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Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ   
 

ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ 
 ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 
«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 83-րդ հոդվածի           

3-րդ մասին համապատասխան՝  
Երևան քաղաքի ավագանին որոշում է՝ 
1. Ընդունել ի գիտություն Երևանի քաղաքապետի կողմից ներկայացված Երևանի 

զարգացման 2019 թվականի ծրագրի իրականացման վերաբերյալ հաշվետվությունը՝ 
համաձայն հավելվածի։ 

 
 
 
 

ԵՐԵՎԱՆԻ  ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ       Հ. ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ 



 
ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ 

 
«ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 

 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ»  ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ   
ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

Համաձայն «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 83-րդ հոդվածի 
3-րդ մասի՝ Երևանի զարգացման ծրագրի իրականացման վերաբերյալ քաղաքապետը 
հաշվետվություն է ներկայացնում Երևան քաղաքի ավագանուն: 

Երևանի զարգացման 2019 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվությունը կազմվել է 
Երևանի քաղաքապետի 05.04.2019թ. 1041-Ա որոշմամբ ընդունված ձևաչափով։  

Երևանի զարգացման 2019 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվությունը հիմնականում 
բաղկացած է հետևյալ ենթաբաժիններից՝ «Ծրագրի կամ միջոցառման անվանում», «Նախատեսված 
աշխատանքների նկարագիր», «Աշխատանքների իրականացման գործընթաց» և «Իրականացնող 
կազմակերպություն, կատարման ժամկետ»։ Հաշվետվության կառուցվածքում առանձին ներկայացված 
են քաղաքային տնտեսության ոլորտները և Երևանի վարչական շրջանները։  

Հաշվետվության մեջ մանրամասն ներկայացված են Երևանի զարգացման 2019 թվականի 
ծրագրով նախատեսված և իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ ծավալային և քանակական 
տվյալները։ 

Երևանի քաղաքային համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագրի և տարեկան բյուջեի 
կառավարման խորհրդի (այսուհետ՝ Խորհուրդ) 2020 թվականի փետրվարի 5-ի նիստի դրական 
եզրակացությամբ «Երևանի զարգացման 2019 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության 
մասին» Երևան քաղաքի ավագանու որոշման նախագիծը (այսուհետ՝ Նախագիծ) ներկայացվել է 
հանրային քննարկումների: Երևան քաղաքի ավագանու 2013 թվականի սեպտեմբերի 10-ի հ.45-Ն և 
Երևանի քաղաքապետի 2020 թվականի փետրվարի 5-ի հ.318-Ա որոշումների համաձայն՝ 2020 
թվականի փետրվարի 6-ից 21-ը ներառյալ կազմակերպվել են հանրային քննարկումներ՝ հանրային 
բաց լսումների եղանակով: Հանրային քննարկումների արդյունքներն ամփոփվել են 2020 թվականի 
փետրվարի 26-ին հրավիրված Խորհրդի նիստում: Խորհրդի անդամների կողմ քվեարկությամբ տրվել է 
դրական եզրակացություն՝ Նախագիծը սահմանված կարգով Երևան քաղաքի ավագանու քննարկմանը 
ներկայացնելու համար: 

Հիմք ընդունելով վերը շարադրվածը՝ Երևան քաղաքի ավագանուն է ներկայացվում Երևանի 
զարգացման 2019 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվությունը: 

 
 
 
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ       Հ. ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք  
 

«ԵՐԵՎԱՆԻ  ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ  2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ  
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ  ՔԱՂԱՔԻ  ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ  ՆԱԽԱԳԾԻ 

ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ  
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 
 
«Երևանի զարգացման 2019 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության մասին» Երևան 

քաղաքի ավագանու որոշման նախագծի ընդունման առնչությամբ այլ իրավական ակտերի ընդունման 
անհրաժեշտություն չի առաջանում։ 

 
 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք  
 

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 
 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ  ՆԱԽԱԳԾԻ 

ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԵՎԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐՈՒՄ 
 ԵՎ ԾԱԽՍԵՐՈՒՄ ՍՊԱՍՎԵԼԻՔ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 
 

«Երևանի զարգացման 2019 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության մասին» Երևան 
քաղաքի ավագանու որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ Երևանի բյուջեի 
եկամուտներում և ծախսերում էական փոփոխություններ չեն սպասվում։ 

 
 
 
 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                 Հ. ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ 
 

 



 

Հավելված 

Երևան քաղաքի ավագանու 

2020 թվականի մարտի ___-ի N ___-Ա որոշման 

 

 

 

Երևանի զարգացման 

2019 թվականի ծրագրի իրականացման 

հաշվետվություն 
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Քաղաքաշինություն և ճարտարապետություն 
 

Հ/հ Ծրագրի կամ 

միջոցառման 

անվանումը 

Նախատեսված 

աշխատանքների 

նկարագիր 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց Իրականացնող 

կազմակերպություն, 

կատարման ժամկետ 

Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 

1 Հանրային կանաչ 

տարածքների 

հաշվին 

կառուցապատմա

ն բացառմանն 

ուղղված քայլերի 

ձեռնարկում 

Նախատեսվում է 

քայլեր ձեռնարկել 

բացառելու 

հանրային կանաչ 

տարածքների 

հաշվին 

կառուցապատում

ը և դրա 

արդյունքում 

հանրային շահի 

ոտնահարումը: 

Նախկինում հանրային կանաչ տարածքներում սեփականության 

իրավունքով (եթե այդպիսիք առկա են)  և վարձակալությամբ 

հողամասերի տրամադրված պայմանագրերի վերանայման ուղղությամբ 

/կառուցապատում չդիտարկելով/ միջոցներ են ձեռնարկվում, նաև 

դրանց սահմանված կերպով կասեցման, վաղաժամկետ լուծման, և 

չեղարկման կամ փոխանակման: 

1.Արաբկիրի կենտրոնական՝ Կոմիտասի պողոտայի փակ շուկայի 

մուտքին հարող մայթին տեղադրված առևտրային տաղավարներն 

ապամոնտաժվել են՝ մայթի ընդհատված ծառուղին վերականգնելու 

նպատակով: 

Ապամոնտաժվել են կենտրոնի մի շարք կրպակներ ու տաղավարներ՝ 

ճարտարապետական տեսքը պահպանելու, ընդհանուր օգտագործման 

տարածքները բարելավելու, ինչպես նաև կենտրոնի մայթերի 

ծանրաբեռնվածությունը նվազեցնելու ու բացօթյա առևտուրը 

կանոնակարգելու նպատակով՝ 

2.Օղակաձև զբոսայգու 5-րդ հատվածում ապամոնտաժվել է տարիներ 

շարունակ չգործող, անխնամ վիճակում գտնվող սրճարանը: 

Ապամոնտաժվել են նաև բետոնապատ տարածքներն ու մետաղական 

կոնստրուկցիաները: Տարածքը հանդիսանում է Երևան համայնքի 

սեփականություն:  

3. Նար-Դոս փողոցի 75 շենքի դիմացի հատվածում ինքնակամ 

տեղադրված կրպակները ապամոնտաժվել են՝ տարածքը բաեկարգելու 

համար: Նմանատիպ կերպով վերականգնվում են հանրային 

տարածքները Կասկադ թաղամասի Իսահակյան փողոցի հ.38 հասցեին 

հարակից, Ղազար Փարպեցի հ.13 հասցեի դիմաց, Վարդանանաց-

Եր.Քոչարի փողոցի խաչմերուկի մոտ տարածքներում, 

Մանկավարժական համալսարանի և Կոնսերվատորիայի 

հարևանությամբ, չգործող ու հակասանիտարական վիճակում գտնվող 

ծաղկի տաղավարները: 

Տնտեսվարողները սեփական ուժերով ապամոնտաժել են Խանջյան 

փողոցի 13, Խորենացի 26, Մաշտոցի պողոտայի 3 հասցեների դիմաց 

Վարչական շրջաններ 

Երևանի 

քաղաքապետարանի 

աշխատակազմի 

քաղաքաշինության և 

հողի 

վերահսկողության 

վարչություն 

 

 

Երևանի 

քաղաքապետի 

կարգադրությո

ւն հ.548-Ա 

08.11.2018թ. 

աշխատանքայ

ին խումբ 

ստեղծելու 

մասին 
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տեղադրված տաղավարներըֈ Ապամոնտաժվել են նաև ծառերի վրայով 

անցկացված էլեկտրական հոսանքալարերը, որոնք ստեղծել էին 

հրդեհավտանգ իրավիճակ: Տարածքներն ամբողջությամբ մաքրվել են, 

ըստ անհրաժեշտության նաև կբարեկարգվեն: 

Իսակովի պողոտայի վրա գտնվող ավտոկայանի մոտ առանց 

թույլտվության առկա կրպակաշարը քանդվել է և ազատագրվել է կանաչ 

գոտու տարածքը: 

Ավանի Թումանյան թաղամասում ավտոտնակների փոխարեն նոր 

այգի`  

Ավան վարչական շրջանի Թումանյան թաղամասում շահագործման է 

հանձնվել նոր հանգստի գոտի: Բազմաբնակարան 15 շենքերի 

միջանկյալ հատվածում գտնվող շուրջ 5000 քմ տարածքն 

ամբողջությամբ բարեկարգվել է: Լիարժեք հանգստի կազմակերպման 

համար ստեղծվել են անհրաժեշտ բոլոր պայմանները: Բակային 

հատվածում նախկինում ավտոտնակներ ու բնակիչների կողմից 

ինքնակամ զբաղեցված տարածքներ են եղել. բանակցությունների 

շնորհիվ դրանք վերադարձվել են համայնքին: Այսօր այն հանրային 

տարածք է և հանձնվում է հանգստի գոտու հարևանությամբ ապրող 

շուրջ 2000 բնակիչների տնօրինմանը: Այգին կառուցվել է վարչական 

շրջանի տնտեսումների հաշվին: 

Արաբկիր զբոսայգին վերադարձվել է համայնքին: Շուրջ 3 հա 

զբաղեցնող (Մալականի այգին), վերադարձվել է համայնքին: 2009-ին  50 

տարվա վարձակալության հանձնված այգին  2019-ին կրկին դարձավ 

համայնքին: Այգու վերականգնման համար որպես առաջնային քայլ,  

ոռոգման համակարգի անցկացման աշխատանքներն արդեն մեկնարկել 

են: 

2 Ապօրինի 

շինարարությունը  

բացառելու 

նպատակով 

վերահսկողությա

ն իրականացում 

Ապօրինի 

շինարարությունը 

բացառելու 

նպատակով 

նախատեսվում է 

իրականացնել 

խիստ 

վերահսկողությու

ն՝ նպատակ 

Հաշվետու ժամանակահատվածում քաղաքաշինության և 

հողօգտագործման ոլորտում ապօրինի շինարարությունները բացառելու 

նպատակով իրականացված աշխատանքների արդյունքում Երևան 

քաղաքի տարբեր վարչական շրջաններում հայտնաբերվել և 

ապամոնտաժվել են թվով 118 ապօրինի իրականացված 

շինարարություններ և համայնքային սեփականություն հանդիսացող 

հողամասերը ազատվել են ապօրինի տիրապետումից: 

Երևանի 

քաղաքապետարանի 

աշխատակազմի 

քաղաքաշինության և 

հողի 

վերահսկողության 

վարչություն,                                                                                                                                                     

Երևանի 

քաղաքապետարանի 
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ունենալով 

կարգավորել 

ոլորտում առկա 

խնդիրները: 

Հսկողության 

խստացմանը 

զուգահեռ 

անհրաժեշտ է 

իրականացնել 

նաև հանրային 

լայն իրազեկում՝ 

ապօրինի 

շինարարության և 

հողազավթումներ

ի իրավական 

անխուսափելի 

հետևանքների 

վերաբերյալ: 

Կբացառվի 

ինքնակամ 

կառույցների 

օրինականացման 

գործընթացը՝ նոր 

կառուցվող 

ապօրինի 

կառույցների 

նկատմամբ:  

աշխատակազմի 

հասարակական 

կարգի պահպանման 

ծառայություն,                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Երևանի բոլոր 

վարչական 

շրջանների 

ղեկավարների 

աշխատակազմեր: 

3 Քաղաքի 

զարգացման 

ռազմավարությա

ն մշակում 

Նախատեսվում է 

մասնագիտական 

ու հանրային 

քննարկումների 

միջոցով մշակել 

քաղաքի 

զարգացման 

ռազմավարությու

Մշակման աշխատանքները հնարավոր է Երևան քաղաքում կիրառվող 

տարածական պլանավորման (քաղաքաշինական ծրագրային) 

փաստաթղթերի համակարգը կարգավորող նորմատիվ իրավական 

ակտերի և հաստատված նախագծերի գործող համակարգի 

վերլուծության, դրա հիման վրա վերանայման անհրաժեշտությանը 

վերաբերվող հիմնավորման արդյունքներով: Նշված գործընթացները 

կախված են   քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից կատարվելիք 

իրավական և օրենսդրական փոփոխությունների հետ:   

Երևանի 

քաղաքապետարանի  

կառուցվածքային և 

առանձնացված 

ստորաբաժանումներ 
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ն (City 

Developmetn 

Strategy), որն 

ուղղված կլինի 

ենթակառուցվածք

ների 

զարգացմանը, 

բնակչության 

բոլոր շերտերի 

կարիքների և 

կենսական 

պահանջմունքներ

ի բավարարմանը, 

քաղաքի կայուն և 

համաչափ 

զարգացմանը, 

տրանսպորտի և 

քաղաքային այլ 

ենթակառուցվածք

ների 

կարգավորմանը, 

կնպաստի 

քաղաքացի-

քաղաքապետար

ան կապի 

ամրապնդմանն 

ու 

քաղաքացիների 

անմիջական 

մասնակցությանը 

քաղաքային 

կարևոր 

հիմնախնդիրների 

վերաբերյալ 

որոշոշումների 
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կայացմանը և 

լուծմանը: 

4 Արևային 

էներգիայի և 

էներգախնայող 

համակարգերի 

օգտագործմամբ 

փողոցների 

լուսավորման 

ցանցի ընդլայնում 

Նախատեսվում է 

արևային 

էներգիայի և 

էներգախնայող 

համակարգերի 

օգտագործմամբ 

ընդլայնել 

փողոցների 

լուսավորման 

ցանցըֈ Ծրագրի 

նպատակն է 

խթանել Երևան 

քաղաքում 

էներգաարդյունա

վետության և 

էներգախնայողու

թյան մակարդակի 

բարձրացմանը՝ 

օգտագործելով 

էներգիայի 

ստացման 

այլընտրանքային 

աղբյուրներ և 

ժամանակակից 

տեխնոլոգիաներ:  

Տես կոմունալ տնտեսության ոլորտ կետ 14 և 16-ը:  Զարգացման   և 

ներդրումային 

ծրագրերի 

վարչություն 

 

 

5 Խցանումների 

նվազման 

նպատակով՝ 

երթևեկության 

ծանրաբեռնվածու

թյունը 

բեռնաթափելուն 

ուղղված 

Երթևեկության 

բեռնաթափման 

նպատակով 

նախատեսվում է 

կառուցել 

վերգետնյա և 

ստորգետնյա 

ավտոկայանատե

Երևան քաղաքի Ստ.Շահումյան անվան հրապարակում ստորգետնյա 

ավատոկայանատեղերի ստեղծման հնարավորությունների վերաբերյալ 

բանակցություններ են ընթացել ներդրողների հետ, նախապատրաստվել 

է նաև «Երևաննախագիծ» ՓԲԸ-ի կողմից ներդրումների ներգրավման 

նպատակով նախնական Էսքիզային առաջարկ ստորգետնյա 

բազմաֆունկցիոնալ համալիրի և ավտոկայանատեղի կառուցման 

համար, որը տեղադրված է Երևան քաղաքի պաշտոնական կայքում 

http://www.yerevan.am/am/investment/construction-of-an-underground-

Երևան քաղաքի 

գլխավոր 

ճարտարապետ 

/համակարգվող 

ստորաբաժանումներ/

, 

ճարտարապետությա

ն և 

 

http://www.yerevan.am/am/investment/construction-of-an-underground-multifunctional-complex-and-parking-in-the-shahumyan-square/
http://www.yerevan.am/am/investment/construction-of-an-underground-multifunctional-complex-and-parking-in-the-shahumyan-square/
http://www.yerevan.am/am/investment/construction-of-an-underground-multifunctional-complex-and-parking-in-the-shahumyan-square/
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միջոցառումների 

իրականացում 

ղիներֈ Վերջին 

տարիներին 

մայրաքաղաքում 

ավտոտրանսպոր

տային միջոցների 

քանակի աճը 

առաջացնում է 

ժամանակակից 

բազմաֆունկցիոն

ալ 

ավտոկայանատե

ղերի կառուցման 

անհրաժեշտությո

ւն: Ծրագրի 

նպատակն է 

լուծել Երևան 

քաղաքում 

ավտոմեքենաներ

ի կայանման 

խնդիրը, 

բեռնաթափել 

ծանրաբեռնված 

երթևեկությունը և 

նպաստել 

խցանումների 

նվազմանը: 

multifunctional-complex-and-parking-in-the-shahumyan-square/ 

 

քաղաքաշինության 

վարչություն և 

Զարգացման և 

ներդրումային 

ծրագրերի 

վարչություն 

 

 

6 Միջազգային 

ստանդարտներին 

համապատասխա

ն ստորգետնյա 

անցումների 

բարեկարգում 

Նախատեսվում է 

բարեկարգել 

առկա 

ստորգետնյա 

անցումները և 

ապահովել դրանց 

անվտանգություն

ըֈ Ծրագրի 

նպատակն է 

1.Երևան համայնքի սեփականությունը հանդիսացող ստորգետնյա 

հետիոտն անցումների քաղաքաշինական տեսքի, տեխնիկական և 

սանիտարական վիճակի, լուսավորության, ինչպես նաև տարածքների 

և  դրանցում գործող խանութների, կրպակների, տաղավարների 

վարձակալների կամ (փաստացի օգտագործողների) պայմանագրային 

պարտավորությունների կատարման ուսումնասիրման, առկա 

խնդիրների վերհանման և դրանց լուծումների ուղղությամբ տարվող 

աշխատանքների շրջանակներում հաշվետու ժամանակահատվածում 

կատարվել է ստորգետնյա անցումների տարածքների չափագրման 

1.Երևան քաղաքի 

գլխավոր 

ճարտարապետ՝ 

ճարտարապետությա

ն և 

քաղաքաշինության 

վարչություն, 

«Քաղաքաշինություն» 

ՓԲԸ, Անշարժ գույքի 

Երևանի 

քաղաքապետի 

կարգադրությո

ւն հ.651-Ա 

12.12.2018թ. 

աշխատանքայ

ին խումբ 

ստեղծելու 

մասին 

http://www.yerevan.am/am/investment/construction-of-an-underground-multifunctional-complex-and-parking-in-the-shahumyan-square/
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Երևան քաղաքում 

ապահովել 

բարեկարգ և 

միջազգային 

ստանդարներին 

համապատասխա

ն ստորգետնյա 

անցումների 

կառուցումը և 

անվտանգ 

շահագործումը: 

Անցումները 

հարմարեցված 

կլինեն 

հաշմանդամությո

ւն  ունեցող 

անձանց համար, 

կլինեն 

լուսավորված և 

անվտանգ: 

աշխատանքներ և նյութերը ՃՔ վարչության «Քաղաքաշինություն» ՓԲԸ 

գրություններով  ուղարկվել են անշարժ գույքի վարչություն՝ 

1.Մաշտոցի պողոտայի և Գր.Լուսավորիչի փողոցների խաչմերուկում 

/Մաշտոցի 1/3/, 

2.Մաշտոցի պողոտայի 10/3 -շուկայի մոտ,  

3.Իսակովի պող. 2/4, 

4.Աբովյան և Կորյուն փողոցների  խաչմերուկի /հասցե Աբովյան փող. 

48/13   

5.Վարդանանց-Խանջյան  փողոցների  խաչմերուկ /հասցե Վարդանանց 

փող. 18/4   

6.Տիգրան Մեծի պող. Այրարատ կ/թ մոտ  

7.Կոմիտաս Ազատության պողոտա 

8.Նալբանդյան փողոց 46/2 

9.Բաղրամյան պողոտա 50/8 Կամոյի դպրոցի մոտ 

10.Իսակովի պող. ստորգետնյա անցում 

11.Գայի պող. հ.12/15 

12.Գ.Նժդեհի փող. հ.16/1 շուկայի դիմաց 

13.Մարշալ Բաղրամյան պող. հ.16/4 ստորգետնյա անցում 

2.Մաշտոցի պողոտայի և Գր.Լուսավորիչ փողոցի խաչմերուկում 

գտնվող անցման վերաբերյալ կազմված փաթեթը ներկայացվել է 

աճուրդի 30.08.2019թ., սակայն չի կայացել, մասնակից չլինելու 

պատճառով: 

3.Ստորգետնյա հետիոտնային անցումներ են նորոգվել /նախագիծ  

Ծածկագիր ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/43 և հիմնանորոգում Ծածկագիր ԵՔ-

ԳՀԱՇՁԲ-19/131/ 

-Ազատության պողոտայի ՝ Հաղթանակ զբոսագու մուտքին հարակից 

-Մարշալ Բաղրամյան մետրոյի կայարանի 

-Հալաբյան-Լենինգրադյան խաչմերուկում 

-Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցի և Մաշտոցի պողոտայի խաչմերուկում 

գտնվող 

4. Հասրաթյան փողոցի՝ Սիլիկյան խճուղու հատման հատվածում 

վերգետնյա հետիոտնային անցման կառուցում 

Ծածկագիր 05.02.2019թ. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/15 մրցույթի արդյունքում 

հաղթող է ճանաչվել և կնքվել է պայմանագիր 

«Մոնտաժտրանսշին»ՍՊԸ-ի հետ, Տրամադրվել է նախագծման 

կառավարման 

վարչություն  

2. Անշարժ գույքի 

կառավարման 

վարչություն 

3., 4., 

5.Շինարարության և 

բարեկարգման 

վարչություն, 

ճարտարապետությա

ն և 

քաղաքաշինության 

վարչություն 

6. Երևան քաղաքի 

գլխավոր 

ճարտարապետ, 

«Անցումմեկ» ՍՊԸ 
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թույլտվություն, համաձայնեցվել է նախագիծ և Շինարարության 

թույլտվություն 31.05.2019թ.-ժամկետը-26.03.2020թ-«Սարգիս -

Մարիաննա» ՍՊԸ,  աշխատանքները կատարվել են:  

5.  Երևան քաղաքի Մյասնիկյան պողոտայի հ 12ա հասցեի վերգետնյա 

հետիոտային անցման կառուցման նախագծանախահաշվային 

փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության եզրակացության 

տրամադրման աշխատանքները կատարվել են: 

Ծածակագիր ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/56, մրցույթը կայացել է  14.06.2019թ. 

հաղթող «Երևաննախագիծ» ՓԲԸ: Տրամադրվել է ՃՀԱ 13.09.2019թ. 

հ.01/18-07/2-86404-903 

6.Մ.Մաշտոցի պողոտայի և Փ.Բուզանդի, Արամի փողոցների հատման 

հատվածում(Մաշտոցի պող. 20/2 և 20/4 հասցեում) «Անցումմեկ» ՍՊԸ-ի 

կողմից ստորգետնյա հասարակական տարածքի և կից 

գետնանցումների վերակառուցման և վերանորոգման համար 

տրամադրվել է քանդման ենթակա /աստիճանների/ թույլտվություն, 

ժամկետը 12.06.2020թ. 

7 4-րդ կարգի 

վթարային 

շենքերի 

վերաբնակեցման 

ծրագրի 

իրականացում 

Նախատեսվում է 

4-րդ կարգի 

վթարային 

շենքերի 

բնակիչների 

համար 

իրականացնել 

վերաբնակեցման 

ծրագիր՝ 

օգտագործելով 

սոցիալական 

բնակարանաշինո

ւթյան ոլորտում 

համայնք-

մասնավոր 

հատված 

համագործակցու

թյան 

հնարավորություն

1.Սիսակյան 3 հասցեում բազմաբնակարան բնակելի շենքի համար 

վերահամաձայնեցվել է նախագիծ 30.08.2019թ. հ.01/18-05/2-77801-846 և 

տրամադրվել շինարարության թույլտվություն: Շինարարական 

աշխատանքներն ընթացքի մեջ են /ժամկետ 06.01.2020թ./  

2.Աջափնյակ վարչական շրջանում կառուցապատողների կողմից 

ներկայացված ներդրումային առաջարկների ուղղությամբ 

(Արզումանյան 10, 17 հասցեներ) պատրաստվել են եռակողմ (Երևանի 

քաղաքապետարան, բնակիչներ, կառուցապատող) պայմանագրային 

նախագծեր՝ առկա բնակելի ֆոնդից վթարային որոշակի շենքերի 

քանդումով նույն տեղում բազմաբնակարան բնակելի  նոր շենքերի 

կառուցմամբ բարելավել բնակիչների պայմանները, ընթացել են 

քննարկումներ,բանակցություններ,սակայն բնակիչների կողմից առկա 

բնակարանների պահանջի պատճառով մշակված մոդելը առկախվել է: 

2.1 Արզումանյան 8ա հասցեում գտնվող 4-րդ կարգի վթարային շենքի 

հետ կապված  մշակվել է ծրագիր Արզումանյան հ.8/1 հասցեում և 

հարակից հատվածում  իրականացվելիք բազմաբնակարան շենքային 

համալիրի կառուցապատման շրջանակներում: «Նոբբի» ՍՊ 

ընկերության կողմից առաջարկվել է ներդրումային-սոցիալական 

ծրագիր ,որպես պետություն-համայնք-մասնավոր 

1.Անշարժ գույքի 

կառավարման 

վարչություն,  

«Ինժգարանտ » ՍՊԸ, 

ՃՔ վարչ. 

2. Շինարարության և 

բարեկարգման 

վարչություն 

2.1.ՀՀ 

կառավարություն, 

Անշարժ գույքի 

կառավարման և ՃՔ 

վարչություն,  

«Նոբբի»ՍՊԸ 

 

 

https://www.yerevan.am/uploads/media/default/0001/89/5fbb39303fefcad07f7f84b8a1715612eb09e613.pdf
https://www.yerevan.am/uploads/media/default/0001/89/5fbb39303fefcad07f7f84b8a1715612eb09e613.pdf
https://www.yerevan.am/uploads/media/default/0001/89/5fbb39303fefcad07f7f84b8a1715612eb09e613.pdf
https://www.yerevan.am/uploads/media/default/0001/89/5fbb39303fefcad07f7f84b8a1715612eb09e613.pdf
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ներըֈ  համագործակցություն,որը դեռևս քննարկման փուլում է:  

8 Երևանի Գլխավոր 

հատակագծի  

հայեցակարգի 

մշակում՝ մինչև 

2030թ. 

Նախատեսվում է 

Երևանի գլխավոր 

հատակագծի 

նախագծի 

մշակում՝ մինչև 

2030 թվականը 

զարգացման 

հեռանկարով. 1-

ին փուլ՝ Երևանի 

մինչև 2030թ. 

քաղաքաշինակա

ն զարգացման 

հիմնական 

ուղղությունների 

հստակեցում, 

Գլխավոր 

հատակագծի 

հայեցակարգի 

մշակում: 

Նախապատրաստական միջոցառումների շրջանակներում կազմվել է  

քաղաքաշինական 

առաջադրանքը, որը քննարկումների փուլում է: 

Երևանի գլխավոր 

ճարտարապետ, 

Ճարտարապետությա

ն և 

քաղաքաշինության 

վարչություն 

 

9 Երևան քաղաքի 

ճանապարհափող

ոցային ցանցի 

համալիր 

սխեմայի մշակում 

Նախատեսվում է 

Երևան քաղաքի 

ճանապարհափող

ոցային ցանցի 

մինչև 2030թ. 

զարգացման 

համալիր 

սխեմայի 

մշակում. 1-ին 

փուլ, Երևանի 

Գլխավոր 

հատակագծի 

իրագործման և 

ճանապարհատր

անսպորտային 

Երևանի 2019թ. զարգացման հաստատված ծրագրով նախատեսված 

տվյալ կետով միջոցառման համար  2019թ. բյուջեի ավելի ուշ 

քննարկման և հաստատման արդյունքում գումար չի նախատեսվել 

 

ճարտարապետությա

ն  և 

քաղաքաշինության 

վարչություն-

մրցույթում հաղթող 

կազմակերպություն 

2019թ. բյուջեի 

ավելի ուշ 

քննարկման և 

հաստատման 

արդյունքում  

ծրագրին 

գումար չի 

նախատեսվել 
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ցանցի 

զարգացման 

ընթացքի 

ուսումնասիրությ

ուն և 

վերլուծություն:  

10 Երևանի Գլխավոր 

հատակագծի 

իրագործման 

ընթացքի 

ուսումնասիրությ

ուն  

Նախատեսվում է 

իրականացնել 

Երևանի գլխավոր 

հատակագծի 

իրագործման 

ընթացքի 

ուսումնասիրությ

ուն և հաշվառում: 

 

«Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագծի իրականացման վերլուծության 

աշխատանքների ձեռքբերում» 

1.Երևանի քաղաքապետի կարգադրություն 02.04.2019թ. N290-Ա  «ԵՔ-

ԳՀԱՇՁԲ-19/7» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի 

գնահատող հանձնաժողով ձևավորելու մասին», 

2.Հայտարարվել է մրցույթ 

Ծածկագիր  ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/7  08.04.2019թ.                                    

3.Պայմանագիր- Ծածկագիր  ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/7   25.04.2019թ.                                    

Գլխավոր հատակագծի հիմնական տեխնիկատնտեսական 

ցուցանիշներին վերաբերվող տեղեկատվության հավաքում, գլխավոր 

հատակագծի նախագծի իրագործման վերլուծություն, հաշվետվության 

մշակում: Ավարտվել է գլխավոր հատակագծի նախագծի իրագործման 

վերլուծությունը, թողարկվել է հաշվետվությունը: 

Ճարտարապետությա

ն և 

քաղաքաշինության 

վարչություն- 

մրցույթում հաղթող 

«Երևաննախագիծ» 

ՓԲԸ ժամկետը 

25.04.2019թ.-

20.12.2019թ.  

Աշխատանքներն 

արվարտվել են և 

հանձնվել է 

Նախագիծ- 

հաշվետվությունը 

17.12.2019թ. 3 օրինակ 

ու էլեկտրոնային 

կրիչով: 

 

11 Նոր Նորք 

վարչական 

շրջանի  

տարածքի 

գոտիավորման  

աշխատանքների 

իրականացում 

 

Նախատեսվում է 

Երևանի Նոր 

Նորք վարչական 

շրջանի տարածքի 

գոտիավորման 

նախագծերի 

մշակման 

աշխատանքների 

իրականացում: 

 

 «Երևան քաղաքի Նոր  Նորք  վարչական  շրջանի  տարածքի  

գոտևորման  նախագծի  մշակման  քաղաքաշինական 

աշխատանքների»՝ 

1.Երևան քաղաքի ավագանու N97-Ա 22.05.2019 թվականի որոշում՝ 

քաղաքաշինական առաջադրանքը հաստատելու մասին 

2.Երևանի քաղաքապետի կարգադրություն N683-Ա 11.07.2019թ. ««ԵՔ-

ԳՀԱՇՁԲ-19/68» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի 

գնահատող հանձնաժողով ձևավորելու մասին, 

3.Հայտարարություն գնանշման հարցման մասին 11.07.2019թ.  

ծածկագիրը`  ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/68 

4.Պայմանագիր՝ 07.08.2019թ. «ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/68» հաղթող 

կազմակերպության «Երևաննախագիծ» ՓԲԸ-ի հետ  

Ճարտարապետությա

ն և 

քաղաքաշինության 

վարչություն /հաղթող 

-«Երևաննախագիծ» 

ՓԲԸ  ժամկետը  

07.08.2019թ.-

20.07.2020թ. 
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Հավաքվել են ելակետային նյութերը, դրանց վերլուծությունն է 

կատարվել այդ թվում՝ տարածքի դիտազննում և լուսանկարում, 

հանույթի ճշգրտում, փոփոխությունների բացահայտում, 

հողահատկացումների տեղակայման սխեմայի մշակում, հենակետային 

հատակագծի մշակում, գոյություն ունեցող կառույցների վերլուծություն 

ըստ հարկայնության: Սկսվել է տարածքների վերլուծություն ըստ 

գործառնական նշանակության, գործառնական գոտիների 

նշանակության վերանայում ըստ վերջին տարիների կատարած 

հողհատկացումների: Կատարվել է վարչական շրջանի սահմանների 

ճշգրտում, պատրաստվել են նյութեր հասարակական լսումների համար: 

Կատարվել են պատմամշակութային հուշարձանների գոտիների 

ուսումնասիրություն, մշակվել է որոշ գոտիների պահպանական ռեժիմը: 

Աշխատանքները  շարունակվելու են 2020թ.-ին: 

12 Երևանի «Փոքր 

կենտրոնի» 

սահմանների 

նախագծի 

մշակում 

Նախատեսվում է 

իրականացնել 

Երևանի «Փոքր 

կենտրոնի» 

սահմանների 

նախագծի 

մշակում 

(«Երևանի Փոքր 

կենտրոնի 

կառուցապատմա

ն մասին» ՀՀ 

օրենքի 

հաստատումից 

հետո): 

 

Երևանի Փոքր կենտրոնի կառուցապատման մասին» ՀՀ օրենքը  դեռևս 

չի հաստատվել 
ճարտարապետությա

ն և 

քաղաքաշինության 

վարչություն-

մրցույթում հաղթող 

կազմակերպություն, 

ժամկետը-

պայմանագիրը 

կնքելուց հետո 6 

ամիս 

Երևանի Փոքր 

կենտրոնի 

կառուցապատ

ման մասին» ՀՀ 

օրենքը  դեռևս 

չի հաստատվել 

13 «Հին Երևան» 

պատմաճարտար

ապետական 

միջավայրի 

ստեղծման 

ուղղությամբ 

կառուցապատմա

«Հին Երևան» 

պատմաճարտար

ապետական 

միջավայրի 

ստեղծման 

ուղղությամբ 

կառուցապատմա

1.Կառուցապատողների կողմից շարունակվում են սկսված 

շինարարական, ինչպես նաև չիրականացված գույքերի օտարման 

աշխատանքները:   ՀՈԱԿ-ի կողմից իրականացվել է չիրացված գույքերի 

նկարագրության արձանագրությունների կազմման աշխատանքները, 

համաձայն  

ՀՀ կառավարության 27 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1528-Ն որոշման 

2. Թաղամասի առկա վիճակի ամփոփման և հետագա 

 «Երևանի 

կառուցապատման 

ներդրումային 

ծրագրի 

իրականացման 

գրասենյակ» ՀՈԱԿ  

Մասնավոր ներդրող 
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ն 

աշխատանքների 

իրականացում 

ն աշխատանքներ 

կընթանան 

Երևան քաղաքի 

գլխավոր 

պողոտայի՝ 

Աբովյան, 

Փավստոս 

Բուզանդի, Եզնիկ 

Կողբացու և 

Արամի 

փողոցներով 

պարփակված 

տարածքներում՝ 

արդիականացնել

ով, ամրացնելով 

կիրառական 

ենթակառուցվածք

ները,  

ներգրավելով այն 

քաղաքի 

կենսագործունեու

թյան մեջֈ 

Կառուցապատող

ների կողմից 

կշարունակվեն 

սկսված 

շինարարական, 

ինչպես նաև ՀՀ 

կառավարության 

որոշման 

վերանայման 

դեպքում 

ամբողջությամբ 

չիրականացված 

գույքերի 

կառուցապատման աշխատանքների վերանայման նպատակով ՀՀ 

կառավարությունում իրավասու և շահագրգիռ կողմերի 

մասնակցությամբ քննարկումներ են տեղի ունեցել, ստեղծվել է 

հանձնաժողով: 

3. ՀՀ կառավարության 05.12.19թ. հ. 1728-Ն որոշմամբ երկարացվել է 

գույքերի օտարման ժամկետը ևս 1 տարով, սահմանելով 2020 թվականի 

դեկտեմբերի 31-ը 
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օտարման 

աշխատանքները:  

14 Ներդրողների 

ներգրավմամբ 

Երևանի 33-րդ 

թաղամասի 

վերակառուցման 

ծրագրի 

իրականացում 

Երևանի 33-րդ 

թաղամասի 

վերակառուցման 

ծրագիրը կյանքի 

կոչելու համար ՀՀ 

կառավարության 

22.03.2018թ. N332-

Ն «Երևան 

քաղաքի 33-րդ 

թաղամասի 

նկատմամբ 

բացառիկ՝ 

գերակա 

հանրային շահ 

ճանաչելու 

մասին» որոշմամբ 

տարածքում 

առկա գույքերի 

օտարման 

գործընթացով 

(որի համար 

սահմանված 

ժամկետ է 2023թ. 

հունվարի 1-ը) 

2019 թվականին 

նախատեսվում է 

իրականացնել 

նշված 

աշխատանքները 

ներդրողների 

կողմից: 

 

1.Երևանի 33-րդ թաղամասի վերակառուցման ծրագիրը կյանքի կոչելու 

համար ՀՀ կառավարության 22.03.2018թ. N332-Ն «Երևան քաղաքի 33-րդ 

թաղամասի նկատմամբ բացառիկ՝ գերակա հանրային շահ ճանաչելու 

մասին» որոշմամբ տարածքում իրականացվում է առկա գույքերի 

օտարման գործընթացը (որի համար սահմանված ժամկետ է 2023թ. 

հունվարի 1-ը): 

2.Թաղամասի կենտրոնական հատվածի լոտի կառուցապատողի կողմից 

ներկայացված հայեցակարգային առաջարկ է քննարկվել: 

1. «Երևանի 

կառուցապատման 

ներդրումային 

ծրագրի 

իրականացման 

գրասենյակ» ՀՈԱԿ  

Մասնավոր ներդրող 

 

 

15 Համայնք- Նախատեսվում է 1.Մոնթե Մելքոնյան փող. հ.31 հողամասում Մանկական, Երևան քաղաքի  
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մասնավոր 

հատված 

համագործակցու

թյամբ ծրագրերի  

շարունակական 

իրականացում 

շարունակել 

համայնք-

մասնավոր 

հատված 

համագործակցու

թյամբ ծրագրերի 

իրականացումը, 

մասնավորապես՝  

1. Մոնթե 

Մելքոնյան 

փողոցի հարակից 

տարածքում 

Մանկական, 

երիտասարդակա

ն, ընտանեկան 

հանգստի և 

ժամանցի 

կենտրոնի 

ստեղծման 

ներդրումային 

ծրագրի 

ուղղությամբ 

աշխատանքներ: 

2. ՀՀ 

կառավարության 

կողմից 

ընդունված 

ներդրումային 

ծրագրի առաջին 

փուլով 

նախատեսված 

Ամիրյան փողոցի 

մոտ 

բազմաբնակարա

ն շենքի 

երիտասարդական, ընտանեկան հանգստի և ժամանցի կենտրոնի 

ստեղծման աշխատանքներն ընթացքի մեջ են: 

2.1 Ամիրյան 26/4  բազմաբնակարան շենքի կառուցման 

աշխատանքների համար 01.12.2017թ. N01/18-Ա-8367-1184  տրված 

շինարարությայն թույլտվության վերաբերյալ 26.08.2019թ. ընդունվել է 

որոշում, գտնվում է վարույթում վարչական դատարանի, նիստ է 

նշանակված, 18.03.2020թ.: 

2.2 Անրի Վերնոյի փող. 3 «Թատրոնի նոր շենքի կառուցում»/ 

 -Շինարարության թույլտվություն է տրամադրվել   05-04-2019  և 

ժամկետը մինչև 02.07.2020թ./ 

3. Մոնթե Մելքոնյան փողոց հ.44 հասցեում բնակելի և հասարակական 

շենքերով թաղամաս 

-3.1 Նախագծման թույլտվություն 23.07.2018թ.  հ. 01/18-07/2-53967-553 

Բնակելի և հասարակական շենքերով թաղամասի կառուցումֈ 1-ից- 6 

մասնաշենքերի կառուցում 

3.2-Շինարարության թույլտվություն  20.08.2019  հ.01/18-67455-1001 

ժամկետը մինչև 19.08.2021թ./ 

Բնակելի և հասարակական շենքերով թաղամասի հ․ 7 շենքի կառուցում  

-Նախագիծ 20.11.2019թ.  հ. 01/18-05/2-101007-1195 

 -3.3- Շինարարության թույլտվություն  20.11.2019թ.  հ.01/18-101007-

1504 /ժամկետը 20.11.2021թ./ 

4. «Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման նպատակով ՀՀ 

կառավարության 2018 թվականի նոյեմբերի 1-ի N1215-Լ որոշումից 

բխող՝ կառուցապատողի կողմից ներկայացվող և Երևան համայնքի հետ 

կապված հետագայում ենթադրվող գործառույթներ 

5. Երևան քաղաքի Շահումյան հրապարակում ստորգետնյա 

ավատոկայանատեղերի ստեղծման հնարավորությունների վերաբերյալ 

բանակցություններ են ընթացել ներդրողների հետ, նաև 

«Երևաննախագիծ» ՓԲԸ-ի կողմից ներդրումների ներգրավման 

նպատակով նախնական Էսքիզային առաջարկ կա ստորգետնյա 

բազմաֆունկցիոնալ համալիրի և ավտոկայանատեղի կառուցման 

համար, որը տեղադրված է Երևան քաղաքի պաշտոնական կայքում 

  

6.1. «Էրեբունի» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանը կհավակնի 

դառնալ Երևանի այցեքարտերից մեկը և մի քանի անգամ կմեծացնի 

գլխավոր 

ճարտարապետ 

/համակարգվող 

ստորաբաժանումներ/ 

1. «Պարկ Գրուպ» 

ՍՊԸ /ժամետը 

17.05.2020թ. 

2.1«Ջի Էմ Դեվելոփեր» 

ՍՊԸ ժամետ էր 

սահմանված 

01.12.2019թ. 

2.2«Ջի Էմ Դեվելոփեր» 

ՍՊԸ 2020թ.երկրորդ 

եռամսյակ 

3.«Երևանի պետական 

համալսարանի 

շրջանավարտների 

միավորում» ՀԿ 

4. Կառուցապատող 

5. Մասնավոր 

ներդրումներ  

6.Երևանի 

քաղաքապետարանի 

աշխատակազմի 

մշակույթի 

վարչություն 

7.1Երևան 

քաղաքապետարան և 

ՀՀ կառավարություն 

7.2Շինարարության և 

բարեկարգման 

վարչություն 

«Համաշին նախագիծ» 

ՍՊԸ ժամկետը 

24.08.2019թ.   

http://www.yerevan.am/am/investment/construction-of-an-underground-multifunctional-complex-and-parking-in-the-shahumyan-square/
http://www.yerevan.am/am/investment/construction-of-an-underground-multifunctional-complex-and-parking-in-the-shahumyan-square/
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շինարարական 

աշխատանքների 

ավարտ և 

երկրորդ փուլով՝ 

Անրի Վերնոյի 

փողոցի մոտ Սոս 

Սարգսյանի 

անվան 

Համազգային 

թատրոնի շենքի 

կառուցման 

նախագծային 

փաստաթղթերի 

համաձայնեցման 

հիման վրա 

շինարարության 

սկիզբ: 

3. Մոնթե 

Մելքոնյան 

փողոցի հարակից 

տարածքում 6.5 

հա մակերեսով 

հողամասում՝ 

«Վերածնունդ» 

երիտասարդակա

ն ավանի 

նախագծային 

փաստաթղթերի 

փուլային 

համաձայնեցումն

եր և շինարական 

աշխատանքների 

մեկնարկ: 

4. «Ինժեներական 

քաղաք»-ի 

այցելուների հոսքը: 

ՀՀ Երևան քաղաքի ավագանու 16.12.2019թ. N166-Ա «Երևան համայնքի 

«Ջոն և Սոսի Բալյան հիմնադրամի» միջև Էրեբունի թանգարանի 

ընդհարձակ նախագծի վերաբերյալ համագործակցության 

պայմանագրին հավանություն տալու մասին» որոշում է ընդունվել: 

Ներդրումային ծրագրով նախատեսվում է թանգարանի անմիջապես 

հետնամասում կառուցել նոր` ժամանակակից տեխնոլոգիաներով 

մասնաշենք, որը ճարտարապետությամբ պետք է համահունչ լինի 

տարածքին, բայց միաժամանակ՝ հագեցած նորարարական 

տեխնոլոգիաներով: Այս հատվածում կտեղակայվեն նոր ցուցասրահներ, 

որտեղ կլինեն անիմացիոն ցուցադրություններ, և այցելուները Երևանի 

պատմությանը կծանոթանան վիրտուալ շրջագայությամբ: Տարածքում 

կբացվեն նաև գիտական լաբորատորիաներ: Շինարարության համար 

կհայտարարվի նախագծերի մրցույթ: 

6.2 Կարմիր բլուր հուշարձանի տարածքից տեղափոխվել է շուրջ 500 

մեքենա շինարարական աղբ, մաքրվել է 1.7 հա տարածք: Քայլեր են 

ձեռնարկվում հնավայրի հանրահռչակման և Կարմիր բլուրը 

հետաքրքիր մշակութային, զբոսաշրջային վայր դարձնելու ուղղությամբ: 

Տարածքում պեղումներ է իրականացել հայ-ավստրիական համատեղ 

հնագիտական արշավախումբը: Կարմիր բլուրի հնարավոր չպեղված 

հատվածների զգալի մասը սկանավորվել է հատուկ գեոլոկացիոն 

համակարգերով, ինչը ևս մեծ հեռանկար կբացի հուշարձանի հետագա 

ուսումնասիրման համար: 

7.1. Ճոպանողու ներդրմանն ուղղված 2019թ. հոկտեմբեր ամսին ՏԿԵՆ-

ում կայացած խորհրդակցության արդյունքում «Դոպպելմայեր 

Սեյլբահնեն» ՍՊԸ-ի  Հայաստանյան գործընկեր «Ունիվերսալ բիզնես 

սոլուշանս» ՍՊԸ-ի կողմից առաջարկված ծրագիրը համապատասխան 

տեխնիկատնտեսական հիմնավորումների ներկայացմամբ քննարկվել է 

ՀՀ կառավարությունում և Երևանի քաղաքապետարանում:  

7.2 Երևան քաղաքի Մամիկոնյանց և Արամ Խաչատրյան փողոցները 

միացնող ճանապարհահատվածի կառուցման 

նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և 

փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներն 

ավարտվել են /ծածկագիր և պայմանագիր ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/45 

25.06.2019թ. ժակմկետը 24.08.2019թ. / 

8. 

ճարտարապետությա

ն և 

քաղաքաշինության 

վարչություն «Երևանի 

կառուցապատման 

ներդրումային 

ծրագրի 

իրականացման 

գրասենյակ» ՀՈԱԿ, 

ներդրողներ 

9. ՀՀ 

կառավարություն և 

Երևանի 

քաղաքապետարան, 

Երևան քաղաքի 

գլխավոր 

ճարտարապետ 

/համակարգվող 

ստորաբաժանումներ, 

նախագծային  

արվեստանոց 

10. Երևան քաղաքի 

գլխավոր 

ճարտարապետ 

/համակարգվող 

ստորաբաժանումներ/

, Երևանի 

կառուցապատման 

ներդրումային 

ծրագրի 

իրականացման 

գրասենյակ» ՀՈԱԿ, 

նախագծային 

արվեստանոց 
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ստեղծման 

ծրագրի 

ուղղությամբ 

աշխատանքներ: 

5. Վերգետնյա և 

ստորգետնյա 

ավտոկայանատե

ղիների 

կառուցման 

նպատակով 

ներդրողների հետ 

բանակցություննե

րի վարում 

(Շահումյանի, 

Սախարովի, 

Ռուսաստանի 

հրապարակներու

մ): 

6. «Էրեբունի», 

«Կարմիր Բլուր» և 

«Շենգավիթ» 

պատմահնագիտ

ական  արգելոց-

թանգարանների 

վերակառուցման 

(զբոսաշրջիկների 

սպասարկման 

կենտրոնների 

կառուցմամբ) 

ծրագրերի 

ուղղությամբ 

աշխատանքներ: 

7. Նախատեսվում 

են «Զվարթնոց» 

օդանավակայան 

8. Ծովակալ Իսակովի պողոտայից մինչև Արշակունյաց պողոտա՝  

Մոնթե Մելքոնյան փողոցի շարունակություն հանդիսացող այդ 

նախագծային ճանապարհի նախագծային փաթեթը մշակվել է նախորդ 

տարիներին «Երևաննախագիծ» ՓԲԸ-ի կողմից: 

Իրականացման նպատակով (N2491-Ա 18.07.2019թ. Երևանի 

քաղաքապետի որոշում «Աշխատանքային խումբ ստեղծելու մասին») 

նախնական ուսումնասիրություններ են կատարվում «Երևանի 

կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման 

գրասենյակ» ՀՈԱԿ-ի կողմից: Նախատեսվող  թաղամասի միասնական 

կառուցապատման հատակագծի մշակման և բաժանված հատվածներով 

ներդրումային առաջարկ-նախագծերի կազմման համար առաջարկվել է 

այդ ճանապարհին հարող տարածքի գոտևորման նախագծի և 

կառուցապատման էսքիզային նախագիծ մշակել /նախատեսվել է Երևան 

քաղաքի զարգացման 2020թ. ծրագրով/: 

9.Մետրոպոլիտենի  նոր  կայարանի կառուցման նպատակով Աջափնյակ 

վարչական շրջանում Երևանի մետրոպոլիտենի նոր կայարանի 

կառուցման ու հարակից տարածքի կառուցապատման ծրագրի  / 
«Բազմաֆունկցիոնալ բարձրահարկ կառույցներով, ստորգետնյա 
ավտոկայանատեղով և բազմաֆունկցիոնալ առևտրի կենտրոնով 
համալիր»/ նկատմամբ հետաքրքրություն է ցուցաբերվել ներդրողների 

կողմից և դրա հետագա իրականացմանն ուղղված բազմակողմանի 

քննարկումների անցկացման նպատակով ՀՀ կառավարությունում 

աշխատանքային խումբ է ստեղծվել նոյեմբեր ամսին:  

10. Երևան քաղաքի կենտրոնում մեծածավալ վերակառուցման և 

կառուցապատման աշխատանքներ նախատեսող թաղամասերի առկա 

վիճակի ամփոփման և հետագա կառուցապատման հարցերի 

վերանայման, թեմաներով անցկացվել են մի շարք քննարկումներ, թե 

Երևանի քաղաքապետարանում, թե ՀՀ կառավարությունում իրավասու 

և շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ, ստեղծվել են աշխատանքային 

խմբեր, որոնց կողմից տրված աշխատանքների արդյունքները նկատի 

առնելով կընդունվեն համապատասխան որոշումներ առաջիկա 

տարիների աշխատանքները ծրագրավորելու համար  

10.1«Կոնդ» թաղամասի  համար Երևանի քաղաքապետարան 

ներկայացված մի շարք կառուցապատողների առաջարկների 

քննարկման, հնարավոր և իրատեսական տարբերակների ընտրության, 
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տանող նոր 

տրանսպորտային 

հաղորդակցուղու, 

Կոմիտասի 

պողոտային 

զուգահեռ 

այլընտրանքային 

ճանապարհի 

կառուցման, 

ինչպես նաև նոր 

ճոպանուղային 

ցանցի ստեղծման 

նպատակով 

հետազոտական 

աշխատանքներ: 

8. Ծովակալ 

Իսակովի 

պողոտայից մինչև 

Արշակունյաց 

պողոտա՝ 

Կենտրոնը 

շրջանցող 

ճանապարհի (այն 

հանդիսանում է 

կառուցված՝ 

Իսակովի 

պողոտան 

Լենինգրադյան 

փողոցին կապող 

մայրուղու 

անմիջական  

շարունակություն

ը,  ինչն  իր  մեջ  

ներառելու  է  

Արշակունյաց  

քաղաքաշինական հայեցակարգի մշակման առաջադրանքի ձևավորման 

և մրցութային փաթեթի կազմման անհրաժեշտությունից ելնելով 

ստեղծվել է հանձանաժողով 

 (N695-Ա 12.06.2019թ.Երևանի քաղաքապետի կարգադրություն «Երևան 

քաղաքի կոնդ թաղամասի նախատեսվող վերակառուցման, 

կառուցապատման աշխատանքների հետ կապված խնդիրների լուծման 

նպատակով հանձնաժողով ստեղծելու մասին») 

10.2. Գր.Լուսավորիչ եկեղեցու հարակից տարածքը վերակառուցելու և 

ժամանակակից թաղամաս ստեղծելու նպատակով: 

Կազմվել է   Գր.Լուսավորիչ եկեղեցուն հարակից տարածք (Կորի 

փողոցի մոտ-Կրիվոյ թաղ.) թաղամասի վերակառուցման ծրագրի 

իրականացման համար նախագծային առաջարկության փաթեթ: 

Մշակվել է տվյալ թաղամասի միասնական կառուցապատման 

հատակագիծ՝ ճարտարապետական մեկ համալիր, որը բաժանված 

հատվածներով հնարավոր է ներկայացնել ներդրողներին: Այն 

ներդրումների ներգրավման նպատակով նախապատրաստված 

նախագծային առաջարկությունների փաթեթներից է, որը զետեղվել է 

Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքում նախատեսված 

առանձին հարթակում: 

(http://www.yerevan.am/am/investment/multifunctional-residential-public-

and-hotel-development/) 

Մեկնարկել են տարածքը հանրության գերակա շահ ճանաչելու 

նպատակով ՀՀ Կադաստրի կոմիտե հարցումների աշխատանքները՝ 

տարածքում ընդգրկված գույքերի սեփականատերերի վերաբերյալ 

տվյալներ ձեռք բերելու նպատակով: 

http://www.yerevan.am/am/investment/multifunctional-residential-public-and-hotel-development/
http://www.yerevan.am/am/investment/multifunctional-residential-public-and-hotel-development/
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պողոտայի վրա 

նախատեսված 

հանգույցի և 

Հրազդան գետի 

վրայով անցնող 

նոր կամրջի 

կառուցում) 

շինարարության 

հնարավորության 

ստեղծում  

(նախագծային 

փաթեթը 

մշակված է): 

16 Երևան քաղաքի 

հանգստի նոր 

գոտիների 

հիմնում, առկա 

այգիների և 

զբոսայգիների 

վերականգնում 

Նախատեսվում է 

աշխատանքների 

իրականացում 

Երևան քաղաքի 

հանգստի նոր 

գոտիների 

հիմնման, առկա 

այգիների և 

զբոսայգիների 

վերականգնման 

ուղղությամբ: 

1.Երևան քաղաքի Օղակաձև զբոսայգու 3-րդ հատվածի բարեկարգման 

աշխատանքների կատարման նպատակով  

-Մրցույթի փաթեթ է նախապատրաստվել և հայտարարվել 14.03.2019թ. 

