
ԱԶԴԵՑՈՒ�ԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒ�ՈՒՆ

ԴԻՍՏՐԻԿՏ
ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ
ԾՐԱԳԻՐ



ԱՌԱՋԱՐԿԸ ՊԱՏՐԱՍՏՎԵԼ Է 

ՆԱԽԱԳԾԻ ԹԻՄԻ 

ԱՆԴԱ�ԵՐԸ Դիստրիկտ Դեվելոփմենթ ընկերության  Դիստրիկտ Վենչըրս 
ընկերության համահիմնադիր, Դիստրիկտ նախագծի հեղինակ

Թոդդ Ֆաբաքեր

Դիստրիկտ Դեվելոփմենթ ընկերության,Դիստրիկտ 
հիմնադրամի  համահիմնադիր

Միքաել Դջանյան

Դիստրիկտ Դեվելոփմենթ ընկերության գործադիր տնօրեն
Արթուր Ղանդիլյան

Կայուն զարգացման եւ ձեռնարկատիրության Դիստրիկտ 
հիմնադրամի տնօրեն

Գայանե Ղանդիլյան

Դիստրիկտ Վենչըրս ընկերության համահիմնադիր

Չի Չան

Դիստրիկտ Վենչըրս ընկերության համահիմնադիր

Պերճ Այվազյան

Դիստրիկտ Վենչըրս ընկերության համահիմնադիր

Զառա Ինգիլիզյան

Դիստրիկտ նախագծի ադմինիստրատիվ ղեկավար

Գեւորգ Սարիբեկյան

Դիստրիկտ նախագծի ղեկավար

Սաթեն Մինասյան

Առաջարկը պատրաստվել է Դիստրիկտ Դեվելոփմենթ ՓԲԸ-ի եւ Կայուն զարգացման եւ 
ձեռնարկատիրության Դիստրիկտ հիմնադրամի կողմից:

Դիստրիկտը ծառայում է համայնքին՝ հին զորամասը վերածելով ՄԱԿ-ի ԿԶՆ-ի վրա հիմնված 
առաջին համայնքի՝ յուրօրինակ տեխնոլոգիաներիի վրա հիմնված եզակի էկոհամակարգ, որը 
խթանում է նորարարությունը, ապահովում է արժանապատիվ  կայուն ապրուստ իր բնակիչների 
համար  ունի դրական սոցիալ-տնտեսական  բնապահպանական ազդեցություն Գյումրու վրա:
Ձեռնարկատիրության զարգացմանն ուղղված իր ծրագրերով «Դիստրիկտ»-ը իր աջակցությունն է 
ցուցաբերում Գյումրի համայնքին` խթանելով օտարերկրյա ներդրումները մեր սիրելի քաղաքում:



Այսօր Գյումրիի սրտում ՝ Դիստրիկտ 
Դաունթաունում, ստեղծվում եւ զարգանում են 
այնպիսի ստարտափներ, ինչպիսիք են Դիջիթըլ 
Փոմըգրանեթ (Digital Pomegranate), Էոն Քլաուդս 
(Aion Clouds), ՏրիվիաՄատիկ (TriviaMatic), 
ՍիքՅունիք (SeekUnique), Էմփլիֆայդ Էդուքեյշն 
(Amplified Education):
Արդեն տասը տարի է, ինչ ընկերությունը 
գործունեություն է ծավալում Գյումրիում ՝ այն 
դարձնելով կարեւոր տեխնոլոգիական կենտրոն 
ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Հայաստանից 
դուրս` բոլոր գործողություններն ուղղելով Գյումրի 
քաղաքի զարգացմանը: Ներկայումս ընկերությունը 
զբաղեցնում է ավելի քան 700 քառակուսի մետր 
տարածք՝ մոտ 100 աշխատակիցներով: 

Մեր տեսլականն է Գյումրին Եվրոպայի 
ամենացածր տնտեսական ակտիվություն ունեցող 
քաղաքից վերածել առաջատար տնտեսական 
շարժիչի, որը կենտրոնացած է 
ստեղծարարության, բարեկեցության, 
տեխնոլոգիաների եւ կայուն զարգացման վրա: 
Մենք իրագործելու ենք այս տեսլականը 
Գյումրիում նախկին 7-րդ ամրացված շրջանը՝ Ուռի 
գունդ զորամասը իր 21 հեկտար տարածքով 
վերածելով կայուն զարգացման նպատակների 
վրա հիմնված թաղամասի: Մեր նպատակն է 
Գյումրին դարձնել ապրելու եւ ստեղծագործելու 
համար հարմարավետ եւ կայուն միջավայր 
մասնավորապես երեք խմբերի 
ներկայացուցիչների համար՝ ներկայիս 
բնակիչներ, Երանում  Ռուսաստանում ապրող 
նախկին բնակիչներ  այլ բարձր որակավորում 
ունեցող անհատներ, ովքեր ցանկանում են հետել 
կայուն զարգացման նպատակներին Գյումրիում 

ՆԵՐԱԾՈՒ�ՈՒՆ 

աշխատատեղեր ստեղծելու եւ 
ձեռնարկատիրությունը զարգացնելու համար: 
Առաջին հերթին անհրաժեշտ է ստեղծել միջավայր, 
որը կհամապատասխանի այս խմբերի 
ակնկալիքներին  ձգտումներին առողջ, կայուն 
ապրելակերպի  նորարար աշխատանքային 
միջավայրի համար:

Նախագծի հիմքում ընկած են ՄԱԿ-ի կայուն 
զարգացման 17 նպատակները եւ մեր բոլոր 
գործողությունները հասցեագրվելու են 

նպատակներից յուրաքանչյուրին՝ 
Դիստրիկտը դարձնելով աշխարհում իր 

ֆորմատով առաջինը:  

Այս աճը շարունակելու համար մենք հսկայական 
ներդրումներ ենք կատարելու մարդկային 
ռեսուրսների, կրթության, տեխնոլոգիաների, 
ենթակառուցվածքների, գյուղատնտեսության 
ոլորտում  առհասարակ Գյումրի քաղաքի  
Շիրակի մարզի զարգացման մեջ: Ծրագրի 
իրականացման համար անհրաժեշտ է  տարածք 
բնակելի թաղամաս կառուցելու եւ միջազգային 
նշանակության ստարտափներ զարգացնելու 
համար: Դիստրիկտում  տեղակայված են լինելու 50   
տեխնոլոգիական  ոչ տեխնոլոգիական                                                                                             
ստարտափներ՝ 500-800 լրիվ դրույքով

աշխատատեղերով՝ ամսական 400,000 դրամ։ 
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Հիանալի գործընկեր, որը աջակցելու է  մեզ անտառապատման, ծառատունկի, 
կրթության  իրազեկման գործում:

«ԷՅ ԹԻ ՓԻ» 
բարեգործական 

հիմնադրամ

Համայնքապետարանի  մարզպետարանի հետ համագործակցությունը տեղի 
է ունենում միջոցառումներ իրականացնելու, վերջիններիս համար 
կառավարման համակարգերի։ ավտոմատացման ներդրման միջոցով: 

Գյումրու 
համայնքապետարան

� Շիրակի 
մարզպետարան 

Այն Երանից դուրս ամենամեծ ՏՏ ոլորտի ընկերությունն է, որը  մեծ 
դեր ունի մարզում ստարտափներ զարգացնելու, մարդկային 
ռեսուրսներ վերապատրաստելու   աշխատատեղեր ապահովելու։ 

Դիջիթըլ 
Փոմըգրանեթ

Ընկերությունը զբաղվում է ստարտափ ընկերությունների 
ֆինանսավորմամբ՝ ապահովելով կայուն ներդրումային միջավայր:

Դիստրիկտ 
Վենչըրս

Կայուն զարգացման եւ ձեռնարկատիրության Դիստրիկտ հիմնադրամը  
ստեղծվել է կրթական ծրագրեր իրականացնելու  ստարտափների 
զարգացման համար կայուն միջավայր ստեղծելու նպատակով։

Դիստրիկտ 
հիմնադրամ

ԴԻՍՏՐԻԿՏ ՆԱԽԱԳԾԻ 
ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ
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Հիմնական ծախսեր
Ներքում նշված են հիմնական ծախսերը, որոնք կատարվելու են ծրագրի իրականացման համար: 
Դիսրտրիկտի տնտեսական ազդեցությունը հիմնված է ծախսերի հինգ հիմնական կատեգորիաների վրա.

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒ�ՈՒՆ

ԿԱՊԻՏԱԼ 
ԾԱԽՍԵՐ

ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ
ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ

ԱՅԼ 
ԾԱԽՍԵՐ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒ�ՈՒՆ

ԿԱՊԻՏԱԼ
ԾԱԽՍԵՐ

ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ
ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ

ԱՅԼ
ԾԱԽՍԵՐ

Այս կատեգորիան ենթադրում է մշտական ծախսեր՝ ուղղված տարածքի 
պահպանմանը, անվտանգության ծառայություններին, միջոցառումների 
իրականացմանը, Դիստրիկտ Բետա եւ նոր նախագծվող ծրագրերի 
իրականացմանը: Դիստրիկտը նախատեսում է տարեկան ընդունել  7000- 
10,000 ներքին  օտարերկրյա այցելուներ: Նրանց ծախսերը ներառում են 
հյուրանոցային, սննդի ծառայություններ, ժամանց, մանրածախ առտուր  
գրասենյակային տարածքների վարձակալություն: Այս ընթացիկ ծախսերը 
ապահովելու են Դիսրիկտի մշտական գործարկմանը:

Կապիտալ ծախսերը անհրաժեշտ են շինությունների  գույքի կառուցման, 
վերանորոգման, արդիականացման կամ պահպանման համար: 
Վերջիններս ներառում են առեւտրային եւ ոչ առեւտրային շինությունների, 
բնակելի շինությունների կառուցումը, ոչ բնակելի կառույցների 
սպասարկումն ու վերանորոգումը, ճարտարապետական   ծառայությունները 
 ընկերության ակտիվները:

Աշխատակիցների փոխհատուցումը սահմանվում է որպես թաղամասի 
աշխատակիցներին վճարվող աշխատավարձից ստացվող ծախսերը: Սա 
ներառում է շինարարության, ստարտափների, հյուրատների, հողի 
պահպանման  անվտանգության աշխատողներ: 

Դիստրիկտը առաջարկում է բազմաթիվ ծառայություններ, որոնք լրացնում 
են Դիստրիկտի տնտեսական ազդեցությունը՝ ներառյալ 
առտրի/մանրածախ առտրի, տեղափոխման  սննդի ծառայություններ:
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ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ԱԶԴԵՑՈՒ�ՈՒՆ
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Տնտեսության թոփ 10 ոլորտները, որոնք գեներացնելու են աշխատանքային 
եկամուտներ՝ 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ԱԶԴԵՑՈՒ�ՈՒՆ

Գյումրի քաղաք

Դիստրիկտը արդեն իսկ զգալի ազդեցություն է ունեցել Գյումրի քաղաքի 
վրա՝ ստեղծելով զգալի տնտեսական արդյունք, աջակցելով ՏՏ ոլորտում 
աշխատատեղերի ստեղծմանը եւ հետագա զարգացումը բերելու է նոր 
ներդրումներ եւ ոչ տեխնոլոգիական ոլորտի զարգացման եւս: Դիստրիկտի 
հետ փոխկապակցված ընկերություններն ընդհանուր առմամբ ունեցել են 4,3 
միլիոն դոլարի տնտեսական ազդեցություն Գյումրիում գործունեությունը 
սկսելու պահից ի վեր: Ավելին, մոտ 100-ից ավելի աշխատատեղ է  ստեղծվել 
Գյումրի քաղաքում ստարտափ ընկերությունների զարգացման արդյունքում, 
ինչպիսիք են Դիջիթըլ Փոմըգրանեթ (Digital Pomegranate), Էոն Քլաուդս (Aion 
Clouds), ՏրիվիաՄատիկ (TriviaMatic), ՍիքՅունիք (SeekUnique), Էմփլիֆայդ 
Էդուքեյշն (Amplified Education), որոնք սերտորեն կապված են Դիստրիկտին:

Տեխնոլոգիական ընկերություններ

Շինարարություն

Մանրածախ առեւտուր

Արվեստ  ժամանց

Ընկերությունների  ձեռնարկությունների կառավարում

Առաջատար գյուղատնտեսություն  ագրոտեխնիկա

Հյուրանոցներ  հյուրատներ

Ռեստորաններ

Արհեստագործություն  թեթ արտադրություն

Տեխնիկական սպասարկում  անվտանգություն
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Մենք ներկայացնում ենք Գյումրին որպես 
ծաղկող  բարեկեցիկ քաղաք, որը ներգրավում 
է ներդրումներ, ձեռներեցներին 
հնարավորություն է տալիս զարգացնել իրենց 
բիզնեսները  բնակիչներին առաջարկում է 
աշխատանքի լայն հնարավորություններ:  
Դիստրիկտում մարդիկ հնարավորություն 
կունենան հասնելու իրենց կյանքի ցանկալի 
որակին `բարելավելով իրենց հմտություններն 
ու գիտելիքները, ներդնելով սեփական 
ռեսուրսները, գտնելով նորարական 
բազմապիսի լուծումներ՝ ներգրավվելով 
սոցիալական բազմազան ծրագրերի մեջ։  

Մանրակրկիտ նախագծումը, պլանավորումը 
ապահովելու է բարեկեցություն՝ ստեղծելով մի 
վայր, որտեղ բոլոր բնակիչները կմասնակցեն 
տնտեսական, տեխնոլոգիական  սոցիալական 
առաջընթացին: Դիստրիկտում մենք 
ապահովելու ենք մատակարարման շղթայի 
ամբողջական ինտեգրումը, որպեսզի 
բնակիչների  այցելուների համար անհրաժեշտ 
ամենամեծ քանակությամբ ապրանքներն ու 
ծառայությունները արտադրվեն տեղական 
միջավայրում: Սա կստեղծի աշխատատեղեր  
բիզնեսի հնարավորություններ ողջ 
արժեքային շղթայում: 

Մենք ստեղծելու ենք հնարավորություն 
տարածաշրջանում արտադրվող ապրանքների  
ծառայությունների արտահանման ներուժը 
բարձրացնելու համար: Արտահանման 
խթանումը հնարավորություններ կստեղծի 
բիզնեսի ընդլայնման, նոր շուկաներ մուտք 
գործելու համար կհանգեցնի բազմապիսի 
աշխատատեղերի ստեղծմաը:

Մենք նախատեսում ենք ինկուբացնել եւ 
զարգացնել նոր ստարտափեր՝ վերջիններիս 
ֆինանսավորելով, որակավորված 
մարդկային ռեսուրսներով ապահովելով, 
մարքետինգային ծառայություններ 
մատուցելով, ոլորտում գործընկերներ 
ձեռքբերելով: Սա յուրօրինակ 
համագործակցության ձեւ է Դիստրիկտի եւ 
ստարտաթների միջեւ՝ ուղղված թաղամասում 
ձեռնարկատիրության զարգացմանը, փոքր 
արտադրություններին եւ վերջիններիս 
խթանմանը:

Կարողությունների զարգացում

Դիստրիկտը աջակցում է մի շարք 
ստարտափների տարբեր ոլորտներում 
ֆինանսավորման, համագործակցության, 
հետազոտությունների, կրթության  
վերապատրաստման միջոցով:
Դիստրիկտը  ֆինանսական աջակցություն է 
ցուցաբերել ավելի քան 5 ստարտափների՝ 
աջակցելով այս ստարտափներին մի շարք 
ձերով՝ հնարավորություն տալով 
կազմակերպություններին կատարել իրենց 
հիմնական առաքելությունը՝ ընդլայնելով իրենց 
հնարավորությունները  մշակելով նոր 
պրոդուկտներ միայն 2020 թվականին: 

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ � ՈՉ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ 
ՍՏԱՐՏԱՓՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 
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Հիմնական ոլորտներն են՝ Արվեստ եւ զվարճանք, Կենսաչափական, Անշարժ գույքի կառավարում  
պլանավորում, Փոքր բիզնես լուծումներ  Դիստրիկտ| ԿԶՆ համայնք: Ստարտափներն ուղղված են 
նշված ուղղությունների զարգացմանը  հասցեագրվելու են ՄԱԿ-ի Կայուն զարգացման 
նպատակներին։

TriviaMatic

Հիմնադրված լինելով 2018 թվ. Թոդ Ֆաբաքերի, Զառա 
Ինգիլիզյանի  Չի Չանի կողմից Նյու Յորքում ՝ 
ՏրիվիաՄատիկը ամենանորարարական տրիվիա 
հավելվածներից մեկն է ամբողջ աշխարհում։ Վերջին 3 
տարիների ընթացքում, ՏրիվիաՄատիկը աշխատանք է 
ապահովել տարբեր ոլորտների մասնագետների՝ մոբայլ  
վեբ ծրագրավորողների, գրաֆիկ, UI/UX դիզայներների, 
վիդեո անիմատորների, տեխնիկական սպասարկման 
մասնագետների, կոնտենտ գրողների, մարքեթինգի 
որակի ապահովման մասնագետների համար:

Տրիվիան աշխարհի ամենաարագ զարգացող ժամանցի 
միջոցներից մեկն է, ՏրիվիաՄատիկն ունի իր առջ դրված 
գլխավոր նպատակ՝ համագործակցել տարբեր ոլորտների 
առաջատար ընկերությունների  բրենդների հետ, որոնց 
թվում են Պիցցա Հաթ սնունդների կենտրոնը, Նեթֆլիքս 
ընկերությունը,Ասոսիեյթիդ Փրեսս լրատվական 
ընկերությունը:

Ինգլիշ Բենթոն ստեղծվել է Էմփլիֆայդ Էդուքեյշն 
ստարտափի կողմից։ Այն ուսման կառավարման համակարգ 
է, ինտերակտիվ կրթական ծրագիր այն ուսանողների համար, 
ովքեր ցանկանում են զարգացնել իրենց անգլերենի 
հմտությունները  ուսուցիչների համար, որոնք հետելու են 
ուսանողների առաջընթացին։ Ինգլիշ Բենթոն այժմ 
համագործակցում է ճապոնական մի շարք 
համալսարանների հետ, ինչպիսիք են՝ Հիրացուկայի Տոկայ 
համալսարանը, Տոկիոյի Մեյջի համալսարանը, Ֆուկուոկայի 
Կիուշու Սանգիո համալսարանը  Տոկիոյի Սաննիսայդ 
համալսարանը:

English Bento
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English L&R practice

Թեստ Փրեփ մոբայլ հավելվածը Էմփլիֆայդ Էդուքեյշն կազմակերպության պրոդուկտն է, որը 
ստեղծվել է Գյումրիում Էմփլիֆայդ Էդուքեյշն ստարտափի կողմից։ Հավելվածը նախատեսված է 
Ճապոնացի աշակերտների համար  օգնում է պատրաստվել համալսարան ընդունվելիս 
պահանջվող անգլերեն լեզվի թեստը հանձնելուն։ Հավելվածը առաջարկում է անգլերեն լեզվի 
գիտելիքները ամրապնդող ու գրել կարդալու, լսելու  խոսելու հմտությունները զարգացնող 
վարժություններ։ Այժմ հավելվածից օգտվում են մի շարք ճապոնացի աշակերտներ։

Aion Clouds

Էոն Քլաուդս ընկերությունը զբաղվում է փոքր եւ միջին 
բիզնեսների ավտոմատացման համակարգերի 
ստեղծմամբ, այնպիսի բիզնեսների, որոնց 
գործունեությունը հիմնված է նախապես ամրագրման 
ծառայությունների վրա։ Կազմակերպությունը ունի 7 եւ 
ավելի տարիների փորձ բնակարանների ու բնակելի 
շինությունների վարձակալական գործունեության 
ղեկավարման համակարգերի ստեղծման գործում։ 
Մեր առաջնային նպատակը ոչ միայն այս ոլորտում 
բարելավումներ անելն է, այլեւ այնպիսի ավանդական 
բիզնեսներում, ինչպիսիք են գովազդը, կրթությունը եւ 
արդյունաբերական արտադրությունը, որոնք 
ամբողջովին կախված են ժամանակի 
պլանավորումից, բայց ունեն քիչ արտադրողական 
շահույթ:
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FarmFresh

ՖարմՖրեշի գաղափարը ծնվել է դեռս 2020 
թվականի ավարտին, երբ կամավորական 
ԲերքաԶորաՀավաք նախաձեռնությամբ, 
թիմը բերքահավաքներ էր կազմակերպում 
տարբեր գյուղերում: Ամփոփելով կարիքների 
ու ռեսուրսների գնահատման արդյունքները, 
թիմը փորձեց կենտրոնանալ երկու 
հիմնական ուղղությունների վրա՝ (1) 
գյուղմթերքի առցանց վաճառք  (2) 
արտադրություն: Վաճառքի հիմնական 
շահառուներն են մարզերի ՀոՌեԿա 
մարզերի ներկայացուցիչներն ու Երանի ՏՏ 
ոլորտը: Արտադրության մասով 
նախատեսվում է համագործակցություն 
փոքր տնտեսություն ունեցող երիտասարդ 
սերնդի ու կին ֆերմերների հետ: 

Իրականացման առաջին տարվա 
արդյունքում գնորդները կօգտվեն մշտապես 
որակյալ, մատչելի ու հասանելի գյուղմթերքից, 
մարզերում կունենանք գյուղմթերքի մրցունակ 
գներ ու որակ: Մեր շահառուների 
եկամուտները կավելանան մեր վաճառքներից 
ստացվող հասույթի մեծացմանը զուգահեռ: 
Այդպիսով, ծրագրի իրագործմամբ կօգնենք 
տեղական որակյալ մթերքի արտադրությանն 
ու սպառմանը, իսկ այլընտրանքային 
ջեռուցման համակարգի շնորհիվ կունենանք 
ինքնարժեքի կրճատում:
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Seek Unique

9

Սիք Յունիքը (SeekUnique) առաջարկում է 
գեղեցիկ դիզայնով եւ SEO ինտեգրացիայով 
վեբ կայքերի ձեւանմուշներ՝ 
հնարավորություն տալով հիմնականում 
արվեստի ոլորտի բիզնեսներին եւ անտիկ 
դիլերներին ցուցադրել եւ վաճառել իրենց 
պրոդուկտները: Վեբկայքերը ստեղծվում են 
եւ կառավարվում բավականին հեշտ եւ 
արագ գործընթացով` ընկերության կողմից 
ստեղծված ադմին համակարգի միջոցով: 
Վեբկայքերի ձեւանմուշները բազմազան են 
եւ կարող են վերաձեւափոխվել բիզնեսի 
պահանջներին համապատասխան: 

Ընկերությունը զարգացնում է նոր պրոդուկտ՝ 
օնլայն վաճառքի հարթակը, որը միավորելու է 
բոլոր վաճառողներին եւ հնարավորություն է 
տալու ունենալ հասանելիություն գլոբալ 
շուկաներին եւ սպառողներին: Այս պահին 
ընկերությունը համագործակցում է Մեծ 
Բրիտանիայում գործող 40-ից ավելի 
բիզնեսների հետ՝ ապահովելով վերջիններիս 
պրոդուկտների հասանելիությունը եւ 
վաճառքը օնլայն հարթակներում:



«ԹՎԱՅԻՆ ՄԵՏԱՔՍԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀ» ԿԵՆՏՐՈՆԸ � 
ՔԱՐՎԱՆՍԱՐԱՆԵՐԸ

Դիջիթըլ սիլք րոուդ կենտրոնը Դիստրիկտ նախագծի նորագույն ստարտափներից է, որի նպատակն է 
Գյումրիում ստեղծվող թվային տեխնոլոգիաների շնորհիվ կամուրջ դառնալ արմուտքի  չինական 
շուկայի միջ։
2021 թվականի մայիսին կենտրոնի մասնաճյուղը սկսեց գործել Չինաստանի Սիան քաղաքում ՝ 
խթանելով ընկերության՝ դեպի Չինատան աճի նոր ուղղությունը։
Դիստրիկտ համայնքում  «Մետաքսի ճանապարհ» հյուրանոցի կառուցումը մեկ այլ մեծ նախագիծ է, որը 
թվային աշխարհի մասնագետների համար կդառնա քաղաքակրթությունների խաչմերուկ։ 
Միջնադարյան քարվանսարայ հիշեցնող հյուրանոցը եզակի հարթակ է լինելու, որտեղ չինացի 
այցելուները կարող են ստանալ Մետաքսի մեծ ճանապարհի ժամանակակից փորձը՝ հանդիպել այլ 
մշակույթների, կիսել  գաղափարներ  գտնել գործընկերներ ամբողջ աշխարհից։

Վիչաթի մինի հավելվածներ մշակող ընկերություն 
տարածաշրջանում, որը կունենա ավելի քան 20 աշխատակից,

Թվային Մետաքսի Ճանապարհ չինական կենտրոն, որը կունենա 
ավելի քան 50 աշխատակից, ներառյալ լեզվի դասընթացների  
մինի հավելվածների մշակման բաժինները  Չինաստանի հետ 
առտրի գրասենյակ,

Visit Armenia WeChat մինի հավելվածի միջոցով մենք նպատակ 
ունենք կրկնապատկել Չինաստանից Հայաստան այցելուների թիվը՝ 
2025 թվականին հասցնելով մինչ 30000 այցելուի,

«Մետաքսի ճանապարհ» հյուրանոցը, որը ներառում է ռեստորան  
Անտիկ մետաքսի ճանապարհի կոնցեպտին առնչվող ժամանց, 
կունենա ամսական 300 հյուր ընդունելու հնարավորություն:
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Տեղական արտադրություն
Մենք խթանելու ենք տեղական արտադրության սպառումը «Դիստրիկտ»-ի
տարածքում։ Այդ առիթով, նախատեսվում է տեղական գործարանի հիմնում,
որտեղ կարտադրվեն բոլոր անհրաժեշտ շինանյութերը՝ ապահովելու
թաղամասում շինարարական աշխատանքների կայուն  մատչելի ընթացքը։

Շինությունների բազմազանություն
Թաղամասում առաջարկվող շինությունները բազմազան են՝ գրասենյակային,
ստուդիա, երկհարկանի՝ առտրային  բնակելի հատվածով, մասնավոր տներ՝
բակով, մեկհարկանի։ Բազմազանության առկայությունը հնարավորություն
կտա ավելի շատ բնակիչներ ներգրավել Դիստրիկտ:

Սեփականության իրավունքով  վարձակալական պայմաններով
առաջարկվող բնակարաններ.
Այստեղ բնակարանները լինելու են մատչելի՝ ինչպես վարձակալության, այնպես
էլ գնման համար։

ՄԱՏՉԵԼԻ ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐ

Հարկերի գեներացումը, աշխատատեղերի ստեղծումը, տնտեսական զարգացման 
հնարավորությունները, աշխատատեղերի ստեղծման  արտադրողականության բարձրացումը  
անհավասարությունը վերացնելու ունակությունը, բոլորն էլ որակյալ, մատչելի բնակարանների 
հասանելիության տնտեսական առավելություններից են: 

Շինություններն ու տները, որոնք նախատեսում ենք կառուցել «Դիստրիկտ»-ում,
ունեն հետյալ հիմնական հատկանիշները.
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ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ԱԶԴԵՑՈՒ�ՈՒՆ
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Իրականացնելով մի շարք համայնքների 
ներգրավմանն ուղղված, ինչպես նաեւ շրջակա 
միջավայրի պահպանության ծրագրեր եւ 
միջոցառումներ՝ Դիստրիկտը կունենա էական 
սոցիալական ազդեցություն Գյումրիում  
Շիրակի մարզում: 

Միայն 2020 թվականին ավելի քան 3000 
մարդ մասնակցել է Դիստրիկտի կողմից 
իրականացվող համայնքի 
ներգրավվածությանն ուղղված 
միջոցառումներին՝ ՝ վերափոխելով 
այցելուների հետաքրքրությունն ու 
տեղեկացվածությունը նոր մշակված 
նախագծի նկատմամբ, որը լինելու է ՄԱԿ-ի 
17 կայուն զարգացման նպատակներ վրա 
հիմնված յուրօրինակ ֆորմատով միակ 
համայնքը աշխարհում: 

Բնապահպանական միջոցառումների, 
համայնքային համագործակցության  
ուսուցման հնարավորությունների միջոցով 
Դիստրիկտը կարոր դեր է խաղում Գյումրի 
համայնքի  թաղամասի միջ 
հարաբերությունների ձեւավորման գործում:

Դիստրիկտը համագործակցում է մի քանի 
կազմակերպությունների  հաստատությունների 
հետ, որպեսզի լավագույնս ծառայի Գյումրի 
համայնքին: Քանի որ Գյումրին հայտնի է որպես 
արվեստների  արհեստների քաղաք, մեր 
հիմնական նպատակը կլինի պահպանել 
արվեստի  արհեստների ոլորտը  աջակցել 
արվեստագետներին ու արհեստավորներին 
զարգացնելու իրենց տնտեսությունները: 
Կենդանի օրինակն է  «Գյումրիի դեմքերի մասին» 
(“Gyumri About Face”) նախաձեռնությունը: 

Սա մեր համայնքային համագործակցության 
հիմնական կողմերից մեկն է: Դիստրիկտը նա 
նպաստելու է թեթեւ արդյունաբերությամբ 
զբաղվող ընկերություններին, Դիստրիկտը 
դարձնել մի վայր, որտեղ կարելի է գտնել 
Հայաստանում արտադրված ամեն ինչ  
ճանաչել Գյումրիի մշակույթը մեկ վայրում:

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ � ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒ�ՈՒՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒ�ՈՒՆՆԵՐ
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Դիստրիկտն առաջարկում է մի շարք 
միջոցառումներ՝ ներգրավելու իր այցելուներին, 
պոտենցիալ բնակիչներին  ձեռնարկատերերին: 
Միջոցառումները տեղի են ունենալու ոչ միայն 
Դիստրիկտում, այլ նաեւ Գյումրիի սրտում ՝ 
Դիստրիկտ Դաունթաունում,  օգնելու են մեզ 
ձավորել հատուկ համայնք, որը կլինի 
Դիստրիկտի շարժիչը: Մեր գործողություններն 
ուղղված են շրջակա միջավայրի պահպանմանը, 
եւ մենք ցուցաբերելու ենք մեր բնապահպանական 
աջակցությունը ամեն տարի տնկելով 3000 ծառ ոչ 
միայն Դիստրիկտում, այլեւ ամբող Գյումրի 
քաղաքում ՝ դարձնելով այն ապրելու  
ստեղծագործելու համար գրավիչ վայր:

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒ�ԵՐ

Դիստրիկտի շրջանակներում մշակվում են 
ծրագրեր, որոնք ուղղված են համայնքի 
ուսուցմանը  հնարավոր ներգրավման 
խթանմանը: Ծրագրերին կարող են 
մասնակցել համայնքի տարբեր 
ներկայացուցիչները, մասնավորապես՝ 
ուսանողները: Այս ծրագրերն օգնում են 
ուսանողներին բարելավել իրենց 
հմտությունները բջջային  վեբ մշակման, 
շուկայավարման, կառավարման, որակի 
ապահովման  այլ ոլորտներում:

Ծրագրերի շնորհիվ ուսանողները 
կարողանում են ստեղծել նեթվորք, 
հաղթահարել լեզվական խոչընդոտները, 
սովորել կարիերայի հնարավորությունների 
մասին  ստանալ աշխատանքի առաջարկ: 
Մի շարք ծրագրեր  խորը գիտելիքներ կտան 
Կայուն զարգացման նպատակների մասին 
բոլոր տարիքի  պրոֆիլների մարդկանց 
համար: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒ�ՈՒՆՆԵՐ
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ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ
ԱԶԴԵՑՈՒ�ՈՒՆ
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Հաստատել կոմունալ ծառայություններ. Սա ներառում է արային 
մարտկոցների, երկրաջերմային էներգիայի հաստատում , ջուր  կոյուղի, 
աղբահանություն  գազ՝ պահեստային օգտագործման համար:

Ընդլայնել � բարելավել կանաչ տարածքները. Սրա միջոցով 
բարելավվելու է համայնքի բարեկեցությունը  խթանելու է բնապահպանական 
ծրագրերի իրականացմանը:

Զարգացնել այցելուներին սպասարկող հարմարությունները. 
Ստեղծվելու են այցելուներին սպասարկող այնպիսի հարմարություններ, ինչպիսիք են 
ամֆիթատրոնը, պիկնիկի համար նախատեսված վայրերը, քայլելուղիները, հեծանվային 
ուղիները, վերնիսաժի կրպակները  այգիները՝ այցելուներին  բնակիչներին շրջակա 
միջավայրին ինտեգրելու համար:

Ստեղծել այցելուների սպասարկման կենտրոններ. Գոյություն ունեցող 
շինությունների վերանորոգումը հնարավորություն կտա արագ կերպով գործարկել 
սպասարկող կենտրոնները, ինչպիսիք են սննդի ձեռնարկությունները, առեւտրային 
կենտրոնները, գրասենյակային տարածքները, համատեղ աշխատանքային 
տարածքները, միջոցառումների անցկացման վայրեր:

Կառուցել «Թվային մետաքսի ճանապարհ» կենտրոնը եւ 
քարվանսարաներ. Կենտրոնը եւ հյուրատները ստեղծվելու են զբոսաշրջիկներին 
հյուրընկալելու համար, ինչպես նաեւ թվային տեխնոլոգիաների օգնությամբ դառնալու է  
շատ կարոր խաչմերուկ Արելքի  Արմուտքի միջ: 

Հիմնել ջերմոցային փոքր տնտեսություններ. Ֆարմֆրեշ նորարարական 
ջերմոցները էկոլոգիապես մաքուր էներգիայի վրա հիմնված տնտեսություններ են՝ 
համապատասխան ԿԶՆ-ի չափանիշներին:

Հիմնել փոքր եւ միջին արտադրամասեր. Ստուդիաները  տարածքները 
հասանելի կլինեն փոքր արտադրության համար:

Կառուցել բնակելի տներ. Վերջիններս հասանելի կլինեն վարձակալության 
պայմաններով, եթե ներկայացվում է բիզնես ծրագիր Դիստրիկտի տարածքում 
ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու համար:

Ապահովել անվտանգությունը � տարածքի պահպանումը. 
Ստեղծվելու են հարմարություններ, որոնք թույլ կտան անվտանգության կամ արտակարգ 
իրավիճակների աշխատակիցներին արագ մուտք գործել տարածք, ինչպես նաեւ 
ապահովել տարածքի մաքրությունը եւ հաճախորդների բարձրորակ սպասարկումը:

Բնապահպանական ազդեցությունը գնահատում է առաջարկվող նախագծի հնարավոր 
ազդեցությունները շրջակա միջավայրի վրա:
Առաջարկվող ծրագիրը իրականացվելու է Գյումրիի «Ուռի գունդ» (7-րդ ամրացված շրջան) նախկին 
զորամասի տարածքում: Ծրագրի իրականացման համար 21 հեկտար տարածքը գտնվում է Գյումրու 
հյուսիս-արմտյան մասում ՝ Բուլվարային  Մուշ թաղամասերի մոտ: Տարածքը Գյումրի քաղաքի 
կենտրոնից գտնվում է 5 կմ հեռավորության վրա։ Տվյալ առաջարկը մանրամասնորեն նկարագրում 
է  ծրագրի հետագա զարգացումն ու արդիականացումը: 

17



Դիստրիկտը նպաստելու է Գյումրի քաղաքի՝ 
համաշխարհային մակարդակով առաջատար 
կանաչ քաղաք դառնալու գործընթացին։ Ահա 
թե ինչու մենք որոշեցինք ընդունել «կանաչ»-ի 
կոնցեպտը՝ լինելով տեխնոլոգիապես 
առաջադեմ:
Կանաչ քաղաքի տեսլականի շրջանակներում 
մենք նախատեսում ենք կառուցել
հանրային կանաչ տարածքներ, նախագծել 
սակավ ռեսուրսների կայուն օգտագործման 
նորարարական լուծումներ, վերամշակել եւ 
վերօգտագործել թափոնները, ինչը կբերի 
առողջ ապրելակերպի պահպանմանը  
կբարելավի քաղաքացիների կյանքի 
պայմանները։

ԴԻՄԱՑԿՈՒՆ 
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

Թափոնների կառավարում թափոնների 
վերամշակման եւ վերօգտագործման 
միջոցով. մենք նպատակ ունենք ընդունելու 
թափոնների քանակը նվազեցնելու, 
բնական ռեսուրսները պահպանելու, 
աղտոտումը կանխելու  վերամշակման ու 
արտադրության ոլորտում աշխատատեղեր 
ստեղծելու նորարարական եղանակներ:

ԿԱՆԱՉ ¨ ԿԱՅՈՒՆ 
ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ ԱՌԱՆՑ 
ԱԾԽԱԾՆԻ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒ�ԵՐԻ 

Դիստրիկտը լինելու է առաջին թաղամասը, 
որը չի ստեղծում ջերմոցային գազերի 
արտանետումներ: Արդյունավետությունն ու 
վերականգնվող էներգիան ինտեգրելով` 
մենք նախատեսում ենք հասնել 
կայունության` մաքուր, զրոյական 
ածխածնով շինություններ գործարկելով։ 
Այս նպատակին հասնելու համար մենք 
նախատեսում ենք.

Այս հայեցակարգի միջոցով մենք ձգտում 
ենք Գյումրի քաղաքը դարձնել առաջատար  
նորարար համայնք, որն ունի բարելավված 
կյանքի որակ: Այս նախագիծը կարող է 
դառնալ Գյումրու «Կանաչ քաղաքի 
գործողությունների ծրագրի» մի մասը, կամ 
ազգային մակարդակով սերտիֆիկացված 
տարածք, որտեղ գերակայում է 
սոցիալական, էկոլոգիական  կայուն 
զարգացումը։

Իրականացնել կառուցապատում ՝ 
բարձր էներգաարդյունավետության 
չափանիշներին համապատասխան՝ 
առանց ածխածնի արտահանումների, 

Ընդլայնել կանաչ տարածքները՝ 
նպաստելով կենսաբազմազանության 
էկոհամակարգերի բարելավմանը, 

Իրականացնել «կանաչ» 
շինարարություն ոչ միայն 
«Դիստրիկտ»-ում, այլ նա այլ 
համայնքներում, 

Խթանել մաքուր մոբիլիզացիան՝ 
ստեղծելով հեծանվային գոտիներ 
ենթակառուցվածքներ «Դիստրիկտ»-ի 
ներսում  այն կապել Գյումրի քաղաքի 
այլ թաղամասերի հետ։ 
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Կենսագազ. Մենք նախատեսում ենք առաջարկել կենսագազ՝ որպես 
այլընտրանքային, մաքուր  կայուն էներգիա:

Երկրաջերմային էներգիա. մենք նախատեսում ենք ներառել ընդգրկուն 
երկրաջերմային ենթակառուցվածքներ, որոնք ներկառուցված են յուրաքանչյուր 
հողահատվածի մեջ:

Արեւային պանելներ. Արեգակնային էլեկտրաէներգիան կարող է լրացնել 
էներգիայի ամբողջ կամ մասնակի սպառումը: Արեգակնային էներգիայի օգտագործումը 
նշանակում է էներգիայի հաշիվների կրճատում  խնայողություն: Արեգակնային 
էլեկտրաէներգիայի հաստատումը որակական արժեք է ստեղծում մատչելի տների 

համար, որոնք ստեղծվելու են Դիստրիկտում։

Պասիվ արեւային ջեռուցում. Դիստրիկտի շրջանակներում նախատեսվում է 
իրականացնել պասիվ դիզայնի ռազմավարություն, որի հիմքում ընկած է էներգիայի 
ցածր սպառումը՝ էներգիայի պասիվ խնայողության մեթոդների օգտագործման 
պատճառով։ Պասիվ տունը պետք է լինի անկախ էներգահամակարգ, որն ընդհանրապես 
ոչ մի ծախս չի պահանջում հարմարավետ ջերմաստիճանը պահպանելու համար։ Պասիվ 
տան ջեռուցումը պետք է պայմանավորված լինի այնտեղ ապրող մարդկանց  
կենցաղային տեխնիկայի կողմից առաջացած ջերմությամբ։ Եթե անհրաժեշտ է 
լրացուցիչ «ակտիվ» ջեռուցում, ցանկալի է օգտագործել այլընտրանքային էներգիայի 
աղբյուրներ։

Կան մի շարք այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրներ, որոնք կարող են տեղակայվել Դիստրիկտում ՝ 
բերելով ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործմանը աշխատատեղերի ստեղծմանը։ Ներկայումս 
մենք ուսումնասիրում ենք էներգիայի արտադրության հնարավորությունները՝ հիմնված 
շրջանառության սկզբունքի վրա:

ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ 
ԷՆԵՐԳԻԱ
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Մենք նախատեսում ենք տրամադրել հեծանվային համապարփակ հարմարություններ Դիստրիկտ 
նախագծի տարածքում  միացնել այն Գյումրի քաղաքի այլ թաղամասերին՝ համագործակցելով 
Գյումրու համայնքապետարանի հետ։ Մենք նպատակ ունենք ստեղծել կանաչ միջավայր՝ 
հնարավորինս բարելավված  հարմարավետ հեծանվային ուղիներով՝ հեծանվորդների համար, 
այգիներով  անվտանգ փողոցներով՝ հետիոտների համար, էլեկտրոմոբիլներով՝ մեծահասակների 
կամ սահմանափակ ֆիզիկական հնարավորություններով մարդկանց համար՝ բացառելով 
մեքենաների մուտքը թաղամաս՝ բացառությամբ արտակարգ իրավիճակների։ 

Հեծանվային ցանցը ստեղծվելու է՝ հաշվի առնելով ներքոնշյալ կետերը. 

Ուղիների նախագծում. հեծանվային 
ճանապարհներն ունենալու են հստակ 
ուղեցույցներ՝ կողմնորոշելու 
հեծանվորդներին։ 

Խաչմերուկների անցկացում. 
խաչմերուկները նախատեսված են լինելու 
հեծանվորդների անվտանգ  հարմարավետ 
անցումները ապահովելու համար։ 

Կանգառների առկայություն. 
հեծանվային կայանատեղերը հասանելի 
կլինեն, հարմար  անվտանգ ամբողջ 
ցանցում:

ՀԵԾԱՆՎԱՅԻՆ 
ՑԱՆՑ

20



ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒ�ՈՒՆՆԵՐԸ ª 
ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ՆԵՐԴՐՈՒ�ԵՐԸ

Ծրագրի իրականացման համար ներգրավվելու 
են շուրջ 75 շինարարական ոլորտի 
աշխատողներ, իսկ ծրագրի իրականացումից 
հետո ստեղծվելու է 500-800 հիմնական 
աշխատատեղ՝ 400 հազար դրամ միջին 
աշխատավարձով։ Ծրագրի հիմնական 
շահառուները տեխնոլոգիաների  
մասնագիտական   աշխատատեղերի ստեղծումն 
է։
Լինելով աշխարհում առաջին համայնքը, որի 
բոլոր գործողություններն ուղղված են ՄԱԿ-ի 
կայուն զարգացման նպատակներին, Դիստիկտը 
տարեկան ակնկալում է սպասարկել 7000- 
10,000 զբոսաշրջիկների, որոնք օգտվելու են 
գիշերակացի, սննդի, զվարճանքի, առեւտրային 
կենտրոնների ծառայություններից: 
Զբոսաշրջությունը տնտեսական զարգացման ս 
մեկ ոլորտ է, քանի որ մենք ակնկալում ենք 
սպասարկել ինչպես կարճաժա¯ետ այցով 
զբոսաշրջիկների, այնպես էլ երկարաժա¯ետ 
այցով թվային նոմադների, ովքեր գալիս են 
Դիստրիկտ ստեղծելու պրոդուկտներ կամ 
համագործակցելու մեր ստարտափ 
ընկերությունների հետ:
Ծրագիրը նպատակաուղղված է  
տեխնոլոգիական եւ ոչ տեխնոլոգիական 
ոլորտում աշխատատեղերի ստեղծմանը եւ 
զբոսաշրջության զարգացմանը, որը ազդելու է  
ստեղծելու է արժեք տեղական  ազգային 
տնտեսության համար: 

Կառուցելով 20 սենյակ ունեցող հյուրանոց  
հավելյալ 25 երկարաժա¯ետ այցի էկո-տներ՝ 
Դիստրիկտը զգալիորեն մեծացնելու է 
զբոսաշրջային հոսքը դեպի Գյումրի  Շիրակի 
մարզ: 
Դիստրիկտ ծրագիրն իրականացնելու համար 
կատարվելու է մոտ 20 մլն Ա° դոլարի 
ներդրում։ Մենք հսկայական ներդրումներ ենք 
կատարելու մարդկանց, կրթության, 
տեխնոլոգիական հետազոտությունների, 
ենթակառուցվածքների, գյուղատնտեսության  
Գյումրու  Շիրակի մարզի զարգացման մեջ: 
Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ է 
տարածք բնակելի թաղամաս կառուցելու եւ 
միջազգային նշանակության ստարտափներ 
զարգացնելու համար: Դիստրիկտում 
տեղակայված են լինելու 50 տեխնոլոգիական  
ոչ տեխնոլոգիական ստարտափներ՝  500-800 
լրիվ դրույքով աշխատատեղերով՝ ամսական 
400,000 դրամ միջին աշխատավարձով:
Ծրագրի շնորհիվ ստեղծվելու է գրավիչ 
ներդրումային միջավայր ոչ միայն Գյումրի 
քաղաքի, այլ նաեւ ամբողջ Հայաստանի համար, 
քանի որ տասը տարվա ընթացքում 
իրականացվելու է մոտավորապես 20 մլն Ա° 
դոլարի ներդրում: (ծրագրի հիմնական 
տնտեսական ցուցանիշները՝ 
համապատասխանաբար 1  2 աղյուսակներում):

Աղյուսակ 1. Ծրագրի հիմնական տնտեսական ցուցանիշները

Ցուցանիշ Արժեք

Նախատեսվող ներդրումը 20 մլն Ա� դոլար

500- 800

400,000 ՀՀ դրամ

50

7000- 10,000

Աշխատատեղերի քանակը

Միջին աշխատավարձը

Ստարտափների քանակը

Տարեկան այցելուների քանակը
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Աղյուսակ 2. Առաջին փուլում կատարվելիք աշխատանքները՝ ըստ ժամանակացույցի (5 տարի)
Առաջին փուլում կատարվելիք ներդրումը կազմում է 2 մլն Ա° դոլար
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