
ՄԱՅՄԵԽ ՃՈՊԱՆՈՒՂՈՒ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ



ԾՐԱԳՐԻ   ՆՊԱՏԱԿԸ

� Վանաձորի զբոսաշրջային համբավի վերականգնում

� Արկածային եւ սպորտային զբոսաշրջության զարգացում

� Ենթակառուցվածքների ստեղծում

� Զբաղվածության ապահովում

� Սոցիալական խնդիրների մեղմում

� Ներդրումների ներգրավում

� Համայնքի տնտեսության զարգացում



I հերթում նախատեսվում է ճոպանուղու վերելք-վայրէջք, դադար: Մայմեխի այդ լանջում
հնարավոր է կառուցել սրճարան, ռեստորան, տեղադրել նստարաններ և ստեղծել հանգստի
հաճելի պայմաններ: Այն կլինի լեռնադահուկային սահուղու առաջին կանգառը, որը
միանում է սկզբնակետին:  Առաջին ուղին ձմռան ամիսներին կծառայի որպես
լեռնադահուկային սահուղի, իսկ մնացած ամիսներին որպես անիվավոր դահուկների, 
անիվավոր չմուշկների և սքեյթի համար նախատեսված սահուղիներ: Այն տարածաշրջանում
չունի իր նախադեպը:

Ճոպանուղու կառուցում Մայմեխի բարձրություններում
Ճոպանուղու երկարությունը – 1460մ, սահուղի – 2800մ

ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

II հերթը հարմար է ոչ միայն լեռնադահուկային սպորտի զարգացման, այլ նաև էկոտուրիզմի
համար: Մայմեխի այդ հատվածը հայտնի է իր բազմաթիվ բնական աղբյուրներով: Ամռան
ամիսներին հնարավոր է զարգացնել էկոտուրիզմը և ագրոտուրիզմը, կազմակերպել
քայլարշավներ և ձիարշավներ:

III-IV փուլերը ճոպանուղին կապում է «Վանաձոր կիրճի» հետ: Մայմեխի այս հատվածը
հայտնի է իր կտրուկ լանջերով, որը հարմար կլինի էքստրեմալ դահուկավազքի համար:



ՄԱՅՄԵԽ  ՃՈՊԱՆՈՒՂԻ

•Վանաձոր համայնքը կդառնա լեռնադահուկային տուրիզմի այլընտրանքային
կենտրոններից մեկը, ոչ միայն Հայաստանում այլև տարածաշրջանում

• Ճոպանուղու վերագործարկումը խթան կհանդիսանա Վանաձոր համայնքի
տնտեսական զարգացման գործում

• ինչի հետևանքով նոր աշխատատեղեր կստեղծվեն ոչ միայն ճոպանուղու
շահագործման և հետագա սպասարկման համար, այլ նաև հյուրանոցային ևշահագործման և հետագա սպասարկման համար, այլ նաև հյուրանոցային և
սպասարկման այլ ոլորտներում

• Մայմեխ ճոպանուղին կլինի կոմպլեքս կառույց, որն իր մեջ կընդգրկի

• հյուրանոցներ, հյուրատներ

• սրճարաններ և այլ սպասարկման ոլորտի կառույցներ: 



ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԺԵՔԸ

� Ծրագրի ընդհանուր արժեքը - 6200մլն դրամ

� Ներդրումների ծավալը           - 6200մլն դրամ

� Համայնքի ներդրումը - 500 մլն դրամ � Համայնքի ներդրումը - 500 մլն դրամ 

(հողի անվարձահատույց տրամադրում)

� Ծրագրի ետգնման ժամանակահատված  - 9.5 

տարի



ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՓՈՒԼԵՐ

Անվանում Քանակ Արժեք 
(մլն.դրամ)

1-ին հերթ 1460մ 900.0

2-րդ հերթ 2800մ 1 800.02-րդ հերթ 2800մ 1 800.0

3-րդ հերթ /քարշակ/ 1300մ 300.0 

4-րդ հերթ 3100մ 2.600

Բարձր լեռնային ժամանցի 
կենտրոն 

1 հետ/ 1500մ
2

600.0

Արագ սննդի կետ մասնավոր 

Ընդհամենը 6200



ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ (1-ին փուլում)

� 2800մ ճոպանուղու կառուցում 
(4հերթափոխով)

� Բարձր լեռնային ժամանցի կենտրոն

� Ձմեռային տուրիզմի այլընտրանք հայաստանյան 
շուկայում շուկայում 

� Լեռնադահուկային սպորտի զարգացում

� Զբոսաշրջիկների  թվի  կտրուկ  աճ (30-
35հազար այցելու)

� 1-ին հերթափոխում 40 նոր աշխատատեղեր



Ճոպանուղու մուտք





ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՍՔԸ



ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ
(2-րդ փուլում)

� 250 տեղանոց սպորտային-
տուրիստական կոմպլեքսի կառուցման 
հնարավորություն

� Հանրային սննդի կետերի ստեղծում

� Հյուրանոցային տնտեսությունների 
հիմնումհիմնում



ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԿՈՄՊԼԵՔՍ
(250 տեղ հզորությամբ)









ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

Հիմնական մրցակիցներ - Ծաղաձոր (Հայաստան)

եւ Գուդաուրի (Վրաստան)

Առավելություններ

� Աշխարհագրական դիրք եւ ռելիեֆ, բնակլիմայական
բարենպաստ պայմաններ

� Վանաձորը հանրապետության 3-րդ խոշոր քաղաքն է� Վանաձորը հանրապետության 3-րդ խոշոր քաղաքն է

� Վանաձորով է անցնում Մ-6 միջպետական
ճանապարհը եւ դեպի Վրաստան տանող երկաթգիծը

� Լեռնադահուկային, էքստրեմալ, հանգրվանային
տուրիզմի զարգացում

� Հանգստի կազմակերպում բարձր լեռնային գոտիներում

� SMART խցիկներ (WiFi եւ USB պորտերով եւ այլն)



ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ


