
Թռչնաբուծություն և Ձկնաբուծություն

� Արման ՍՊԸ

� Լոգոն

� 093452334

� Համլետ Խաչատրյան� Համլետ Խաչատրյան

� Mail 
hamlet.hachatryan@ma
il.ru



Խնդիրը/Հնարավորությունը

Նախատեսվում է Լոռու մարզում առանց հորմոնների կիրառման
արտադրել տնական թռչնամիս, ձու,ձկնամիս :

ՁԿՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Նախատեսվում Լոռու մարզի Ղուրսալի համայնքում Փամբակ գետի
ափամերձ հատվածում կառուցված 5000մ.քառ. 90 % պատրաստ բետոնապատ
լճակներում, ջրառը վերցնելով Փամբակ գետից, կարտադրվի մինչև 100տ
իշխան, կարմրախայտ և թառափ տեսակի ապրանքային ձուկ:

Տարածքում առկա է

*բետոնապատ լճակներ

Նախատեսվում է Լոռու մարզում առանց հորմոնների կիրառման
արտադրել տնական թռչնամիս, ձու,ձկնամիս :

ՁԿՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Նախատեսվում Լոռու մարզի Ղուրսալի համայնքում Փամբակ գետի
ափամերձ հատվածում կառուցված 5000մ.քառ. 90 % պատրաստ բետոնապատ
լճակներում, ջրառը վերցնելով Փամբակ գետից, կարտադրվի մինչև 100տ
իշխան, կարմրախայտ և թառափ տեսակի ապրանքային ձուկ:

Տարածքում առկա է

*բետոնապատ լճակներ

* ռոստորան

*Կենդանի ձկան իրացման խանութ

Իշխան

Կարմրախայտ

Թառափ

* ռոստորան

*Կենդանի ձկան իրացման խանութ

Իշխան

Կարմրախայտ

Թառափ



Թռչնաբուծություն

Ղուրսալի համայնքում առկա է 3800 քմ շինություններ`  

հարմարեցված 10000 թև ածան հավի և 1200 թև տոհմային
մսատու և ձվատու թռչնի համար: Արտադրությունը
նախատեսված է իրականացնել փակ ցիկլով ,տեղական
հումքով, առանց հորմոնների կիրառման , հատակային
պահվացքով, բաց տարացքում (վիգուլ ): 

Նախատեսվում է արտադրել

Թռչնամիս� Թռչնամիս

�Տանական ձու

�Ճուտ



Լուծումը/արտադրանքը

Տարեկան արտադրել

60 տ թռչնամիս

2,5 մլն հատ տնական ձու, 

50 տ ձկնամիս

Թռչնունը պահել հատակային եղանակով և արոտով , ձուկը բնական պայմաններով
առանց հորմոնների կիրառման



Եկամտի մոդելը
աղբյուրը

� Մեր գնորդներն են լոռու մարզի
և հարակից տարացքի
բնակիչները

� գինը որոշվում է ինքնարժեք + 
20% շահույթ +-4% շուկայական
կարգավորում

Ամսական եկամուտը միջինը� Ամսական եկամուտը միջինը
7.4 մլն դրամ



Շուկա ներթափանցելու / գրավելու պլան
Մարկետինգ

� Գովազդ պատվիրելով մարզային հեռուստա ռադիո
ընկերություններին , ներթափանցել շուկա

� գնորդներին հայտնաբերելու եւ շահելու համար,
օգտվելու ենք Վանաձոր երևան ճանապարին գտնվող
մեր ֆիրմային խանութի հնարավորություններից, 
մսից , ձվից պատւաստելու ենք ճաշատեսակներմսից , ձվից պատւաստելու ենք ճաշատեսակներ
կազմակերպելու ենք համտեսության ակցիաներ
ռեստորանում և տարացքում



Մրցակցություն

� Մեր տեղը տեղը ընդհանուր շուկայում 1% է:

� Մեր առավելությունը արտադրանքի որակն է և
էկո մաքրությունը:

� Ներկայումս շուկայում նշված որակի
արտադրանքը ապահովում են փոքրարտադրանքը ապահովում են փոքր
գյուղացիական տնտեսությունները, որը
կազմում է ընդհանուր պահնջարկի 1%-ը:

� Մեր մրցակիցները հանրապետության
թռչնաֆաբրիկաներն են և ձկնաբուծարանները , 
որոնք եկամուտի աղբյուրը տեսնում են քանակի
և ոչ որակի մեջ:



� ապրանքի կամ ծառայության ուժեղ կողմեր։ արտադրության
կերի բազան հիմնված է տեղական գյուղացիական արտադրանքների վրա, և
արտադրանքի որակը,  ցածր ինքնարժեքը կայուն ցուցանիշ է լինելու

կազմակերպության համար, 

� ապրանքի կամ ծառայության թույլ կողմերը կամ
թերությունները։ Կազմակերպությունը հետագա զարգացման համար
կարիք ունի, տեխնիկական վերազինման և էներգետիկայի այլընտրանքային
աղբյուրներ ունենալու անհրժեշտ է կերի հումքի համար կազմակերպել
կարիք ունի, տեխնիկական վերազինման և էներգետիկայի այլընտրանքային
աղբյուրներ ունենալու ,անհրժեշտ է կերի հումքի համար կազմակերպել
սեփական արտադրություն, և օգտագործել փամբակ գետի էներգիան.

� կազմակերպության հնարավորությունները։ ՀՀ ում քաղաքական
և բիզնես իրավիճակի կայունացումը հնարավորություն կտա դւրս գալ
արտաքին շուկա

� կազմակերպության սպառնալիքները։ բնական սպառնալիքնեի
պատճառով , գետի ջրի ցամաքելու, կամ հակառակ հավանական մեծ
ջրհեղեղների, հհ ում տնտեսական , քաղաքական իրավիճակի վատթարացումը
կհանգեցն արտադրության անկմանը



Վերակառուցման ենթակա տարածքների անվանումը Գումարը(դոլար)

1 Շինարարական ծախսեր 50,7  մլն դր

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 999,8 մլն դրամ
Պահանջվող գումարը 181,2 մլն դրամ
Սեփական ներդրում 818,9 մլն դրամ

ետգնման ժամկետ. 2 տարի

1 Շինարարական ծախսեր 50,7  մլն դր

2 Սարքավորումների ձեռքբերման ծախսեր 14,9 մլն դր

3 Ենթակառուցվածքների բարելավման ծախսեր 71,8 մլն դր

Ընդամենը 135,8   մլն դր

Ընդհանուր եկամուտը 352,65մլն դր տարեկան



Ծախսեր /տարեկան/

� Թռչնամիս արտդրելու համար -59100000 դր

� ձու արտադրելու համար -115250000 դր

� ձկնամիս արտադրելու համար -90000000 դր

Եկամուտ /տարեկան /

� Թռչնամիս արտադրելուց -84000000 դր

� ձու արտադրելուց -145450000 դր

� ձկնամիս արտադրելուց -123200000 դր

Ընդամենը /Ընդամենը /տարեկան/

� ծախսերը 264350000   դր

� եկամուտը 352650000  դր

� շահույթը 88,3 մլն, դր

Ընդամենը 5  տարվա կտրվածքով
� ծախսերը 1321, 75  մլն, դ

� եկամուտը 1763,25  մլն, դր

� շահույթը 441, 5  մլն, դր



Առկա տարածքներ





Շնորհակալություն


