
Հին Խնձորեսիկի և Հին Գորիսի պատմամշակութային 
արժեքների վերականգնման, ֆունիկուլյորի կառուցման, 

Գորիսում և Կապանում միջազգային չափանիշներով 
հյուրանոցի ստեղծման ու մարզի սոցիալ-տնտեսական 

զարգացման ծրագիր 

’’ՀԻՆ ԽՆՁՈՐԵՍԿ’’ 
ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ 

2018 – 2025ԹԹ․  



Ամփոփ տեղեկատվություն ներդրումների ծավալների և աշխատատեղերի 
վերաբերյալ / 2018-2020թ.թ.  Ներդրված է 10 մլն $-ից ավելի գումար,  
բացվել է 170 նոր ախատատեղ  

Հիմնական ուղղություն Ներդրումների  
ծավալ 

Նոր աշխատատեղերի 
ստեղծում 

Գորիսի հյուրանոցային համալիր 7,5 մլն $ 100-120 

«Ժայռ» համալիր 2,25 մլն $ ≈ 70 -80 

Հին Խնձորեսկ Երկաթուղի / ֆունիկուլյոր 11 մլն $ ≈70 

Խնձորեսկի  ջրաղացի հրապարակի, գյուղատնտեսական շուկայի , 
աշտարակի և քարանձավային հյուրանոցներիի  կառուցում 

1.5 մլն $ 150 - 170 

Հին խնձորեսկի կետրոնական հրապարակի , ենթակառուցվածքների 
կառուցում , պատմա-մշակութային հուշարձանների վերականգնում 
և պահպանություն 

1մլն $ 30 

80  Քարայրների , ժողովրդական տների   կառուցում “Freelancer”–
ների  համար և Մելիքական տների կառուցում 

 

1մլն $ 30 

6 Նոր ճոճվող կամուրջների կառուցում, 7 թաղամասերը կապելով 
իրար 1,75 մլն $ 

Հին Խնձորեսկ և Գորիս  պատմամշակութային արժեքների 
վերականգնում, լուսավորության  և հաղորդակցման  արահետների 
կառուցում 

1 մլն $ 

Zip Line և էքստրեմալ հանգստի գոտի 1,5 մլն $ ≈ 30 

Հանքային ջրերի ողջապահական և վերականգնողական կենտրոն  2,5 մլն  $ ≈ 30  

Ընդհանուր 31 մլն $ ≈  400-450 

 

 

Գորիսում բացվել և հաջողությամբ 
գործում է ֆրանս-հայկական   
սրտաբանական կենտրոնը։Հաշվի 
առնելով առկա նախադրյալները և 
հաջողված փորձը՝ Գերմանիայի 
լավագույն կլինիկաների հետ 
համատեղ հյուրանոցի 
վերնահարկում նախատեսվում է 
կառուցել  գերժամանակակից 
կլինիկա հետևյալ ուղղություններով 

 Ժամանակակից 
դիմածնոտային և էսթետիկ 
վիրաբուժություն բժշկական 
կենտրոն 
http://www.estetica-clinic.de) 

 Օրթոպեդիկ 
վիրաբուժության և 
վերականգնողական 
կենտրոն «Fachcenter für 
Neurochirurgie» 
http://www.prof-dr-arous.eu/)  
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Ծրագրի ժամանակացույց / 2018-2020թ.թ.  Ներդրված է 10 մլն $-ից ավելի ,  
բացվել է 170 նոր ախատատեղ   

2018 2019 2020 2021 2022 2023 և հետո 

Գորիսի հյուրա-նոցային համալիր 

7 մլն $ - 
5.5 մլն. $ - Ներդրված է 

 

2 մլն $ 
Առողջարարական կենտրոն 

«ԺԱՅՌ» համալիր 

2.25 մլն $ - 1,75 մլն $ 
Ներդրված է 

 

Հին Խնձորեսկ Երկաթուղի/ ֆունիկուլյոր 
11 մլն $ - 1,65 մլն $ Ներդրված է 

 

Խնձորեսկի ջրաղացի հրապարակի, 
գյուղատնտեսական շուկա և աշտարակ 

1.5 մլն $ - 0,3 մլն $  Ներդրված է 

Հին խնձորեսկի կետրոնական հրապարակի և 
ենթակառուցվածքների կառուցում 1 մլն $ 

50  Քարայրների և ժողովրդական տների և 
“Freelancer”  տարածքի կառուցում 1 մլն $ 

6 Նոր ճոճվող կամուրջի կառուցում 1,75 մլն $ 

Հին Խնձորեսկի պատմա-մշակութային 
արժեքներ և Գորիսի Հին Թատրոն 

 1 մլն $  - 0,4 մլն $  Ներդրված է 
 

Zip Line և էքստրեմալ հանգստի գոտի   
1.5 մլն $ - 0,2 մլն $ Ներդրված է 

 