Ծածկագիր ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/42  

-Պայմանագիր 24.05.2019թ. Ծածկագիր ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/42  

-1.1 Նախագծման թույլտվություն 10.05.2019թ.  հ. 01/18-07/2-39090-370 

-1.2 Նախագիծ համաձայնեցված 31.05.2019թ.  հ. 01/18-05/2-44984-458 

 -1.3 Շինարարության թույլտվություն  31.05.2019թ.  հ.01/18-44984-

539 /ժամկետը 27.12.2019թ./ 

Բարեկարգման աշխատանքներն ավարտվել են: 

2. Շահագործման է հանձնվել Երևանի 2800-ամյակի այգին: Վարդանյան 

ընտանիքը 99 տարով իր վրա է վերցրել նաև այգու պահպանումը 

3. Վերակառուցումից հետո մայրաքաղաքում շահագործման է հանձնվել 

Երևանի գլխավոր պողոտայի վերջնամասում (Սարյան-Մաշտոցի 

պողոտա) գտնվող այգին: 

Այգու բարեկարգման աշխատանքներն սկսվել են 2015 թվականին:  

4. «Երևան քաղաքի Սիլիկյան թաղամասում, Նուբարաշեն խճուղու 

հարևանությամբ և Սարալանջի տարածքում անտառ պաշտպանիչ 

գոտու ստեղծման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի 

մշակման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման 

աշխատանքներ»՝ 

-Պայմանագիր 16.08.2019թ. ծածկագիր ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/93 

1.Շինարարության և 

բարեկարգման 

վարչություն 

«Մավշին» ՍՊԸ 24.05-

20.08.2019թ., 1.1,1.2, 

1.3 - Երևան քաղաքի 

գլխավոր 

ճարտարապետ 

/համակարգվող 

ստորաբաժանումներ/ 

 

 

 

2. «Վարդանյան 

ընտանիք» 

բարեգործական 

հիմնադրամ 

3. «Տաշիր» 

ընկերությունների 

խումբ 

4.Բնապահպանությա

ն վարչություն, 
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«Երևաննախագիծ» ՓԲԸ-ի հետ 

Աշխատանքներն ավարտվել են: 

5. Նորաստեղծ «Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի 

պահպանություն» համայնքային հիմնարկը կզբաղվի կանաչապատման 

և շրջակա միջավայրի պահպանության խնդիրներով: 

հաղթող 

«Երևաննախագիծ» 

ՓԲԸ, 

5. «Կանաչապատում 

և շրջակա միջավայրի 

պահպանություն» 

համայնքային 

հիմնարկ 

 

 

 

17 Ճանապարհների 

շինարարական 

աշխատանքների 

իրականացում 

Քաղաքային 

կայուն 

զարգացման 

ներդրումային 

ծրագրով, 

անվտանգ և 

հարմարավետ 

ճանապարհային 

ցանց ստեղծելու 

նպատակով 

Երևանում 

շարունակվելու 

են նախորդ 

տարիներից 

մեկնարկած 

ծրագրով 

միջազգային 

չափանիշներին 

համապատասխա

նող 

ճանապարհների 

շինարարության 

հետ կապված 

աշխատանքները: 

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրով ներկայումս 

իրականացվում են 

 1.Բաբաջանյան-Աշտարակ ճանապարհահատվածի շինարարական 

աշխատանքները: 

Բաբաջանյան-Աշտարակ ճանապարհահատվածի շինարարությունը 

ընթացքի մեջ է: Շինարարական աշխատանքների ավարտին 

նորակառույց ճանապարհահատվածի երկարությունը կկազմի 9,4 կմ, 

երթևեկելի հատվածի միջին լայնությունը՝ 24 մ: Ճանապարհահատվածը 

կլինի երկկողմանի երթևեկությամբ, կունենա 4-6 երթևեկության գոտի, 4 

հիմնական ուղեանցեր և 1 ճանապարհային հանգույց: 

 2.Արգավանդ-Շիրակ ճանապարհահատվածի մրցույթն ամփոփվել է: 

Հաղթող է ճանաչվել իսպանական Լևանտինա ընկերությունը:  

Կնքվել է շինարարական աշխատանքների իրականացման 

համապատասխան պայմանագիր 2019 թվականի հուլիսի 16-ին:  

Շինարարական աշխատանքները սկսվել են 2019 թվականի 

սեպտեմբերին:  

Երևանի 

քաղաքապետարանի 

«Երևանի 

կառուցապատման 

ներդրումային 

ծրագրերի 

իրականացման 

գրասենյակի» ՀՈԱԿ 

ԲԲաբաջանյան-

Աշտարակ 

ճանապարհահատվա

ծի շինարարական 

աշխատանքները 

իրականացվում են 

իտալական Տիրենա 

Սքավի ընկերության 

կողմից: 

Նախատեսվում է 

ավարտել 2020 

թվականին: 

 

ԱԱրգավանդ-Շիրակ 

ճանապարհահատվա

ծի շինարարական 
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Ծրագրում 

ընդգրկված են 

Արգավանդ-

Շիրակի փողոց և 

Բաբաջանյան-

Աշտարակի 

խճուղի 

ճանապարհահա

տվածները: 

Բաբաջանյան-

Աշտարակ 

Արգավանդ-

Շիրակ 

 

աշխատանքների 

իրականացման 

ժամկետը 21 ամիս է 

հաշվարկած 2019 

թվականի 

սեպտեմբերի 6-ից: 

18 Տրանսպորտային 

հանգույցների 

նախագծահաշիվ

ային 

փաստաթղթերի 

փաթեթների 

մշակում 

Նախատեսվում 

են իրականացնել 

տրանսպորտային 

հանգույցների 

նախագծանախա

հաշվային 

փաստաթղթերի 

փաթեթների 

մշակման 

աշխատանքներ, 

մասնավորապես՝ 

Արշակունյաց 

պող. և Գ.Նժդեհի 

փողոցի հատման 

մասում՝ 

«Հայրենիք» 

կինոթատրոնի 

խաչմերուկում 

տրանսպորտային 

հանգույցի 

նախագծային 

Երևան քաղաքի զարգացման 2020թ. տարեկան և 2019-2023 թվականների 

հնգամյա ծրագրերի նախագծերը կազմելիս Մոնթե Մելքոնյան փողոցի 

շարունակություն հանդիսացող՝ Երևան քաղաքի Ծովակալ Իսակովի 

պողոտան Արշակունյաց պողոտային միացնող նախագծային 

ավտոմայրուղու կառուցումը առաջնահերթ աշխատանք է ընդունվել, 

փուլային կերպով հարցին լուծում տալու և կարճաժամկետ կտրվածքի 

դիտարկմամբ, դրանից հետո հնարավորին համարելով Արշակունյաց 

պողոտայի մնացած հանգույցների թեմաներին անդրադառնալը:   

Երևանի 

քաղաքապետարանի 

«Երևանի 

կառուցապատման 

ներդրումային 

ծրագրերի 

իրականացման 

գրասենյակի» ՀՈԱԿ 
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տարբերակի 

հստակեցում:  

Արշակունյաց 

պող. 

Բագրատունյաց 

պողոտա 

(Աշխատանքի 

հրապարակ) 

խաչմերուկում 

տրանսպորտային 

հանգույցի 

նախագծային 

տարբերակի 

հստակեցում: 

19 Երևան քաղաքի 

թաղամասերի և 

բնակարանային 

ֆոնդի 

արդիականացմա

ն ծրագրի 

մշակում 

Նախատեսվում է 

Երևան քաղաքի 

թաղամասերի և 

բնակարանային 

ֆոնդի 

արդիականացմա

ն ծրագրի 

մշակում,  որը 

պետք է 

նախատեսի՝ 

Բնակելի շենքերի 

հաշվառում, 

անձնագրավորու

մ և շենքերի ու 

շինությունների 

անձնագրային 

տվյալների 

միասնական 

տեղեկատվական 

շտեմարանի 

ստեղծում, 

Երևանի 2019թ. զարգացման հաստատված ծրագրով նախատեսված 

տվյալ կետով միջոցառման համար  2019թ. բյուջեի ավելի ուշ 

քննարկման և հաստատման արդյունքում գումար չի նախատեսվել: 

ճարտարապետությա

ն և 

քաղաքաշինության 

վարչություն 

2019թ. բյուջեի 

ավելի ուշ 

քննարկման և 

հաստատման 

արդյունքում 

ծրագրին 

գումար չի 

նախատեսվել 
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Տիպարային և 

անհատական 

նախագծերով 

կառուցված 

բնակելի շենքեր 

ճակատների 

երեսպատում և 

տաքացում, 

Տիպարային և 

անհատական 

նախագծերով 

կառուցված 

բնակելի շենքեր 

ուղղաձիգ 

կանաչապատում, 

Տիպարային և 

անհատական 

նախագծերով 

կառուցված հարթ 

տանիքներով 

բնակելի շենքեր 

տանիքների 

բարեկարգում, 

կանաչապատում 

և օգտագործում 

որպես հանգստի 

գոտիներ, 

Արևային 

էներգիայի 

օգտագործում, 

Բնակելի խմբերի 

և թաղամասերի 

բակերի 

վերակառուցում և 

բարեկարգում, 
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Արտաքին ձևավորում և գովազդ 

Հ/հ Ծրագրի կամ 

միջոցառման 

անվանումը 

Նախատեսված 

աշխատանքների 

նկարագիր 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց Իրականացնող 

կազմակերպություն, 

կատարման ժամկետ 

Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 

1 Գովազդային 

տարածքների 

հաշվառման, 

Նախատեսվում է 

իրականացնել 

գովազդային 

2019 թվականին  իրականացվել է  վարչական շրջաններում առկա 

գովազդների գույքագրման  և  չափագրման աշխատանքներ: 

2019 թվականին հաստատվել են թվով 2920 հատ գովազդային 

Արտաքին ձևավորման 

և գովազդի 

վարչություն, 

 

Բնակելի ֆոնդի 

նորացում` 3-րդ և 

4-րդ կարգի 

վթարային 

բազմաբնակարա

ն բնակելի և 

հանրակացարան

ային շենքերի 

հիմնախնդիրների 

շարունակական 

լուծում, առաջին 

զանգվածային 

տիպարային 

բնակելի շենքերի 

և թաղամասերի 

վերակառուցման 

հիմնախնդիրների 

լուծում: 
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չափագրման, 

իրավական 

դաշտին 

համապատասխա

նեցմանն ուղղված 

աշխատանքների 

իրականացում 

տարածքների 

հաշվառման, 

չափագրման, 

իրավական 

դաշտին 

համապատասխան

եցմանն ուղղված 

աշխատանքներ 

Երևանի բյուջե 

համապատասխան 

մուտքերի 

ապահովման 

նպատակով:  

էսքիզներ: 

2019 թվականին արտաքին գովազդի տուրքը սահմանվել է  

1.296.908.500 դրամ, հավաքագրվել է  1.535.426.300 ՀՀ դրամ: 

Գերակատարվածը կազմել է 238.517.800 դրամ: 

Վարչական շրջաններ, 

Գովազդային 

կազմակերպություննե

ր (հունվար-

դեկտեմբեր) 

2 Արտաքին 

ձևավորման 

միասնական 

չափանիշների 

մշակում 

Նախատեսվում է 

մշակել արտաքին 

ձևավորման 

միասնական 

չափանիշներ՝ 

մասնագիտական 

խմբերի և 

բնակիչների 

մասնակցության 

ապահովմամբ: 

Քաղաքային  և հանրապետական միջոցառումների  ժամանակ  

աշխատանքներ են իրականացվել  արտաքին ձևավորման 

միասնական չափորոշիչներ,  դիզայներական լուծումներ սահմանել 

համագործակցելով  բնակիչների և տնտեսվարող սուբյեկտների հետ: 

Արտաքին ձևավորման 

և գովազդի 

վարչություն 

 (հունվար-դեկտեմբեր) 

 

3 Գովազդային  

վահանակնների 

փոխարինում 

 

Նախատեսվում է 

իրականացնել 

գովազդային 

վահանակնների 

փոխարինում 

քաղաքային 

չափերի 

գովազդային 

վահանակներով:  

2019 թվականին գովազդային կազմակերպությունների հետ տեղի 

ունեցած բանակցությունների արդյունքում գանձվել են գովազդային 

վահանակների զբաղեցրած հողամասերի   կառուցապատման  

վճարներ:  

 

 

 

Արտաքին ձևավորման 

և գովազդի 

վարչություն, 

գովազդային 

մասնագիտացված 

կազմակերպություննե

ր (հունվար-

դեկտեմբեր) 

 

4  Գովազդի 

ամենամյա 

միջազգային 

Նախատեսվում է  

իրականացնել 

համապատասխան 

Աշխատանքները չեղարկվել ենֈ 

 

Արտաքին ձևավորման 

և գովազդի 

վարչություն 

Ֆինանսավորո

ւմ չլինելու 

պատճառով 
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փառատոնի 

կազմակերպում 

աշխատանքներ 

ուղղված արտաքին 

գովազդի 

ամենամյա 

միջազգային 

փառատոնի 

կազմակերպմանը: 

 

 

5 Գովազդային 

անձնագրերի 

կազմում 

Նախատեսվում է 

կազմել 100 շենքերի 

գովազդային 

անձնագրեր որով 

կհաստակեցվի 

արտաքին գովազդի 

տեղադրման վայրը, 

գունային 

լուծումները, 

ինչպես նաև 

գովազդային 

վահանակների 

արտաքին տեսքը և 

մակերեսները: 

2019 թվականին վերջնական տեսքի է բերվել թվով 100 հատ շենքերի  

գովազդային անձնագրեր թղթային տարբերակով: 

2020 թվականին կիրականացվի 100 շենքերի 

համապատասխանեցումը գովազդային անձնագրերի: 

Արտաքին ձևավորման 

և գովազդի 

վարչություն 

 

6 Գովազդային 

վահանակների 

արդիականացում 

Մասնագիտացված 

գովազդային 

կազմակերպություն

ների հետ՝ 

գովազդային 

վահանակների 

արդիականացման 

աշխատանքները 

կրելու են 

շարունակական 

բնույթ: 

 2019 թվականին հանդիպումներ են  տեղի ունեցել գովազդային 

գործակալությունների  ներկայացուցիչների հետ քննարկելով  

գովազդային վահանակների արդիականացման  հետ կապված 

հարցեր 

Արտաքին ձևավորման 

և գովազդի 

վարչություն, 

գովազդային 

մասնագիտացված 

կազմակերպություննե

ր(հունվար-

դեկտեմբեր) 

 

7 Սոցիալական 

գովազդների 

տեղադրում 

Սոցիալական 

գովազդների 

տեղադրումը 

2019  թվականին   համայնքային հանձնաժողովի կողմից թվով 47 

հատ գովազդներ ճանաչվել են սոցիալական բնույթի, իսկ թվով 7 հատ 

գովազդ չի ճանաչվել  սոցիալական բնույթի: 

Արտաքին ձևավորման 

և գովազդի 

վարչություն, 
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կիրականացվի 

համայնքային 

և/կամ պետական 

հանձնաժողովի 

կողմից այդպիսին 

ճանաչվելուց հետո: 

 

 

Համայնքային  

հանձնաժողով 

(հունվար-դեկտեմբեր) 

8 Ապօրինի 

տեղադրված 

գովազդային 

վահանակների 

ապամոնտաժման 

աշխատանքների 

իրականացում 

Կշարունակվեն 

օրենքին 

չհամապատասխան

ող, ինչպես նաև 

ինքնակամ և 

ապօրինի 

տեղադրված 

գովազդային 

վահանակների 

հայտնաբերման և 

ապամոնտաժման 

աշխատանքները, 

կշարունակվի 

խիստ 

հսկողությունը 

մայրաքաղաքի 

տարածքում առկա 

գովազդային 

վահանակների 

հայալեզու գրվածքը 

օրենսդրության 

պահանջներին 

համապատասխան

եցնելու 

նպատակովֈ 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/8 

 

2019  թվականին   ընթացքում ապամոնտաժվել է թվով 1913 հատ  

ապօրինի տեղադրված գովազդային վահանակներ և գովազդների 

հայալեզու գրվածքներ թվով 476 հատ համապատասխանեցվել են 

օրենսդրության պահանջներինֈ 

«Վահրամ 

Գրիգորյան»Ա/Ձ 

02.04.2019թ. 

Արտաքին ձևավորման 

և գովազդի 

վարչություն, 

վարչական շրջաններ 

(հունվար-դեկտեմբեր) 

 

9 Կամարանցումներ

ի վերանորոգման 

և գունազարդման 

աշխատանքների 

Կիրականացվի 

կամարանցումների 

վերանորոգում և 

գունազարդում՝ 

Ուսումնասիրվել են Երևան քաղաքի վերանորոգված ու 

գունազարդված կամարանցումները, առանձնացվել են վնասված 

կամարանցումների հասցեները, որոշվել է վնասի չափը:  

Աշխատանքները չեղարկվել ենֈ 

Արտաքին ձևավորման 

և գովազդի 

վարչություն 

 

Ֆինանսավորո

ւմ չլինելու 

պատճառով 
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իրականացում Երևանի 

կամարանցումների 

պատշաճ և գեղեցիկ 

տեսքն ապահովելու 

նպատակով: 

Կիրականացվի 

կամարանցումների 

գույքագրման 

աշխատանքներ, 

կսահմանվի դրանց 

վնասվածության 

աստիճանը, որի 

հիման վրա 

կիրականացվեն 

վերանորոգման և 

գունազարդման 

աշխատանքներ: 

 

 

 

 

10 Պանելային 

շենքերի 

ճակատների 

գունազարդման 

աշխատանքների 

իրականացում 

Նախատեսվում է 

կյանքի կոչել 

պանելային շենքերի 

ճակատների 

գունազարդման 

աշխատանքները:  

Աշխատանքները չեղարկվել ենֈ Արտաքին ձևավորման 

և գովազդի 

վարչություն 

 

Ֆինանսավորո

ւմ չլինելու 

պատճառով 

11 Վարչական 

շրջանների 

բակային 

տարածքների 

գեղագիտական 

ձևավորման 

աշխատանքների 

իրականացում 

Ելնելով 

մայրաքաղաքի 

համաչափ 

զարգացման 

սկզբունքից` 

շարունակվելու է 

վարչական 

շրջանների 

բակային 

տարածքների 

գեղագիտական 

ձևավորումը, որի 

Աշխատանքները չեղարկվել ենֈ Արտաքին ձևավորման 

և գովազդի 

վարչություն 

 

Ֆինանսավորո

ւմ չլինելու 

պատճառով 
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շրջանակներում 

վարչական 

շրջանների կողմից 

իրականացվելու են 

նկարազարդման 

աշխատանքներ 

բակային 

տարածքներում: 

12 Նոր 

լանդշաֆտային 

էսքիզների 

ձևավորում 

Լանդշաֆտների 

ձևավորման 

աշխատանքների 

շրջանակներում 

նախատեսվում է 

նոր լանդշաֆտային 

էսքիզների 

ձևավորում, այդ 

թվում 

նախատեսվում է 

տեղադրել նոր 

տիպի 

ծաղկամաններ, 

բազրիքներ, 

խոտածածկերի և 

ծառերի համար 

նախատեսված 

մետաղյա 

ցանկապատեր և 

այլն: 

Կազմվել է Սարալանջի խճուղու կանաչապատման 

վիզուալիզացիանֈ 

Արտաքին ձևավորման 

և գովազդի 

վարչություն, 

Բնապահպանության 

վարչություն 

(հունվար-դեկտեմբեր) 

 

13 Քաղաքային 

կահույքի 

արդիականացում 

Երևան քաղաքի 

փողոցների, 

հրապարակների, 

այգիների 

կահավորման 

նպատակով 

նախատեսվում է 

1. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/9 

2. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/87   

3. ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-19/7-1 

4. ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-19/7-2 

5. ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-19/7-3   

6. ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-19/15 

7. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/38 

1.«Շինպլատֆորմ» 

ՍՊԸ 

       29.03.2019թ 

2.«Ձևավորում» ՓԲԸ 

      06.08.2019թ. 

3.«Նիկոլ Դուման» ԱԿ 

      20.08.2019թ. 
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համայնք-

մասնավոր 

հատված 

համագործակցությ

ան արդյունքում 

քաղաքային 

կահույքի 

արդիականացման 

աշխատանքներ, 

նոր նստարանների, 

աղբամանների 

գնում և տեղադրում 

Երևան քաղաքի 

բոլոր վարչական 

շրջաններում՝ 

հաշվի առնելով 

երևանյան ոճի 

տարրերը: 

Կտեղադրվի շուրջ 

130 զրուցարան: 

2019  թվականին   ընթացքում  իրականացվել է թվով  300 հատ 

անվճար հայտարարությունների տախտակների գույքագրման և  

վերանորոգման աշխատանքները: 

Իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները՝ 

Նստարանի ամբողջական վերանորոգում 50 հատ, 

Նստարանի մասնակի վերանորոգում 700 հատ 

Աղբամանի ամբողջական վերանորոգում 100  հատ 

Աղբամանի  մասնակի վերանորոգում 900 հատ 

 

Գնվել է թվով 500 հատ «Երևան» գրվածքով նստարան և 30.12.2019թ,-ի 

դրությամբ տեղադրվեն են 359  հատ «Երևան» գրվածքով նստարան 

Երևան քաղաքի բոլոր վարչական շրջաններում: 141 հատ «Երևան» 

գրվածքով նստարան ի պահ է տրվել Երևանի քաղաքապետարանին՝ 

2020 թվականի ընթացքում տեղադրելու համարֈ 

 

Գնվել է թվով 600 ձուլվածքով աղբաման և 30.12.2019թ,-ի դրությամբ 

տեղադրվեն են 351  հատ ձուլվածքով աղբաման Երևան քաղաքի 

բոլոր վարչական շրջաններում: 249 հատ ձուլվածքով աղբաման ի 

պահ է տրվել Երևանի քաղաքապետարանին՝ 2020 թվականի 

ընթացքում տեղադրելու համարֈ 

 

Գնվել է թվով 200 մետաղյա դույլ և 30.12.2019թ,-ի դրությամբ 

տեղադրվեն են 173  հատ մետաղյա դույլ Երևան քաղաքի բոլոր 

վարչական շրջաններում: 27 հատ մետաղյա դույլ ի պահ է տրվել 

Երևանի քաղաքապետարանին՝ 2020 թվականի ընթացքում 

տեղադրելու համարֈ 

 

Գնվել է թվով 400 հասարակ նստարան և 30.12.2019թ,-ի դրությամբ 

Երևան քաղաքի բոլոր վարչական շրջաններին են տրամադրվել 371  

հատ հասարակ նստարան: 29 հատ հասարակ նստարան ի պահ է 

տրվել Երևանի քաղաքապետարանին՝ 2020 թվականի ընթացքում 

վարչական շրջաններին տրամադրելու համարֈ 

 

Իրականացվել են ամսական կտրվածքով թվով 529 հատ հիմնային 

պատվանդանների դրոշների փոխման, մաքրման և սպասարկման 

4.«Բելմետ» ՍՊԸ 

     20.08.2019թ. 

5.«Մետաղամանեղեն 

գործարան»  ԲԲԸ 

      20.08.2019թ. 

6.«Գործ-555» ՓԲԸ 

      30.08.2019թ.  

