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<<Թագավորանիստ>> Հնագիտական Կենտրոն
ՀՀ Լոռու մարզ

1

Ներդրումային ծրագրի
անվանումը

<<Թագավորանիստ>> հնագիտական կենտրոն

2

Ընկերության անվանումը և
Վանաձորի համայնքապետարան
կազմակերպա-իրավական ձևը

3

Կոնտակտային տվյալներ

4

Ներդրման ոլորտը

5

Ծրագրի իրականացման
վայրը
Ծրագրի հակիրճ
նկարագրություն

6

Լիլյա Դավթյան
Հեռ.՝ +374 60 65 07 37
Զբոսաշրջություն
ք. Վանաձոր
Ծրագրով նախատեսվում է համայնքի հյուսիս-արևելյան
մասում` հնավայրը ներկայացնող բլրի լանջին, հիմնել
610մ2 տարածքով թանգարան, որն իր մեջ կներառի
<<Թագավորանիստ>> հնագիտական կենտրոն,
պատմական 3 ժամանակաշրջան ընդգրկող
«Թագավորանիստ» հնավայր, զբոսաշրջային 3
երթուղիներ և վերնիսաժ`հուշանվերների վաճառք:
Ակնկալվող ներդրումների արդյունքում հիմնականում
մատուցվելու են հետևյալ ծառայությունները` այցելություն
թանգարան, մասնակցություն պեղումներին, պատմական
ֆիլմի դիտում և քայլարշավ <<Թթու ջուր>> հանգստի
գոտում:

7

Ստեղծվող աշխատատեղեր

10 աշխատատեղ:

8

Ապրանքի կամ ծառայության
հիմնական սպառման շուկան

ՀՀ և արտեկրից ժամանած զբոսաշրջիկներ:

9

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը

343 մլն դրամ

10

Պահանջվող գումարը

343 մլն դրամ

11

Սեփական ներդրումները

Համայնքին
բարեկարգում

պատկանող
և

ենթակառուցվածքների

վերականգնում

(այդ

թվում՝

5կմ

համայնքային ճանապարհի վերականգնում, «Թթու ջուր»
կոչվող հանգստի գոտու բարեկարգում):
12

Հետգնման ժամկետը

7-8 տարի:

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Археологический центр «Тагаворанист»
Лорийская область ,РА
Название инвестиционного
проекта

Археологический центр «Тагаворанист»
Ванадзорский муниципалитет

3

Название компании и
организационно-правовая
форма
Контактная информация

4

Инвестиционный сектор

5
6

Место реализации проекта
Краткое описание проекта

7

Создаваемые рабочие места

8

Основной рынок сбыта
товаров или услуг

Туристы из Армении и зарубежья

9

Общая стоимость проекта

343 млн. драм

10

Необходимая сумма

343 млн. драм

11

Собственные инвестиции

Улучшение и восстановление инфраструктур города (в том

1
2

Лилия Давтян
тел.: +374 60 650737
Туризм
Лорийская область, г. Ванадзор
Проект предусматривает строительство в северо-восточной
части города, на склонах холмов древней крепости, музея
площадью 610 м2, который будет включать в себя
археологический центр «Тагаворанист», историческое
место древней крепости «Тагаворанист» (3 эпохи), 3
туристических маршрута и вернисаж (продажа сувениров).
При наличии необходимых инвестиций в основном будут
оказываться следующие услуги: посещение музея, участие
в раскопках, просмотр исторического фильма и поход в
зону отдыха «Тту джур» (в переводе «Кислая вода»).
10 рабочих мест

числе восстановление 5-километровой дороги общиноого
значения, восстановление зоны отдыха под названием «Тту
джур».
12

Срок окупаемости

7-8 лет

INVESTMENT PROJECT INFORMATION SHEET
“Tagavoranist” Archeological Center

Lori region, RA
Title of the Investment Project:

“Tagavoranist” Archeological Center

2

Company name and type of the
legal entity

Vanadzor Municipality

3

Contact information

Lilia Davtyan
Tel:+374 60 65 07 37

4

Investment area

Tourism

5

Vanadzor

6

Location of the project
implementation
Project summary

7

Number of jobs created

10 jobs

8

The main consumer market for
the goods or service

Local and foreign tourists

9

Total Cost of the Project

343 mln AMD

10

Required Amount

343 mln AMD

11

Own Contribution

Improvement and reconstruction of community infrastructures
(including reconstruction of community road of 5 km and “Ttu jur”
recreation area).

12

Redemption period

7-8 years

1

Within the frames of the proposed project, it is planned to construct
a museum of 610 sq. m in the in the north-eastern part of the
community, which will include “Tagavoranist” Archaeological
Center, “Tagavoranist” ancient historic area of 3 eras, 3 tourist
destinations and one souvenir shop. As a result of the expected
investments, the following services will be mainly provided: visit to
the museum, participation in excavations, watching of the historical
film and hiking in the "Ttu Jur" recreational area.