Առողջապահական և վերականգնողական 
կենտրոն 

2.5 մլն $  - 0,3 մլն $  Ներդրված է 
 

Ընդամենը ներդրում  31 մլն $ 



Մարզի ոլորտային նկարագիր 
 Սյունիքի մարզ․ պատմամշակութային արժեքներ և զբոսաշրջություն 

 Սյունիքի մարզը հայտնի է ինչպես գեղատեսիլ և առողջարար բնությամբ, 
այնպես էլ հնագույն  պատմամշակութային արժեքներով և բնության 
հուշարձաններով: 

 Զբոսաշրջության առավել հայտնի վայրերն են Տաթևի վանական համալիրը և 
աշխարհում ամենաերկար ճոպանուղին, Քարահունջի հազարամյա 
աստղադիտարանը և Զորաց քարերը, Խնձորեսկի ճոճվող կամուրջը, 
Ուխտասար լեռը, որտեղ պահպանվել են 12 հազար տարվա 
ժայռապատկերներ։ Հետաքրքրաշարժ են նաև Հին Հալիձորի բերդը և 
Վահանավանքը Կապանի շրջանում։ 

 Առանձին հետաքրքրություն է ներկայացնում Հին Խնձորեսկ գյուղը իր 
հարյուրավոր ժայռափոր քարանձավային կացարաններով, հնագույն 
եկեղեցիներով ու տասնյակ աղբյուրներով։  

 Մարզը աչքի է ընկնում նաև հին ավանդույթների և Սյունիքի կոլորիտի 
պահպանմամբ։ Հատկապես հետաքրքրաշարժ է Գորիս քաղաքը՝ իր 
յուրահատուկ ճարտարապետությամբ և արհեստների շուկայով։ 

 Վերջին տարիներին զգալի զարգացում է ապրել զբոսաշրջությունը․ կառուցվել 
են փոքր և հարմարավետ հյուրատներ/հյուրանոցներ, կազմակերպվում են 
տարբեր համայնքային փառատորններ, զարգանում է լեռնագնացությունն ու 
էկոտուրիզմը։ 

  

Հետաքրքրաշարժ 
զբոսաշրջություն 

 Պատմամշակութային արժեքներ 

 Տաթևի վանական համալիր 
 Տաթևի ճոպանուղի 
 Քարահունջի աստղադիտարան և Զորաց    
     քարեր 
 Հին Խնձորեսկ․11-18դդ հին եկեղեցիներ,   
    Մխիթար սպարապետի դամբարան,    
     քարանձավային բնակարաններ, 2000  
     տարվա պանրի արտադրամաս 
 Հին Գորիսի հնագույն ամֆիթատրոն 
4-5դդ Սըռըյեխցի վանք , Տեղ գյուղ 

 
Փառատոններ  

Հալիձորի «Ոչխարների խուզման» 
Սիսիանի «Ազնվամորու» 
Գորիսի «Սյույաց ավանդույթներ» 

 
 



Ծրագրի նկարագիր 
 ։ 

 Սյունիքում առկա են պատմամշակութային արժեքներ և բնության հուշարձաններ, սակայն 

վերջիններս պատշաճ ներկայացված չեն։ 

  

 Ծրագրի նպատակը․ 

 1. Վերականգնել և պահպանել Սյունիքի մարզի և  Հին Խնձորեսկի 

պատմամշակութային արժեքները, խթանել տուրիզմի զարգացմանը; 

 2. Բարձրացնել մարզի զբոսաշրջային գրավչությունը՝ կառուցելով երկաթուղի, ակտիվ 

հանգստի համալիրներ, վերականգնելով առկա հին եթակառուցվածքները; 

 3. Գորիս քաղաքը դարձնել մշակութային զբոսաշրջությայն ակտիվ կոնտրոն՝ կառուցելով 

միջազգային ստանդարտներին համապատասպանող հյուրանոց և կից 

ենթակառուցվածքներ; 

 4. Զարգացնել Էկոտուրիզմը; 

 5. Նպաստել մարզի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի բարելավմանը՝ ստեղծելով նոր 

աշխատատեղեր  տեղաբնակների համար և նպաստել տարածքային զարգացմանը։ 

Հյուրանոցային 
համալիր 

Երկաթուղի 

«Ժայռ» համալիր 

Zip Line և արկածային 
զբոսաշրջություն 

Խնձորեսկի 
հրապարակ 

Հին Խնձորեսկ 

Հին Գորիս  

Քարանձավ 
հյուրանոց 

Ծրագրի կառուցվածք 



ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ   ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐՈՎ  «ԳՈՐԻՍ» ՀՈԹԵԼ  
Ներդրումների ծավալը՝7,5 , մլն $ ներդրված է 5,5 մլն $  
,  ,  



Գորիս հյուրանոցային համալիր 
Հյուրանոցն ունի 8700ք․մ ընդհանուր մակերես և կազմված է լինելու  

 Հյուրանոցային համարները տեղակայված են 3-9 րդ հարկերում;  

 ներկայումս ամբողջովին շահագործման են հանձնված միջազգային ստանդարտներով 105 համար 250 անձի համար; 

 Հանդիպումների և կոնֆերանս 3 սրահներ՝ նախատեսված 500, 70, 30 անձի համար 

 Հնաոճ ավանդական ՀԻՆ ԳՈՐԻՍ  ռեստորան 670ք․մ ընդհանուր մակերեսով   

 Մանկական բացօթյա խաղահրապարակ –  ոլորտի լավագույն հանդիսացող «KSIL» ընկերությունից  

 Հանգստի և զվարճանքի ծառայություններ – ձմեռային սպորտային միջոցներ, հեծանվային արշավներ 



«ՀԻՆ ԹԱՏՐՈՆ» - Հյուրանոցի առջևի կայանատեղիում շինարարական 
աշխատանքների ժամանակ հայտնաբերվել են Գորիսի Հին Թատրոնի հիմքերը , որոնք 
սեփականատիրոջ կողմից պահպանվել են , կառուցվել է թատրոնի  առաջին հարկը՝ 
վերածվելով «Սյունիքի արվեստի, պատմության և ազգագրագիտության թանգարանի»     
 



Հին Խնձորեսկ նախագիծ- Ներդրումների ծավալը՝11 մլն $ , 11 մլն $           - 
1,95 մլն $ Ներդրված է 
 
 

 Նախագծի առաջին ուղղությունը հանդիսանում է Խնձորեսկ գյուղի կենտրոնի հրապարակի հիմնովին վերակառուցումն ու ընդլայնումը։ 

 Ներդրումային ծրագրով նախատեսվում է կառուցապատել 3100ք․մ ընդհանուր մակերեսով շենք-շինություններ և ներառում է հետևյալ 

ուղղությունները.  

Հնաոճ ռեստորանային համալիր՝ ներառյալ Սյունիքի մարզի ավանդական ճաշատեսակները։ Կլինի նաև ազգային 

արտադրատեսակների վաճառք ավստրիական Landzeit գյուղատնտեսական շուկայի նախատիպով (https://landzeit.at/) , ինչպես նաև 

գյուղատնտեսական շուկա, որոնք անվճար հիմունքներով կտրամադրվեն են Խնձորեսկի բնակիչներին 

Գյուղի կոլորիտին համապատասխանող հյուրատուն/հանգստավայր 

Հին ջրաղացի վերականգնում և շահագործում 

Ժողովրդական արհեստների ցուցասրահ՝ ներգրավելով Սյունիքի արվեստագետներին, ինչպես նաև տեղի դպրոցի շնորհալի 

երեխաներին։  

 Հնաոճ աշտարակ․  աշտարակի բարձրությունը կազմելու է 30մ, ունենալու է ինչպես սանդուղք, այնպես էլ ժամանակակից 

վերելակ, տանիքում կառուցվելու են բացօթյա սրճարան և դիտակետ։   

 1420 մ ընդհանուր երկարությամբ 75  տեղանոց ֆոինիկւլյոր  (50 նստելատեղ, 25 հոգի կանգնած) աշխարհի բացարձակ ռեկորդ՝ 

720մ երկարության վրա հարաբերական բարձրությունը կազմում է 258մ։ 

 

Խնձորեսկի ջրաղացի հրապարակ , - 0,3 մլն $ Ներդրված է 

  

  

https://landzeit.at/
https://landzeit.at/


Խնձորեսկի ջրաղացի հրապարակ -  Ներդրումների ծավալը՝1,5 մլն $, 1                               
.5 մլն $ - 0,3 մլն $  Ներդրված է 
 



Խնձորեսկի ջրաղացի հրապարակ -   Հինավուրց ճարտարապետությամբ 
ամֆիթատրոն և Տուրիզմի կենտրոն 



Խնձորեսկի ջրաղացի հրապարակ -  Ներդրումների ծավալը՝1,5 մլն $, 1                               
.5 մլն $ - 0,3 մլն $  Ներդրված է 
Համայնքից գնվել են հողերը և կատարվել է 50 000 խոր.մ. Հողային աշխատանք 



ՖՈՒՆԻԿՈՒԼՅՈՐ – աշխարհի բացարձակ ռեկորդ՝ 720մ երկարության վրա 
հարաբերական բարձրությունը կազմում է 258մ։ 
 Ներդրումների ծավալը՝11 մլն $,$ 1,65 մլն $ Ներդրված է 
 
 



 
Ջրաղացի հրապարակին հարակից տարածք  
նոր Խնձորեսկում  
 



1 ԿԱՆԳԱՌ – ՋՐԱՂԱՑԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿ 



2  ԿԱՆԳԱՌ  - ՍՈՒՐԲ ԹԱԴԵՎՈՍ ԵԿԵՂԵՑԻ   



3  ԿԱՆԳԱՌ – ՀՈՂԻ ՏԱԿ՝ ԺԱՅՌԱՓՈՐ ՀԻՆ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ 



4  ԿԱՆԳԱՌ – ՀԻՆԱՎՈՒՐՑ ՊԱՆՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ և ԳԻՆՈՒ ՄԱՌԱՆ 



5  ԿԱՆԳԱՌ – ՀԻՆ ԽՆՁՈՐԵՍԿԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿ 



Հին Խնձորեսկ - «Քարանձավային» հյուրանոց 
Հին Խնձորեսկի մի քանի խոշոր ժայռափոր 
կացարաններում կիրականացվի «Քարանձավ» 
հյուրանոցի կառուցում՝ նախատեսված մինչև 80 
«Freelancer» -ների համար։ 

 «Freelancer» -ները այն աշխատողներն են, ովքեր ունեն 
սեփական աշխատանքային ժամանակացույցը, ճկուն 
են աշխատելու վայրի ու ժամի ընտրության 
տեսանկյունից։  

 «Freelancer» աշխատանքը հատկապես տարածված է 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, որտեղ 
ցանկացած մասնագետ կարող է ընտրել աշխարհում 
ցանկացած կետ, որտեղ առկա է արագ  
ինտերնետային կապ և հանգիստ հարմարավետ 
պայմաններ։  

 Ելնելով մի շարք հետազոտությունների 
արդյունքներից՝  Freelance-երները գերադասում են 
ճանապարհորդել՝ հատկապես ընտրելովՀին 
Խնձորեսկի պես հանգիստ, բնությանը մոտ, 
էկոլոգիապես մաքուր տարածքներ և հանգիստը 
համադրել աշխատանքի հետ։  

 



Հին Խնձորեսկի Պատմամշակութային արժեքների վերականգնում և  

պահպանություն  
Պատմամշակութային արժեքների պեղումներ և վերականգնում  

 24 աղբյուրի և ձիթհանների վերանորոգում 

 Հին Խնձորեսկի  4 եկեղեցիների և Մխիթար Սպարապետի դամբարանադաշտի վերանորոգում   

 Հին Խնձորեսկի ճարտարապետությամբ 50 հին ժայռափոր կացարանների վերականգնում և 

շահագործում Հին Խնձորեսկում քայլարշավների համար 20 երթուղու կառուցում 

 Մելիքական տների վերականգնում 

 «Մանվելանց» տան (որզ)  

 
 

Հին գյուղի 
կենտրոնական 
հրապարակ և 

երկաթգծի վերջին 
կայանատեղ 

 
 

 
Պատմամշակութայի

ն արժեքների 
վերանորոգում և 
վերականգնում 

 
 

 
  

50 քարայրների, 
ժողովրդական տների և 

Freelancer –ների 
տարածքի կառուցում 



Հին Խնձորեսկ- Ակտիվ տուրիզմի միջազգային կենտրոն  



Հին Խնձորեսկ- Ակտիվ տուրիզմի միջազգային կենտրոն  



Հին Խնձորեսկ- Ակտիվ տուրիզմի միջազգային կենտրոն  



Հին Խնձորեսկ- Ակտիվ տուրիզմի միջազգային կենտրոն  



Հին Խնձորեսկ- Ակտիվ տուրիզմի միջազգային կենտրոն  



Հին Խնձորեսկ- Ակտիվ տուրիզմի միջազգային կենտրոն  



Հին Խնձորեսկ- Ակտիվ տուրիզմի միջազգային կենտրոն  



Հին Խնձորեսկ- Ակտիվ տուրիզմի միջազգային կենտրոն  



Հին Խնձորեսկ- Ակտիվ տուրիզմի միջազգային կենտրոն  



Հին Խնձորեսկ- Ակտիվ տուրիզմի միջազգային կենտրոն  



Հին Խնձորեսկ- Ակտիվ տուրիզմի միջազգային կենտրոն  



Հին Խնձորեսկ- Ակտիվ տուրիզմի միջազգային կենտրոն  



Հին Խնձորեսկ - Ակտիվ տուրիզմի միջազգային կենտրոն  



«ԺԱՅՌ» համալիր  Ընդհանուր ներդրում 2,25 $ մլն - 1,75 մլն $ Ներդրված է 
  

  Մարզի սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավման և նոր աշխատատեղերի ստեղծման, 
ինչպես նաև զբոսաշրջության տեղանկյունից գրավչության բարձրացման նպատակով 
նախատեսվում է ներդրումներ իրականացնել նաև «Քարդաշ» շրջանում «ԺԱՅՌ» 
համալիրի կառուցման համար։ 

 Համալիրը իր մեջ ներառում է՝  

 Սյունիքի ավանդական արտադրանքների և առևտրաարդյունաբերական ցուցասրահ՝ 
ներառյալ արագ սպասարկման սննդի օբյեկտներ , Հրուշակեղենի արտադրություն, 
դեղատուն, երվրոպական ստանդարտներով պետքարաններ և այլն, 

Լոգիստական կենտրոն,   

Ավտո-գյուղտեխնիկայի սպասարկման կենտրոն և պահեստամասերի խանութ-սրահ  

Գազալցակայան և բենզալցակայան  

Ժայռափոր գարեջրատուն (աշխարհում 2րդը) և գարեջրի արտադրություն –  մարզում 
ինչպես նաև հարակից Արցախում արտադրությունը բացակայում է:  



ԺԱՅՌ ՀԱՄԱԼԻՐ -Ներդրումնեի ծավալը 2,25 մլն $ - 1,75 մլն $ Ներդրված է 



ԺԱՅՌ ՀԱՄԱԼԻՐ -Ներդրումնեի ծավալը 2,25 մլն $ - 1,75 մլն $ Ներդրված է 



ԺԱՅՌ ՀԱՄԱԼԻՐ -Ներդրումնեի ծավալը 2,25 մլն $ - 1,75 մլն $ Ներդրված է 
 



«ՀԻՆ ԽՆՁՈՐԵՍԿ» Ներդրումային ծրագրի 
սոցիալ-տնտեսական ազդեցությունը 

 Ներդրումային ծրագրի արդյունքում ակկալվող օգուտները․ 

 Սյունիք այցելող զբոսաշրջիկների թվի աճ, 2025թ հասցնելով տարեկան մոտ 400,000 այցելու։ 

Յուրաքանչյուր զբոսաշրջիկ միջինում ծախսելով 75 $ գումար, Մարզի ՀՆԱ-ն զբոսաշրջությունից 
կավելանա տարեկան $ 30 մլն: 

Ծրագրի արդյունքում 400-500 նոր աշխատատեղ մարզում։  

Գորիսի համայնքի տնտեսակակն զարգացում 
 Գյուղմթերքների գնման ծավալների աճ սպասարկման և սննդի օբյեկտների կողմից 

 Խնձորեսկի ջրաղացի հրապարակում և «ԺԱՅՌ» համալիրում գյուղմթերքիների  շուկայի 
ստեղծում  և անվճար տաղավարների տրամադրում համայնքի բնակիչներին ։  

 Մի շարք պատմամշակութային արժեքների վերականգնում  և վերաբացում։  

 $ 25մլն օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների իրականացում  

Ծրագրի իրականացման ընթացքում մոտ  $ 2.5 մլն չափով լրացուցիչ հարկային 
մուտքերի ապահովում (Հասույթի նվազագույնը 20%-ի չափով)  

 

  


