
ԱՐՇԱՎԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ 
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ

� Ալավերդու համայնքապետարան

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

� Կարինե Սիմոնյան



ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

Ծրագրով նախատեսվում է կառուցել արահետներ, կանգառ-ճամբար և
հեծանիվի վարձույթի կետեր: Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների
իրականացման արդյունքում հնարավոր կլինի համայնք այցելող
զբոսաշրջիկներին առաջարկել մի շարք ծառայություններ, այդ թվում
արշավներ՝ ներկայացնելով համայնքում առկա մի շարք պատմական և
ճարտարապետական հուշարձաններ, որոնց շարքում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի
համաշխարհային ժառանգության ցանկում ներառված Սանահինի և
Հաղպատի վանական համալիրները, Սանահինի պատմական (Քարե)
կամուրջը:

Ալավերդի այցելած զբոսաշրջիկների քանակ

Գիշերակացով
3.5%

[CATEGORY 
NAME]
96.5%

Ալավերդի այցելած զբոսաշրջիկների քանակ



ԾՐԱԳՐԻ  ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՆՊԱՏԱԿԸ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

� Ալավերդի համայնքը դարձնել
էկոզբոսաշրջության համար
առավել գրավիչ վայր

� Հանգստի կազմակերպման
համար ենթակառուցվածքների
ստեղծում

� Ծառայությունների բարելավում

�Բարենպաստ բնակլիմայական
պայմաններ
�Պատմամշակութային հարուստ
ժառանգություն
�Ավանդական դարձած
փառատոների կազմակերպում
�Հյուրանոցային
տնտեսությունների առկայությունտնտեսությունների առկայություն



ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԱՌԿԱ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ

Համայնքում քայլեր են կատարվել զարգացնելու.

� Ապիտուրիզմը (կառուցվել են ապիտնակներ)

� Էկոտուրիզմը (քայլարշավներ)

� Ագրոտուրիզմը (կազմակերպվում են ձիարշավներ)

� էքստրեմալ տուրիզմը (Դեբեդ գետի վրա կազմակերպվում է
ռաֆթինգ, կազմակերպվում են արշավներ՝ ամենագնացներով): 



ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ
� Արահետի կառուցում – 3,5 մլն դրամ

� Հեծանվային վարձույթի 2 կետ (10 հեծանիվի հնարավորությամբ) – 8,00 մլն դրամ 

� Կանգառ-ճամբարի կառուցում – 43,71 մլն դրամ   

� Զիփլայնի կառուցում – 87,00 մլն դրամ 

� Դիտաշտարակի կառուց –7,20 մլն դրամ 

45 նոր աշխատատեղ



ԱՐՇԱՎԱՅԻՆ ԵՐԹՈՒՂԻՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ



ՍԵԴՎՈՒ ՍՈՒՐԲ ՆՇԱՆ 
ԵԿԵՂԵՑԻ (12-13-ՐԴ ԴԱՐԵՐ)

ԱԳԵՂՑԻ ԵԿԵՂԵՑԻ
(4-5-ՐԴ ԴԱՐԵՐ)

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ 
ՊԱՏԿԵՐԱՍՐԱՀԻ

ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ

ՍԱՆԱՀԻՆԻ ՔԱՐԵ ԿԱՄՈՒՐՋ 
(12-ՐԴ ԴԱՐ)



ՅՈԹՀԱՐԿԱՆԻ ԲԵՐԴ
(13-ՐԴ ԴԱՐ)

ԱՐՏՅՈՄ ՄԻԿՈՅԱՆԻ 
ՀՈՒՇԱՀԱՄԱԼԻՐ

ՍԱՆԱՀԻՆԻ ՎԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐՍԱՆԱՀԻՆԻ ՎԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ
(10-13-ՐԴ ԴԱՐԵՐ, ՆԵՐԱՌՎԱԾ Է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-Ի ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ 

ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿՈՒՄ) 



ԿԱՅԱՆ (ԴՍԵՎԱՆՔ) ԱՄՐՈՑ
(13-ՐԴ ԴԱՐ)

ԶԱՌՆԻ ԱՄՐՈՑ
(ԱՅՍՏԵՂԻՑ ԳՏՆՎԵԼ ԵՆ 10-15-ՐԴ 

ԴԱՐԵՐԻ ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ ՊԱՏԱՌԻԿՆԵՐ)

ՀԱՂՊԱՏԻ ՎԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ(10-13-ՐԴ ԴԱՐԵՐ,
ՆԵՐԱՌՎԱԾ Է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-Ի ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿՈՒՄ)



ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

� Բնակլիմայական բարենպաստ
պայմաններ:

� Պատմամշակութային հարուստ
ժառանգություն:

� Զբոսաշրջիկների համար
հետաքրքրություն ներկայացնող
այցելության վայրեր
հետաքրքրություն ներկայացնող
այցելության վայրեր:

� Ռեստորանների, հյուրանոցների և
հյուրատների առկայություն



ՇՈՒԿԱ ՆԵՐԹԱՓԱՆՑԵԼՈՒ / ԳՐԱՎԵԼՈՒ ՊԼԱՆ
ՄԱՐԿԵԹԻՆԳ



ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԳՈՒՄԱՐ
• 15,94կմ երկարությամբ արահետներ կառուցելու համար նախնական հաշվարկով

անհրաժեշտ է 3,50 մլն դրամ:
• Յուրաքանչյուրում 10 հեծանիվով հեծանիվի վարձույթի երկու կետեր կառուցելու համար

նախնական հաշվարկով անհրաժեշտ կլինի 8,00 մլն դրամ:
• Կանգառ ճամբարի տարածքը բետոնե հիմքով, պողպատե խողովակներով 2000 մ²

տարածքը ցանկապատելու համար նախնական հաշվարկով անհրաժեշտ է 2,80 մլն
դրամ:

• Կանգառ-ճամբարի կառուցման համար նախ կկազմվեն համապատասխան նախագծա-
նախահաշվային փաստաթղթեր, որոնց համար ըստ նախնական հաշվարկների
անհրաժեշտ է 1,20 մլն դրամ, ապա կկառուցվի կանգառ-ճամբարը, որի համար, ըստ
նախնական հաշվարկի, անհրաժեշտ է 39,71 մլն դրամ:

• Զիփլայնի կառուցման համար նախնական հաշվարկով անհրաժեշտ է 87,00 մլն դրամ:
• Դիտաշտարակի կառուցման համար նախնական հաշվարկով անհրաժեշտ է 7,20 մլն• Դիտաշտարակի կառուցման համար նախնական հաշվարկով անհրաժեշտ է 7,20 մլն

դրամ:
Ըստ նախնական հաշվարկի ընդհամենը անհրաժեշտ է 149,41 մլն դրամ:

Ներդրումների հետգնման 
ժամկետը կազմում է 3-4 տարի