7.«Շինպլատֆորմ» 

ՍՊԸ 

       29.03.2019թ 
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աշխատանքներ: 

14 Մետաղյա 

հենասյուների 

վերանորոգում 

 

Մետաղյա 

հենասյուների 

վերանորոգման և 

հատուկ 

պաշտպանիչ 

նյութով ներկման 

աշխատանքների 

շրջանակում 

նախատեսվում է 

մետաղյա 

հենասյուները զերծ 

պահել գրաֆիտից, 

տարատեսակ 

ներկերից ու 

սոսինձներից, թղթե 

աֆիշաներ և 

հայտարարությունն

եր կպցնելուց, 

կպահպանվի նաև 

սյան արտաքին 

մակերեսը 

կորոզիայից, 

խոնավության, 

ագրեսիվ նյութերի և 

յուղերի 

ներթափանցումից: 

Աշխատանքները չեղարկվել ենֈ Արտաքին ձևավորման 

և գովազդի 

վարչություն 

 

Ֆինանսավորո

ւմ չլինելու 

պատճառով 

15 Մշակված 

հայեցակարգի և 

ընդհանուր 

պահանջների 

կիրառմամբ 

լոգոտիպերի 

մշակում 

Նախատեսվում է 

լոգոտիպերի 

մշակում, տարբեր 

միջոցառումների 

ժամանակ քաղաքի 

տոնական 

ձևավորման 

նպատակով՝ 

Հունվարի 28-ի լոգոտիպ 

Մարտի 8-ի լոգոտիպի մշակում 

Ապրիլի 7-ի լոգոտիպի մշակում 

«Երևանյան ամառ» լոգոտիպի մշակում 

 

 

Արտաքին ձևավորման 

և գովազդի 

վարչություն 

(հունվար-դեկտեմբեր) 
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նախորոք մշակված 

հայեցակարգի և 

գեղարվեստական 

բովանդակությանը 

վերաբերող 

ընդհանուր 

պահանջների 

կիրառմամբ: 

16 Թեմատիկ 

բաներների, 

հրավիրատոմսերի

, 

շնորհակալագրեր

ի կազմում 

Նախատեսվում է 

շարունակել 

տոնական 

միջոցառումների, 

թեմատիկ 

բաներների, 

հրավիրատոմսեր 

շնորհակալագրերի, 

տաղավարների, 

ֆլայերների, 

ինստալյացիաների, 

ստիկերների 

ձևավորումն ու 

կազմումը:  

 

1. Հունվարի 28՝ Բանակի տոնին նվիրված բաներ 

2. Բարեկենդանի օրվան նվիրված բաների կազմում 

3. Ավտոկայանատեղիների թույլատրող նշանների նախագիծ-

առաջարկ 

4. Շինարարական բաների էսքիզային տարբերակների մշակում 

5. Շինհրապարակների արգելափակոցների էսքիզային 

տարբերակների մշակում 

6. Զարգացման ծրագրի բուկլետի ձևավորում կազմում 

7. Ապրիլի 7՝   բաների ձևավորում, Սիրահարների այգու տարածքի 

ձևավորման նախագիծ-առաջարկ 

8.Եվրոպայի հրապարակի անվանակոչման վահանակի էսքիզ, 

որոշման ձևավորում 

9. Երևանի քաղաքապետարանի երկու մասնաշենքերի Մեկ 

պատուհանի ժամանակացույցերի վահանակի պատրաստում 

10. Երևանի քաղաքապետարանի առաջին տեղակալի բլանկի 

կազմում, 

11. Ավան վարչական շրջանի ղեկավարի և ղեկավարի տեղակալի 

բլանկի կազմում, 

12. Երևանյան ամառվա լոգոյով դրոշների պատրաստում 

13. Երևանի քաղաքապետարանի մեկ պատուհանի 

աշխատակիցների համազգեստի էսքիզ 

14. Հեծանվականգառների էսքիզ 

15. Էկո գրիչների էսքիզ 

16. Արգելապատնեշների ձևավորման էսքիզ 

17. Փողոցների և շենքերի անվան ու համարակալման ցուցանակների 

էսքիզ 

18. Տեղական հարկերի վճարման օգտակարության վերաբերյալ 

Արտաքին ձևավորման 

և գովազդի 

վարչություն 

(հունվար-դեկտեմբեր) 
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սոցիալական գովազդի բաներների էսքիզ 

19. Երևանի քաղաքապետի և աշխատակազմի քարտուղարի 

ամանորյա շնորհավորական բացիկի դիզայն 

20. Կոնֆետների տուփերի ձևավորում 

 

Շինարարություն և բարեկարգում 

Հ/հ Ծրագրի կամ 

միջոցառման 

անվանումը 

Նախատեսված 

աշխատանքների 

նկարագիր 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց Իրականացնող 

կազմակերպություն, 

կատարման ժամկետ 

Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 

1 Ասֆալտապատմ

ան, փոսային 

նորոգման և 

ճաքալցման, 

գրունտային 

ճանապարհների 

վերանորոգման 

աշխատանքների 

իրականացում 

Հաշվի առնելով 

վարչական 

շրջանների 

համաչափ 

զարգացման 

քաղաքականություն

ը՝ 2019թ. 

մայրաքաղաքում 

ասֆալտապատման 

աշխատանքներ 

կիրականացվեն 

բոլոր 12 վարչական 

շրջանների 

փողոցներում, 

բակերում, 

մայթերում, ինչպես 

նաև առկա 

գրունտային 

ճանապարհներինֈ 

Նախատեսվում է 

իրականացնել շուրջ 

650 հազ. քմ 

1.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/17-1 

2.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/17-2 

3.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/17- 

4. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/17-4 

5. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/17-5 

6. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/17-6 

7. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/17-7 

8. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/17-8 

9. ԵՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-19/6  

10. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/85 

2019թ. ծրագրով նախատեսված  Երևան քաղաքի փողոցների, 

մայթերի և բակային տարածքների ասֆալտբետոնյա ծածկի 

վերանորոգման, փոսային նորոգման  և  ճաքալցման, հողային 

պաստառով (գրունտային)  ճանապարհների հիմնանորոգման 

աշխատանքներն  ավարտվել են: 

Կատարվել է . 

815023քմ ասֆալտապատման, 

402187գծմ ճաքալցման, 

10045քմ գրունտային ճանապարհների հիմնանորոգման 

աշխատանքներ: 

1. «Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» 

ՍՊԸ 

          03.06.-01.11.19թ. 

2.  «Շինպլյուս» ՍՊԸ 

      05.06.-25.12.19թ. 

3. «Արհովշին» ՍՊԸ 

       05.06.-01.11.19թ. 

4. «Նարիմանյան» ՍՊԸ 

       06.06.-01.11.19թ. 

5. «Կապավոր» ՍՊԸ 

      29.05.-01.11.19թ. 

6. «Լիլիթ-87» ՍՊԸ 

       03.06.-25.12.19թ. 

7. «Սահակյանշին» ՓԲԸ 

       (ճաքալցում) 

       06.06.-30.10.19թ. 

 

8. «Արարատ-Ճանշին» 

ՍՊԸ 

        (գրունտային) 

        03.06.-25.12.19թ. 

9. «Արհովշին» ՍՊԸ 
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ասֆալտբետոնե 

ծածկի ընթացիկ 

վերանորոգման 

աշխատանքներ, 

որի 20%-ը 

նախատեսվում է 

իրականացնել 

բակային 

տարածքներում, 

80%-ը գլխավոր և 

երկրորդական 

փողոցներում և 

մայթերում, ինչպես 

նաև շուրջ 5,000քմ 

գրունտային 

ճանապարհների 

հիմնանորոգման 

աշխատանքներֈ  

Փողոցների 

պատշաճ 

մակարդակը 

պահպանելու 

նպատակով 

կշարունակվեն 

անհրաժեշտ 

ծավալի ասֆալտ-

բետոնե ծածկի 

փոսային նորոգման 

և շուրջ 400 հազ.գծմ 

ճաքալցման 

աշխատանքներըֈ 

        06.09-30.11.19թ. 

 

10. «Ռուբիկ և Իշխան» 

ՍՊԸ 

          (գրունտային) 

          30.07-15.10.19թ. 

    

 

2 Հենապատերի 

վերանորոգում 

Հենապատերի 

վերանորոգման 

աշխատանքների 

ծրագիրը 

1.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/13 

2.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/76 

Աշխատանքներն ավարտվել են, վերանորոգվել են թվով 41 

հենապատեր: 

 1.«Կամպարե» ՍՊԸ 

    01.03-25.12.19թ. 

 

2.«Երկնաքեր» ՍՊԸ 
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շարունակական էֈ 

2019թ. ևս 

կիրականացվեն 

հենապատերի 

ընթացիկ և տեղային 

նորոգման 

աշխատանքներֈ 

Մեծածավալ 

նորոգման կարիք 

ունեցող 

հենապատերի 

դեպքում ըստ 

անհրաժեշտության 

կպատվիրվեն 

նախագծանախահա

շվային 

փաստաթղթեր: 

     25.07-01.11.19թ. 

3 Վերգետնյա և 

ստորգետնյա 

անցումների 

կառուցում և 

նորոգում 

Ներկայումս 

հաշվառված է մոտ 

40 հասցե, որտեղ 

նպատակահարմար 

է կառուցել 

վերգետնյա 

անցումներֈ 2019թ. 

նախատեսվում է 

կառուցել 2 

վերգետնյա անցում՝ 

Թբլիսյան խճուղի 

շամպայն գինիների 

գործարանի մոտ, 

Աջափնյակ 

վարչական շրջանի 

Հասրաթյան փողոց 

գերեզմաններ 

տանող 

1.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/15 

Հասրաթյան փողոցի՝ գերեզմաններ տանող ճանապարհի մոտ 

վերգետնյա հետիոտնային անցումի կառուցման աշխատանքներն 

ավարտվել են: 

2. Վերանորոգվել են թվով 3 ստորգետնյա հետիոտնային անցումներ. 

2.1 ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/131-1՝ Ազատության պողոտայում, 

2.2 ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/131-2՝ Հալաբյան-Լենինգրադյան խաչմերուկում 

2.3 ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/131-3՝ «Մարշալ Բաղրամյան» մետրոյի կայարան 

1.«Մոնտաժտրանսշին» 

ՍՊԸ 

11.04.-30.08-29.09.19թ. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

«ԳՈՌՏԻԳ» ՍՊԸ 

14.11.-25.12.19թ. 

«ՆԱԳՇԻՆ» ՍՊԸ 

11.11.19թ-23.02.20թ. 

«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ 

14.11.-25.12.19թ. 
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ճանապարհի մոտֈ  

Վարձակալությամբ 

տրված 

ստորգետնյա 

հետիոտն 

անցումներում 

նախատեսվում է 

իրականացնել 

ընթացիկ նորոգման 

և հիմնանորոգման 

աշխատանքներ՝ 

վարձակալների 

հետ 

համագործակցությ

ամբֈ Գույքագրման 

աշխատանքների 

ավարտից հետո 

կհստակեցվի 

վերանորոգման 

առավել կարիք 

ունեցող 

գետնացումների 

ցանկը: 

4 Թեքահարթակներ

ի կառուցում 

Թեքահարթակների 

կառուցման 

ծրագիրը 

շարունակական է: 

2019թ. 

նախատեսված է 

կառուցել շուրջ 180 

թեքահարթակ, 

կտեղադրվեն նաև 

վատ տեսողություն 

ունեցող 

քաղաքացիների 

1.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/5 

2.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/78 

Աշխատանքներն ավարտվել են: 

Կառուցվել են 226 թեքահարթակներ, վերանորոգվել 14-ը և 34 

տեղերում տեղադրվել են հատուկ դեղին գույնի գոգավոր սալիկներ՝ 

տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց համար: 

1.«Կոտայք Շին» ՍՊԸ 

07.03.- 31.08.19թ. 

2. «ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ  

    29.07-01.10.19թ. 
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համար 

նախատեսված 

հատուկ սալիկներ: 

5 Մայթերի և 

եզրաքարերի 

վերանորոգում 

Մայթերի և 

եզրաքարերի 

վերանորոգման 

աշխատանքները 

կշարունակվեն նաև 

2019 թվականին: 

1.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/4 

2.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/77 

3.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/105 

4. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/6 

5. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/80 

6. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/76 

7. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/95 

Աշխատանքներն ավարտվել են: 

Կատարվել են 3202քմ մայթերի սալիկապատման աշխատանքներ,   

4264գծմ բետոնե և բազալտե եզրաքարերի վերանորոգման և նորերի 

տեղադրման աշխտանքներ: 

1. «3Դ ԿԱԴ» ՍՊԸ 

22.02-20.12.19թ.-

պայմանագիրը 

լուծարվել է 

2.«ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ 

01.08-01.11.19թ. 

3. «ՋԻԹԻԷՄ ԳՐՈՒՊ» 

ՍՊԸ 

05.09-20.12.19թ. 

4. «Կոտայք Շին» ՍՊԸ 

22.02-20.12.19թ. 

5. «ԳՈ-ԿԱՌ» ՍՊԸ 

24.07-01.11.19թ. 

6.«ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ                                         

12.09-11.11.19թ. 

7. «Արհովշին» ՍՊԸ 

05.09-04.11.19թ. 

 

1. 

հանձնարար

ականները 

ժամանակին 

և պատշաճ 

չկատարելու  

պատճառով 

 

 

6. լրացուցիչ՝ 

նոր մայթի 

կառուցման 

աշխատանքն

եր Հր.Քոչարի 

փողոցի 

Վ.Փափազյան

-Ն,Զարյան 

փողոցների 

միջև ընկած 

հատվածում 

 

7. լրացուցիչ՝ 

բազալտե 

եզրաքարերի 

վերանորոգմ

ան 

աշխատանքն

եր Նորք-

Մարաշ 

վարչական 

շրջանի 
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Արմենակյան 

փողոցում 

6 Կամրջային 

կառուցվածքների 

սպասարկում և 

շահագործում 

Կշահագործվեն և 

սպասարկման 

ծառայություններ 

կմատուցվեն 

մայրաքաղաքի 37 

կամուրջների, 

կամրջային 

կառուցվածքների, 

ուղեանցերի, 

վերգետնյա 

անցումների և 

էստակադաների  

համարֈ 

1. ԵՔ-ՀԲՄԾՁԲ-19/2 

Ծառայություններն  ավարտվել են, շահագործման և պահպանման 

ծառայություններ են մատուցվել 40 օբյեկտներում: 

 

1. «Կամուրջշին» ՓԲԸ 

         06.03-25.12.19 

 

7 Շենքերի 

ճակատային 

մասերի և 

վթարային 

շքապատշգամբնե

րի նորոգում  

2019թ. ծրագրերով 

ըստ 

անհրաժեշտության 

կլինի 

իրականացնել մոտ 

60 շենքերի 

ճակատային 

մասերի ընթացիկ 

նորոգման և քարերի 

մաքրման 

աշխատանքներ, 

ինչպես նաև 

կվերանորոգվեն 

շուրջ 150 վթարային 

շքապատշգամբներֈ 

1.   ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/59 

1.1 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/71 

2. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/126 

3. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/12 

 

Կատարվել են թվով 5 շենքերի՝ 

Արշակունյաց 16, 16ա Արշակունյաց 26, Բագրատունյաց 34, 

Բագրատունյաց 37  և Բագրատունյաց հ.47 ճակատային պատերի 

ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ: 

Կատարվել են նաև Բագրատունյաց հ. 47 շենքի ճակատի սվաղի 

վերանորոգման աշխատանքները: 

 

3.Էրեբունի  և Կենտրոն վարչական շրջանների բազմաբնակարան 

շենքերի պատշգամբների վերանորոգման աշխատանքներն 

ավարտվել  են: 

 

Էրեբունի վարչական շրջանում վերանորոգվել են  21 հատ 

պատշգամբներ, Կենտրոն վարչական շրջանում՝ 8 հատ: 

1.«Ագարակ» ԲԲԸ 

   26.07-29.09.19թ 

 

 

2. «Գրինսան» ՍՊԸ 

      18.10-11.11.19 

3. «ԱՐԱՄԱՆ ՍԹՈՈՒՆ 

ՍԹԱՅԼ» ՍՊԸ 

        01.03-10.06.19թ. 

 

Ավարտվել են 

մնացած 7 

վարչական 

շրջանների 

պատշգամբնե

րի նորոգման 

նախագծային 

աշխատանքն

երը: 

 

8 Հանգստի 

գոտիների 

2019թ. ծրագրում 

ընգրկելու համար 

1.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/42 

2.ԵՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-19/5 

«Մավշին» ՍՊԸ 

24.05-30.08.19թ. 
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վերակառուցում և 

բարեկարգում 

առաջարկվել է 

քննարկել առկա 

նախագծերով 

օբյեկտներ, 

մասնավորապես 

Օղակաձև այգու 1-6 

հատվածների  

վերակառուցման և 

բարեկարգման  

աշխատանքներըֈ 

Օղակաձև զբոսայգու 3-րդ հատվածի բարեկարգման և Մարգարյան 

փողոցի զբոսայգու ջրավազանի վերանորոգման աշխատանքներն  

ավարտվել են: 

 

 

 «Արհովշին» ՍՊԸ 

06.09-29.11.19թ 

 

 

9 Մանկապարտեզն

երի 

վերանորոգում 

2019թ. ծրագրով 

վերանորոգման 

աշխատանքներ են 

նախատեսվում 

Երևանի 

ենթակայության 

շուրջ 30 

մանկապարտեզներ

ում:  

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/148 

Կատարվել են Նոր Նորքի հ.119 մանկապարտեզի հիմնանորոգման 

աշխատանքներ: 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/143 Երևանի մանկապարտեզների  հակահրդեհային 

համակարգերի տեղադրման աշխատանքներ:  

Տեղադրվել են թվով 94 մանկապարտեզներում: 

 

«ԱՐՏՇԻՆ 1» ՍՊԸ 

28.10.-25.12.19 թ 

 

 

 

2. «Էլլիպս Ջիէյ» ՍՊԸ 

29.10.-25.12.19 թ 

 

10 Պոլիկլինիկաների 

վերանորոգում 

2019թ. 

նախատեսվում է 

կատարել 

վերանորոգման 

աշխատանքներ 5 

պոլիկլինիկաներում

՝ «Նոր Արեշ 

պոլիկլինիկա» ՓԲԸ, 

«Կարմիր Բլուր 

պոլիկլինիկա» ՓԲԸ, 

«Նոր Արաբկիր 

պոլիկլինիկա» ԱԿ 

ՓԲԸ, «Թիվ 16 

պոլիկլինկա» ՓԲԸ 

«Թիվ 20 

պոլիկլինիկա»ՓԲԸ: 

1. ԵՔ- ԲՄԱՇՁԲ-19/9-1 

«Թիվ 16 պոլիկլինկա» ՓԲԸ 

2. ԵՔ- ԲՄԱՇՁԲ-19/9-1 

«Թիվ 20 պոլիկլինիկա»ՓԲԸ 

3. ԵՔ- ԲՄԱՇՁԲ-19/9-2 

«Նոր Արաբկիր» ԱԿ ՓԲԸ 

4. ԵՔ- ԲՄԱՇՁԲ-19/9-3 

«Նոր Արեշ պոլիկլինիկա»  

5. ԵՔ- ԲՄԱՇՁԲ-19/9-3 

 «Կարմիր Բլուր պոլիկլինիկա» ՓԲԸ 

6.  ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/22 

«Արշակունյաց պոլիկլինիկա»  ՓԲԸ  պոլիկլինիկաների տանիքների 

վերանորոգման աշխատանքներն ավարտվել են: 

7.  ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/157 Հիմնանորոգման աշխատանքներ են  

կատարվել  «Շտապօգնություն» ՓԲԸ-ի հ.5 ենթակայանի  շենքում: 

1.«Էլդոգար» ՍՊԸ 

22.02-30.08.19թ. 

2.«Էլդոգար» ՍՊԸ 

22.02-30.08.19թ. 

3.«Արալպլաստ» ՍՊԸ 

22.02-30.08.19թ. 

4.«ԱՐՏՇԻՆ 1» ՍՊԸ 

22.02-29.09.19թ. 

5.«ԱՐՏՇԻՆ 1» ՍՊԸ 

    22.02-30.08.19թ. 

 

6.  «Գրանտշին» ՍՊԸ 

   29.04-28.06.19թ. 

 

7. «Էլդոգար» ՍՊԸ 

    08.11-25.12.19թ. 
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11 Ջրային 

կառույցների 

վերանորոգում, 

վերազինում, 

պահպանում և 

շահագործում 

Ջրային 

կառույցների 

վերականգնման 

ծրագիրը կրում է 

շարունակական 

բնույթֈ 2019թ. 

շարունակվելու են 

մայրաքաղաքի 36 

ջրային կառույցների 

վերանորոգման, 

վերազինման, 

պահպանման և 

շահագործման 

աշխատանքներըֈ 

Նախատեսվում է 

նաև համայնք-

մասնավոր հատված 

շարունակական 

համագործակցությ

ան միջոցով 

իրականացնել 

բարեկարգման 

կարիք ունեցող 

շատրվանների 

վերանորոգման և 

հիմնանորոգման 

աշխատանքներֈ 

1. ԵՔ-ՀԲՄԾՁԲ-19/1  

Կատարվել  են  մայրաքաղաքի 37 ջրային կառույցների ընթացիկ 

նորոգման, շահագործման և պահպանման ծառայությունները: 

1.«Ջրային կառույցների» 

ՓԲԸ 

27.02-25.12.19թ. 

 

12 Հուշարձանների 

լվացում, 

պատվանդաններ

ի վերանորոգում 

և տարածքների 

բարեկարգում   

Երևանի 

քաղաքապետարան

ի տարեկան 

ծրագրերի 

շրջանակներում 

պարբերաբար 

կատարվում են 

հուշարձանների 

1. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/10 

Կատարվել են Օղակաձև զբոսայգու 3-րդ հատվածում 

Հ.Այվազովսկու արձանի պատվանդանի վերանորոգման 

աշխատանքները: 

 

1. «Եղիսաբեթ 

Ալմազյան» ԱՁ 

01.03-30.10.19թ. 
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լվացման, 

պատվանդանների 

վերանորոգման և 

տարածքների 

բարեկարգման 

աշխատանքներ:  

13 Երևանի 

քաղաքային 

աղբավայրի 

տարածքի 

բարեկարգման 

աշխատանքներ 

 

ԵՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-19/4 

աշխատանքներն ավարտվել  են 

«Բիդեք» ՍՊԸ 

02.09.-11.12.19թ. 

 

14 «Երևանտրանս» 

ՓԲԸ-ի 

տարածքում 

մեքենաների փակ  

կայանատեղի 

(անգարի) և 

լվացման կետի 

կառուցում 

 

ԵՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-19/2  Աշխատանքներն ավարտվել են 
«Արարատշին» ՍՊԸ  

08.07-05.10.19թ 

 

15 «Հանրապետությ

ան հրապարակ» 

մետրոյի 

կայարանի 

վերգետնյա 

հատվածի քարե 

շինության 

վերանորոգում 

 

նախագծային փաստաթղթերը առկա են  

Գնման հայտ 

չի 

ներկայացվել 

16 Երևան քաղաքի 

մանկական 

խաղահրապարա

կներում ռետինե 

հատակների 

տեղադրում 

 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/62 աշխատանքներն ավարտվել են, ռետինե 

հատակներ են տեղադրվել թվով 25 բակերում 

«ԱԲԱԿ» ՍՊԸ 

17.07-01.10.19թ.՝ 
 

17 Մալաթիա-  ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/83 Աշխատանքներն ավարտվել են «Շինվերելակ» ՍՊԸ   
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Սեբաստիայի 

հրշեջ-

փրկարարական 

ջոկատի հ.4 շենքի 

նորոգում 

30.07.-20.09.19թ 

18 Երևանի ՋԷԿ-ի 

հարևանութ. 

գտնվող 

հողամասի վրա 

թափառող 

կենդանիների 

վնասազերծման 

կենտրոնի 

կառուցում 

 

ԵՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-19/4 Աշխատանքներն ավարտվել են 
«Բիդեք» ՍՊԸ 

02.09.-11.12.19թ. 

 

19 Ոռոգման 

ցանցերի 

կառուցում 

 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/71-1 

         2.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/71-2 

3.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/71-3  

Կատարվել են ոռոգման ցանցերի կառուցման աշխատանքներ. 

Նուբարաշենի 11-րդ փող.  

Նանսենի փողոցում,  

Գ.Նժդեհի փողոցում  

1.     «Օրիոն 7» ՍՊԸ 

31.07.-04.09.19թ. 

2. «Մ-Գրուպ 

Էներգոսերվիս» ՍՊԸ, 

25.07-24.08.19թ. 

3.    «Բիդեք» ՍՊԸ, 22.07-

09.09.19թ.-29.09.19թ 

 

20 Կոյուղագծերի 

կառուցում 

 ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/149 

Դավիթ Բեկի փողոցի հարակից նորաստեղծ թաղամասի կոյուղագծի 

կառուցման աշխատանքներ  

 ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/128  , Բուզանդի 1/3 մասնաշենքի կոյուղագծի 

վերատեղադրում 

«ՄԼԼ Ինդասթրիալ» 

ՍՊԸ 

07.11-25.12.19թ. 

«Ունիվերսալ» ՍՊԸ 

04.11-25.12.19թ. 
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Առևտուր և սպասարկում 

Հ/հ Ծրագրի կամ 

միջոցառման 

անվանումը 

Նախատեսված 

աշխատանքների 

նկարագիր 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց Իրականացնող 

կազմակերպություն, 

կատարման ժամկետ 

Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 

1 Առևտրի և 

ծառայություննե

րի ոլորտի 

օրենսդրական 

դաշտի 

կատարելագործ

ում 

Առևտրի և 

ծառայություններ

ի ոլորտի 

օրենսդրական 

դաշտի 

կատարելագործմ

ան նպատակով 

նախատեսվում է 

առաջարկություն

ների ձևավորում 

և ներկայացում: 

Առևտրի և սպասարկումների ոլորտում օրենսդրական 

կարգավորումներ կատարելու նպատակով Երևանի 

քաղաքապետարանի աշխատակազմի առևտրի և սպասարկումների 

վարչության կողմից մշակվել է թվով 7 նորմատիվ-իրավական ակտ, 

ինչպես նաև «Երևան համայնքի վարչական տարածքում գտնվող 

սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտների տեղակայմանը 

/հեռավորությանը/ ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին»  

և «Երևան համայնքի վարչական տարածքում առևտրի և 

ծառայությունների բնագավառում գործունեություն իրականացնող 

օբյեկտներում, ըստ դրանց գտնվելու վայրերի, առևտրի և 

ծառայությունների բնագավառում գործունեություն իրականացնող 

անձանց կողմից լռությունը կամ գիշերային անդորրն ապահովելու 

ժամերը սահմանելու մասին»  Երևան քաղաքի ավագանու որոշման 

նախագծերըֈ 

Առևտրի և 

սպասարկումների 

վարչություն                            

հունվար-դեկտեմբեր 

 

2 Առևտրի 

ոլորտում 

համակարգված 

և արդյունավետ 

հսկողության 

իրականացում 

Նախատեսվում է 

ոլորտում 

օրենքով տրված 

լիազորություններ

ի շրջանակներում 

իրականացնել 

համակարգված և 

արդյունավետ 

հսկողության 

իրականացում: 

Առևտրի և ծառայությունների ոլորտում իրականացվել է 

համակարգված և արդյունավետ հսկողություն , ինչի արդյունքում  

հայտնաբերվել է իրավախախտման 2059 դեպք, որից ՎԻՎ ՀՀ 

օրենսգրքի 113-րդ հոդվածով՝ 5, 152-րդ հոդվածով՝ 2, 156-րդ 

հոդվածով՝ 4, 158-րդ հոդվածով՝ 135, 162-րդ հոդվածով՝ 1019, 169.16-րդ 

հոդվածով ՝ 894ֈ Շարունակվել է հսկողությունը ժամը 24.00-ից հետո 

աշխատող օբյեկտների գործունության նկատմամբ՝ ապահովելով 

գիշերային ժամերին բնակիչների հանգիստըֈ 2019 թվականի 

ընթացքում բազմաբնակարան շենքերի առաջին և նկուղային 

հարկերում գործող հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտների 

գործունեության վերաբերյալ բնակիչներից ստացված հաղորդումների 

հիման վրա չեն տրամադրվել  համապատասխան թույլտվություններֈ 

Առևտրի և 

սպասարկումների 

վարչություն, 

վարչական շրջաններ                             

հունվար-դեկտեմբեր 

 

3 Բացօթյա 

առևտրի 

Նախատեսվում է 

բացօթյա առևտրի 

2019 թվականի ընթացքում բացօթյա ապօրինի առևտուրն արգելելու 

ուղղությամբ Երևան քաղաքի բոլոր վարչական շրջաններում 

Առևտրի և 

սպասարկումների 
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նկատմամբ 

հսկողության 

իրականացում 

նկատմամբ 

անհրաժեշտ 

հսկողության 

իրականացում և 

կանոնակարգում: 

կազմակերպվել են շրջայցերֈ Արդյունավետությունը բարձրացնելու 

նպատակով  համատեղ միջոցառումներ են կազմակերպվել նաև 

վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերի և ՀՀ 

ոստիկանության աշխատակիցների հետֈ Բացօթյա ապօրինի 

առևտուր իրականացնելու դեպքերով կազմվել է վարչական 

իրավախախտման վերաբերյալ 1250 արձանագրությունֈ 

վարչություն, 

վարչական շրջաններ                             

հունվար-դեկտեմբեր 

4 Գյուղատնտեսա

կան 

արտադրանքի, 

սպառողական 

ապրանքների 

շուկաների, 

տոնավաճառներ

ի 

կազմակերպում 

Մայրաքաղաքում 

գյուղմթերքների 

առևտուրը 

կանոնակարգելու

, արտադրող-

սպառող 

անմիջական 

կապն 

ապահովելու 

բնակչությանը 

թարմ ու որակյալ 

մթերքով 

ապահովելու 

նպատակով 

կշարունակվի 

վարչական 

շրջաններում 

շաբաթ, կիրակի և 

տոնական օրերին 

գյուղատնտեսակ

ան 

արտադրանքի, 

սպառողական 

ապրանքների 

շուկաների, 

տոնավաճառների 

կազմակերպման 

գործընթացը: 

Երևանի քաղաքապետարանը ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության հետ 

համատեղ գյուղմթերքների առևտուրը կանոնակարգելու, արտադրող-

սպառող անմիջական կապն ապահովելու բնակչությանը թարմ ու 

որակյալ մթերքով ապահովելու նպատակով Արաբկիր վարչական 

շրջանի Կասյան փողոցում շաբաթ և կիրակի օրերին կազմակերպել է 

գուղատնտեսական արտադրանքի տոնավաճառֈ 

Առևտրի և 

սպասարկումների 

վարչություն, Արաբկիր 

վարչական շրջան                                                        

2-4-րդ եռամսյակներ 

 

5 Ոլորտի Նախատեսվում է Երևան քաղում շրջիկ և շրջածախ առևտուրը կանոնակարգելու, Առևտրի և  
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զարգացման 

ծրագրի մշակում 
առևտրի և 

սպասարկման 

օբյեկտների 

6տեղաբաշխման 

և ոլորտի 

զարգացման 

ծրագրի մշակում: 

առևտրի և սպասարկման տվյալ ոլորտի զարգացումը ապահովելու 

նպատակով մշակվել և շրջանառության մեջ են դրվել շրջիկ և 

շրջածախ առևտուրը կանոնակարգելու վերաբերյալ մի շարք 

օրենքների նախագծեր, որոնք ՀՀ ազգային ժողովի կողմից առաջին 

ընթերցմամբ ընդունվել ենֈ 

սպասարկումների 

վարչություն                                                 

6 Գյուղմթերքի 

շուկայի 

ստեղծում` 

մասնավոր 

ներդրումների 

ներգրավմամբ 

Մասնավոր 

ներդրումների 

հաշվին 

գյուղմթերքի 

փոքրածավալ 

շուկաներ 

ստեղծելու 

նպատակով 

նախատեսվում է 

դրանց 

տեղակայման 

վայրերի որոշում, 

քաղաքաշինակա

ն փաթեթի 

մշակում և 

կառուցում: 

Երևան համայնքի կողմից 2019 թվականի սեպտեմբերի 26-ին 

կառուցապատող Արման Թումասյանին տրվել է Հ. Քաջազնունու 

փողոցի թիվ 3/4 հասցեում գյուղատնտեսական արտադրանքի 

փոքրածավալ շուկա կառուցելու թիվ 01/18-Թ-1981-1188 

շինարարության թույլտվությունըֈ 

 

Առևտրի և 

սպասարկումների 

վարչություն                                                

4-րդ եռամսյակ 

 

7 Առևտրի և 

ծառայություննե

րի ոլորտում 

հսկողություն 

Կիրականացվի 

Երևանի 

վարչական 

շրջանների 

ղեկավարների 

կողմից տրված 

ոգելից և 

ալկոհոլային 

խմիչքների, 

ծխախոտի 

վաճառքի ու 

իրացման, հեղուկ 

2019 թվականի ընթացքում Երևան քաղաքի վարչական շրջաններում 

տեղական տուրքերի գանձումները ստուգելու նպատակով 25000 

օբյեկտներում իրականացվել է հսկողություն, ինչի արդյունքում 

առևտրի և սպասարկումների ոլորտում տեղական տուրքերի 

հավաքագրումը 2019 թվականի դեկտեմբերի 30-ի դրությամբ կազմել 

1.492.051.400 ՀՀ դրամ, որը նախորդ տարվա հավաքագրված  գումարի 

համեմատ ավել է 370.682.900 դրամով կամ 33%-ովֈ 

Առանց թույլտվության գործունեություն իրականացնելու դեպքերով 

կազմվել է 894 արձանագրությունֈ 

Առևտրի և 

սպասարկումների 

վարչություն                            

հունվար-դեկտեմբեր 
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վառելիքի 

սեղմված բնական 

կամ 

հեղուկացված 

նավթային 

գազերի և 

տեխնիկական 

հեղուկների 

վաճառքի 

թանկարժեք 

մետաղներից 

պատրաստված 

իրերի 

առուվաճառքի, 

բացօթյա առևտրի 

կազմակերպման, 

վարչական 

շրջանների 

տարածքներում 

առևտրի, 

հանրային սննդի, 

շահումով 

խաղերի և 

վիճակախաղերի 

կազմակերպման 

օբյեկտներին, 

բաղնիքներին 

(սաունաներին) 

խաղատներին 

ժամը 24.00-ից 

հետո աշխատելու 

թույլտվություննե

րի, տեղական 

տուրքերի 

մուտքերի 
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նկատմամբ 

անհրաժեշտ 

հսկողություն և 

Երևանի բյուջեի 

համապատասխա

ն մուտքերի 

ապահովում: 

8 Ժամկետանց 

ապրանքների 

բացահայտում և 

կանխարգելում 

Նախատեսվում է 

առևտրի 

օբյեկտներում 

պիտանիության 

ժամկետն անցած 

ապրանքների 

վաճառքի 

դեպքերը 

հայտանբերելու, 

արգելելու և 

կանխարգելելու 

ուղղությամբ 

անհրաժեշտ 

միջոցառումների 

իրականացում: 

Առևտրի օբյեկտներում պիտանիության ժամկետն անցած 

ապրանքների վաճառքի դեպքերը հայտնաբերելու, արգելելու և 

կանխարգելելու ուղղությամբ իրականացվել են հսկողություններ, ինչի 

արդյունքում պիտանիության ժամկետն անցած ապրանքներ 

իրացնելու դեպքերով կազմվել է 85 արձանագրություն: 

Առևտրի և 

սպասարկումների 

վարչություն, 

վարչական շրջաններ                             

հունվար-դեկտեմբեր 

 

9 Ստորգետնյա 

անցումներում 

առևտրի 

վերահսկողությո

ւն 

Նախատեսվում է 

ստորգետնյա 

անցումներում 

իրականացվող 

առևտրի 

նկատմամբ 

հսկողության 

իրականացում և 

կանոնակարգում: 

Պարբերաբար շրջայցեր են կազմակերպվել Երևան քաղաքում գտնվող 

ստորգետնյա անցումներ, արգելվել է բացօթյա ապօրինի առևտուրը, 

ինչպես նաև ապահովել է տեղական տուրքերի գանձումըֈ 2019 

թվականի ընթացքում իրականացվել է ստորգետնյա անցումներում   

առկա տարածքները զբաղեցրած իրավաբանական ու ֆիզիկական 

անձանց հաշվառում: 

Առևտրի և 

սպասարկումների 

վարչություն,                             

հունվար-դեկտեմբեր 

 

10 Բացօթյա 

սրճարանաների 

գործունեության 

կանոնակարգում 

Հետիոտնի 

երթևեկի 

խոչընդոտը 

բացառելու 

Հանրային սննդի ժամանկավոր-սեզոնային ծառայություն 

իրականացնելու համար կնքվել է թվով 265 պայմանագիր՝ նախորդ 

տարվա 202-ի փոխարեն, գանձելով 53․932․260 դրամ, ինչը նախորդ 

տարվա համեմատ ավել է 13.328.696 դրամով կամ 32.8%-ովֈ 

Առևտրի և 

սպասարկումների 

վարչություն,                                                    

1-ին, 2-րդ, 3-րդ 
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նպատակով 

նախատեսվում է 

աշխատանքներ 

իրականացնել 

բացօթյա 

սրճարանների 

գործունեության 

կանոնակարգման 

ուղղությամբ 

եռամսյակներ 

11 Առևտրի 

կանոնակարգմա

ն 

աշխատանքների 

կատարում` 

ապամոնտաժում

ների և 

արդիականացմ

ան ուղղությամբ 

Մայրաքաղաքում 

քաղաքակիրթ 

առևտուր 

կազմակերպելու 

նպատակով 

կշարունակվեն 

միջոցներ 

ձեռնարկել 

չգոչծող, լքյալ, 

հողի 

վարձակալության 

ժամկետը 

լրացած, ոչ հարիր 

տեք ունեցող 

առևտրի 

ևսպասարկման 

կրպակների 

ապամոնտաժման 

ու 

արդիականացմա

ն ուղղությամբ: 

Առաջնահերթությ

ուն կտրվի կանաչ 

տարածքներում և 

մայթերի վրա 

տեղադրված 

2019 թվականի ընթացքում վարչության նախաձեռնությամբ 

ապամոնտաժվել են Երևան քաղաքի ընդհանուր օգտագործման 

տարածքներում` մայթերում, կանաչապատման համար 

նախատեսված տարածքներում, ճանապարհների բանուկ մասերին 

կից հատվածներում առանց իրավահաստատող փաստաթղթերի 

առկայության տեղադրված 36 տաղավարներ ու կրպակներֈ 

Առևտրի և 

սպասարկումների 

վարչություն,                             

հունվար-դեկտեմբեր 
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կրպակների 

ապամոնտաժման

ը: 

 

12 Շինանյութերի 

վաճառքի 

կետերի 

վերահսկողությո

ւն 

Հետևողական 

աշխատանքներ 

կիրականացվեն 

սեփականաշնորհ

ված 

տարածքներում 

շինանյութերի 

վաճառքի կետերի 

պարտադիր 

պարսպապատմա

ն ու 

սահմանազատմա

ն ապահովման, 

սանիտարական 

կանոնների 

պահպանման ու 

շրջակա 

միջավայրի 

ազտոտման 

բացառման 

ուղղությամբ: 

Հսկողություն է իրականացվել բոլոր վարչական շրջաններում գործող 

շինանյութերի վաճառքի կետերի պարտադիր պարսպապատման ու 

սահմանազատման ապահովման, սանիտարական կանոնների 

պահպանման և շրջակա միջավայրի աղտոտման բացառման 

ուղղությամբ: 

Առևտրի և 

սպասարկումների 

վարչություն,                             

հունվար-դեկտեմբեր 
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Կոմունալ տնտեսություն 

Հ/

հ 

Ծրագրի կամ 

միջոցառման 

անվանումը 

Նախատեսված 

աշխատանքների 

նկարագիր 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց Իրականացնող 

կազմակերպություն, 

կատարման ժամկետ 

Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 

1 Բազմաբնակարա

ն շենքերի 

շքամուտքերի 

հիմնանորոգում 

Նախատեսվում է 

հիմնանորոգել 

բազմաբնակարան 

շենքերի շուրջ 700 

շքամուտք: 

Փաստացի  վերանորոգվել  է  1015  մուտք: Մրցույթում հաղթող 

ճանաչված 

կազմակերպություն, 

համատիրություններ 

 

 

 

2 Բազմաբնակարա

ն բնակելի 

շենքերի հարթ և  

թեք տանիքների 

վերանորոգում 

Կիրականացվի 

բազմաբնակարան 

բնակելի շենքերի 

շուրջ 60000քմ 

հարթ և 30000քմ 

թեք տանիքների 

վերանորոգում:  

 

Փաստացի  վերանորոգվել  է  57594քմ հարթ տանիք և 46787քմ  թեք 

տանիք: 

Մրցույթում հաղթող 

ճանաչված 

կազմակերպություն, 

համատիրություններ 

 

 

3 Բազմաբնակարա

ն շենքի 

կառավարման 

նոր մոդելի 

ներդնում 

Բազմաբնակարան 

բնակարանային 

ֆոնդի վերաբերյալ 

օրենսդրական 

դաշտի 

կատարելագործու

մից հետո 

նախատեսվում է 

ներդնել 

բազմաբնակարան 

շենքի 

կառավարման նոր 

մոդել, որը 

կապահովի 

գործառույթների 

Միջգերատեսչական հանձնաժողովի կողմից մշակվում է 

«Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի 

նախագիծ: 

  



Երևանի զարգացման 2019 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ 

50 
 

հստակեցում, 

պատասխանատվո

ւթյան սահմանում 

և բնակչությանը 

հաշվետու լինելու 

մեխանիզմներ: 

4 Բազմաբնակարա

ն շենքերի 

ընդհանուր 

օգտագործման 

տարածքների 

վերանորոգման և 

էներգաարդյունա

վետության 

բարձրացմանն 

ուղղված 

աշխատանքների 

իրականացում 

Նախատեսվում է 

Հաբիթաթ Ֆոր 

Հյումենիթի 

Արմենիա 

հիմնադրամի և ՀՀ 

Երևան համայնքի 

միջև 2014թ. 

փետրվարի 20-ին և 

դեկտեմբերի 22-ին 

կնքված 

փոխըմբռնման 

հուշագրերի 

շրջանակներում 

բազմաբնակարան 

շենքերի 

ընդհանուր 

օգտագործման 

տարածքների 

վերանորոգման և 

էներգաարդյունավ

ետության 

բարձրացմանն 

ուղղված 

աշխատանքների 

իրականացում: 

  Երևան 

քաղաքի 

2019թ. 

բյուջեով 

գումար 

նախատեսվ

ած չէ 

5 Աղբահանության 

ոլորտի 

աշխատանքների 

կատարելագործու

Վերանայել 

Երևանի 

փողոցների 

մաքրման, 

Երևան քաղաքի ավագանու  

23 ապրիլի 2019թ. N 90-Ա  

որոշմամբ ստեղծվել է «Երևանի աղբահանություն և սանիտարական 

մաքրում» համայնքային հիմնարկ: 
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մ աղբահանության և 

ձնամաքրման 

աշխատանքների 

կազմակերպման 

գործընթացըֈ 

Նախատեսվում է 

մայրաքաղաքում 

լիարժեք և 

արդյունավետ 

լուծում տալ 

աղբահանության, 

սանիտարական 

մաքրման և 

ձնամաքրման 

ոլորտի 

հիմնախնդիրների

ն և ապահովել 

եվրոպական 

չափանիշներին 

համապատասխան 

որակյալ 

ծառայություններ: 

6 Ներգրավել նոր 

և/կամ երկրորդ 

օպերատորֈ  

Բաց և թափանցիկ 

մրցույթի միջոցով 

ներգրավել նոր 

և/կամ երկրորդ 

օպերատորֈ  

2019 թվականին երկրորդ օպերատորի ներգրավման 

անհրաժեշտություն չի եղել: Փոխարենը ստեղծվել է «Երևանի 

աղբահանություն և սանիտարական մաքրում» համայնքային 

հիմնարկ: 

  

7 Թափոնների 

կառավարման 

միջազգային 

չափանիշներին 

համապատասխա

ն համակարգի 

ստեղծում 

Աշխատանքներ 

կիրականացվեն ՀՀ 

կառավարության, 

Երևանի 

քաղաքապետարա

նի, Եվրոպական 

միության և 

Եվրոպական 

Ընթացքում է մրցույթային գործընթացը: 

Մրցույթային գործընթացը նախատեսվում է, որ կավարտվի մինչև 

2020թ-ի հունվար ամիսը: 2020թ-ի հունվար-փետրվար ամիսներին 

նախատեսվում է ստորագրել շինարարական աշխատանքների 

իրականացման պայմանագիր: Պայմանագրի իրականացման 

ժամկետն է 2 տարի: 

«Երևանի 

կառուցապատման 

ներդրումային ծրագրի 

իրականացման 

գրասենյակի» (ԵԿՆ 

ԾԻԳ) 
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ներդրումային 

բանկի միջև 

ստորագրած կոշտ 

կենցաղային 

թափոնների 

ոլորտում 

համագործակցելու 

պատրաստակամո

ւթյան մասին 

փոխընմբռման 

հուշագրով 

նախատեսված 

ծրագրի 

իրագործման 

ուղղությամբ, որի 

արդյունքում 

նախատեսվում է 

ստեղծել 

թափոնների 

կառավարման 

միջազգային 

չափանիշներին 

համապատասխան 

համակարգ, 

ինչպես նաև 

կառուցել նոր 

սանիտարական 

աղբավայր գործող 

աղբավայրի 

հարևանությամբ: 

8 Չնախատեսված 

վայրերում աղբի 

տեղադրման 

դեպքերը 

բացառելու 

Կշարունակվեն 

ձեռնարկվել բոլոր 

անհրաժեշտ 

միջոցները 

չնախատեսված 

Ձեռնարկվել են անհրաժեշտ միջոցներ չնախատեսված վայրերում 

աղբ տեղադրելու դեպքերը բացառելու ուղղությամբ: 
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ուղղությամբ 

միջոցների 

ձեռնարկում 

 

վայրերում աղբ 

տեղադրելու 

դեպքերը 

բացառելու 

ուղղությամբ: 

 

9 Անվավոր 

կոնտեյներների 

համար 

հարթակների 

կառուցում 

Նախատեսվում է 

վերջնականապես 

լուծել անվավոր 

կոնտեյներների 

հարթակների 

կառուցման 

խնդիրը: 

 

Հարթակների կառուցումը հետաձգվել է   

10 Բազմաբնակարա

ն շենքերի 

աղբամուղերի 

արդիականացում 

Նախաձեռնել 

բազմաբնակարան 

շենքերի 

աղբամուղերի 

արդիականացման 

կամ դրանց 

փակման 

գործընթաց՝ 

ելնելով 

սանիտարահիգիեն

իկ, 

առողջապահական 

նկատառումներիցֈ 

Բազմաբնակարան շենքի աղբամուղը հանդիսանում է շենքի 

շինությունների  սեփականատերերի ընդհանուր բաժնային 

սեփականություն, որի փակման համար անհրաժեշտ է 

սեփականատերերի որոշում: 

Փակվել է թվով 124 աղբամուղ: 

  

11 Արտաքին 

լուսավորության 

ցանցի 

շահագործում, 

պահպանում և 

նորոգում 

Նախատեսվում է 

իրականացնել 

արտաքին 

լուսավորության 

ցանցի 

շահագործման և 

պահպանման, 

ընթացիկ 

2019թ-ին Երևանի քաղաքապետարանի և Երքաղլույս ՓԲԸ 

ֆինանսական միջոցների հաշվին իրականացվել են Երևան քաղաքի 

արտաքին լուսավորության ցանցի վերականգնման աշխատանքներ, 

որոնց շնորհիվ  արտաքին լուսավորության ցանցի երկարությունը 

2019թ-ի տարեվերջին կազմել է 1678.34կմ: 

Երքաղլույս ՓԲԸ  
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նորոգման 

աշխատանքներ: 

Նորոգման  

աշխատանքների 

իրականացման 

շնորհիվ 

կվերականգնվի ևս 

30 կմ ցանց և 

2019թ. 

տարեվերջին 

Երևան քաղաքի 

արտաքին 

լուսավորության 

ցանցի 

երկարությունը 

կկազմի  1673կմ: 

12 Երևան քաղաքի 

արտաքին 

լուսավորության 

ցանցի 

արդիականացում 

Նախատեսվում է 

Երևան քաղաքի 

արտաքին 

լուսավորության 

ցանցի 

արդիականացման 

աշխատանքների 

իրականացում: 

Մասնավորապես՝ 

Քաղաքային 

կանաչ 

լուսավորության 

ծրագրի 

շրջանակներում 

խնայված 

միջոցների հաշվին 

առկա 

լուսատուների 

ԼԵԴ 

Քաղաքային կանաչ լուսավորության ծրագրի շրջանակներում 2019թ-

ին արդիականացվել է  Կիևյան կամուրջի,  Շիրակի փողոցի,  Առնո 

Բաբաջանյան փողոցի,  Լենինգրադյան  փողոցի Կիևյան կամուրջից 

Մոնթե Մելքոնյան հատվածի և Դավիթաշենի կամուրջի արտաքին 

լուսավորության ցանցը, մասնավորոպես գործող ԺԿՈւ 

լուսատուները փոխարինվել են ավելի արդիական ԼԵԴ 

լուսատուներով: Երքաղլույս ՓԲԸ-ն սեփական միջոցների հաշվին 

իրականացրել է Մատենադարանի և հարակից տարածքի, Կենտրոն 

վարչական շրջանի մի քանի բակերի, Մաշտոցի պողոտայի և Գ. 

Լուսավորիչ փողոցի հատման մասի ստորգետնյա հետիոտն 

անցումի, ինչպես նաև մի քանի կամարանցումների արտաքին 

լուսավորության ցանցի արդաիականացման աշխատանքները, 

մասնավորոպես գործող ԺԿՈւ լուսատուները և մետալհալոգեն 

լուսարձակները փոխարինվել են ավելի արդիական ԼԵԴ 

լուսատուներով: Մաշտոցի պողոտայիում ՝ Արամի փողոցից Բուզանդ 

հատվածի 4 դեկորատիվ, Պուշկինյան ոճի լուսատուների թվով 28 

սնդիկային լամպերը փոխարինվել են ԼԵԴ լամպերով: 
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լուսատուներով 

փոխարինում: 

13 Երևան քաղաքի 

թվով 28 

փողոցների 

արտաքին 

լուսավորության 

ցանցի 

արդիականացում 

Վերակառուցման և 

Զարգացման 

Եվրոպական 

Բանկի հետ 

կնքված վարկային 

պայմանագրի 

շրջանակներում 

նախատեսվում է 

Երևան քաղաքի 

թվով 28 

փողոցների 

արտաքին 

լուսավորության 

ցանցի 

արդիականացման 

աշխատանքների 

իրականացում: 

Պայամանագրով 

նախատեսվում է՝ 

•վերակառուցել 

վերը նշված 

փողոցների 

հենասյուները՝ 

հաշվի առնելով 

լուսադիոդային 

լուսատուների 

տեխնիկական 

տվյալները, 

•փոխարինել 4400 

հատ 

նատրիումական 

լուսատուները 

2200 հատ 

Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկի հետ կնքված 

վարկային պայմանագրի շրջանակներում,  <<Երևանի քաղաքային 

լուսավորության>> ծրագրի շրջանակներում 2019թ-ի հունվարի 11-ին 

Երքաղլույս ՓԲԸ-ի և Ֆիննական  Քոնսորթիում Օնիեն Օյ, Էնսթո Օյ,  

Էվերլայթ Էլեքթրոնիկս Քո. ՍՊԸ-ի (ենթակապալառուներ ԱյԷՖ 

ենթակառուցվածքների նախագծում, Այ/Էս ԱյԷՖ լայթինգ ՍՊԸ, 

Իքոնեքս-Քոմ, Տրանսնախագիծ ՓԲԸ,  Քարամյանշին ՍՊԸ) միջև 

կնքվել է Երևան քաղաքի 28 փողոցների լուսադիոդային  (LED) 

լուսավորության համակարգի մատակարարման և տեղադրման 

աշխատանքների կատարման պայմանագիր:   Պայմանագրի 

շրջանակներում 2019թ-ի ընթացքում աշխատանքներ չեն 

իրականացվել: 

Կապալառու 

Քոնսորթիում Օնիեն Օյ, 

Էնսթո Օյ,  Էվերլայթ 

Էլեքթրոնիկս Քո. ՍՊԸ 
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ժամանակակից, 

որակյալ 

լուսադիոդային 

լուսատուներով, 

•իրականացնել 

գոյություն ունեցող 

մալուխային 

ցանցի 

անցկացումը 

ստորգետնյա 

խրամուղիներում: 

14 Արտաքին 

լուսավորության 

սպասարկման 

համար 

անհրաժեշտ 

տեխնիկայի 

ձեռքբերում 

Շահագործման 

աշխատանքների 

կազմակերպման 

ներկայիս 

եղանակից անցնել 

շուրջօրյա 

շահագործման՝ 

ավելացնելով 

սպասարկող 

անձնակազմի 

թիվը, կազմավորել 

հերթափոխներ, 

որոնք շուրջօրյա 

կիրականացնեն 

մայրաքաղաքի 

արտաքին 

լուսավորության 

ցանցի 

շահագործումը և 

պահպանումը: 

Նախատեսվում է 

սպասարկման 

համար ձեռք բերել 

4 հատ նոր 

  2019թ-ի 

բյուջեով, 

նշված 

ծրագիրն 

իրականացն

ելու համար 

ֆինանսակա

ն միջոցներ 

չեն 

նախատեսվե

լ, ուտի այն 

չի 

իրականացվ

ել: 
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տեխնիկա 

(ավտովերնակ, 

ավտոլաբորատոր

իա), գոյություն 

ունեցող հնացած 

տեխնիկան 

փոխարինելու, 

ինչպես նաև 

շուրջօրյա 

աշխատանքներ 

կատարելու 

համար: 

15 «ԵՄ-ն Երևանի 

համար. Արևային 

համայնք» ծրագրի 

իրականացում 

«ԵՄ-ն Երևանի 

համար. Արևային 

համայնք» ծրագրի 

շրջանակում 

նախատեսվում է 

45 

բազմաբնակարան 

շենքերի 

տանիքներին 

տեղադրել 

արևային 

ֆոտովոլտային 

համակարգեր՝ 

ապահովելով 

տվյալ շենքերի 

վերելակների, 

ընդհանուր 

օգտագործման և 

բակային 

տարածքների 

լուսավորության 

համար 

անհրաժեշտ 

«ԵՄ-ն Երևանի համար.Արևային համայնք» ծրագրի իրագործման 

շրջանակում ավարտվել են առաջին փուլի թվով 50 շենքի արևային 

վահանակների տեղադրման և լուսավորության անցկացման 

նախագծման աշխատանքները: 

Ավարտվել է նաև շենքերի մուտքերի, արտաքին լուսավորության 

լուսատուների, և սոցիալապես խոցելի ընտանիքների համար 

նախատեսված լուսատուների գնման մրցույթը: Ընդհանուր առմամբ 

գնվել է 9 տեսակի 4150 լուսատու: 

Հաշվի առնելով, որ շինարարական աշխատանքները պետք է 

իրականացվեն շենքի սեփականատերերի առնվազն 2/3–ի 

համաձայնությամբ, այժմ բնակիչների հետ աշխատանքներ են 

տարվում՝ քաղաքապետարանին համապատասխան թույլտվության 

տրամադրման ուղղությամբ: 

Ծրագրի 2-րդ փուլի վերաբերյալ, շուրջ 50 համատիրությունից 

ստացվել է ավելի քան 180 շենքի հայտ:  Բոլոր շենքերում 

կիրականացվեն մասնագիտական ուսումնասիրություններից 

(տանիքների համապատասխանության, սեյսմիկ 

հետազոտություններ և այլն): 

Աշխատակազմի 

զարգացման և 

ներդրումային 

ծրագրերի վարչություն 
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էլեկտրաէներգիայ

ի 

արտադրությունը: 

Ծրագրի 

շրջանակում 

նախատեսվում է 

վերոնշյալ շենքերի 

շքամուտքերում 

(առաջինից մինչև 

վերջին հարկ) և 

բակային 

տարածքներում 

տեղադրել 

ժամանակակից 

էներգախնայող 

LED լուսատուներ: 

Կներդրվի նաև 

տվյալների 

առցանց 

հավաքագրման և 

վերլուծության 

մոնիթորինգային 

համակարգ: 

Ծրագրի 

նպատակն է՝ 

խթանել «կանաչ 

տնտեսական աճ»-

ը, 

էներգախնայողութ

յան և 

էներգաարդյունավ

ետության միջոցով 

կրճատել 

բնակիչների 

էներգետիկ 
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ծախսերը, 

նվազեցնել 

ջերմոցային 

գազերի 

արտանետումները 

և բարձրացնել 

հարմարավետությ

ան մակարդակը՝ 

արդյունքում 

նպաստելով 

բնակիչների 

կյանքի որակի 

բարելավմանը: 

Տրանսպորտ 

Հ/հ Ծրագրի կամ 

միջոցառման 

անվանումը 

Նախատեսված 

աշխատանքների 

նկարագիր 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց Իրականացնող 

կազմակերպություն, 

կատարման ժամկետ 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Տրանսպորտային 

ցանցի 

արդիականացմա

ն գործընթացի 

իրականացում 

Նախատեսվում է 

մեկնարկել 

տրանսպորտային 

ցանցի 

արդիականացման 

գործընթացը՝ 

ներդրումների 

ներգրավմամբ, 

ամբողջությամբ 

փոխել 

շարժակազմը, 

ինչպես նաև 

Խորհրդատվական ընկերության կողմից ներկայացված՝ Երևանի 

հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի վերջնական 

տարբերակի նախագծի ամբողջական փաթեթը ներկայացվել է ՀՀ 

կառավարություն՝ քննարկման համար: 

«Դաբլյու Վայ Ջի 

Ինտերնեյշնլ լիմիթիդ» 

խորհրդատվական 

ընկերություն 

 

Տրանսպորտի 

վարչություն 
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վերանայել 

երթուղիներն ու 

կանգառները, 

ապահովել 

քաղաքային 

տրանսպորտի 

հասանելիությունը 

առնվազն մինչև 

23:00:  

Նախատեսվում է 

ներդնել 

էլեկտրոնային և 

միասնական 

տոմսային 

նորագույն 

համակարգ՝ 

սոցիալական 

խմբերի համար 

հստակ զեղչային 

համակարգի 

կիրառմամբֈ 

Նախատեսվում է 

մշակել և կիրառել 

Երևան քաղաքի 

հասարակական 

տրանսպորտի նոր 

և արդյունավետ 

երթուղային ցանց, 

ապահովել 

հասարակական 

տրանսպորտի՝ 

միջազգային 

չափանիշներով 

սպասարկման 

ծառայությունների 
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մատուցում՝ 

կազմավորելով 

նոր օպերատորֈ 

2 Սպասարկման 

ժամանակակից  

պահանջները 

բավարարող մեծ  

և միջին 

տեղատարողությ

ան  

նոր 

ավտոբուսների 

ձեռք  

բերում 

Միկրոավտոբուսն

երի  

հնարավորինս  

բացառման  

գերակա  

սկզբունքով  

նախատեսվում է 

ձեռք բերել նոր 

երթուղային 

ցանցին 

համապատասխան

,  

սպասարկման  

ժամանակակից  

պահանջները  

բավարարող  մեծ  

և  միջին  

տեղատարողությա

ն նոր 

ավտոբուսներ: 

Նոր երթուղային ցանցի ներդրման համար անհրաժեշտ 

ավտոբուսների չափորոշիչների հաստատումից հետո 2020թ. 

կմեկնարկի ավտոբուսների ձեռք բերման գործընթացը, որը 

կկազմակերպվի մրցութային կարգով: 

«Դաբլյու Վայ Ջի 

Ինտերնեյշնլ լիմիթիդ» 

խորհրդատվական 

ընկերություն 

 

Տրանսպորտի 

վարչություն 

 

3 Հաշմանդամությո

ւն ունեցող 

անձանց համար 

տրանսպորտի 

մատչելիության և  

տարածական 

կողմնորոշման  

հնարավորության 

ապահովում 

Նախատեսվում է 

հաշմանդամությու

ն ունեցող անձանց 

համար ապահովել 

տրանսպորտի 

մատչելիություն և  

տարածական  

կողմնորոշման 

հնարավորություն, 

տեղաշարժի  

հարմարավետությ

ուն,  

Երևանի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի ներդրման 

գործընթացի շրջանակներում նախատեսվում է ձեռք բերել 

ավտոբուսներ, որոնք  հարմարեցված կլինեն հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց սպասարկման համար 

Տրանսպորտի 

վարչություն 

 



Երևանի զարգացման 2019 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ 

62 
 

հասարակական  

տրանսպորտում 

շարունակել  

կանգառների  

ձայնային  

ազդարարման 

համակարգերի, 

ինչպես նաև 

տեղաշարժը  

դյուրինացնող 

համապատասխան  

սարքավորումների 

տեղադրման  

գործընթացը, 

խաչմերուկներում 

կահավորել 

ձայնաազդանշան

ային 

լուսացույցներֈ 

4 Մետրոյի 

առնվազն մեկ նոր 

կայարանի 

կառուցման 

մեկնարկ: 

Մետրոպոլիտենի 

գործունեության 

արդյունավետութ

յանն ուղղված 

աշխատանքների 

իրականացում 

Տրանսպորտային 

ցանցի ընդլայնման 

նպատակով 

նախատեսվում է 

մեկնարկել 

մետրոյի առնվազն 

մեկ նոր կայարանի 

կառուցման 

աշխատանքները: 

Կիրականացվի 

Երևանում 

մետրոպոլիտենի 

աշխատանքի 

որակի, 

հուսալիության և 

անխափան 

Մետրոպելիտենի նոր կայարանների կառուցման նպատակով 

Աջափնյակ վարչական շրջանի (առաջին փուլով առանձնացվող՝ 

Հալաբյան-Աբելյան խաչմերուկի հատվածում առաջին կայարանի) 

շինարարության իրականացման համար նախագծային 

առաջարկների քննարկում ոլորտի մասնագետների ու 

պատասխանատուների («Արթուն» ԲԲԸ, «Երևաննախագիծ», 

«Հիդրոտրանս» կազմակերպություններ) մասնակցությամբ: 

     

 Իրականացվել են աշխատանքներ՝ 

-Գծի վերին շինության վերաբետոնավորում և փտած փայտակոճերի 

փոխարինում նորերով. 

-81-717 տիպի վագոնների թվով 16 անվասայլակների և դրանց 

պնևմատիկ սարքավորումների նորոգում և ստուգում 

ուլտրաձայնային արատանշող սարքավորումներով. 

-Զորավար Անդրանիկ կայարանի հակահրդեհային և 

ջրամատակարարման  խողովակաշարի վերանորոգում և 

«Կարեն Դեմիրճյանի 

անվան Երևանի 

մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 

 

հունվար-դեկտեմբեր 
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աշխատանքի 

ապահովում, 

էներգահամակարգ

ի հուսալիության, 

ազդանշանային 

համակարգի, 

շարժասանդուղքն

երի աշխատանքի 

հուսալիության 

բարձրացում, 

ուղևորների 

անվտանգության 

ապահովում, 

կայարանների և 

համալիրների 

վերանորոգում և 

պատշաճ տեսքի 

ապահովում, 

հարմարավետությ

ան և 

սպասարկման 

որակի 

բարձրացում: 

Կնախաձեռնվի 

մետրոպոլիտենի 

12՝ 8 

գլխամասային և 4  

միջանկյալ 

վագոնների 

արդիականացման 

աշխատանքներ: 

Նոր երթուղային 

ցանցի ներդրման 

համատեքստում 

կապահովվի 

արդիականացում: 

-Մետրոպոլիտենի I և II գծերով ռելսերի գլխիկների հարթեցման 

աշխատանքների իրականացում (ընդհանուր առմամբ՝ 1760գ.մ.). 

 

- I և II գծերով փայտակոճերի փոխարինու-մով գծի 

վերաբետոնավորում՝ ընդհանուր առմամբ 804.3գ.մ.  

-Ջրատար վաքի մաքրման աշխատանքների իրականացում 

(ընդհանուր առմամբ՝ 100մ) 

-I և II լուսավորության և փոքր մեխանիզացիայի արկղերի 

մոնտաժման աշխատանքների իրականացում (ընդհանուր առմամբ՝ 

900 մետր) 

-Կամրջային կռունկի նորոգման  աշխատանքների իրականացում 
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մետրոպոլիտենի 

շահագործման 

արդյունավետությ

ան բարձրացումըֈ 

5 Հասարակական 

տրանսպորտի 

կանգառների 

տեղաբաշխում և 

ավտոկայանատե

ղերի 

կանոնակարգում 

Նախատեսվում է 

իրականացնել 

հասարակական 

տրանսպորտի 

կանգառների 

տեղաբաշխում և 

կահավորում, 

ավտոկայանատեղ

երի 

կանոնակարգում՝ 

ուղևորների 

սպասարկման 

որակը 

բարձրացնելու 

նպատակով: 

Կիրականացվի 

ավտոկայանատեղ

երի 

կանոնակարգում՝ 

ծանրաբեռնված 

փողոցներում 

դրանց կրճատման 

հնարավոր 

տարբերակների 

կիրառմամբֈ 

-Երևանի քաղաքապետի 08.02.2019թ.  հ.265-Ա որոշմամբ 

հասարակական տրանսպորտի կանգառ է սահմանվել Պ.Սևակի 

փողոցում՝ հ.8/2 հասցեի դիմաց (շարժման՝ դեպի Կ.Ուլնեցու փողոց 

ուղղությամբ): 

-Երևանի քաղաքապետի 10.05.2019թ.  հ.1557-Ա որոշմամբ 

հասարակական տրանսպորտի կանգառներ է սահմանվել Նոր 

Խարբերդի Կենտրոնական փողոցում՝ 16-րդ, 20-րդ, 24-րդ փողոցների 

հետ հատման մոտեցումներում: 

-Երևանի քաղաքապետի 10.05.2019թ. հ.1558-Ա որոշմամբ 

հասարակական տրանսպորտի կանգառներ է սահմանվել Պ.Սևակի 

փողոցում՝ հ.8/2 հասցեի դիմաց և Դավթաշենի 3-րդ փողոցում՝ հ.31 

տան հարող հատվածում ու 3-րդ-5-րդ փողոցների խաչմերուկում: 

-Երևանի քաղաքապետի 29.05.2019թ.  հ.1779-Ա որոշմամբ 

հասարակական տրանսպորտի կանգառներ է սահմանվել Գյուրջյան 

փողոցում՝ Գյուրջյան-Լյուքսեմբուրգի  փողոցների խաչմերուկից անց 

և «Պանդոկ» օբյեկտի դիմաց: 

-Երևանի քաղաքապետի 13.06.2019թ.  հ.1966-Ա որոշմամբ 

հասարակական տրանսպորտի կանգառներ է սահմանվել Աբովյան 

փողոցում՝ հ.33 շենքի մոտ՝ հ.27 շենքին կից գործող կանգառի 

տեղափոխմամբ: 

-Երևանի քաղաքապետի 13.06.2019թ.  հ.1965-Ա որոշմամբ 

հասարակական տրանսպորտի կանգառներ է սահմանվել 

Ա.Միկոյան փողոցի հ.2/1 հասցեի դիմաց: 

Տրանսպորտի 

վարչություն 

 

ՀՀ Ճանապարհային 

ոստիկանություն 

 

հունվար-հունիս 

 

6 Վերգետնյա 

էլեկտրատրանսպ

որտի 

սպասարկման 

որակի 

բարելավում 

Նախատեսվում է 

նաև վերգետնյա 

էլեկտրատրանսպո

րտով ուղևորների 

սպասարկման 

որակի և 

-Սեբաստիայի, Բագրատունյաց,  Հր.Քոչարի, Գյուլբենկյան և 

Էրեբունու փողոցներում նորոգվել է 15263 մետր ընդհանուր 

երկարությամբ հպակային ցանց՝ նոր պղնձալարերով. 

-Տարբեր փողոցներում նորոգվել է 5000 մետր ընդհանուր 

երկարությամբ հպակային ցանց՝ նախկինում օգտագործված 

պղնձալարերով. 

«Երևանի էլեկտրա-

տրանսպորտ» ՓԲԸ 

 

հունվար-դեկտեմբեր 
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անվտանգության 

բարձրացմանն 

ուղղված 

միջոցառումների 

իրականացումֈ 

-Տարբեր փողոցներում նորով է փոխարինվել 129 մետր 

երկարությամբ ստորգետնյա մալուխագիծ. 

- Տեղադրվել է 193 հատ մալուխի կցորդիչ. 

-Թվով 5 տրոլեյբուսի թափք մասնակի նորոգվել է. 

-Վերանորոգվել է տրոլեյբուսի թվով 22 քարշի շարժիչ. 

-Մեքենայական բաժնում մոնտաժվել է տրոլեյբուսների լվացման նոր 

կայան: 

-Վերանորոգվել է 3 հատ էլեկտրական ամբարձիչ. 

-Մասնակիորեն վերանորոգվել է մեքենայական բաժնի թվով 2 

հորային ամբարձիչ. 

-Նորով է փոխարինվել հպակային ցանցի թվով 3 սնման արկղ: 

-Չարենցի փողոցում ներկվել է 13 հատ հենասյուն. 

-Բաբաջանյան փողոցում 13 հատ վթարային հենասյուն փոխարինվել 

են նախկինում օգտագործված հենասյուներով. 

-Վերանորոգվել է տրոլեյբուսի թվով 7 օժանդակ շարժիչներ. 

-Արտաշիսյան և Սեբաստիայի փողոցում նորոգվել է վթարային 

վիճակում գտնվող թվով 26 հենասյուն. 

-Սկսվել և շարունակվում է մեկ հատ տրոլեյբուսի տրոլեյբուսի 

հիմնանորոգման  աշխատանքները. 

-Վերանորոգվել է 2 հատ ուժային տրանսֆորմատոր. 

7 Ավտոկայանատե

ղերի 

կազմակերպման 

աշխատանքների 

կատարում 

Կիրականացվեն 

ծառայողական, 

թեթև մարդատար-

տաքսի 

ավտոմոբիլների 

ավտոկայանատեղ

երի 

կազմակերպման 

աշխատանքներֈ 

 

-Երևան քաղաքի ավագանու 29.01.2019թ. հ.55-Ա որոշմամբ թվով 40 

իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց թույլատրվել է 2019թ. 

շարունակել ծառայողական ավտոկայանատեղերի շահագործումը: 

- Երևան քաղաքի ավագանու 29.01.2019թ. հ.56-Ա որոշմամբ 

թույլատրվել է  քաղաքացի Լևոն Բարդակջյանին կազմակերպելու 

ծառայողական ավտոկայանատեղ Վ.Վաղարշյան փողոցի 12/9 և 12/5 

հասցեներին հարակից ճանապարհահատվածում: 

- Երևան քաղաքի ավագանու 19.03.2019թ. հ.74-Ա որոշմամբ 

թույլատրվել է  «Ս.Ա.Մ. Հոթել» ՍՊԸ-ին  կազմակերպելու ծառայողա-

կան ավտոկայանատեղ Սարյան փողոցի հ.9 շենքին հարակից 

ճանապարհահատվածում: 

- Երևան քաղաքի ավագանու 23.04.2019թ. հ.88-Ա որոշմամբ 

թույլատրվել է  «Նորիկ-70» ՍՊԸ-ին կազմակերպելու ծառայողական 

ավտոկայանատեղ Բաշինջաղյան փողոցի 172/3 և 172/8 հասցեներին 

հարակից ճանապարհահատվածում: 

Տրանսպորտի 

վարչություն 

 

«Փարկինգ Սիթի 

Սերվիս» և 

«Լոկատոր» ՓԲԸ-ներ 

 

հունվար-դեկտեմբեր 
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- Երևան քաղաքի ավագանու 23.04.2019թ. հ.89-Ա որոշմամբ 

թույլատրվել է  «ՈՍԿԵ-ԱԳԱ» ՍՊԸ-ին  կազմակերպելու ծառայողա-

կան ավտոկայանատեղ Հանրապետության փողոցի հ.61 շենքին 

հարակից ճանապարհահատվածում: 

- Երևան քաղաքի ավագանու 22.05.2019թ. հ.103-Ա որոշմամբ 

թույլատրվել է քաղաքացի Հասմիկ Սարգսյանին կազմակերպելու 

ծառայողական ավտոկայանատեղ Սախարովի հրապարակում՝ 

Նալբանդյան փողոցի հ.48/1 հասցեին հարակից 

ճանապարհահատվածում: 

-Երևանի ավագանու 25.12.2019թ. հ.187-Ա որոշմամբ թույլատրվել է 

թվով 16 իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց 2020 թվականի 

ընթացքում շարունակելու նախորդ տարիներին կազմակերպված 

ծառայողական ավտոկայանատեղերի շահագործումը: 

 

- Երևանի քաղաքապետի 28.02.2019թ. հ.522-Ա որոշմամբ սահմանվել 

է թեթև մարդատար տաքսի ավտոմոբիլների կայանատեղ՝ 

Խորենացու փողոցի հ.հ.25/4 և 25/5 կառույցների  դիմաց, դեպի 

Շահումյան հրապարակ տանող ճանապարհահատվա-ծում: 

- Երևանի քաղաքապետի 15.03.2019թ. հ.711-Ա որոշմամբ սահմանվել 

է թեթև մարդատար տաքսի ավտոմոբիլների կայանատեղեր՝  

Մաշտոցի պողոտա՝ «Երևան Սիթի» սուպերմարկետի դիմաց, 

տեղային լայնացմամբ ճանապարհահատվածում 

(շարժման դեպի Հաղթանակ կամուրջ ուղղությամբ): 

Մաշտոցի պողոտա՝ հ.5 հասցեի դիմաց, տեղային լայնացմամբ 

ճանապարհահատվածում (շարժման դեպի Հաղթանակ կամուրջ 

ուղղությամբ): 

Մաշտոցի պողոտա՝ մզկիթի մոտ, հասարակական տրանսպորտի 

կանգառից հետո՝ մինչև վճարովի կայանատեղ 

ճանապարհահատվածում (շարժման դեպի Ֆրանսիայի հրապարակ 

ուղղությամբ): 

Մաշտոցի պողոտա՝ հ.42 հասցեի դիմաց, չհասած հասարակական 

տրանսպորտի կանգառ ճանապարհահատվածում (շարժման դեպի 

Ֆրանսիայի հրապարակ ուղղությամբ): 

Աբովյան փողոց՝ երիտասարդական հիմնադրամի շենքի դիմաց, 

հասարակական տրանսպորտի կանգառից հետո 
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ճանապարհահատվածում (շարժման դեպի Աբովյան պուրակ 

ուղղությամբ): 

Ազատության պողոտա՝ հ.12 հասցեի «Հրաշք» խանութի դիմաց 

ճանապարհահատվածում (շարժման դեպի Լամբադա կամուրջ 

ուղղությամբ): 

 

-Երևանի քաղաքապետի 29.05.2019թ.  հ.1780-Ա որոշմամբ սահմանվել 

է թեթև մարդատար տաքսի ավտոմոբիլների կայանատեղ Կորյունի 

փողոցում՝ ԵՊԲՀ-ին հարակից հատվածում. 

- Երևանի քաղաքապետի 29.05.2019թ.  հ.1781-Ա որոշմամբ 

սահմանվել է թեթև մարդատար տաքսի ավտոմոբիլների կայանատեղ 

Տ.Պետրոսյան փողոցում՝ հ.10Ա շենքի հարևանությամբ գտնվող 

հասարակական տրանսպորտի կանգառից անց. 

-Երևանի քաղաքապետի 13.06.2019թ.  հ.1964-Ա որոշմամբ սահմանվել 

է թեթև մարդատար տաքսի ավտոմոբիլների կայանատեղ Կիևյան 

փողոցում՝ հ.19Ա հասցեի դիմացի ճանապարհահատվածում: 

-Երևանի քաղաքապետի 07.08.2019թ.  հ.2810-Ա որոշմամբ սահմանվել 

է թեթև մարդատար տաքսի ավտոմոբիլների կայանատեղ 

Վարդանանց փողոցում՝ հ.11 հասցեի դիմաց, դեպի Սախարովի 

հրապարակ տանող ճանապարհահատվածում: 

8 Այլընտրանքային 

տրանսպորտայի

ն  միջոցների 

խթանում 

Նախատեսվում է 

այլընտրանքային,  

բնապահպանակա

ն տեսանկյունից 

անվտանգ 

տրանսպորտային 

միջոցների  

(էլեկտրամոբիլներ,  

էլեկտրաավտոբու

սներ) կիրառում, 

էլեկտրատրանսպո

րտի խթանում: 

Որպես էկոլոգիապես մաքուր տրանսպորտային միջոց Երևան 

քաղաքում էլեկտրոմոբիլների տարածմանը խթանելու նպատակով 

Երևանի ավագանու 25.12.2019թ. հ.182-Ն որոշմամբ, որպես վառելիք 

բացառապես էլեկտրաէներգիա օգտագործող և բացառապես 

էլեկտրական շարժիչով աշխատող ավտոտրանսպորտային միջոցի 

(էլեկտրամոբիլ) սեփականատեր կամ այլ օրինական տիրապետող 

հանդիսացող և այն ղեկավարող անձանց համար սահմանվել է 

տեղական վճարի դրույքաչափերի նկատմամբ արտոնություն՝ 

ազատելով հաշվարկված ավտոկայանատեղի տեղական վճարի 

վճարումից: 

Տրանսպորտի 

վարչություն 

 

հոկտեմբեր-դեկտեմբեր 

 

9 Ճանապարհային 

երթևեկության 

կազմակերպչակ

Նախատեսվում է 

ճանապարհային 

երթևեկության 

ՀՀ ճանապարհային ոստիկանության հետ իրականացված համատեղ 

ուսումնասի-րությունների արդյունքում՝  

-Տեղադրվել է թվով 2307 ճանապարհային նշաններ 

Տրանսպորտի 

վարչություն 
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ան 

աշխատանքների 

իրականացում 

կազմակերպչակա

ն լուծումների 

կիրառումֈ 

 

-Կատարվել է ընդհանուր առմամբ 1944545գմ գծանշման 

աշխատանքներ: 

-Եղվարդի խճուղի-Տ.Պետրոսյան փողոցների խաչմերուկում 

կազմակերպվել է տրանսպորտային միջոցների շրջանաձև 

երթևեկություն: 

-Թբիլիսյան խճ-Քանաքեռցու փողոց խաչմերուկում կատարվել է 

երթևեկության կազմակերպման սխեմայի մասնակի փոփոխություն. 

-Շահումյան հրապարակում կատարվել է երթևեկության 

կազմակերպման սխեմայի  փոփոխություններ. 

-Սահմանվել է տրանսպորտային միջոցների միակողմանի 

երթևեկություն՝ 

ա) Սևքարեցի Սաքոյի և Թավրիզյան փողոցները միացնող 

ճանապարհահատվածում. 

բ)Բուզանդի փողոցի՝ Մաշտոցի պողոտայից մինչև Սարյան փողոց 

հատվածում. 

գ)Չայկովսկու փողոցի որոշակի հատվածում. 

դ)Բուզանդի փողոցում (Վերնիսաժին հարակից հատվածում). 

Է)Խորհրդարանի փողոցում (դեպի Գր.Լուսավորչի փողոց). 

-Նախատեսվել է հեծանվային արահետ Հին Երևանցու և Կողբացու 

փողոցների երթևեկելի մասերում 

-Գործարկվել է նոր լուսացուցային օբյեկտներ Թբիլիսյան խճուղում, 

հ.13 հասցեին հարակից հատվածում և Ծովակալ Իսակովի 

պողոտայում, ՀՀ ոստիկանության ներքին զորքերի շենքին հարակից 

հատվածում. 

-Գործարկվել են նոր, հետիոտնային կանչի լուսացուցային 

օբյեկտներ՝ Ամիրյան փողոցի սկզբնամասում և Հր.Քոչարի փողոցում՝ 

հ.56 դպրոցի մոտ. 

-մայրաքաղաքի տարբեր փողոցներում գործակվել է թվով 5 

հետիոտնային կանչի լուսացուցային օբյեկտ. 

-Արտաշիսյան փողոցում՝ Շիրակի-Արտաշիսյան փողոցների 

խաչմերուկին հարակից հատվածում, Քանաքեռի 16-րդ, 17-րդ 

փողոցներում, Տ.Մեծի-Քրիստափորի խաչմերուկում կատարվել է 

երթևեկության կազմակերպման սխեմայի փոփոխություններ: 

ՀՀ Ճանապարհային 

ոստիկանություն 

 

հունվար-դեկտեմբեր 

10 Տրանսպորտային 

սպասարկման 

Նախատեսվում է 

ուղևորների 

-Ներքաղաքային երթուղիներում պարբերաբար իրականացվել են 

ստուգայցեր՝ անբավարար արտաքին տեսք և ուղեսրահ ունեցող 

Տրանսպորտի 

վարչություն 
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որակի 

բարձրացմանն 

ուղղված 

միջոցառումների 

իրագործում 

տրանսպորտային 

սպասարկման 

որակի 

բարձրացմանն 

ուղղված 

միջոցառումների 

իրականացումֈ 

տրանսպորտային միջոցների աշխատանքը արգելելու, վարորդների 

կողմից աշխատանքի ժամանակ ծխելու, երաժշտություն միացնելու 

դեպքերը բացառելու համարֈ 

 

- Երևանի քաղաքապետի 13.02.2019թ. հ.279-Ա որոշմամբ 

միկրոավտոբուսային հ.61 երթուղու աշխատանքի դադարեցումից 

հետո, Վարդաշեն թաղամասի տրանսպորտային սպասարկումն 

ապահովելու նպատակով, ավտոբուսային հ.18 երթուղու 

վերջնակետը Մուշական թաղամասից տեղափոխվել է Վարդաշենի 6-

րդ փողոց (միկրոավտոբուսային հ.61 երթուղու վերջնակետ): 

-Երևանի ներհամայնքային միկրոավտոբուսային հ.38 երթուղու 

շահագործման արդյունավետության բարձրացման նպատակով, 

Երևանի քաղաքապետի 12.04.2019թ. հ.1158-Ա որոշմամբ 

մասնակիորեն փոփոխվել է երթուղու ուղեգիծը, այն ներկայումս 

շահագործվում է ՋԷԿ-ից մինչև Աբովյան պուրակ: Նույն որոշմամբ, 

Ծարավ Աղբյուրի փողոցին հարակից տարածքների 

տրանսպորտային սպասարկումը բարելավելու նպատակով, 

միկրոավտոբու-սային հ.10 երթուղու ուղեգծում կատարվել է 

մասնակի փոփոխություն և այն ներկայումս շահագործվում է Ծարավ 

Աղբյուրի փողոցով: 

-Երևանի ներհամայնքային միկրոավտոբուսային հ.69 երթուղու 

շահա-գործման արդյունավետության բարձրաց-նելու նպատակով, 

Երևանի քաղաքապետի 29.05.2019թ. հ.1782-Ա որոշմամբ 3 միավորով 

ավելացվել է երթուղու շարժակազմի քանակը: 

-Երևանի ներհամայնքային միկրոավտոբուսային հ.18 երթուղին 

սպասարկող կազմակերպության կողմից դրա սպասարկումից 

հրաժարվելուց հետո,  

Երևանի քաղաքապետի 28.06.2019թ.  հ.2163-Ա որոշմամբ,  

թույլատրվել է «Դավիթ հոլդինգ» ՍՊԸ-ին ընկերության կողմից 

շահագործվող երթուղիների պահուստային շարժակազմերով 

սպասարկելու նշված երթուղին: 

-Երևանի ներհամայնքային ավտոբուսային հ.45 երթուղին 

սպասարկող կազմակերպության կողմից դրա սպասարկումից 

հրաժարվելուց հետո, երթուղուց օգտվող քաղաքացիների 

սպասարկումն ապահովելու նպատակով, Երևանի քաղաքապետի 

 

«Երևանտրանս» ՓԲԸ 

 

հունվար-դեկտեմբեր 
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28.06.2019թ.  հ.2166-Ա որոշման հիման վրա, երթուղու սպասարկումն 

իրականացվում է «Երևանի ավտոբուս» ՓԲԸ-ի կողմից՝ «Հիգեր» 

մակնիշի ավտոբուսներով: 

 

-Երևանի ներհամայնքային ավտոբուսային և միկրոավտոբուսային մի 

շարք երթուղիների շահագործման արդյունավետության 

բարձրացման նպատակով, Երևանի քաղաքապետի 15.07.2019թ. 

հ.2470-Ա, 19.07.2019թ. հ.2498-Ա, 20.08.2019թ. հ.2996-Ա և 23.09.2019թ. 

հ.3407-Ա, 21.11.2019թ.հ.4329-Ա, 09.12.2019թ. հ.4545-Ա որոշումներով 

վերանայվել են երթուղիների շարժակազմերի քանակները. 

-Երևանի ներհամայնքային ավտոբուսային հ.հ.46, 47 երթուղիների 

շահագործման արդյունավետության բարձրացնելու նպատակով, 

Երևանի քաղաքապետի 20.08.2019թ. հ.2995-Ա  23.09.2019թ.  հ.3407-Ա 

որոշումներով, համապատասխանաբար, 1 և 2 միավորով ավելացվել 

է երթուղիների շարժակազմի քանակները: 

-Երևանի ներհամայնքային միկրոավտոբուսային հ.48 երթուղին 

սպասարկող կազմակերպության կողմից դրա սպասարկումից 

հրաժարվելուց հետո, երթուղուց օգտվող ուղևորների սպասարկումը 

մասնակիորեն ապահովելու նպատակով Երևանի քաղաքապետի 

30.07.2019թ.  հ.2718-Ա որոշմամբ մասնակի փոփոխություններ է 

կատարվել միկրոավտոբուսային հ.հ.42, 52  երթուղիների 

ուղեգծերում: 

-Հաղթանակ թաղամասի բնակչության տրանսպորտայի 

սպասարկման վիճակը բարելավելու նպատակով Երևանի 

քաղաքապետի 21.11.2019թ. հ.4328-Ա որոշմամբ ներհամայնքային 

միկրոավտոբուսային հ.77 (նախկին հ.75) երթուղու վերջնակետը 

տեղափոխվել է Հաղթանակ թաղամաս: 

-Նոր Խարբերդի «Անուշ» այգեգործական տարածքների 

տրանսպորտային սպասարկումն ապահովելու նպատակով Երևանի 

քաղաքապետի 12.12.2019թ. հ.4683-Ա որոշմամբ կազմակերպվել է նոր 

ավտոբուսային հ.6 երթուղի (Նոր Խարբերդ-«Միկա» մարզադաշտ) և 

ներկայումս երթուղին սպասարկվում է թվով 2 «ՊԱԶ» մակնիշի 

ավտոբուսներով: 
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Հանրակրթություն 

Հ/

հ 

Ծրագրի կամ 

միջոցառման 

անվանումը 

Նախատեսված 

աշխատանքների 

նկարագիր 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց Իրականացնող 

կազմակերպություն, 

կատարման ժամկետ 

Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 

1 Դպրոցների 

շենքային և 

բակային 

պայմանների 

բարելավում: 

ժամանակակից 

պահանջներին 

համապատասխան 

դպրոցների 

շենքային և 

բակային 

պայմանների 

բարելավում: 

ՀՀ կառավարության և ասիական զարգացման բանկի  

համագործակցությամբ «Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման 

ծրագրի» շրջանակում 

վերանորոգվող«Հ.Կոջոյան»կրթահամալիրի,հհ.6,18,51.,68,95,111,116,1

22 դպրոցների հիմնանորոգման համար պատվիրվել են 

նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը:   Երևանի հ.135 

հիմնական դպրոցում շարունակվում են միջնապատերի 

տեղադրման, հարկամիջյան մոնտաժման աշխատանքները, իսկ 

հ.153-ում ավարտվել են շինարարական աշխատանքները,նորացվել 

գույքը: 2019-2020ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակում դասերն 

իրականացվում են հիմնանորոգված դպրոցում: 

   

ՀՀ կառավարություն, 

Ասիական զարգացման 

բանկ,   

Աշխատակազմի  

հանրակրթության, 

շինանարության և 

բարեկարգման  

վարչություններ, 

դպրոցներ, 

22-րդ,3-րդ,4-րդ 

եռամսյակներ 

 

2 Դպրոցներում 

ինժեներական  

խմբակ-

լաբորատորիանե

րի ստեղծում 

Շարունակել 

համագործակցությ

ունը՝ 

«Ինֆորմացիոն 

տեխնոլոգիաների 

ձեռնարկություննե

րի միություն» ՀԿ-ի 

հետ դպրոցներում 

ինժեներական 

խմբակ-

լաբորատորիաներ

ի ստեղծման 

ծրագրի 

/ռոբոտաշինությու

«Կրթական համակարգում նախնական ինժեներական կրթության 

ներդրում» ծրագրի շրջանակում «Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիանե- րի 

ձեռնարկատիրական միություն» ՀԿ-ի աջակցությամբ թվով 20 

դպրոցներում  

գործում են խմբակներ՝ սովորողների մեջ ինժեներական կրթության 

նկատմամբ  հետաքրքրություն զարգացնելու 

նպատակով(հ.հ.6,11,12,27,31,52,56,60 

69,79,129,152,154,155,162,164,174):   Երևանի հ.հ. 87,95,102   

դպրոցներում հաշվետու 

 ժամանակահատվածում  աշակերտները ստեղծել են առաջին 

ռոբոտները: 

Աշխատակազմի 

հանրակրթության 

վարչություն, 

դպրոցներ,«Ինֆոր- 

մացիոն տեխնոլո- 

գիաների ձեռնարկա 

տիրական միություն» 

ՀԿ: 

 

2- րդ, 3-րդ, 

4-րդ եռամսյակներ 
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ն/ իրականացման 

ընդլայնման 

նպատակով:  

3 Համակարգչային 

գրագիտության 

մակարդակի 

բարձրացում: 

Դասապրոցեսում 

նորագույն 

տեխնոլոգիաների 

լայնածավալ 

կիրառումն 

ապահովելու 

նպատակով 

շարունակել 

սովորողների և 

մանկավարժների՝ 

համակարգչային 

գրագիտության 

մակարդակի 

բարձրացմանն 

ուղղված 

գործընթացներըֈ 

ԿՏԱԿ-ի համագործակցությամբ իրականացվել են 

վերապատրաստումներ՝ 

 «Հայկական կրթական միջավայրի պաշարների շտեմարանից» և 

էլեկտրոնային   ուսումնական այլ նյութերից օգտվելու նպատակով: 

Դասերի ընթացքում ապահովվում է ՏՀՏ-ների նպատակային 

կիրառումը: Դպրոցներում առկա են Էլեկտրոնային 310 

գրատախտակ: Գործընթա 

ցին աջակցելու նպատակով՝ տարվա ընթացքում 

համաքաղաքաղաքային միջոցառումներում ակտիվություն 

դրսևորած թվով 16 դպրոցներ պարգևատրվել են  NOTE-BOOK-երով 

(հ.հ.5,10,32,33,49,63,70,101,122, 

124, 138,145,157, 163,167,172): 

Ուսուցչի մասնագիտական տոնի առթիվ ձեռք բերած 

հաջողությունների համար 40 մանկավարժներ  ստացել են 

էլեկտրոնային ընթերցիչներ, նույնատիպ պարգևատրման են 

արժանացել 8 դպրոցների գրադարաններ՝ սովորողների մեջ 

ընթերցանությունը խրախուսելու համար,իսկ  տարվա լավագույն 

ճանաչված տնօրենը, ուսուցիչը և դաստիարակը (տես 12-րդ կետը) 

պարգևատրվել են համակարգիչներով( NOTEBOOK-եր):  

Աշխատակազմի 

հանրակրթության 

վարչություն, 

դպրոցներ, ԿՏԱԿ, 

 

1 –ին, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ 

եռամսյակներ 

 

4 Փորձի 

փոխանակման, 

վարպետաց 

դասերի 

կազմակերպում: 

 Շարունակել 

փորձի 

փոխանակման, 

վարպետաց 

դասերի 

կազմակերպումը՝ 

տարվա լավագույն 

տնօրենների, 

ուսուցիչների, 

ինչպես նաև 

վաստակավոր 

մանկավարժների, 

Խորենացու 

Իրականացվել է փորձառու մանկավարժների բաց դասերի 

կազմակերպում՝Երևանի հ.հ.8,21,36,51,71,78,79,87,100,106,122,125, 

133,135,137,154,155,174,181,186 դպրոցներում տարբեր  

առարկաներից՝  փորձի   փոխանակման նպատակով:  

Աշխատակազմի 

հանրակրթության 

վարչություն, դպրոցներ 

 

1-ին, 2-րդ, 3- րդ, 4-րդ 

եռամսյակներ 
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մեդալակիրների, 

տարակարգ 

ունեցող 

ուսուցիչների 

ուժերով: 

5 Ուսուցիչների  

փոխայցե 

լությունների 

ապահովում՝ 

փորձի 

փոխանակման 

նպատակով:   

Փորձի 

փոխանակման 

նպատակով 

շարունակել 

ուսուցիչների   

փոխայցելությունն

եր՝ Երևանի քույր 

քաղաքների 

կրթական 

հաստատություննե

ր:   

Փորձի փոխանակման գործընթացը  իրականացվել է նաև արտագնա 

խորհրդակցությունների ընթացքում: Աշխատանքային խումբը 

մայիսի 29- 31-ը Ստեփանակերտում տեղի դպրոցների  և 

մանկապարտեզների տնօրեններին  է ներկայացրել երևանյան 

կրթական հաստատությունների լավագույն   փորձը: Երևանի հ.51 և  

Ստեփանակերտի հ. 1 դպրոցների միջև կնքվել է 

համագործակցության հուշագիր:  

 18-20.10.2019թ.Արցախի, 08-10.11.2019 թ.Գյումրիի («Երևանի օրերը 

Գյումրիում» ծրագրի շրջանակում)  հանրակրթական դպրոցների և 

մանկապարտեզների տնօրեններին երևանյան  գործընկերների 

կողմից ներկայացվել է դպրոցավարության և կրթության 

գործընթացին վերաբերող, ինչպես նաև նախադպրոցական 

կրթության կազմակերպման առանձնահատկու թյունների մասին 

իրենց աշխատանքային   փորձը: Երևան - Սանկտ Պետերբուրգ 

համագործակցության ծրագրի շրջանակում Երևան քաղաքի 4 

դպրոցների բարձր առաջադիմություն ունեցող 8 աշակերտ` երկու 

ուսուցչի ուղեկցությամբ, հունիսի 22-24-ը  Սանկտ Պետերբուրգում 

մասնակցել են «Алые паруса» միջոցառմանը: 

Օգոստոսին Մոսկվայում կայացած՝  կրթական  նոր 

տեխնոլոգիաների և մեթոդների ու տարբեր  փորձերի ներկայացման  

հարթակ հանդիսացող «Կրթության քաղաք» միջազգային ֆորումին 

մասնակցել է Երևանի պատվիրակությունը՝ ներկայացնելով 

երևանյան նորարարական փորձը:   

Աշխատակազմի 

հանրակրթության 

վարչություն 

 

2-րդ, 3-րդ,4-րդ 

եռամսյակմեր 

 

6 Երևանի 

ենթակայության 

պետական 

հանրակրթական 

ուսումնական 

հաստատությունն

երում 

ՀՀ 

կառավարության` 

2016թ. փետրվարի 

18-ի նիստի N 6 

արձանագրային 

որոշմամբ 

հաստատված 

Քաղաքապետարանի   դպրոցներում 

ներառական կրթության ներդրման ուղղությամբ իրականացվել են 

քննարկումներ, հանդիպումներ ծնողական համայնքների, 

աշակերտական համակազմերի հետ: Աշխատանքները միտված են 

եղել դպրոցներում բարոյահոգեբանական պատշաճ մթնոլորտի 

ապահովմանը: 

 Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 

Աշխատակազմի 

հանրակրթության 

վարչություն, 

դպրոցներ, 

Հ/Կ- ներ 
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համընդհանուր 

ներառական 

կրթության 

ներդրում: 

ժամանակացույցի 

համաձայն` 

Երևանի 

ենթակայության 

պետական 

հանրակրթական 

ուսումնական 

հաստատություննե

րում շարունակել 

համընդհանուր 

ներառական 

կրթության 

ներդրման 

աշխատանքները՝ 

համագործակցելով 

ՀՀ կրթության և 

գիտության, 

համապատասխան 

հասարակական 

կազմակերպությու

նների հետ: 

երեխաներին  ընդունելու նպատակով դասարաններում  ստեղծվել են 

համապատասխան միջավայր, հարմարեցված սանհանգույցներ, 

թվով 76 դպրոցներոմ  լուծվել է թեքահարթակների հարցը: 

 «Ուսուցիչների՝ ներառող դասավանդման կարողությունների 

զարգացման» ծրագրի շրջանակում ներառական կրթության 

իրականացմանը աջակցելու նպատակով կազմակերպվել է 

վերապատրաստված մենթորների հանդիպում՝ քաղաքապե տարանի՝ 

մենթորություն իրականացնող դպրոցների տնօրենների հետ`աջակից 

ունենալով համապատասխան Հ/Կ-  ներ: 

«Հույսի կամուրջ Հ/Կ-ի աջակցությամբ կազմակերպվել են 

«Բարության դասեր» հատուկ դպրոցներից երեխաներ ընդունած 

հանրակրթական դպրոցներում:    

1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ 

եռամսյակներ 

7 Համամագործակց

ություն մենթոր 

դպրոցների և 

համընդհանուր 

ներառման 

ծրագրում 

ընդգրկված 

դպրոցների միջև:  

Համագործակցությ

ուն մենթոր 

դպրոցների 

(նախկինում՝ 

ներառական 

կրթություն 

իրականացնող 

դպրոցներ) և 

համընդհանուր 

ներառման 

ծրագրում 

ընդգրկված 

դպրոցների միջև:  

Համընդհանուր ներառման ծրագրի շրջանակում, հիմք ընդունելով  

ՀՀԿԳ    նախարարի՝20.03.2019թ  հ.242Ա/2 հրամանը, շարունակվել  են 

նախկինում ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցների 

(որպես գլխավոր մենթոր դպրոցներ) տնօրենների և  

համապատասխան մասնագետների ուժերով միասնական մոդուլով 

վերապատրաստման գործընթացներ՝ հանրակրթական դպրոցների 

տնօրենների,  տնօրենների տեղակալների, ուսուցիչների համար՝ըստ 

ժամանակացույցի:   

Աշխատակազմի 

հանրակրթության 

վարչություն, 

մենթոր դպրոցներ, 

ՀԿ- ներ 

 

ին, 2-րդ, 3-րդ,4-րդ 

եռամսյակներ 

 

 

 

 

 

 

8 Կրթության «Ուսուցչի Դպրոցներում ներդրվել է ուսուցչի օգնական հաստիքը: Աշխատակազմի  
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որակի 

բարելավում: 

օգնական» 

հաստիքի 

ներդրման 

աշխատանքներ 

դպրոցներում:  

Համապատասխան մասնագետների և ՀԿ-ների աջակցությամբ՝ 

ուսուցչի օգնականի գործունեությունը նպատակաուղղվել է 

հանրակրթության պետական չափորոշչով նախատեսված 

նվազագույն պահանջների յուրացման գործընթացի դյուրացմանը  և 

կրթության որակի բարելավմանը:  

 

հանրակրթության 

վարչություն 

«Հույսի կամուրջ» ՀԿ 

 

1-ին, 2-րդ, 3-րդ 

եռամսյակներ 

9 Հայրենագիտությ

ան դասերի 

կազմակերպում, 

միջմշակութային 

կապերի 

զարգացում: 

Համապատասխան 

կազմակերպությու

նների 

համագործակցությ

ամբ՝ Երևանի և 

Սփյուռքի 

դպրոցների միջև 

հեռուստակամուրջ

՝ 

հայրենագիտությա

ն դասերի 

կազմակերպման, 

ինչպես նաև 

միջմշակութային 

կապերի 

զարգացման 

նպատակով: 

Շարունակվել է Հայաստան-Սփյուռք գործակցության զարգացման, 

հայապահպանության և երիտասարդ սերնդի հայեցի կրթության և 

դաստիարակության ապահովման նպատակով՝  Հայաստանի և 

Սփյուռքի կրթօջախների միջև «Քույր դպրոցներ» ծրագրի 

իրականացումը: Նշված ծրագրի շրջանակում Երևանի 

h.հ.4..69,125,150, և Սփյուռքի՝ համապատասխանաբար ԱՄՆ Լոս 

Անջելես քաղաքի  Մեսրոպյան  վարժարանի, ՌԴ Դոմոդեդովոյի 

Մ.Մաշտոցի անվ., Ֆրանսիայի Վալանս քաղաքի «Դավիդյան», 

Նիդերլանդների Վեստերվորտ քաղաքի «Նոր այգ» դպրոցները 

համատեղ առցանց մշակել և անցկացրել են հեռավար բաց դասեր` 

հայոց լեզվի և գրականության, հայոց պատմության, 

հայրենագիտական թեմաների շուրջ: 

Աշխատակազմի 

հանրակրթության 

վարչություն, 

դպրոցներ 

2-րդ,  4-րդ  

եռամսյակներ: 

 

10 Բարեկարգ 

շրջակայքով, 

կանաչապատված 

և ծառաշատ 

դպրոցի ծրագրի 

իրականացում 

Շարունակել 

բարեկարգ 

շրջակայքով, 

կանաչապատված 

և ծառաշատ 

դպրոցի  ծրագրի 

իրականացումը: 

 

«Բարեկարգ շրջակայքով, կանաչապատված և ծառաշատ դպրոցի» 

ծրագրում ընդգրկված հաստատությունները տարվա ընթացքում  

բարեկարգ և կանաչապատ շրջակայքի ապահովումն իրականացրել 

են աշխատակազմի հանրակրթության, բնապահպանության 

վարչությունների, վարչական շրջանների համապատասխան 

բաժինների համագործակցությամբ (շաբաթօրյակներ, ծառատունկ, 

սեզոնային ծաղիկների շիթիլների ամրացում, չորացած ճյուղերի և 

թփերի հեռացում): 2020թ. համար մշակվել է դպրոցներում  էկո-

ակումբների ստեղծման ծրագիր: 

 

Աշխատակազմի 

հանրակրթության,  

 բնապահպանության 

վարչություններ, 

վարչական շրջանների 

համապատասխան 

բաժիններ, ծրագրում 

ընդգրկված կրթական 

հաստատություններ: 

1-ին, 2-րդ, 3-րդ ,4-րդ 

եռամսյակներ  
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11 Դպրոցական 

բուֆետներում 

աշակերտների 

ճիշտ սնվելու, 

ինչպես նաև 

քարտային 

համակարգի 

ներդրման 

գործընթացների 

ապահովում: 

Դպրոցական 

բուֆետներում 

աշակերտների 

ճիշտ սնվելու 

ապահովման 

գործընթաց, 

ինչպես նաև 

քարտային 

համակարգի 

ներդրում՝ 

աշակերտին 

գումարի հետ 

շփումից զերծ 

պահելու 

նպատակով: 

Երևանի քաղաքապետարանի դպրոցների տնօրենների 

մասնակցությամբ քննարկվել է «Սմարթ Փրոդաքշեն» ՍՊԸ-ի մշակած 

«Դպրոցական քարտ»  ծրագիրը, որը միտված է  բուֆետներում 

աշակերտների ճիշտ սնվելու,  գումարի հետ շփումից նրան զերծ 

պահելու նպատակին:  

 Ծրագրի ներդրման համար նախատեսված  փորձնական շրջանը 

անցկացվել է  

 Երևանի Ն. Աղբալյանի անվան հ.19 դպրոցում: 

 

 

Աշխատակազմի 

հանրակրթության 

վարչություն,դպրոցներ 

 «Սմարթ Փրոդաքշեն» 

ՍՊԸ  

2-րդ, 3-րդ, 4-րդ 

եռամսյակներ 

 

 

Փորձնա- 

կան շրջանի  

արդյունքը 

քննարկման  

փուլում է: 

12 «Երևան քաղաքի 

տարվա 

լավագույն 

տնօրեն, տարվա 

լավագույն 

ուսուցիչ», ինչպես 

նաև ՀՀ ԿԳ 

նախարարության 

նույնանուն 

մրցույթների 

քաղաքային 

փուլերի, 

առարկայական 

օլիմպիադաների, 

տարբեր 

մրցույթների  

կազմակերպում և 

անցկացում 

Մանկավարժների 

խրախուսման 

նպատակով 

շարունակել 

«Երևան քաղաքի 

տարվա լավագույն 

տնօրեն, տարվա 

լավագույն 

ուսուցիչ», ինչպես 

նաև ՀՀ ԿԳ 

նախարարության 

նույնանուն 

մրցույթների 

քաղաքային 

փուլերի 

անցկացումը, 

/քաղաքային, 

հանրապետական 

փուլեր/, 

առարկայական 

Մանկավարժներին խրախուսելու  նպատակով  «Երևան քաղաքի 

տարվա լավագույն տնօրեն, տարվա լավագույն ուսուցիչ, տարվա 

լավագույն դաստիարակ», ինչպես նաև ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության 

նույնանուն մրցույթների քաղաքային փուլերի արդյունքում Երևան 

քաղաքի 2019թ. «Լավագույն տնօրեն» կոչմանն է արժանացել 

մայրաքաղաքի հ.181 հիմնական դպրոցի տնօրեն Լիլիթ Արեյանը, 

«Լավագույն ուսուցիչ» է ճանաչվել հ.186 դպրոցի կենսաբանության 

ուսուցիչ Գայանե Բուլդոյանը, իսկ «Երևան քաղաքի լավագույն 

դաստիարակ» հ.33 մանկապարտեզից՝ Աննման Մելքոնյանը: 

ՀՀԿԳՄՍ նախարարություն մրցույթի հանրապետական փուլի 

համար    ներկայացվել են հ. 100 դպրոցի ուսուցչուհի Ե. Ջիլավյանի, 

հ.200 դպրոցի տնօրեն Մ.Հովհաննիսյանի և հ.84 մանկապարտեզի 

դաստիարակ Լ. Համբարձումյանի թեկնածությունները: Հաղթող 

ճանաչված մանկավարժները  պարգևատրվել են Ուսուցչի տոնին՝ 

հոկտեմբերի 5-ին: 

 ՀՀ դպրոցականների առարկայական օլիմ 

պիադայի՝  Երևանի տարածքային և քաղաքային փուլերը 

կազմակերպվել են համաձայն Երևանի քաղաքապետի՝ 

20.02.2019թ.հ.137-Ա կարգադրության:   

Քաղաքային փուլին մասնակցել  են  2283 դպրոցական,   որից 527-ը 

Աշխատակազմի 

հանրակրթության 

վարչություն, 

դպրոցներ, 

 

 

1-ին,2-րդ,3-րդ,4-րդ 

        եռամսյակներ 
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օլիմպիադաների, 

տարբեր 

մրցույթների  

կազմակերպումը և 

անցկացումը: 

 

մասնակցել  են հանրապետական փուլին: Դիպլոմների են 

արժանացել՝ 1-ին կարգ` 51, 2-րդ կարգ` 111 , 3-րդ կարգ`  174 

աշակերտ:  

      Ընդհանուր թիվը՝336: 

Դպրոցականները արժանացել են դիպլոմների, առաջին 

կարգայինները՝ նաև նվերների: 

13 Հայ մեծերի 

հոբելյաններին 

նվիրված 

միջոցառումների 

իրականացում: 

Սովորողների 

արժեքային 

համակարգի 

ձևավորմանն 

աջակցելու, 

ազգային 

արժեքների 

նկատմամբ 

հպարտություն 

ներշնչելու 

նպատակով 

շարունակել հայ 

մեծերի 

հոբելյաններին 

նվիրված 

միջոցառումների 

համակարգումը 

(Հովհ. Թումանյան-

150,  Կոմիտաս-

150.  Ա.Բակունց-

120,Ս.Կապուտիկյ

ան- 100): 

Դպրոցականների արժեքային   համակարգի ձևավորմանը աջակցելու 

նպատակով շարունակվել  են  թումանյանական և կոմիտասյան 

միջոցառումներ`նվիրված նրանց 150- ամյա հոբելյաններին (հ.հ. 

