
ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետ Տրդատ Սարգսյանը ՌԴ Արխանգելսկի մարզ կատարած 

աշխատանքային այցի շրջանակներում հանդիպել է մարզի ղեկավար Իգոր Օռլովի 

հետ  

                  

    

 

Պոմորիեն և Վայոց ձորը. Համագործակցության նոր հորիզոններ 

Մարտի 18, 15:18 Արխանգեսկ միջազգային հարաբերությունների 

տնտեսագիտության ընկերություն 

Արխանգելսկի մարզպետ Իգոր Օռլովը և ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետ Տրդատ 

Սարգսյանը քննարկեցին հետագա համագործակցության զարգացուման 

հեռանկարները: Հայկական մարզի ղեկավարն այդ պաշտոնում առաջին անգամ 

պաշտոնական այց կատարեց Արխանգելսկի մարզ երկկողմանի 

հարաբերությունները ամրապնդելու նպատակով, որոնց սկիզբը դրվել էր Վայոց ձորի 

նախկին մարզպետների կողմից: 

Հանդիպանն իրենց մասնակցությունն ունեցան Վայոց ձորի պատվիրակության 

ներկայացուցիչներ, մարզային իշխանության ներկայացուցիչներ, <Արխանգելսկի և 

Վայոց ձորի մարզերի համագործակցության միություն> ոչ առևտրային 

կազմակերպության անդամներ:  

Իգոր Օռլով. <Մեր նպատակն է բացել նոր հորիզոններ մեր երկրների համար> 

- Մեզ մոտ ձևավորվել է ամուր գործընկերային և ընկերական հարաբերություններ՝ 

համաձայնեցված և հստակ գործողություններով պլանավորված 

համագործակցությամբ: Մեր նպատակն է բացել մեր երկրների միջև 

համագործակցության նոր եզրեր,- ընգծեց Իգոր Օռլովը 



Վայոց ձորի մարզպետ Տրդատ Սարգսյանը նշեց ոչ միայն երկու երկրների 

փոխհարաբերությունների կարևորության, այլ նաև մարզերի միջև ամուր 

փոխհարաբերության կարևորության մասին: 

- Վստահ եմ, որ մեր այցը նոր թափ կհաղորդի առևտրա-տնտեսական, հումանիտար 

և մշակութային կապերի զարգացմանը,- նշեց Տրդատ Սարգսյանը: 

Հիշեցնենք, որ Արխանգելսկի մարզը համագործակցում է Հայաստանի 

Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի մարզի հետ 2012 թ.-ից և հաջողությամբ 

իրականցնում է հստակ մջոցառումների պլանը, որը ստորագրվել է Ռուսաստանի և 

Հայաստանի կողմից: 

Համագործակցության հիմնական ուղղությունները առևտրատնտեսական, կրթական, 

երիտասարդության հետ վարվող քաղաքականության, մշակույթի և տուրիզմի 

որոտներն են : 

Արխանգելսկ և Ջերմուկ քաղաքների միջև 2018-ի ապրիլին ստորագրվել է որպես 

քույր քաղաքներ համագործակցելու մասին համաձայնագիր:  

-Տրդատ Սարգսյան,- <Արդեն ընտրվել է շինությունը և մշակվել է Երևանում 

Արխանգելսկի առևտրի տան կոնցեպտը >:  

Կարևոր է նաև Արխանգելսկ և Ջերմուկ քաղաքների համագործակցությունը: 

2018-ին երկկողմանի համագործակցության կարևոր արդյունք դարձավ՝ ոչ 

առևտրային կառույցը՝ <Արխանգելսկի և Վայոց ձորի մարզերի համագործակցության 

միությունը>: 

Ինչպես պատմեց կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Մամիկոն Գեկչյանը, 

գործունեության հիմնական ուղղություններից մեկը առևտրային տների հիմնումն է 

Հայաստանում և Արխանգելսկում: Դա թույլ կտա մեծացնել 

ապրանքաշրջանառությունը երկու երկրների միջև, ձեռք բերել գործընկերներ, 

ընդլայնել մարզերի միջև զբոսաշրջային և մշակութային կապերը: 

Հայկական առևտրի տունն արդեն սկսել է իր փորձնական աշխատանքները 

Արխանգելսկի մարզում: Այսօր Արխանգելսկի և Վայոց ձորի մարզպետների 

մասնակցությամբ կկայանա նրա պաշտոնական բացումը: 

