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Ո՞Վ ԵՆՔ ՄԵՆՔ
Ընկերություն, որի նպատակն է գտնել Գյումրի 
քաղաքի զարգացմանը միտված այլընտրանքային 
մոտեցումներ, ինչպես նաև կառուցել քաղաքա-
շինական և ճարտարապետական հայեցակետ՝ հիմք 
ընդունելով համագործակցությունն ու փորձարա-

րությունը։ 

Հյուգո ԴԱԳԻՅՈՆ / Hugo DAGUILLON
մասնագիտական փորձ է կուտակել` աշխատելով 
ճարտարաշինության ոլորտի մասնագետների 
հետ և զբաղվելով գիտական գործունեությամբ, 
համաձայն որի անկում ապրող քաղաքների համար 
կարելի է գտնել լուծումներ գլոբալ զարգացման 
համատեքստում առանց նախապես սահմանված 

ծրագրի: 

hugo.daguillon@gmail.com
+33(0) 6 59 30 76 79 (FRA)
+374(0) 95 70 52 48 (ARM) 

Թոմա ՏՐՈՆՎԻԼ / Thomas TRONVILLE
աշխատել է անցումային քաղաքաշինության և 
քաղաքային լանդշաֆտի ոլորտներում, կյանքի 
է կոչել միկրոճարտարապետական ծրագրեր 
արվեստագետների համար, իրականացրել է քա-
ղաքաշինական կոնցեպտուալ խաղեր բնակիչների 
հետ՝ ցանկանալով ձևավորել նոր մոտոցումներ 

ապագայի քաղաքի կառուցման վերաբերյալ։

thomas.tronville@gmail.com
+33(0) 7 86 09 45 11 (FRA)
+374(0) 95 84 81 67 (ARM)

Աննա ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ / Anna MANUKYAN
ԵՊԼՀ հայցորդ, թարգմանիչ, աշխատել է Երևանի 
քաղաքապետարանում՝ ներգրավված լինելով ապա-
կենտրոնացված համագործակցության ծրագրերում։

a.m.manoukian@gmail.com
+374(0) 91 59 63 87

ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ
up.gyumri@gmail.com
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Գյումրին այսօր խորապես փոփոխվում է։ 

Ապագա զարգացումները իրականացվել 
առանց քաղաքի ինքնությունը պահպա-
նելու, որը բնակչության, նրա մշակույթի, 
պատմության և ժառանգության հան-
րագումարն է։ 

Մենք կարծում ենք, որ քաղաքային 
միջավայրի կառուցումը չի կարող կախված 
լինել մեկ անձից կամ մեկ խմբից, այն 
բոլորիս գործն է, ընդհանուր ծրագիր։

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Սեպտեմբեր-Նոյեմբեր 2019 
Հայաստանում և Ֆրանսիայում  

նախագծի ներկայացում 

Մայիս 2020 
Վերագործարկման աշխատանոցի 

բացում

2020-ից ի վեր 
Վերագործարկվող նյութերի

փորձարկումներ, ինտերակտիվ
միջոցառումներ

ՎԵՐԱԳՈՐԾԱՐԿԵՆՔ 

ՔԱՂԱՔԸ

Քաղաքը սկզբունքորեն ունի մեծաքանակ 
նյութական միջոցներ։

Լքված շինություններ, պահեստներ, 
շինհրապարակներում գոյացող աղբ, ավե-
րակներ, թափոններ, այս ամենը կարելի է 
ընդգրկել ռազմավարական կառավարման 
գործընթացում, որի նպատակն է բարե-
լավել առկա ռեսուրսների օգտագործումը 
և նվազեցնել մարդու վնասակար ազդե-
ցությունը բնության վրա։ 

Գյումրիի քաղաքաշինական գործընթաց-
ներում տնտեսական առումով նպատակա-
հարմար է իրականացնել գոյություն 
ունեցող միջոցների հետևողական վերա-
գործարկում։

ԴՐԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ

1. երկարացնել նյութերի կյանքը
2. ստեղծել տեղական տնտեսություն
3. խթանել արհեստները
4. ստեղծել աշխատատեղեր շրջաններում
5. նպաստել գնողունակությանը

ՎԵՐԱԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ 

ԱՇԽԱՏԱՆՈՑ

Գյումրիում առկա ռեսուրսները վերաօգ-
տագործելու այս նախագիծն ունի 3 
հենասյուն.

1
Համատեղ ստեղծված և կառուցված արհես-
տանոց, որտեղ կպահվեն քաղաքի տարածքում 
հավաքված շինանյութը, վերանորոգման 
արհեստանոց, փորձարկման արհեստանոց 
1։1 մասշտաբով, վերականգնված միավորների 
վերաբաշխման հանրամատչելի տարածք, 
ինչպես նաև հեռանկարում նախատեսվող 
լսարաններ և ցուցասրահներ։ 

2
Բազմաֆունկցիոնալ առցանց հարթակ, 
այս նախագծով հետաքրքրված մասնա-
գետների և մասնավոր անձանց ցանցի 
ստեղծում, քաղաքի ռեսուրսների ինտեր-
ակտիվ քարտեզ, առկա նյութերի գույ-
քագրում, վերագործարկման ենթակա 
նյութերի վերաբերյալ բացատրական 
նշումներ և այլն, 

3 
Տարաբնույթ միջոցառումներ, որոնք թույլ 
կտան կրթել, հետաքրքրել և իրազեկել 
հանրությանը չշահագործվող նյութերի 
վերագործարկման, բնապահպանության, 
շրջանաձև տնտեսության վերաբերյալ, 
ինչպես նաև փորձարկել, համատեղ 
կառուցել և միասին խորհել Գյումրի քաղաքի 
ապագայի և այն հնարավորությունների 
մասին, որն ընձեռում է շինարարության 
ոլորտում նյութերի վերագործարկումը։

Աշխատանքային 
թիմի ստեղծում 

Այս աշխատանոցի առաջնային 
նպատակն է զարգացնել կոլեկտիվ 
մտածողություն՝ ընձեռելով քաղաքի 
բնակիչներին և մասնագետներին 
հանդիպելու, մտքեր փոխանակելու, 
իրենց փորձով կիսվելու և շինարա-
րական նոր տեխնոլոգիաներ յուրաց-
նելու հնարավորություն։

Ներդրումների 
որոնում 

Ի՞ՆՉ ԵՆՔ ՄՏԱԾՈՒՄ


