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1. Ներածական
1.1 Երկիրը կամ տարածքը՝ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի
1.2 Տեղեկությունները համադրող կազմակերպության անունը՝
Գյումրու համայնքապետարան (Գյումրի, 3105, Վարդանանց հրապարակ 1), «Քաղաքային
ուսումնասիրությունների կենտրոն» հասարակական կազմակերպություն (Գյումրի, 3105,Գայի
փող.,12Բ):
1.3 Կոնտակտային անուն՝ Հովանես Սահակյան, Աշոտ Միրզոյան
1.4 էլ-հասցե՝ hovhannessahakyan85@gmail.com, ashotmirzoyan@gmail.com
1.5 Շենքի կամ վայրի անվանումը և հասցեն`
Գյումրու համայնքապետարան
Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, 3105, Վարդանանց հրապարակ, 1
1.6 Շենքի/հուշարձանի/վայրի տեսակը՝
1. Գյումրու համայնքապետարանի շենքի խարսխային հարկ (մեկնարկային փուլ)
2. Որևէ պատմական ժառանգություն հանդիսացող շինություն (հիմնական փուլ)
1.7 Ընթացիկ կիրառում(ներ)ը՝
1. Շենքի խարիսխային մասը չի օգտագործվում
2. Ներկա պահին չի կարող նկարագրվել
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2. Ամփոփագիր՝ վայրը և դրա կառավարումը
«Քաղաքային ժառանգության կենտրոնի հիմնում» գործողությունը մի ծրագիր է, որը անմիջականորեն
նպաստում է Գյումրու պատմական ժառանգության սոցիալական արժեքի բարձրացմանը: Ծրագրի
շնորհիվ քաղաքում գտնվող բազմաթիվ պատմական օբյեկտներն ակտիվորեն կընդգրկվեն քաղաքային
տնտեսության
զարգացման
գործնթացում
(առևտրի,
զբոսաշրջության,
ստեղծագործական
արտադրության, ավանդական արհեստներ և այլ ոլորտներ):
Հանդիսանալով Եվրոպական Միության և Եվրոպայի խորհրդի համատեղ նախաձեռնություն՝ այս
ծրագիրը ընթանում է տեղական ու ազգային շահառուների (նախարարություններ, քաղաքապետարան,
հասարակական կազմակերպություններ, գործարարներ, անհատներ) հետաքրքրությունների և
նպատակների համակարգման միջոցով:
Սրա շնորհիվ ծրագիրը ձեռք է բերում իրականացման նպատակահարմարության և կայունության
անհրաժեշտ մակարդակ:
Ծրագիրը ենթադրում է ստեղծել Գյումրի բնակավայրի բազմադարյան պատմությանը և ձևավորմանը
վերաբերող տեղեկության հավաքագրմամբ, վերլուծությամբ զբաղվող կառույցի ստեղծում: Այն կզբաղվի
տարբեր սոցիալական նախաձեռնությունների, քաղաքի հետ կապված արժեքային և մշակութային նոր
պատումների ինչպես նաև զբոսաշրջության հետ կապված նոր նախաձեռնություննրի ստեղծմամբ:
Կենտրոնը կաջակցի պատմական շենքերում բնակվող քաղաքացիներին մասնակցել և ներգրավված
լինել հուշարձան շենքերի և պատմական արգելոցի գոտում տեղի ունեցող իրադարձություններին,
կնպաստի այդ ոլորտում գործող պետական և ոչ պետական դերակատարների մտադրությունների և
գործողությունների համախմբմանը և համակարգմանը:
Կենտրոնի կազմում առաջարկվում է նախատեսնել ռեսուրս կենտրոն, հանրության հետ
հանդիպումների սենյակներ, ստեղծագործական լաբորատորիա և զբոսաշրջության տեղեկատվական
կենտրոն:
Կենտրոնի ստեղծման համար նպաստավոր պայման է հանդիսանում Գյումրու համայնքապետարանի
կողմից ծրագրին աջակցելու պատրաստակամությունը և այդ նպատակով որոշակի ներդրումներ
կատարելու, այդ թվում՝ 650 քառակուսի մետր իր կողմից չոգտագործվող տարածք տրամադրելու
առաջարկությունը:
Ելնելով այն հանգամանքից, որ ներկա պահին հանրային ( թե պետական և թե համայնքային )
սեփականություն հանդիսացող կառույց, որը կարող էր հարմարեցվել Ժառանգության կենտրոնի
կառուցման համար, չկա, առաջարկվում է կենտրոնի ստեղծման գործընթացը իրականացնել երկու
փուլով՝ մեկնարկային, որը կիրականանա համայնքապետարանի շենքում և հիմնական, որը
կիրականանա այդ նպատակի համար ընտրված որևէ պատմական շենքում:
Նման կառույցը կարող է կտրուկ փոխել ոչ միայն պատմական միջուկի այլև ամբողջ Գյումրի
բնակավայրի կերպարը, գրավչությունը, մրցունակությունը:
Տնտեսական տրամաբանություն ներառնող, սոցիալական մեծ բաղադրիչ ունեցող և հավելյալ
արժեքներ պարունակող այս ծրագիրը մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում նաև Եվրոպական և
համաշխարհային մասնագիտական, հումանիտար և զարգացման քաղաքականությամբ զբաղվող
կառույցների համար:
Ծրագրի իրականացման ուղղակի ծախսերը կազմում են 124մլն. 550 հազ դրամ (235 հազ.եվրո) , այն
կարող է իրականացվել երկուս ու կես տարի ժամկետում:
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3. Վարչական տեղեկություններ
3.1 Պատասխանատու մարմիններ ՝
Տարածքը հանդիսանում է ՀՀ Շիրակի մարզի, Գյումրու համայնքապետարանի սեփականություն:
3.2 Քարտեզին հղում՝
40.78515574 լայնություն, 43.84261608 երկայնություն:
3.3 Հուշարձանի տեսակը՝
Գյումրու քաղաքապետարանի վարչական շենքը հուշարձան չի հանդիսանում
3.4 Սեփականության իրավունք՝
Տարածքը Շիրակի մարզի, Գյումրու համայնքապետարանի սեփականությունն է:
3.5 Օրենքով սահմանված պաշտպանություն/ սահմանափակումներ՝
Քանի որ կառույցը գտնվում է «Կումայրի» արգելոց-թանգարանի սահմաններում, կառույցի
փոփոխման/հարմարեցման
ճարտարապետահատակագծային
լուծումները
ենթակա
են
համաձայնեցման Գյումրու համայնքապետի և ՀՀ քաղաքաշինական օրենսդրությամբ սահմանված
պետական, տարածքային կառավարման և այլ շահագրգիռ կառույցների հետ:

