
ԿԱՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ

� Ալավերդու համայնքապետարան

� Հեռ՝ 091899154, 025324100, էլ. փոստ karine-
1702@mail.ru, alaverdi.lori@mta.gov.am

� Կարինե Սիմոնյան



ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐ
ՄԱԿԱՐԴԱԿ

� Ըստ 2017 թվականի վիճակագրական
տվյալների Լոռու մարզում աշխատունակ
տարիքի բնակիչների 23,3%-ը գործազուրկ
են:

23.3%

76,7%



Ալավերդին ունեցել է կարի
արտադրական միավորում, 

որտեղ աշխատել է շուրջ 2000 

մարդ: 



ԽՆԴԻՐԸ/

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

• Ալավերդի համայնքում գործազրկության
(հատկապես կանանց) բարձր մակարդակ: 

• Աշխատատեղերի այլընտրանքի
բացակայություն:

ԽՆԴԻՐԸ
բացակայություն:

• Կարի արտադրամասում աշխատելու
ցանկություն ունեցող ավելի քան 600 մարդ:

• Պետական ուսումնարանը տարեկան ունի շուրջ
30 դերձակ մոդելավորող շրջանավարտ:

• Տնտեսաաշխարհագրական բարենպաստ դիրք:

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈ
ՒԹՅՈՒՆԸ



Եկամտի մոդելը
աղբյուրը

Շուկայի ուսումնասիրությունը և տարածաշրջանում առկա կարի
արտադրամասերի փորձը վկայում են, որ հայկական կարի որակյալ
արտադրանքը մեծ պահանջարկ ունի դրսի շուկայում, ինչն էլ հիմք է
հանդիսանում համոզվելու, որ արտադրանքի սպառման
խնդիր, համապատասխան որակի արտադրանք թողարկելու
պարագայում, չի լինելու:
Այդ պատճառով որպես հիմնական սպառման շուկաները կարող են
համարվել՝ տեղական և ԵԱՏՄ շուկաները, Միացյալհամարվել՝ տեղական և ԵԱՏՄ շուկաները, Միացյալ
Նահանգներն, Անգլիան և Իտալիան:



ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

� Կարի արտադրությունում աշխատելու ցանկություն
ունեցող մեծ թվով կանայք, այդ թվում արդեն իսկ
հաշվառված 600 կին:

� Ալավերդի քաղաքը տնտեսաաշխարհագրական
բարենպաստ դիրք ունի: Մարզկենտրոն Վանաձորից
հեռավորությունը 44 կմ է, Երևանից` մոտ 167 կմ,

Ռուսաստանի Դաշնության սահմանից մոտ 300 կմ,

Սահմանակից է Վրաստանի Հանրապետությանը
(հեռավորությունը սահմանից՝ 43 կմ), ինչը կարևոր
առավելություն է՝ ցանկացած արտադրանք հարևանառավելություն է՝ ցանկացած արտադրանք հարևան
հանրապետություն արտահանելու համար: Համայնքի
միջով է անցնում Հանրապետության երկաթուղային
հաղորդակցության գլխավոր երակը՝ Թբիլիսի – Երևան
երկաթգիծը, Հանրապետության արտահանման և
ներկրման ավտոտրանսպորտային գլխավոր՝ Թբիլիսի-

Ալավերդի-Երևան մայրուղին:



ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ



ԿԱՐԻ ԱՐՏԱԴԱՄԱՍԻ ՀԻՄՆՄԱՆ ՇԵՆՔԱՅԻՆ
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

I ՏԱՐԲԵՐԱԿ

ԿԱՐԻ ԱՐՏԱԴՐԱՄԱՍԻ ՀԱՄԱՐ ՆՈՐ ՇԵՆՔԻ
ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ՚՚՚՚՚՚՚՚` 135,0 ՄԼՆ ՀՀ ԴՐԱՄ

II ՏԱՐԲԵՐԱԿ

ԿԱՐԻ ՆԱԽԿԻՆ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԺԵՔ` 63,0 ՄԼՆ ՀՀ ԴՐԱՄ



Վերակառուցման ենթակա տարածքների
անվանումը

Գումարը
(մլն ՀՀ դրամ)

1 Շինարարական ծախսեր 135,0

2 Սարքավորումների ձեռքբերման ծախսեր 245,0

3 Ենթակառուցվածքների բարելավման
ծախսեր

7,0

Ընդամենը 387,0

I ՏԱՐԲԵՐԱԿ

Ընդամենը 387,0

Վերակառուցման ենթակա տարածքների
անվանումը

Գումարը
(մլն ՀՀ դրամ)

1 Շինարարական ծախսեր 63,0

2 Սարքավորումների ձեռքբերման ծախսեր 245,0

3 Ենթակառուցվածքների բարելավման
ծախսեր

7,0

Ընդամենը 315,0

II ՏԱՐԲԵՐԱԿ



� Նոր շենքի կառուցման դեպքում ծրագրի իրականացման համար
անհրաժեշտ ներդրվող գումարը կազմում է 387,0 մլն ՀՀ դրամ

� Կարի նախկին շենքի վերանորոգում դեպքում ծրագրի
իրականացման համար անհրաժեշտ ներդրվող գումարը
կազմում է 315,0 մլն ՀՀ դրամ

ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԳՈՒՄԱՐ



ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ


