20 E- mail: 
hayasa.koshik@mail.ru 

4 Investment field Footwear production 

5 Location  Vanadzor 

6 Project summary 

 
 

  

Within the frames of the proposed project, it is planned 

to expand and develop shoes production. Currently, 
there is a small workshop which employs 4 people , 
about 90-100 pairs of shoes (men's, women's and 
children's) are produced on a monthly basis and sales 
are made from the own branded store. With the 

relevant investment it is expected to increase the 
number of jobs by 10-12, as well as increase the  
production  volumes and lowering of the cost price. 
With the expected amount of money, which may be in 
the form of a loan or leasing, we plan to purchase 

needed equipment. 
 
 

7 Number of jobs created 8-10 new jobs 

8 The main consumer market 

for the goods or service 
Domestic and foreign markets 

9 Total Cost of the Project 60 mln AMD 

10 Required Amount 30 mln AMD (with relevant equipment) 

11 Own investment  30 mln AMD (private shop, equipment, ready products) 

12 Payback  period 5-6 years 