5

4. Վիճակի եզրակացություն
4.1 Ֆիզիկական վիճակի եզրակացություն՝
Շենքի կոնստրուկցիաները շատ լավ վիճակում են:
4.2 Վիճակի ռիսկի գնահատում՝ գնահատվում է A-H միջակայքում
ա/կ
4.3 Միջամտության առաջնահերթությունը՝ բարձր/միջին/ցածր
ա/կ
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5. Առկա տեղեկություններ
Գյումրու համայնքապետարանի արխիվում է գտնվում կառույցի նախագիծը և կատարողական
գծագրերի փաթեթը: Համայնքապետարանի քաղաքաշինության և ճարտարապետության բաժնի
տրամադրության տակ կա ճարտարապետական մասի գծագրերը էլեկտրոնային ֆորմատով:
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6. ՆՏԳ-ի շրջանակը
ՆՏԳ կազմելու աշխատանքը իրականացրել է Ա. Միրզոյանը (տեղական փորձագետ), տեղում
ուսումնասիրությունները տևել են 2 օր, հաշվետվության կազմելը՝ 5 օր:
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7. ՆՏԳ
7.1 Նախապատմություն՝ ձևը, գործառույթը և զարգացումը
2015 թվականին համայնքապետարանի մշակույթի բաժնի կողմից Գյումրու քաղաքապետին
ներկայացվեց Գյումրու անշարժ ժառանգության թանգարանի ստեղծման գաղափարը: Գյումրու
համայնքապետի կողմից քաղաքաշինության և ճարտարապետության բաժնին հանձնարարվեց
ուսումնասիրել, ներկայացնել հիմնավորումներ և կազմել համայնքի ճարտարապետության պատմության
թանգարանի ստեղծման ծրագիր:
Նույն տարվա ընթացքում քաղաքաշինության և ճարտարապետության բաժնի մասնագետների կողմից
կազմվեց առաջարկ, որը պատմական ժառանգության հետ կապված թանգարանային ցուցադրումից բացի
(իրեղենի
ցուցադրում)
ներառում
էր
մի
քանի
այլ
գործառույթ,
այդ
թվում
հանդիպումների/կոնֆերանսների սենյակներ, թեմատիկ հետազոտությունների և ռեսուրս կենտրոնի
սենյակներ, տուրիստական ինֆորմացիոն կենտրոն, արտադրական (դիզայնի) արվեստանոց,
մասնագետների
հյուրընկալման
սենյակներ,
«Կումայրի»
արգելոց-թանգարանի
համար
աշխատասենյակներ:
Նշված ծրագրի վերաբերյալ կազմվել է էսքիզային առաջարկություն:
7.1.1 Ելակետային պլանում ներկայացված «Քաղաքային ժառանգության կենտրոն»
գործողության նկարագրություն:
Ելակետային պլանում «Քաղաքային ժառանգության կենտրոն» գործողության վերաբերյալ տրված են
հետևյալ մանրամասները.
 Խնդրի նկարագիրը
Գյումրի բնակավայրի բազմադարյան պատմությանը, զարգացմանը, կառուցապատմանը և
ձևավորմանը վերաբերող տեղեկության հավաքագրմամբ և վերլուծությամբ զբաղված են
բազմաթիվ մշակութային, թանգարանային և կրթական հաստատություններ, սակայն այս բոլոր
կառույցների գործունեության արդյունքները մնում են առանձնացված և չկա որևէ
հաստատություն, որը խնդիր կդներ միավորել այդ բազմաբնույթ տեղեկատվությունը՝ սինթեզելով
այն որպես համալիր գիտելիք Գյումրու բնակավայրի անցյալի, ներկայի և ապագայի վերաբերյալ:


Նպատակը
 Ստեղծել քաղաքային զարգացումները վերլուծող և պլանավորող բազմաֆունկցիոնալ
կենտրոն, որը հնարավորություն կտա կազմել, կառուցել, համակարգել և իրականացնել
քաղաքաշինական, ճարտարապետական, ինժեներական ծրագրեր՝ օգնելով տեղական
ինքնակառավարման և տարածքային կառավարման կառույցներին իրականացնելու իրենց
նպատակները:
 Փաստագրել, պահպանել, իրազեկել և վերարժևորել քաղաքի ճարտարապետության
պատմության և զարգացման գործընթացը:



Արդյունքներ և ազդեցություն
Քաղաքային զարգացման գործընթացները, այդ թվում քաղաքաշինական, ճարտարապետական,
տրանսպորտային, պատմական ժառանգության, բնակարանային, կանաչապատման և
բնապահպանության հիմնախնդիրներն ու ծրագրերը կիրականացվեն համակարգված ձևով՝
մասնակից կողմերի նպատակների փոխշահավետության սկզբունքով:
Կբարձրանա քաղաքի վարկանիշը՝ որպես ներդրումային տարածք: Քաղաքի բնակչությունը
կստանա հնարավորություն մասնակցելու քաղաքի զարգացման հիմնական ուղղությունների
ընտրության և գնահատական տալու գործընթացում:



Իրականացնող և համագործակցող մարմինը
Ելակետային պլանում «Քաղաքային ժառանգության կենտրոն» գործողության հիմնական
կատարող նշված է Գյումրու համայնքապետարանը: Որպես ծրագրին աջակցող կառույցներ նշված
են ՀՀ մշակույթի նախարարությունը,
ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության
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պետական կոմիտեն, Հայաստանի ճարտարապետների միությանը և Ճարտարպետության
ազգային թանգարան-ինստիտուտը:


Տարածքի ընտրության
Ծրագիրը իրականացնելու համար առաջարկվել է Գյումրու համայնքապետարանի վարչական
շենքի խարսխային հարկի մի հատվածը , որի մակերեսը կազմում է մոտ 1200 քառակուսի մետր:



Մասնակցություն
Բնակիչներ, քաղաքացիական հասարակություն, տեղական ինքնակառավարման մարմինների
մասնակցություն, ակտիվ խմբեր:



Գործողության կապը Ընդհանուր տեսլականի հետ
«Քաղաքային ժառանգության կենտրոն»գործողությունը դիտարկվել է Ընդհանուր տեսլականի և
Հինգերրորդ հիմնական նպատակների համատեքստում: Որոնք են՝ Գյումրու բնակիչները, իրենց
համարելով անկրկնելի և բարձրարժեք քաղաքային մշակույթի, կենցաղի և ճարտարապետության
ժառանգորդներ, կարևորում են քաղաքի պատմական
միջավայրի պահպանման
անհրաժեշտությունը` դիտարկելով այն որպես քաղաքի հոգևոր և տնտեսական վերելքը
իրականացնելու հզոր խթան (Ընդհանուր տեսլական) և Քաղաքի ինքնության բացահայտում՝
հաշվի առնելով ավանդական արհեստների, հումորի, առկա մշակութային կառույցների
(թանգարաններ, երաժշտական դպրոցներ և այլն), խորհրդային անցյալի, հետերկրաշարժային
իրադրության և փակ սահմանի առկայությունը (Հիմնական նպատակ թիվ 4):

7.2 Նշանակություն
Այս գլխում տեղ է գտել « Քաղաքային ժառանգության կենտրոն » գործողության հետ կապված
լրացուցիչ տեղեկատվություններ, ինչպես նաև փորձագիտական գնահատումներ և մեկնաբանություններ,
որոնք ներկայացված են համապատասխան հիմնավորումներով:
7.2.1

Նպատակ և արդյունքներ

Վերլուծելով «Քաղաքային ժառանգության կենտրոն» կառույցի ստեղծման հիմնական նպատակը`
կարելի հանգել այն մտքի, որ բավականին լայն հատվածով համընկնում է COMUS ծրագրի նպատակների
և դրանց հետ կապված հինգ հիմնախնդիրների հետ: Այդ առումով հարկավոր է նշել դրանցից երեքը՝
 ժառանգության կարևորության խթանում,
 միասնական մոտեցումների աջակցում,
 հանրային բանավեճի ներմուծում և բնակիչներին որոշումների կայացման գործընթացում
անմիջական մասնակցության ապահովում։
7.2.2

Գյումրու պատմական ժառանգության կարևորության խթանման գործնթացի
անհրաժեշտության հիմնավորում:
Գյումրու բնակիչների արժեքային համակարգում պատմական ժառանգությունը կարևորագույն տեղ է
գրավում: Գյումրեցիներն իրենք իրենց կամ բնակավայրը նկարագրելիս մեծ հաճույքով հղումներ են
կատարում իրենց քաղաքի ճարտարապետական արժանիքներին, գյումրեցուն բնորոշ բնավորությանն,
կենցաղին, սովորույթներին: Հայաստանցիները Գյումրին անվանում են հայրաքաղաք, արհեստների և
արվեստի քաղաք:
Այս պատկերացումները կառուցվել են ոչ միայն քաղաքի 19-ից 20-րդ դարասկզբում քաղաքային
միջավայրի և ապրելակերպի ձևավորման յուրահատուկ՝ «ալեքսանդրապոլյան»
ավանդույթների, այլև խորհրդային շրջանում հիմնադրված (գործել է 1980-ից մինչև 1988 թվականը)
«Կումայրի արգելոց թանգարանի» գոյության շնորհիվ: Նպատակ ունենալով պահպանել քաղաքի
պատմական արժեք հանդիսացող բնակելի և հասարակական կառույցները և քաղաքի հոգևոր և
տնտեսական զարգացման համար դրանք ծառայեցնելը, «Կումայրի արգելոց թանգարանը»
իրականացնում էր գիտահետազոտական, կառուցապատման և ռեստավրացիոն աշխատանքներ,
փաստորեն, հանդիսանալով
արգելոց թանգարանի տարածքում կատարվող քաղաքաշինական,
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հուշարձանների պահպանության, բնակարանային, տրանսպորտային և այլ գործընթացները
համակարգող և կառավարող մարմին:
Չնայած այս հանգամանքին՝ ներկա դրությամբ Գյումրու ժառանգության արժեւորումը բնակչության
կողմից մնում է լուրջ խնդիր, քանի որ այդ ուղղությամբ կատարվող գործողությունները խիստ
սահմանափակ են և անբավարար: Այդ թեման չի ներառված պատանեկան և երիտասարդական ֆորմալ և
ոչ ֆորմալ կրթության ծրագրերում, այն հազվադեպ է դառնում հեռուստատեսային և մամուլի
լուսաբանման առարկա, արժեքավոր շինությունները և դրանց շուրջ եղած պատմական հուշերը մնում են
բնակչության
համար
անհասանելի,
քաղաքին
վերաբերող
գիտական
և
հանրամատչելի
հրատարակումները քիչ են և երբեմն հակասական:
Քանի որ Գյումրու պատմական օբյեկտների մեծամասնությունը գտնվում է վատ և ծայրահեղ վատ
վիճակում, մարդկանց պատկերացումներում դրանք դարձել են անհարմարության և հնացվածության
խորհրդանիշ:
Վերջին տարիներին մի քանի հուշարձան շենքերի անհիմն քանդման և կամայականորեն ձևափոխման
մի քանի դեպքերի պատճառով մարդկանց մոտ խորացել են հոռետեսական տեսակետները քաղաքի
պատմական դեմքը պահպանելու հետ կապված:
Այսպիսով, բնակչության մոտ ձևավորվում է ժառանգության արժեւորման մի կողմից
գերզգացմունքային և ոչ հավասարակշռված մոտեցում, իսկ մյուս կողմից ժառանգության
պահպանության անհրաժեշտությունը կարող է ընդհանրապես կասկածի տակ վերցվել:
7.2.3 Միասնական մոտեցումների աջակցում
Գյումրիում գործող կառույցներից ուղղակիորեն ժառանգության ոլորտին են առնչվում.
 հսկող և կանոնակարգող գործառույթներով՝ վարչական մարմիններ (պետական, տարածքային
կառավարման կառույցների տեղական ստորաբաժանումներ, Գյումրու համայնքապետարան,
համայնքապետարանի «Կումայրի արգելոց-թանգարան» առանձին ստորաբաժանում)
 հետազոտության
գործառույթներով՝
ակադեմիական
(Շիրակի
հայագիտական
հետազոտությունների կենտրոն), հասարակական (Քաղաքային ուսումնասիրությունների
կենտրոն), կրթական (Գյումրու պետական մանկավարժական համալսարան ), թանգարանային
(Շիրակի ազգագրական թանգարան, Քաղաքային կենցաղի և ճարտարապետության թանգարան)
և այլ կառույցներ
 ներդնող
կառույցներ՝
անհատներ
և
տեղական
կազմակերպություններ,
Գյումրու
համայնքապետարան։
Գյումրիից դուրս գտնվող կառույցներից կարելի է նշել.
 հսկող և կանոնակարգող գործառույթներով (այդ թվում տարածական պլանավորման և այլ
ոլորտային կառավարում )՝ վարչական (պետական, տարածքային կառավարման) մարմիններ:
 հետազոտության
գործառույթներով՝ ակադեմիական, հասարակական, կրթական ,
թանգարանային կառույցներ, այդ թվում ՀՀ Գիտությունների ակադեմիայի կառույցները, «ՀՀ
Ազգային արխիվը», «Ճարտարապետության եւ շինարարության Հայաստանի ազգային
համալսարանը», «Ճարտարպետության ազգային թանգարան-ինստիտուտը»
 ներդնող կառույցներ՝ Հայաստանի և օտարերկրյա անհատներ և կազմակերպություններ,
պետական մարմիններ և հիմնարկներ:
Քննության առնելով թվարկված կառույցների գործելակերպի առանձնահատկությունները՝ կարելի գալ
այն եզրակացության, որ դրանցից մեծամասնության մոտ բացակայում է մասնակցային և ինտեգրացված
կառավարման մոտեցումները, գործընկերային, այդ թվում հանրային - մասնավոր գործընկերության
մեխանիզմների կիրառումը:
Այսպիսով, Գյումրու ժառանգության պահպանման, վերահսկման և զարգացման, ինչպես նաև
հասարակության մտածելակերպը և գործելավոճը
(ինքնությունը)
ձևավորող կառույցների
գործունեության և ստացված արդյունքների փոխկապակցվածության ապահովումը դառնում է դժվարին
խնդիր:
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7.2.4

Հանրային բանավեճի ներմուծում և բնակիչներին որոշումների կայացման
գործընթացում անմիջական մասնակցության
Հայաստանի Հանրապետությունում գործող օրենսդրության համաձայն քաղաքաշինական ծրագրերի և
նախագծերի վերաբերյալ հասարակությունը պետք է լինի իրազեկված: Այս օրենքի շնորհիվ
բնակչությունը նախօրոք կարող է տեղեկանալ, թե ինչ փոփոխություններ են սպասվում քաղաքում:
Ներկա դրությամբ հասարակության իրազեկման գործընթացը իրականանում է սահմանափակ
դեպքերում, այն կատարվում է հիմնականում «խոշոր» կառույցների առիթով: Այսպիսով, կարելի է
եզրակացնել, որ հասարակության իրազեկման գործընթացը նոր է ձևավորվում Գյումրիում և դեռևս չի
դարձել մշակված, կանոնակարգված և մշտապես կիրառվող պրոցես:
Մյուս կողմից, սահմանափակվելով բնակչությանը ուղղակի «տեղյակ պահելու» տրամաբանությամբ,
չի ապահովվում հասարակության իրա կան մասնակցային դերակատարությունը քաղաքային
կառավարման մեջ:
7.2.5 Կենտրոնի կառուցվածքի հետ կապված առաջարկություններ
Ընդհանրացնելով վերոհիշյալ մտքերը, նշենք, որ առաջարկվող «Քաղաքային ժառանգության
կենտրոն»գործողությունը լիարժեք հիմնավորում է ստանում, եթե կենտրոնի ստեղծումը դիտարկում ենք
որպես քննարկված երեք հիմնախնդիրների կարգավորման միջոց:
Քննարկված հիմնախնդիրներից զատ կենտրոնի ստեղծումը կարող է նպաստել նաև Գյումրի քաղաքում
զբոսաշրջության զարգացմանը: Այս գործառույթը իրականացնելու համար կենտրոնի կազմում
անհրաժեշտ է ներառել չորս գործառնական միավոր, որոնցից են՝ «Ռեսուրսային կենտրոն»,
«Հանդիպումների գոտի», «Ստեղծագործական գոտի» «Տեղեկատվական կենտրոն» և « Գրադախանութ»
միավորները:
 Ռեսուրսային կենտրոն (180քմ օգտակար մակերես): Այստեղ կատարվում են տարբեր
ժամանակներում ստեղծված տպագիր, լուսանկարչական, շարժական և թվային ինֆորմացիայի
մշակման, թվայնացման, պահպանման և տարածման աշխատանքներ: Այս գործողության
շնորհիվ հնարավոր կլինի տեղեկատվական, գեղարվեստական և գիտական մեծածավալ նյութ
հավաքել
և
տրամադրել հետաքրքրված սուբյեկտներին:
Կարող
է
իրականացվել
համայնքապետարանի խարիսխային հարկում:

Հանդիպումների գոտի (320քմ օգտակար մակերես): Այն ծառայում է խմբային հանդիպումների և
քննարկումների համար: Դա հատուկ հարմարեցված ստուդիա է, որտեղ կարող են կազմակերպվել
հանրային հանդիպումներ: Տարածքը հարմարեցված է հեռուստատեսային և ռադիո եթեր
հեռարձակելու համար: Այստեղ կարող է տեղ գտնել նաև ցուցասրահ, որը պատմում է նախկինում
գործող և ժամանակակից արվեստի, մշակույթի, արհեստի, կրթության և ձեռնարկատիրական
(creative, սպասարկման, հյուրընկալման, հյուրասիրության և այլն) կառույցների մասին: Նշված
ցուցասրահում կարող է կազմակերպվել ցուցադրվող նյութի կամ մատուցվող ծառայության
վաճառք: Օրինակ՝ այստեղ կարող են ցուցադրվել Գյումրու (Ալեքսանդրապոլի) 19-րդ դարի
ոսկերչության նմուշները, որոնց հետ կցուցադրվեն Գյումրու տեխնոպարկի կողմից մշակվող
ոսկերչական իրերի դիզայնի եռաչափ մոդելավորման մեթոդները: Կամ կարող են ցուցադրվել
նույն պատմական ժամանակահատվածի խեցեգործության նմուշները և միաժամանակ
կազմակերպվի Գյումրիում գործող արդի խեցեգործության դպրոցների մնուշների վաճառքը: Այն
կարող է տրամադրվել նաև այլ օգտագործողների՝ կոնֆերանսներ անցկացնելու համար:
Առաջարկվում է իրականացնել այլ կառույցում:
 Ստեղծագործական գոտի (120 քմ օգտակար մակերես): Այն ծառայում է
քաղաքային
ժառանգության նորովի, ստեղծագործական մեկնաբանումների (տեքստային, գրաֆիկական,
վիդեո և մուլտիմեդիա ) նյութեր ստեղծելու համար: Մասամբ կարող է իրականացվել
համայնքապետարանի խարիսխային հարկում:
 Տեղեկատվական միավոր (120 քմ օգտակար մակերես) Այստեղ կարող է կուտակվել կենտրոնի
ուժերով հավաքված, մշակված և ստեղծված տեղեկատվությունը, որը կտրամադրվի արտերկրյա և
հանրապետության զբոսաշրջիկներին, քաղաքը գործնական կամ անձնական նպատակով
այցելողներին և
քաղաքի բնակիչներին ծառայություն մատուցման տեսքով: Կարող է
իրականացվել համայնքապետարանի խարիսխային հարկում:
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Գրադախանութ
(120քմ օգտակար մակերես) Սա թեմատիկ տպագրությունների (գրքեր,
բուկլետներ, քարտեղներ) ցուցադրման, օգտագործման և վաճառքի համար նախատեսնված
տարածք է: Առաջարկվում է իրականացնել այլ կառույցում:

7.2.6 Համագործակցություն
Կենտրոնի ստեղծման նպատակները կարող են դիտարկվել ինչպես քաղաքային կյանքի հոգևոր
հարստացման և ժառանգության կառավարման, այնպես էլ որպես շահավետության կառուցման
(տնտեսական) գործընթաց: Դրա ստեղծումը կարող է կայանալ արդյունավետ համագործակցության
կապերի (կառույցների) ստեղծման պայմաններում: Այս ծրագրում անհրաժեշտ է հնարավորինս հստակ
կառուցել շահագրգիռ կողմերի նպատակների համատեղման հասկացություն, նոր շահագրգիռ կողմերի
ներգրավման տարբեր մեխանիզմներ:
Քանի որ այն դառնում է Գյումրի քաղաքի խնդիրներով զբաղվող հանրային կառավարման
մարմինների, մասնավոր (բիզնես կամ բարեգործական հիմնադրամներ) և գիտա-կրթական կառույցների
և բնակչության, այդ թվում Կումայրի արգելոցի գոտում ապրող, գործող և ստեղծագործող մարդկանց
միջև կապող օղակ,
ուստի մեծ կարևորություն է ստանում դրա ստեղծման անհրաժեշտության
վերաբերյալ համընդհանուր պատկերացումների կառուցումը:
7.3 Խոցելիության/ռիսկի գնահատում
Տվյալ ծրագրի իրականացման ռիսկերը կարող են դիտարկվել վերջինիս իրականացման
տարբեր փուլերում:
Գաղափարի կառուցման փուլում հնարավոր է բավարար չափով չստացվի շահառուների մոտ
նախնական հետաքրքրվածության կառուցումը, շահառուների շահերի համատեղումը, կառավարման, այդ
թվում վարչական, տնտեսական և ֆինանսական մեխանիզմների ստեղծումը, սկսելու համար բավարար
նյութական ռեսուրսի կուտակումը:
Ծրագրի իրականացման փուլում առաջացած խնդիրների, նոր հանգամանքների հետ կապված
մասնակցող կողմերի համար հարթեցնող մեխանիզմների բացակայությունը, որոշում կայացնելու
իրավունքի չարաշահումը, շինարարության, նյութական և մարդկային ռեսուրսների կուտակման վատ
կառավարումը և այլ խնդիրներ:
Շահագործման ընթացքում՝ տարածքի շահագործման և ուղղակի նպատակային ծախսերի պակասի
առաջացում, ծրագրի ընթացքի և արդյունքների հետ կապված շահագրգիռ կողմերի մոտ առաջացած
տարաձայնություններ, այլ խնդիրներ:
7.4, 7.5 Տեխնիկական վիճակ և անհրաժեշտ վերանորոգման համառոտ նկարագիր
«Քաղաքային ժառանգության կենտրոն» ծրագրում նախատեսվում է կենտրոնը տեղադրել Գյումրու
քաղաքապետարանի խարսխային հարկում: Այս կառույցը իրականացվել է 2008-ից-2011 թվականներին
ՀՀ կառավարության և համայնքի ներդրումների հաշվին: Ներկա դրությամբ շենքի բոլոր երեք հարկերը
շահագործվում են: Նկուղային հարկի մի հատվածում տեղադրված են քաղաքապետարանի արխիվի 4 և
տեխնիկական 2 սենյակ: Հարկի 1700ք.մ. մակերեսից 1500-ը չի օգտագործվում: Հարկի սենյակների մեծ
մասը ունի բավարար լուսավորություն ապահովող պատուհաններ: Երեք կողմերից շենքը ապահովված է
մուտքերով:
Տարածքը նպատակային օգտագործելու համար անհրաժեշտ է կատարել ներքին պատերի տեղադրում,
սենյակների հարդարում և ինժեներական համակարգերի մոնտաժում: Գլխավոր մուտքը շեշտելու համար
կարիք կա կատարել փոքրածավալ արտաքին աշխատանքներ:
Տարածքի մաքուր բարձրությունը կազմում է 240սմ: Նման պարամետրերով շենքում կարող են
իրականացվել միայն այն գործառույթները, որոնց համար հնարավոր կլինի ապահովել համապատասխան
կլիմայական և սանիտարական պայմանները (առաջին հերթին օդափոխություն և լուսավորություն ):
Առաջարկվում է կենտրոնի գործառույթների մի հատվածը իրականացնել այլ կառույցում, որի
ծավալային և երկրաչափական հատկանիշները թույլ կտան ներառել լրացուցիչ գործառույթներ: COMUSծրագրի ձևաչափերը պահպանելու համար խիստ ցանկալի է, որ ընտրված շենքը լինի պատմական
հուշարձան:
Այսպիսով Ժառանգության կենտրոնի ստեղծման գործընթացը կարող է իրականացվել երկու փուլով՝
մեկնարկային, որը կիրականանա համայնքապետարանի շենքում և հիմնական, որը կիրականանա այդ
նպատակի համար ընտրված որևէ պատմական շենքում:
13

Եթե հաշվի առնենք, որ այս դեպքում ապահովվում են ընթացքում ուղղումներ և կարգավորումներ
մտցնելու լրացուցիչ հնարավորությունները, անհրաժեշտ ֆինանսական հոսքերի լարվածության
իջեցումները,
զարգացվող կառուցվածքային (ինստիտուցիոնալ)
և ֆիզիկական տարրերի
ներդաշնակությունը և փոխկապակցված ընթացքները, ապա Կենտրոնի ստեղծման երկփուլային
գործընթացը դառնում է արդարացված և դիտարկվում է որպես առավելություն:
7.6 Սոցիալական կիրառումների և կայուն զարգացման հնարավորությունները:
Ծրագիրը պարունակում է մեծ սոցիալական չափանիշ: Այն ենթադրում է աննախադեպ
համագործակցության կառուցում հանրային և մասնավոր հատվածերի միջև: Կենտրոնի ստեղծումը
կնպաստի բազմաթիվ կողմերի շահերի և առաքելությունների համադրմանը և փոխշահավետ
գործողությունների իրականացմանը: Կենտրոնի որոշ միավորները (Ստեղծագործական գոտին ,
Տեղեկատվական կենտրոնը և Գրադախանութը) աշխատում են շահույթ առաջացնելու սկզբունքով և
կարողանում են ծածկել կենտրոնի ծախսերը:
7.7 Ֆինանսներ
Կենտրոնին անհրաժեշտ օգտակար մակերեսը կազմում է 480 իսկ ընդհանուրը՝ 650 քառակուսի մետր:
Նմանատիպ օբյեկտների մեկ քառակուսի մետր շին. աշխատանքների միջին արժեքը կազմում է 159
հազար դրամ (300 եվրո)(): Կենտրոնի նախնական կահավորման համար անհրաժեշտ է 10 մլն. 600հազար
դրամ (20հազ. Եվրո): Հետազոտական և նախագծային աշխատանքները կկազմեն 5 մլն.300հազար դրամ
(10հազ.
Եվրո):
Կազմակերպչական,
այդ
թվում
ինֆորմացիոն
ապահովման,
հանրային
հարաբերությունների և կազմակերպչական ծախսերը՝5 մլն.300հազար դրամ (10հազ. Եվրո): Այսպիսով,
կառույցի կայացման համար անհրաժեշտ գումարը կազմում է 124մլն. 550 հազ դրամ (235 հազ.եվրո):
7.8 Կառավարում
Կենտրոնը պետք է ունենա մասնակցային կառավարման սկզբունք: Այն պետք է ունենա
հիմնադիրների կողմից համաձայնեցված առաքելություն, կառուցվածք, կառավարման և հաշվետվության
համակարգ: Պատասխանատվությունները և գործառույթները պետք է բաշխվեն համապատասխան
ներդրումային (ֆինանսական ներդրման չափի և կատարված աշխատանքի քանակի) պրոֆիլի:
Հաջողության հասնելու համար խիստ անհրաժեշտ է ստեղծել թափանցելիություն ապահովող և
հեղինակություն վայելող կառույց:
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8. Փաստաթղթավորում
ՆՏԳ

կազմում

ներկայացվում

են

գոյություն

ունեցող

իրավիճակի

սխեմատիկ

պլան,

բացատրություններով լուսանկարներ:
«Քաղաքային

ժառանգության կենտրոն

»

ծրագրի նպատակի, արդյունքների և մյուս

բաղադիրչների վերլուծությունը ցույց տվեց, որ վերջինիս իրականացումը մեծ ազդեցություն կարող է
ունենալ Գյումրի քաղաքի պատմական և մշակութային ժառանգության պահպանման և զարգացման
գործում:
Նմանատիպ ծրագրի արդյունքները կարող են շոշափելի դառնալ ոչ միայն դրա իրականացման
ընթացքում կամ անմիջապես ստեղծման առաջին իսկ քայլերից հետո, այլև երկարաժամկետ
հեռանկարում: Նման կառույցը կարող է կտրուկ փոխել ոչ միայն պատմական միջուկի, այլև ամբողջ
բնակավայրի կերպարը, գրավչությունն ու մրցունակությունը:
Հաշվի առնելով ֆինանսական ներդրումների և սպասվելիք արդյունքների հարաբերակցությունը՝ այն
անկասկած կարելի է համարել բարձր նպատակահարմարություն ունեցող նախաձեռնություն:
Ելակետային պլանում շարադրված մտքերից և գաղափարներից մի քանիսը առաջարկում ենք
վերանայել, իսկ որոշները ենթարկել հատուկ ուշադրության: Այդ թվում՝կառույցի առաքելություն հետ
կապված պետք է խուսափել գոյություն ունեցող պետական և ոչ պետական կառույցների գործառույթների
կրկնումից (ԵՊ-ում թվարկված որոշ գործառույթներ հանդիսանում են գործող կառույցների
գործառույթների կրկնություն, իսկ ոմանք ենթադրում են գործառույթներ, որոնք գերազանցում են
կենտրոնի գործունեության տեղական բնույթը):
Ինչպես առաքելությունը, այնպես էլ անվանմումը (ԵՊ-ում այն նշված է ՝ Ճարտարապետության
թանգարան-ինստիտուտ) պետք է ունենա հասկանալի, առաքելության և վայրի հետ հնարավորինս
կապակցված հնչեղություն. օրինակ՝ այն կարող է լինել Գյումրու քաղաքային ժառանգության կենտրոն:
Բավականին ճիշտ է ընտրված տարածքը. այն գտնվում է քաղաքապետարանի տիրույթում և ստանում
է համապատասխան հեղինակության. արդեն իսկ այդ փաստի շնորհիվ (նույն ձևով հաջողության դեպքում
կառույցի հեղինակությունը կարող է նպաստել քաղաքապետարանի՝ որպես համայնքային կենտրոնի
հեղինակության բարձրացմանը): Կենտրոնը տեղակայվում է Կումայրի արգելոցի միջնամասում (այն
հանդիսանում է նաև համաքաղաքային կենտրոնի միջուկը), կենտրոնական հրապարակի վրա:
Նախնական շրջանում ենթադրվող ծախսերի մի մասը կարող է ծածկվել Տարածքային զարգացման
կառավարման եւ զարգացման, Մշակույթի նախարարությունների, Քաղաքաշինության պետական
կոմիտեի և համայնքապետարանի կողմից տրվող դոտացիոն օգնություն շնորհիվ, իսկ հետագայում այն
կարող է հասնել լրիվ ինքնաֆինանսավորման:
Կառույցը իրականացնելու ընթացքում շատ կարևոր կլինի մասնավոր հիմնադրամների,
համաշխարհային մասնագիտական, հումանիտար և զարգացման կառույցների և այլ պետությունների
հետ սերտ համագործակցության ապահովումը:
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Նկ 1. Առաջարկվող օբյեկտների տեղադիրքը
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No

Հասցե

1

Գորկու 30

Օգտագործվող
անվանումը

Գյումրի ռեստորան

2

Ռիժկովի 6

3

Վարպետաց
119 (նաեւ
Շահումյան
119)

ՙՙ՚Կտորմը երկինքՙՙ
Ֆիլմում
նկարահանված տունը

Աբովյան 135

Արվեստի
աշխատողների տուն,
ԶԱԳՍի շենք և
Դեղատուն

4

Լոդկա շենք

Նախնական
օգտագործու
մը

Ներկայիս
օգտագործու
մը

Սեփական
ատեր

4.946

ռեստորան,
բնակելի

չի
օգտագործվում

մասնավոր,
Գյումրու
համայնք

4.801

բնակելի,
հասարակական

Շիրակի թեմի
առաջնորդարա
ն, բնակելի,
հասարակական

Մայր Աթոռ
Սբ.
Էջմիածին,
մասնավոր

բնակելի

մեծ մասը չի
օգտագործվում

մասնավոր

Ժող. տուն,
դեղատուն,
ԶԱԳՍ և
Արվեստի
աշխատողների
տուն

Օգտագործվում է միայն
դեղատան
հատվածը

մասնավոր

4.3

4.468

4.357

բնակելի

բնակելի

Մայր Աթոռ
Սբ.
Էջմիածին,
Գյումրու
համայնք,
մասնավոր

4.42

հասարակակա
ն, բնակելի

բնակելի
հատվածը
օգտագործվում է

մասնավոր

չկա

բնակելի

կառույցը
ավիրված է, չի
օգտագործվում

չճշտված

4.868

եկեղեցի,
հետագայում
բնակելի

բնակելի

չճշտված

Քյալ Դավիթենց
Մկրտիչի տունը

4.331

բնակելի

ժամանակավոր
չի օգտագործվում

մասնավոր

Աճեմյան 15

Յուզբաշովենց տներ

4.426

բնակելի

Օգտագործվում է

մասնավոր,
Գյումրու
համայնք

Ռուսթավելու
34

Բնակելի տուն

4.287

բնակելի տուն

մասամբ
բնակեցված

մասնավոր

Աբովյան 252,
254

Տիգրաննովենց տուն

6

Աբովյան 139

Ռուսական
գրախանութ

7

Շահումյան
131-ի
հարևանությամբ

8

Հակոբյան
115

Հայ կաթոլիկ եկեղեցի
(Ֆռանկների ժամ)

9

Տերյան 83
(Աբովյան
163)

10

11

5

Հուշարձ
անի
պետ
ցուցիչ

Նկ 2. Կենտրոնի տարածքի առաջարկվող շինությունների ցանկ
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Նկ 3. Գյումրու համայնքապետարանի առաջարկվող տարածքը
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Նկ 4. Տարածքը դիտված Վարդանանց հրապարակից

Նկ 5. Տարածքի մուտքը դիտված Վարդանանց հրապարակից
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Նկ 6. Տարածքի մուտքը քաղաքապետարանի շենքից

Նկ 7. Տարածքի ներքին տարածությունը
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Նկ 8. Տարածքի ներքին տարածությունը
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