Պլանավորվում է 2019թվականին Արխանգելսկի առևտրի տան բացումը Երևանում: 

Ըստ Տրդատ Սարգսյանի խոսքի՝ արդեն ընտրված է շինությունը և մշակված է 

առևտրի տան կոնցեպտը՝ գործնական հանդիպումների համար 

խորհրդակցությունների սրահով, Արխանգելի մարզի, նրա մշակույթի, 

ավանդույթների վերաբերյալ ցուցադրություններով և հյուսիսային խոհանոցը 

ներկայացնող ռեստորանով: 

Արխանգելսկի և Վայոց ձորի մարզերի համագործակցության փորձը հետաքրքրեց 

Կալինինգրադի մարզի ներկայացուցիչներին: Ինչպես նշեց հանդիպմանը ներկա 

Կալինինգրադի մարզի ազգային-մշակութային տարածքային միության գործադիր 

տնօրեն Կարեն Սուջյանը, Պոմորեի և Կալինինգրադի ջանքերի միավորման շնորհիվ 

Հայաստանի հետ համագործակցությունը կարող է նոր մակարդակի հասնել: 

Իգոր Օռլովը և Տրդատ Սարգսյանը քննարկեցին զբոսաշրջության զարգացման 

հարցեր, ինչպես նաև Պոմորեի և Հայաստանի գեղարվեստական խմբերի 

մասնակցությամբ մշակութային փոխայցերի կազմակերպմանը վերաբերող հարցեր:  



Արխանգելսկի մարզի ղեկավարն առաջարկեց՝ մտածել Հայաստանից Արխանգելսկ 

սովորելու եկած լավ առաջադիմությումբ ուսանողներին թոշակով խրախուսելու 

հնարավորության մասին: 

Վայոց ձորի պատվիրակության պաշտոնական այցի շրջանակներում պլանավորված 

է մասնակցություն՝ Արխանգելսկի մարզում Հայաստանի առևտրի տան բացմանը և 

այց՝ Հյուսիսային(Արկտիկական) դաշնային համալսարան, մշակութային ծրագրերի: 

Աղբյուրը՝ http://dvinanews.ru 

Поморье и Вайоц-Дзор: новые горизонты 
сотрудничества 
18 марта 15:18 Общество Экономика Межнациональные отношения Архангельск 

 

Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области/П. Кононов 

Вопросы развития дальнейшего сотрудничества обсудили на встрече 

губернаторы Архангельской области Игорь Орлов и Вайоц-Дзорской 

области Республики Армении Трдат Саргсян. Глава армянского марза 

впервые в новом статусе посетил Архангельскую область с 

официальным визитом с целью укрепления двусторонних отношений, 

заложенных его предшественниками. 

Во встрече приняли участие представители делегации Вайоц-Дзорской области, 

регионального правительства, автономной некоммерческой организации «Союз 

сотрудничества Архангельской и Вайоц-Дзорской областей», 

http://dvinanews.ru/all/2019-03-18
http://dvinanews.ru/all/2019-03-18
http://dvinanews.ru/society
http://dvinanews.ru/economics
http://dvinanews.ru/-/internation
http://dvinanews.ru/-/arkhangelsk


Корпорации 

Игорь Орлов: «Наша цель – открыть новые горизонты партнерства между нашими  

странами» развития Архангельской области, представительства МИД России в г. 

Архангельске. 

— У нас сложились прочные деловые и дружеские отношения, подкрепленные 

соглашением о сотрудничестве и планом конкретных действий. Наша цель – 

открыть новые горизонты партнерства между нашими странами, – подчеркнул 

Игорь Орлов. 

Губернатор Вайоц-Дзорской области Трдат Саргсян отметил важность укрепления 

не только международных, но и межрегиональных связей между двумя странами. 

— Уверен, что наш визит придаст новый импульс углублению торгово-

экономических, гуманитарных и культурных связей, – отметил Трдат Саргсян. 

Напомним, что Архангельская область сотрудничает с Республикой Армения и 

Вайоц-Дзорской областью с 2012 года, успешно реализуя планы конкретных 

мероприятий, которые были подписаны сторонами в числе первых регионов  

России и Армении. 



Основными направлениями сотрудничества являются развитие торгово-

экономических связей, образование, молодежная политика, культура и туризм. 

В апреле 2018 года было подписано побратимское 

соглашение 

Трдат Саргсян: «Уже выбрано здание и разработана концепция торгового дома  

Архангельской области в Ереване»  

о сотрудничестве между городами Архангельском и Джермуком. 

Важным результатом двустороннего взаимодействия стало учреждение в 2018 году 

некоммерческой организации «Союз сотрудничества Архангельской и Вайоц-

Дзорской областей». 

Как рассказал генеральный директор организации Мамикон Гекчян, одним из 

ключевых направлений ее деятельности стало создание торговых домов Армении 

и Архангельской области. Это позволит увеличить товарооборот между двумя 

странами, найти деловых партнеров, расширить туристические и культурные связи 

между регионами. 

Торговый дом Армении в Архангельске уже начал работу в тестовом режиме. 

Сегодня состоится его официальное открытие с участием губернаторов 

Архангельской и Вайоц-Дзорской областей. 



В 2019 году планируется и открытие торгового дома Архангельской области в 

Ереване. По словам Трдата Саргсяна, уже выбрано здание и разработана 

концепция торгового дома с конференц-залом для деловых встреч, экспозицией 

об Архангельской области, ее культуре и традиционных ремеслах и рестораном 

северной кухни. 

Опыт межрегионального взаимодействия Архангельской и Вайоц-Дзорской 

областей заинтересовал представителей Калининградской области. Как отметил 

присутствовавший на встрече исполнительный директор автономной 

региональной национально-культурной автономии Калининградской области 

Карен Суджян, при объединении усилий Поморья и Калининградской области 

межрегиональное сотрудничество с Арменией может выйти на новый уровень. 

Игорь Орлов и Трдат Саргсян обсудили вопросы развития событийного туризма и 

расширения культурного обмена между регионами с участием творческих 

коллективов Поморья и Армении. Глава Архангельской области также предложил 

продумать меры стипендиального поощрения лучших студентов из Армении, 

приезжающих на учебу в Архангельск. 

В рамках официального визита делегации Вайоц-Дзорской области в Архангельск 

запланировано участие в открытии торгового дома Армении в Архангельской 

области, посещение Северного (Арктического) федерального университета, 

культурная программа. 

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области 

Արխանգելսկում տեղի ունեցավ <Հայաստանի տան> բացումը 

 



Հայաստանի պատառիկը՝ Արխանգելսկի սրտում,- գրում են ՌԴ Արխանգեսկի մարզի 

պաշտոնական լրատվական մեկնաբանություններում: 

Արխանգելսկում կայացավ <Հայաստանի տան> բացումը: Միջոցառմանը 

մասնակցություն են ունեցել Արխանգելսկի նահանգապետ Իգոր Օռլովը, Վայոց ձորի 

մարզպետ Տրդատ Սարգսյանը, Արխանգելսկ քաղաքի քաղաքային մարմնի ղեկավար 

Իգոր Գոձիշը, շրջանի ու քաղաքի պատգամավորական կորպուսի 

ներկայացուցիչներ: 

Առևտրի տան հիմնական տարածքը զբաղեցված է հայկական արտադրողների 

ապրանքներով: Այստեղ առկա է թարմ ու կոնսերվատիվ մթերքներ, չորամրգեր ու 

բնական հյութեր, ըմպելիքներ, սոուսներ ու բուրավետ թեյեր: Ոչ մեծ դահլիճում 

ծրագրվում է նաև գործարար հանդիպումներ անցկացնել` գործընկերային կապերը 

ընդլայնելու և հետաքրքրված թիմակիցներ ներգրավելու նպատակով, ներկայացնել 

Հայաստանի մշակութային ու զբոսաշրջային ներուժը, անցկացնել տարատեսակ 

միջոցառումներ: 

Ինչպես պատմում է <Արխանգելսկի ու Վայոց ձորի մարզի համագործակցության 

միություն> ոչ կոմերցիոն կազմակերպության տնօրեն Մամիկոն Գեկչյանը, 

Արխանգելսկում <Հայաստանի տունը> արդեն մի քանի օր է, ինչ աշխատում է 

թեստային ռեժիմում, բայց հայկական ապրանքների նկատմամբ արխանգելսկցիների 

հետաքրքրվածությունը մեծ է այնքան, որ շատերը երկրորդ անգամ են հաճախում: 

<Ներկայումս Արխանգելսկի յուրաքանչյուր բնակչի հնարավորություն է ստեղծվում 

լինել Հայաստանում: Այստեղ, առևտրի տանը, առկա է Հայաստանի ոգին: Շատ եմ 

ցանկանում, որ մեր համագործակցությունը թևակոխի դեպի նոր նախագծեր ու 

մտահաղացումներ>,- ասել է Արխանգելսկի նահանգապետ Իգոր Օռլովը: 

Արխանգելսկում Հայաստանի առևտրի տան բացումը Արխանգելսկի ու Վայոց ձորի 

մարզի երկկողմ համագործակցություն գործնական քայլերից մեկն է` ամրագրված 

համագործակցությունն ու գործողությունների հստակ ռազմավարությունը: 

Նախագիծը կյանքի է կոչվել Արխանգելսկի ու Վայոց ձորի մարզի 

համագործակցության միության» կողմից` 2018 թվականին: Նրա հիմնադիրներն են 

<Արխանգելսկի մարզի զարգացում> կորպորացիան, <Ռուսաստանում հայերի 

միությունն> ու <Ջերմուկի սոցիալ-տնտեսական զարգացման> հիմնադրամը: 

Ինչպես ասել է Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզպետ Տրդատ 

Սարգսյանը, հոկտեմբերի 19-ին արդեն ծրագրվում է Երևանում <Արխանգելսկի 

տան> բացումը: Արդեն ընտրվել է շինությունը, նախագծվել է առևտրի տունը 

հյուսիսային ոճով կահավորելու նախագիծը, առևտրային ու խորհրդակցությունների 

սենյակներով` որը կբացահայտի Արխանգելսկի մշակույթն ու ավանդույթները` 

ավանդական խոհանոցի հետ համատեղ: 

<Միջմարզային նախագծերը շարունակական բնույթ են կրելու: Մենք ծրագրում ենք 

դեպի Ջերմուկ տուրիզմը զարգացնել. ինչպես բուժական, այնպես էլ հանգստի 

նպատակով>,- ասել է Վայոց ձորի մարզպետ Տրդատ Սարգսյանը: 



Երկկողմ համաձայնությամբ նախատեսվում է Արխանգելսկի շրջանի 

տուրօպերատորների համար կազմակերպել ինֆորմացիոն շրջագայություն դեպի 

Հայաստան, իսկ 2019 թվականի աշնանը՝ գործարար շրջանակների 

ներկայացուցիչների բիզնես այց Հայաստան, որին կհրավիրվեն նաև Պոմորյայի 

ստեղծագործ կոլեկտիվները։ 

Աղբյուրը՝ http://dvinanews.ru 

Кусочек Армении – в самом сердце 

Архангельска 

18марта Архангельск Международные связи 

 

В торговом доме представлена продукция товаропроизводителей Армении. Фото 

пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области/ П.Кононов. 
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В Архангельске состоялось открытие торгового дома Армении. Участие в 

церемонии приняли губернаторы Архангельской и Вайоц-Дзорской 

областей Игорь Орлов и Трдат Саргсян, глава муниципального 

образования «Город Архангельск» Игорь Годзиш, представители 

депутатского корпуса региона и города.  

Основное пространство торгового дома отведено под товары армянских 

производителей. Здесь представлены свежая и консервированная плодово- 



овощная продукция, сухофрукты и орехи, натуральные соки и напитки, сыры, 

мясные продукты, специи, соусы, ароматные чаи. В небольшом зале будет 

организована выставка-продажа ювелирных изделий. В конференц-зале 

планируется проводить бизнес-встречи для расширения деловых контактов и 

поиска заинтересованных партнёров, презентацию культурного и туристического 

потенциала Армении, различные мероприятия.  

Как рассказал генеральный директор некоммерческой организации «Союз 

сотрудничества Архангельской и Вайоц-Дзорской областей» Мамикон Гекчян, 

торговый дом Армении в Архангельске работает в тестовом режиме уже несколько 

дней, но интерес к армянской продукции у архангелогородцев настолько велик, 

что уже дважды пришлось пополнять  ассортимент.  

– Сейчас каждому жителю Архангельской области открывается возможность 

побывать в Армении. Здесь, в торговом доме, присутствует дух Армении. Очень 

хочется, чтобы наше сотрудничество насыщалось новыми проектами и идеями,  

– отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.  

Открытие торгового дома Армении в Архангельске – один из практических шагов 

двустороннего партнёрства Архангельской и Вайоц- Дзорской областей, 

подкрепленного соглашением о сотрудничестве и планом конкретных действий. 

Проект реализован некоммерческой организацией «Союз сотрудничества 

Архангельской и Вайоц-Дзорской областей», созданной в 2018 году. Ее учредители 

–  АО «Корпорация развития Архангельской области», Архангельское 

региональное отделение ООО «Союз армян России» и «Фонд содействия 

социально-экономического развитию города Джермук».  

Как рассказал губернатор Вайоц-Дзорской области Республики Армения Трдат 

Саргсян, осенью 2019 года планируется открытие торгового дома Архангельской 

области в Ереване. Уже выбрано здание, разработана концепция торгового дома с 

оформлением интерьера в северном стиле, с торговым и конференц-залами, 

экспозицией, рассказывающей о культуре и традициях Архангельской области, и 

рестораном северной кухни. 

– Межрегиональные проекты будут продолжены. Мы рассчитываем развивать 

туризм, как оздоровительный, с посещением города Джермука – знаменитой 

армянской здравницы, так и событийный, – рассказал губернатор Вайоц-Дзорской 

области Трдат Саргсян.  

По договорённости сторон планируется организовать информационный тур для 

туроператоров Архангельской области в Армению, а осенью 2019 года – бизнес- 

миссию представителей деловых кругов в Армению с приглашением   творческих 

коллективов Поморья. 

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области 

 



Արխանգելսկում այս երեկո հանդիսավոր կերպով բացվել է <Հայաստանի տունը> 

 
Միջոցառմանը մասնակցել է Վայոց ձորի մարզի պաշտոնական պատվիրակությունը: Նրանց 

հետ մենք վաղուց ենք ընկերական կապի մեջ: 7 տարի առաջ համագործակցության հուշագիր 

է ստորագրվել և համատեղ նախագծերը միակը չեն: 

Կոնստանտին Բուշուև 

Հայաստանի հետ առաջին ծանոթության համար պարտադիր չէ հեռանալ Արխանգելսկից: 

Այստեղ, նահանգի մայրաքաղաքի ամենակենտրոնում բացվել է <Հայաստանի տունը>: 

Առևտրային առաքելությունից զատ, այնտեղ նաև ամրապնդվելու է Արխանգելսկի և Երևանի 

մշակութային ու տուրիստական կապերը: 

Հյուրերին դիմավորում են աղ ու հացով: Նման ավանդույթ կա նաև Հայաստանում: Այսօրվա 

օրը, առանց չափազանցության, անվանում են պատմական: Որպես հավաստում` 2012 թ. 

գրվածքով սիմվոլիկ հուշատախտակի բացումն է: Հենց այդ ժամանակ Արխանգելսկի ու 

Վայոց ձորի միջև կնքվեց համագործակցության հուշագիր: 

Հայաստանը պատրաստ է հյուսիսցիներին զարմացնել առատ մթերքներով, թեյով, 

քաղցրեղենով, չորամրգերով: 

Ամեն ինչ բերված է Հայաստանից , ամեն ինչ թարմ է 

<Հայաստանի տանը> ոչ միայն հյուրասիրում են, այլ նաև ծանոթացնում են երկրին: 

Արխանգելսկի քույր քաղաք համարվող Ջերմուկի քաղաքապետ Վարդան Հովհաննիսյանը 

մեզ հյուր է կանչում: 

Վարդան Հովհաննիսյան, Ջերմուկի քաղաքապետ, Հայաստան 

-Մեր քաղաքը ոչ այդքան մեծ, բայց հայտնի քաղաք է: Այն կուրոտային քաղաք է և կարելի է 

ասել համաշխարհային կուրորտ է: 

Բառացիորեն հաշված ամիսներ են մնում Հայաստանում Արխանգելսկի տան բացմանը: 

Հյուսիսային մշակույթի հետ կարելի է ծանոթանալ գրեթե Երևանի կենտրոնում: Այն իր 

դռները կբացի հոկտեմբերի սկզբին: Հայերը, այդ ժամանակ, նշում են գինու տոնը: 

Իգոր Օրլով, Արխանգլեսկի նահանգապետ -Մենք այսպիսի բիզնես ռազմավարություն 

ունենք. համատեղել բիզնեսն ու մշակույթը: Այնտեղ հրավիելու ենք ձեռնարկատերերին, 

քանի որ Արխանգելսկի տունը պետք է հագեցած լինի կոնկրետ մատակարարներով, 

գործընկերներով, նախագծերով: Եվ, իհարկե մեր զարմանալի արտիստները, այդ թվում 

Ռուսաստանի ազգային հյուսիսային երգչախումբը կգնա այնտեղ, որպեսզի զարդարի այդ 

տոնը: 

http://vdzor.mtad.am/files/n_pics/19522_b.jpg


Այնտեղ ոչ միայն ուրախ է լինելու, այլ նաև կարելի է համեղ սնվել: Արխանգելսկի տանը 

բացվելու է ռեստորան: Հայաստանի բնակիչները միշտ կարող են այնտեղ թարմ ձուկ, կաթ և 

ծովամթերքներ գնել: 

Տրդատ Սարգսյան, Վայոց ձորի մարզպետ, Հայաստան -Աշնանը Երևանում բացվելու է 

Արխանգելսկի տունը և ես վստահ եմ, որ Արխանգելսկի ոգին այնտեղ կլինի : Ով էլ որ գա 

Արխանգելսկի տուն` կհասկանա, թե որքան համեղ բաներ են պատրաստվում այնտեղ: 

Այսօր, պաշտոնական կողմերը քննարկել են նաև այլ կարևոր նախագծեր: Դրանցից մեկը` 

արխանգելսկյան ԲՈւՀ-երում օտարերկյա ուսանողների` արտոնյալ կերպով ուսանելու 

հնարավորությունն է: 

Կոնստանտին Բուշուև 

Աղբյուրը՝ https://www.pomorie.ru 

 

В столице Поморья этим вечером торжественно открыли Дом Армении 

18.03.2019 20:15НовостиЭкономика 

В церемонии участвовала официальная делегация Вайоц-Дзорской 

области. С ней у нас давние дружеские связи. 7 лет назад подписан 

договор о сотрудничестве. И совместный проект не единственный. 

Константин Бушуев: 

 

— Для первого знакомства с Арменией вовсе не обязательно уезжать из Архангельска. 
Здесь, в самом центре областной столицы открылся Дом Армении. Помимо торговой 
миссии, в нём будут заниматься укреплением культурных и туристических связей 
между Архангельском и Ереваном. 

 

Гостей встречают хлебом-солью. Такая традиция есть и в Армении. Сегодняшний день 
называют, без преувеличения, историческим. В подтверждение — открытие символичной 
доски со знаковой датой 2012 год. Именно тогда между Архангельской и Вайоц-Дзорской 
областями был подписан договор о сотрудничестве. 

 

— Армения готова удивлять северян гастрономическими эксклюзивами. Консервация, 
чай, сладости… Куда же без сухофруктов. 

 

— Всё привезено из Армении, всё свежее. 

 

В Доме Армении не только угощают, но и знакомят со страной. На площадке можно проводить 
бизнес-встречи, презентации туристских продуктов. Мэр города-побратима Архангельска — 
Джермука — зовёт в гости. 

 

https://www.pomorie.ru/
https://www.pomorie.ru/news/
https://www.pomorie.ru/news/


Вартан Оганесян, мэр г. Джермук, Армения: 

 

— У нас город не такой большой, но знаменитый город. Это всесоюзный курорт, курорт 
Джермук. Это сейчас, можно даже сказать, всемирный курорт, все знают. 

 

Буквально считанные месяцы остаются до открытия Дома Архангельска в Армении. 
Познакомиться с северной культурой можно будет почти в центре Еревана. Поморский дом 
распахнёт двери в начале октября. Армяне в это время отмечают праздник вина. 

 

Игорь Орлов, губернатор Архангельской области: 

 

— Мы соберём такую бизнес-миссию. Бизнес и культуру. Куда мы пригласим наших 
предпринимателей. Потому что Дом Архангельска должен сразу насытиться 
конкретными поставщиками, партнёрами, проектами. Ну и, соответственно, наших 
удивительных артистов. В том числе и Северный русский народный хор. Поедут туда 
для того, чтобы украсить вот этот большой праздник. 

 

Будет не только весело, но и вкусно. В Доме Архангельска откроется Поморский ресторан. 
Жители Армении всегда смогут найти там свежую рыбу, молоко, продукцию из водорослей. 

 

Трдат Саргсян, губернатор Вайоц-Дзорской области, Армения: 

 

— Осенью будет открыт Дом Архангельска в Ереване. И я уверен, что дух Архангельска 
будет там. И кто придёт в Дом Архангельска поймёт, как всё вкусно здесь. 

 

Сегодня на официальной встрече армянские и поморские партнёры обсудили и другие 
важные проекты. Один из них — возможность льготного обучения иностранных студентов 
в архангельских ВУЗах. 

 

Константин Бушуев 
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