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1 

Ներդրումային ծրագրի 
անվանումը 

Բուսական թափոններից պատրաստվող 
կենսավառելիքի արտադրություն 

2 Ընկերության անվանումը և 
կազմակերպա - իրավական 

ձևը  

«Մինաթեք»  ՍՊԸ 

3 Կոնտակտային տվյալներ  Սողոյան Կարինե 
հեռ. 091416302 

4 Ներդրման ոլորտը Արտադրություն 

5 Ծրագրի իրականացման 
վայրը 

ք. Ստեփանավան 

6 Ծրագրի  հակիրճ 
նկարագրություն 

Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է 

կատարելագործել 2017թ «Մինաթեք» ՍՊԸ-ի կողմից 
Ստեփանավան քաղաքում հիմադրված 
արտադրությունը` տեղակայված ցածր արտադրական 
սարքավորումները փոխարինելով գործարանային 
արտադրության բարձր արտադրողական 

ժամանակակից սարքավորումներով, որը 
հնարավորություն կտա կազմակերպել բարձրորակ, 
էկոլոգիապես մաքուր կենսավառելիքի 
արտադրություն` ինչպես բրիկետների, այնպես էլ 
գրանուլաների տեսքով: 

 Կենսավառելիքը այլընտրանք է հանդիսանում 
ներկայումս փայտանյութով ջեռուցվող տնային 
տնտեսությունների, դպրոցների, ջերմոցների, 
թռչնանոցների, գյուղատնտեսական հումքի 
վերամշակման արտադրամասերի և այլ` հիմնականում 

փայտով ջեռուցվող, տնտեսությունների համար: 
7 Ստեղծվող  աշխատատեղեր 18-20 աշխատատեղ 

8 Ապրանքի կամ ծառայության 
հիմնական սպառման շուկան 

Ստեփանավանի շրջան 

9 Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 26.6 մլն դրամ 

10 Պահանջվող գումարը 23.5 մլն դրամ 

11 Սեփական ներդրումները 3.1 մլն դրամ 

12 Հետգնման  ժամկետը 6.5 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  

Производство биотоплива из растительных отходов 
 

 

 Лорийская область, РА 

    

 

1 

Название инвестиционного 

проекта 
Производство биотоплива из растительных отходов 

2 Название компании и 
организационно-правовая 
форма 

ООО «Минатег» 

3 Контактная информация Карине Согоян 
тел.: 091 416302 

4 Инвестиционный сектор Производство 

5 Место реализации проекта Лорийская область, г. Степанаван 
6 Краткое описание проекта В рамках проекта планируется усовершенствовать 

производство ООО «Минатех», основанное в 2017 году 
в городе Степанаване.  Малопроизводительное 

оборудование планируется заменить современным 
высокопроизводительным оборудованием, которое 
позволит организовать производство 
высококачественного, экологически чистого 
биотоплива виде брикетов, а так же в виде гранул. 

Биотопливо является альтернативой древесине, и 
может применяться для отпления домов, школ, теплиц, 
птицефабрик, цехов по переработке 
сельскохозяйственного сырья и други хозяйств, 
которые прежде отоплялись на дровах. 

7 Создаваемые рабочие места 18-20 рабочих мест 

8 Основной рынок сбыта 
товаров или услуг 

Степанаванский регион 

9 Общая стоимость проекта 26.6 млн. драм 

10 Необходимая сумма 23.5 млн. драм 

11 Собственные инвестиции 3.1 млн. драм 

12 Срок окупаемости 6.5 лет 
 

 
 
 

 

 

 



INVESTMENT PROJECT INFORMATION SHEET 

Production of heating from biomass
  

(Project Title)
 

 Lori region, RA  
   

 

1 

Name  of the Investment Project: Production of heating from biomass 

2 Company name and legal form “Minateg” LLC 

3 Contact information  Karine Soghoyan 

Tel: 091416302 

4 Investment field Production 

5 Location  Stepanavan 

6 Project summary 

 

 

  

Within the framework of the project it is planned to improve the 

production of "Minatech" Ltd established in Stepanavan city in 

2017, replacing the low-production equipment with modern high-

productive equipment that will enable to organize high quality, 

environmentally friendly bioheating production both in the form of 

briquettes and granules. 

 Bio heating is an alternative to wood heating of the households, 

schools, greenhouses, poultry farms, agricultural raw materias 

processing factories and others, mainly for the households with 

wood heating. 

  

7 Number of jobs created 18-20 jobs 

8 The main consumer market for 

the goods or service 
Stepanavan area 

9 Total Cost of the Project 26.6 mln AMD 

10 Required Amount 23.5 mln AMD 

11 Own investment  3.1 mln AMD 

12 Payback  period 6.5 years 
 

 