11,21,35,36,52,56,100,106,121,122,133,135,136,138141,162,163,166,167,178,

186,197)::  

 Համակարգվել է Ս. Կապուտիկյան-100(հ.հ.145,137,117,99,107), 

Ակ. Բակունց-110(հ.60,164), Ալ. Պուշկին-220` 

(հ.հ.8,55,122,163)դպրոցներում կազմակերպված հոբելյանական 

միջոցառումները:          

Աշխատակազմի 

հանրակրթության 

վարչություն, 

դպրոցներ, 

 

1-ին,2-րդ,3-րդ,4-րդ 

եռամսյակներ 

 

14 Իրականացվող 

մարզական և այլ 

կարգի 

մրցույթներում 

կրթության 

առանձնահատուկ 

պայմանների 

Իրականացվող 

մարզական և այլ 

կարգի 

մրցույթներում 

նախատեսվում է 

ապահովել 

կրթության 

Երևանի քաղաքապետարանի՝ ներառված երեխաներ ունեցող 

դպրոցներում իրականացված միջոցառումներում հավասար 

իրավունքով ընդգրկվում են հատուկ կարիքներով դպրոցականներ: 

Նրանք համադասարանցիների հետ այցելել են Հ. Թումանյանի և 

Կոմիտասի թանգարաններ (Երևանի բյուջեի միջոցներով), 

մասնակցել տեղերում կազմակերպված մրցույթներին: 

  

Աշխատակազմի 

հանրակրթության 

վարչություն, դպրոցներ, 

մշակութային 

կենտրոններ: 

 

1-ին,2-րդ,3-րդ,4-րդ 
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կարիք ունեցող 

երեխաների 

ընդգրկում: 

առանձնահատուկ 

պայմանների 

կարիք ունեցող 

երեխաների 

ընդգրկումը, 

ինչպես նաև 

վերջիններիս 

համար ապահովել 

մայրաքաղաքի 

մշակութային 

օջախներ 

այցելության 

ծրագրերի 

իրականացման 

շարունակականու

թյունը: 

 Հ. Թումանյանի   150-ամյակին նվիրված ասմունքի փառատոնի 

հաղթող է ճանաչվել հ.95 միջնակարգ դպրոցի ներառված 

աշակերտուհին:  

  

եռամսյակներ 

15 Մայրաքաղաքի 

թվով 31 

մանկապարտեզն

երի 

վերանորոգում 

ՄԱԿ-ի 

էներգաարդյունավ

ետության, 

էներգախնայողութ

յան ծրագրով և 

Երևանի բյուջեի 

համաֆինանսավո

րմամբ 

վերանորոգել թվով 

31 մանկապարտեզ 

(hh.22,23,24,33,36,4

7,48,49,56,71,74,75,7

8,81,83,93,98,100,10

1,102,103,108,109,11

0,112,118,129,138,15

6,157, 161): 

Երևանի քաղաքապետարանի 2019-2020թթ. բյուջեի միջոցների 

հաշվին նախատեսված է վերանորոգել 29-ը մանկապարտեզ, ՄԱԿ-ի 

էներգաարդյունավետության,էներգախնայո- 

ղության ծրագրով և Երևանի բյուջեի համաֆինանսավորմամբ 

կազմվել է թվով 10-ը մանկապարտեզների վերանորոգման 

նախագծանախահաշվային փաստաթղ թերը: 

Հ.119 մանկապարտեզում վերանորոգվել է 1 խմբասենյակ՝Երևանի 

քաղաքապետարանի շինարարական ծրագրով:  

Աշխատակազմի 

հանրակրթության, 

շինարարության և 

բարեկարգման 

վարչություններ, 

1-ին,2-րդ,3-րդ,4-րդ 

եռամսյակներ  

 

16 Մայրաքաղաքի 

թվով 13 

մանկապարտեզն

2019 թվականին 

թվով 13 

մանկապարտեզնե

Երևանի թվով 22 մանկապարտեզներում(15, 

24,26,36,39,44,48,49,57,58,59,60,61,64,79,89,91, 

109,116,120,121)  ձևավորվել են նոր    խմբեր, որտեղ  ընդունվել են  

Աշխատակազմի     

հանրակրթության և 

ֆինանսական 
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երում 14 խմբերի 

ձևավորում: 

րում ձևավորել 14 

խումբ /Արաբկիր, 

Աջափնյակ, 

Դավթաշեն, 

Էրեբունի, 

Կենտրոն, 

Մալաթիա-

Սեբաստիա, Նոր 

Նորք, Շենգավիթ 

Վ/Շ-ում/՝ հիմք 

ընդունելով 

մանկապարտեզնե

րում հերթագրված 

երեխաների թիվը 

և տարածքների 

առկայությունը: 

726 երեխա:  վարչություններ, 

1-ին, 2-րդ 

եռամսյակներ 

17 Նուբարաշեն 

վարչական 

շրջանում նոր 

մանկապարտեզի 

գործարկում: 

Նուբարաշեն 

վարչական 

շրջանում գործելու 

է նոր 

մանկապարտեզ՝ 4 

տարբեր 

տարիքային 

խմբերով: 

Մանկապարտեզը («Արևամանուկ») գործում է 4 տարբեր տարիքային 

խմբերով,  հաճախում է 132 երեխա: 

Աշխատակազմի 

հանրակրթության,ֆինա

նսական 

վարչություններ, 

վարչական շրջան, 

1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ 

եռամսյակներ 

 

18 Մանկապարտեզն

երի շենքերի 

տարածքներից 

վարձակալությամ

բ կամ անհատույց 

այլ 

սուբյեկտներին 

տրամադրված 

տարածքների 

ազատում: 

Շարունակել 

մանկապարտեզնե

րի շենքերի 

տարածքներից 

վարձակալությամբ 

կամ անհատույց 

այլ սուբյեկտներին 

տրամադրված 

տարածքների 

ազատման 

գործընթացը 

Մանկապարտեզների շենքերից այլ սուբյեկտների վարձակալությամբ 

տրված  տարածքները հիմնականում ազատվել են, մնացել են թվով 33 

մանկապարտեզներ՝ պայմանագրերի  ժամկետները չլրանալու  

պատճառով:  

Գործընթացը շարունակական է:   

Աշխատակազմի 

հանրակրթության և 

անշարժ գույքի 

վարչություններ, 

  

1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ 

եռամսյակներ: 
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/պայմանագրերի 

ժամկետները 

լրանալու, ինչպես 

նաև ապօրինի 

զբաղեցնելու 

պարագայում/: 

19 Մանկապարտեզն

երի շենքային 

պայմանների 

բարելավում և 

բակերի 

բարեկարգում: 

Մանկապարտեզնե

րի շենքային 

պայմանների 

բարելավման և 

բակերի 

բարեկարգման 

աշխատանքների 

իրականացումը 

նախատեսված է 

աշխատակազմի 

շինարարության և 

բարեկարգման 

վարչության 

ծրագրերում՝ հիմք 

ընդունելով 

աշխատակազմի 

հանրակրթության 

վարչության 

ուսումնասիրությա

ն արդյունքները: 

Աշխատակազմի հանրակրթության  վարչության ուսումնասիրության 

արդյունքները՝ մանկապարտեզների շենքային պայմանների 

բարելավման և բակերի բարեկարգման վերաբերյալ, 

տրամադրվել են աշխատակազմի շինարարության և բարեկարգման 

վարչությանը:  

Աշխատակազմի 

հանրակրթության,  

շինարարության և 

բարեկարգման 

վարչություն, 

 

1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ 

եռամսյակներ: 

 

 

20 «Մանկապարտեզ

» էլեկրտոնային 

կառավարման՝ 

երեխաների 

հերթագրման 

առցանց էջի 

գործարկում: 

«Մանկապարտեզ» 

էլեկտրոնային 

կառավարման 

երեխաների 

հերթագրման էջը 

դարձնել առցանց: 

 

«Մանկապարտեզ» էլեկտրոնային կառավարման՝ երեխաների 

հերթագրման էջը դարձել է առցանց: Ծնողները հնարավորություն 

ունեն առցանց հերթագրելու երեխաներին  և հետևելու ընթացքին: 

Աշխատակազմի 

հանրակրթության 

վարչություն, 

  «Երևան քաղաքի      

կառավարման 

տեխնոլոգիաների 

կենտրոն» ՓԲԸ, 

1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ 

եռամսյակներ: 
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21 Միջազգային 

կազմակերպությո

ւնների և ՀԿ-ների 

հետ 

համագործակցու

թյուն: 

Շարունակել 

համագործակցությ

ունը «Հույսի 

կամուրջ», «Սեյվ դը 

չիլդրեն», «Վորդ 

վիժն» 

կազմակերպությու

նների կողմից 

իրականացվող 

սեմինար-

քննարկումներին, 

կլոր սեղաններին, 

ինչպես նաև 

վերապատրաստմ

ան 

դասընթացներին, 

մասնավորապես, 

ներառական 

կրթություն 

իրականացնող 

մանկապարտեզնե

րի 

աշխատակազմերի 

հետ: 

Շարունակվել է համագործակցությունը  

«Հույսի կամուրջ», «Սեյվ դը Չիլդրն», «ՎորլդՎիժըն»,«Միջազգային 

համագործակցության ուղեծիր» կազմակերպությունների հետ: 

«Կարմիր խաչ» ընկերության հետ կազմակերպվել է «Առաջին 

օգնության հիմունքներ» դասընթաց՝  մանկապարտեզների  

աշխատակիցների համար: Երևանի ներառական կրթություն 

իրականացնող մանկապարտեզների համապատասխան  

մասնագետները             

մասնակցել են «Վորլդ Վիժն – Հայաստան» կազմակերպության 

նախաձեռնությամբ ՀՀ տարբեր մարզերի դաստիարակների կողմից 

«Երևանի հ.42 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ում իրականացված 

ներառական կրթության փորձի դիտարկման գործընթացին:  

Աշխատակազմի 

հանրակրթության 

վարչություն, 

Հ/Կ-ներ, 

1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ 

եռամսյակներ: 

 

22 Վերապատրաստ

ման 

դասընթացներին 

մասնակցություն: 

Ապահովել 

մանկապարտեզնե

րի 

դաստիարակների, 

երաժշտության 

դաստիարակների, 

ֆիզհրահանգիչներ

ի, ինչպես նաև 

տնօրենների և 

փոխտնօրենների 

վերապատրաստմ

ԿԱԻ-ի կողմից մանկապարտեզների դաստիարակների,  

երաժշտության դաստիարակների, ֆիզհրահանգիչների, ինչպես նաև  

տնօրենների և փոխտնօրենների համար կազմակերպվել են 

վերապատրաստման դասընթացներ: Գործընթացը ավարտին չի 

հասել: ԿԱԻ-ի 

 լուծարման պատճառով գործընթացը կասեցվել է: 2-րդ 

եռամսյակ 

Աշխատակազմի 

հանրակրթության 

վարչություն, 

Հ/Կ-ներ, 

1-ին, 2-րդ 

եռամսյակներ: 

 

  ԿԱԻ-ի 

 լուծարման 

պատճառով 

գործընթացը 

կասեցվել է 3-

րդ և 4-րդ 

եռամսյակներո

ւմ 
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ան 

մասնակցությունը՝  

ՀՀ կրթության և 

գիտության ԿԱԻ-ի 

կողմից 

իրականացվող 

դասընթացներին: 

23 Վարչական 

շրջանների 

մանկապարտեզն

երի լավագույն 

տնօրենների և 

դաստիարակների 

ներգրավմամբ՝ 

փորձի 

փոխանակում 

Շարունակել 

աշխատակազմի 

հանրակրթության 

վարչության 

կողմից 

պարբերաբար 

կազմակերպվող 

մանկավարժական 

գիտելիքների և 

հմտությունների 

փորձի 

փոխանակման 

գործընթացը՝ 

վարչական 

շրջանների 

մանկապարտեզնե

րի լավագույն 

տնօրենների և 

դաստիարակների 

ներգրավմամբ: 

Աշխատակազմի հանրակրթության  վարչության կողմից 

համապատասխան ժամանակացույցով մանկապարտեզներում 

(հ.հ.10,33,49,53,59,72,84,98,139,155,119) իրականացվել են 

մանկավարժական գիտելիքների և հմտությունների լավագույն  

փորձի փոխանակման գործընթաց՝ մանկապարտեզների լավագույն 

տնօրենների և դաստիարակների ներգրավմամբ:  

 

 

 

Աշխատակազմի 

հանրակրթության 

վարչություն, 

Հ/Կ-ներ, 

1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ 

եռամսյակներ: 

 

 

24 Մանկապարտեզն

երի երեխայի 

առողջության 

պահպանումը 

ապահովող 

աշխատակիցների 

վերապատրաստո

ւմ 

Համապատասխան 

գերատեսչության 

աջակցությամբ  

իրականացնել 

վերապատրաստմ

ան դասընթաց՝ 

մանկապարտեզնե

րում  երեխայի 

Շարունակել աշխատակազմի հանրակրթության  վարչության կողմից 

պար- բերաբար կազմակերպվող մանկավարժական գիտելիքների և 

հմտությունների փորձի փոխանակման գործընթացը՝մանկապարտեզ 

ների լավագույն տնօրենների և դաստիարակների ներգրավմամբ: 

 

Աշխատակազմի 

հանրակրթության 

վարչություն, 

Հ/Կ-ներ, 

 2-րդ 

եռամսյակ: 
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առողջության 

պահպանումը 

ապահովող 

աշխատակիցների, 

մասնավորապես 

երեխաների սննդի 

կազմակերպման 

պատասխանատու

ների հետ: 

25 Մանկապարտեզն

երի գույքի 

նորացում:  

Մանկապարտեզնե

րի գույքի 

նորացման 

ծրագիր: 

 

Երևանի քաղաքապետարանի մանկապարտեզներում իրականացվել  

է գույքի նորացման ծրագիրը: Մանկապարտեզներին տրամադրվել է 

11425 կտոր սեղան-աթոռ, զգեստապահարան,    երկհարկ և եռահարկ 

մահճակալներ: Գործընթացը շարունակական է: 

Աշխատակազմի 

հանրակրթության 

վարչություն, 

Հ/Կ-ներ, 

2-րդ,3-րդ,4-րդ 

եռամսյակներ: 

 

Բնապահպանություն 

Հ/

հ 

Ծրագրի կամ 

միջոցառման 

անվանումը 

Նախատեսված 

աշխատանքների 

նկարագիր 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց Իրականացնող 

կազմակերպություն, 

կատարման ժամկետ 

Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 

1 Կանաչ 

ենթակառուցվածք

ների գույքագրում 

Համապատասխան 

ֆինանսավորման 

պայմաններում 

կմեկնարկվի կանաչ 

ենթակառուցվածքն

երի գույքագրում, 

աղտոտվածության 

մակարդակի և 

կենսաբազմազանու

1.GPS սարքով գույքագրվել է Երևան քաղաքի ոռոգման ցանցը, 

հատված ծառերի կոճղերը, պոմպակայանները, խորքային հորերը, 

հանքավայրերը:  

 

2.Գույքագրվել են Արաբկիր զբոսայգու և Օղակաձև զբոսայգու 4-րդ 

հատվածի ծառատեսակները: 

1.Բնապահպանության 

վարչություն, 

12 վարչական 

շրջաններ 

Հունիս-դեկտեմբեր 

 

2. Բնապահպանության 

վարչություն 

2019թ. սեպտեմբեր 

Գույքագրման 

աշխատանքն

երը 

շարունակակ

ան են որի 

ավարտից 

հետո 

տվյալները 

հասանելի 



Երևանի զարգացման 2019 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ 

84 
 

թյան 

քանակաորակակա

ն ցուցանիշների 

առկա ելային 

վիճակի 

հետազոտությունֈ 

Արժեքավոր 

ծառերը 

կհամարակալվեն և 

կկոդավորվենֈ 

Կսահմանվի 

Երևանի 

արժեքավոր 

էկոհամակարգերըֈ 

Ողջ տվյլաները 

հասանելի կլինեն 

առցանց քարտեզի 

տեսքով: 

 

 

կլինեն 

առցանց 

քարտեզի 

տեսքով:  

2 Կանաչապատ 

տարածքների 

ձևավորման և 

խնամքի 

մեթոդական 

ձեռնարկի 

կազմում 

Կմշակվի և 

կհրապարակվի 

երևանյան կլիմայի 

պայմաններում 

կանաչապատ 

տարածքների 

ձևավորման և 

խնամքի 

մեթոդական 

ձեռնարկ հիմնված 

ժամանակակից 

լավագույն փորձի 

վրա, որն անվճար 

կտրվի 

քաղքապաետարան

ի ենթակայության 

տակ գտնվող բոլոր 

Քաղաքային տարածքներում ծառերի էտման (չոր և հիվանդ, ինչպես 

նաև գերաճ ճյուղեր) և իրենց դեկորատիվ տեսքը և 

սանիտարահիգիենիկ գործառույթները կորցրած վթարային ծառերի 

հեռացման վերաբերյալ մանրամասն աշխատանքներ են 

ներկայացվել «Երևան քաղաքի ընդհանուր օգտագործման 

տարածքների ծառերի խնամքի աշխատանքները» թեմայով 

մեթոդական ձեռնարկում: 

Բնապահպանության 

վարչություն 

2019թ․ նոյեմբեր 

Տպագրական 

աշխատանքն

երը բյուջեով 

չեն 

հաստատվել: 
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կազմակերպություն

ներին, 

համատիրություննե

րին, ուսումնական 

հաստատություննե

րին և հասանելի 

կլինի առցանցֈ 

3 Կանաչ 

ենթակառուցվածք

ների թեմայով 

վերապատրաստմ

ան 

դասընթացների 

կազմակերպում 

Կանաչ 

ենթակառուցվածքն

երի խնամքով 

զբաղվող 

մասնագիտական 

անձնակազմի 

համար 

կիրականացվի 

վերապատրաստմա

ն դասընթաց, որի 

ընթացքում նրանք 

գործնական 

գիտելիքներ ձեռք 

կբերեն ծառերի ու 

թփերի էտման, 

ինչպես նաև կանաչ 

տարածքների 

խնամքի այլ 

մեթոդների շուրջ 

Վարչական շրջանների կանաչապատման ընկերությունների և 

տարբեր մասնագիտական կառույցների հետ  կազմակերպվել է 

հանդիպում-քննարկում, վերապատրաստման դասընթաց, որի 

ընթացքում քննարկվել և ներկայացվել է ծառերի խնամքի 

միջոցառումների ցանկը և տիպերը, ինչպես նաև քաղաքային 

տարածքներում ծառերի էտման տիպերը և դրանց վերաբերյալ 

իրականացվող աշխատանքների մասին միջազգային փորձը: 

Բնապահպանության 

վարչություն 

07․11․2019թ․ 

 

4 Տնկարանների և 

ջերմոցների 

զարգացում 

Համապատասխան 

ֆինանսավորման 

պայպմաններում 

կզարգացվի 

տնկարանն ու 

ջերմոցը՝ սեփական 

կարիքների համար 

անհրաժեշտ 

ծառաթփատեսակն

Տնկարանների և ջերմոցների զարգացում չի իրականացվել:  Համապատա

սխան 

ֆինանսական 

միջոցների 

բացակայությ

ան 

պատճառով, 

բյուջեով 

նախատեսվա
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երը մեծ քանակով և 

էժան աճեցնելու, 

ինչպես նաև 4-5 

տարեկան հասուն 

տնկիների բանկ 

ունենալու 

նպատակով, ինչը 

կօգնի 

ծառուղիներում 

ծերացած և հիվանդ 

ծառերի 

(հատկապես 

մասսայաբր 

հիվանդ թեղիների) 

օպերատիվ 

համաժամանակյա 

փոխարինում 

կատարելֈ 

ծ չի եղել 

ֆինանսավոր

ում: 

5 Նոր հաստիքների 

ավելացում 

Հաստիքացուցակու

մ կավելացվի 

լանդշաֆտային 

դիզայների և ֆիտո-

դիզայների  

հաստիքները:   

Հաստիքացուցակում լանդշաֆտային դիզայների և ֆիտո-դիզայների  

հաստիքներ չեն ավելացվել: 

 

Բնապահպանության 

վարչություն 

 

Նշված 

հաստիքները 

չեն 

ավելացվել, 

կանաչապատ

ման ոլորտում 

հետագա 

կառուցվածք

ային 

փոփոխությու

նների 

նախապատր

աստման 

պատճառով 

6 Սաղարթների 

ձևավորման և 

սանիտարական 

Սահմանված 

ժամանակահատվա

ծում ծառերի ու 

Իրականացվել է 6000 ծառերի սաղարթի ձևավորում և 

սանիտարական էտ: 

12 վարչական 

շրջանների 

կանաչապատման 
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էտի կատարում թփերի կմախքի 

առողջացման և 

գեղագիտական 

ձևավորման համար 

կիրականացվի 

շուրջ 26.000 ծառերի 

սաղարթի 

ձևավորման և 

սանիտարական էտֈ 

Ծառերի 

երիտասարդացնող 

և խորը էտը 

կկիրառվի 

բացառապես 

ծայրահեղ 

անհրաժեշտության՝ 

վթարային 

իրավիճակների 

կանխման  

նպատակով 

ընկերություններ 

01.03.2019թ.- 

31.03.2019թ. 

7 Միասնական 

լանդշաֆտային 

նախագծի 

շրջանկաներում 

կանաչապտման 

նոր մոդելի 

ստեղծում 

Կանաչապատման 

իրականացման 

ներկայիս 

սեզոնային 

մասսայական 

համաժամանակյա, 

անկանոն 

տնկումների մոդելը 

հիմնականում 

կփոխարինվի 

կոնկրետ 

տեղամասի 

միասնական 

լանդշաֆտային 

նախագծի 

1. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/89-1 

1․Կատարվել է  Սարյանի անվան պուրակի վերականգնման 

նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման 

աշխատանքներ: 

2.Անկանոն տնկումների փոխարեն Վ. Սարգսյան,  Բեյրութի, 

Իտալիայի, Հ. Հակոբյան և Ա. Խաչատրյան փողոցների օրինակով, 

ինչպես նաև գրեթե բոլոր վարչական շրջաններում մշակվել է 

կոնկրետ տեղամասերի միասնական լանդշաֆտային 

կանաչապատման մոդել: 

 

1.«ԳԼՈԲԱԼ ԻՆԺԵՆԵՐ» 

ՍՊԸ 

23․08․2019թ․-

07․10․2019թ․ 

 

2.Բնապահպանության 

վարչություն 
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շրջանկաներում 

կանաչապտման 

մոդելով, որը 

կիրականացվի 

մրցութային կարգով 

8 Փարոսի անտառ 

և Սարալանջ 

փողոցի հարակից 

տարածքներում 

անտառվերական

գման ծրագրի 

իրականացում 

Փարոսի անտառ և 

Սարալանջ փողոցի 

հարակից 

տարածքներում 

համապատասխան 

ֆինանսավորման 

պայմաններում 

կենթարկվի 

վերակառուցման 

գործող ոռոգման 

համակարգերը, 

կիրականացվի 

դարավանդավորու

մ, կկառուցվեն այլ 

անհրաժեշտ 

ենթակառուցվածքն

եր և կիրականացվի 

անտառվերականգմ

ան մեծ ծրագիրֈ 

Աշխատանքներն իրականացման ընթացքում են. 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/93 

Իրականացվել է Սարալանջ  պաշտպանիչ գոտու ստեղծման 

նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և 

փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների 

հայտը և ոռոգման ցանցի անցկացման աշխատանքների համար 

հայտարարվել է մրցույթ:  

 «Երևաննախագիծ» 

ՓԲԸ 

16.08.2019թ-30.09.2019թ. 

 

 

 

 

 

9 Ծառերի 

կրապատման 

աշխատանքների 

իրականացում 

Մայրաքաղաքում 

շուրջ 60.000 ծառ 

կկրապատվեն: 

Կրապատումը ոչ 

միայն 

գեղագիտական 

տեսք է հաղորդում 

ծառերին, այլ նաև 

կանխարգելում է 

միջատների 

տեղաշարժը հողից 

Մայրաքաղաքում շուրջ 60.000 ծառ կրապատվել են: 12 վարչական 

շրջանների 

կանաչապատման 

ընկերություններ  

01.04.2019թ. -

15.10.2019թ 
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դեպի ծառի բնի 

հատված: 

10 Ծաղկանոցների 

ստեղծում 

Քաղաքի բանուկ 

զբոսաշրջային 

հատվածներում և 

զբոսայգիներում 

կստեղծվեն 

լանդշաֆտային 

դիզայնի գրագետ 

լուծումներով 

գեղեցիկ, ծաղկման 

տարբեր 

սեզոնայնությամբ 

ծաղիկների 

ծաղկանոցներ 

Մայրաքաղաքում՝ գոյություն ունեցող ծաղկանոցներում  տնկվել է 

1.000.000 ծաղկասածիլ՝ ծաղիկների տեսականին 5-ի փոխարեն 

դարձնելով 11: 

12 վարչական 

շրջանների 

կանաչապատման 

ընկերություններ 

Մայիս-հոկտեմբեր 

 

 

11 Ծառերի և թփերի 

բուժում 

Կանխարգելիչ և 

փաստացի բուժման 

կենթարկվեն շուրջ 

35.000 ծառեր և 

թփեր: 

Բուժման են ենթարկվել շուրջ 35.000 ծառեր և թփեր: 12 վարչական 

շրջանների 

կանաչապատման 

ընկերություններ 

01.05.2019թ-01.09.2019թ 

 

12 Ծառերի և թփերի 

կենսունակության 

բարելավմանն 

ուղղված 

աշխատանքների 

կատարում 

Կանաչ 

ենթակառուցվածքն

երի ստեղծման և 

ընթացիկ խնամքի 

կարիքները 

բարելավելու 

նպատակով՝ ձեռք 

կբերվի շուրջ 6000 

խմ բուսահող և 

լրացուցիչ 

ֆինանսավորման 

պայմաններում 

ձեռք կբերվի 

կենսահումուս, որը 

կնպաստի ծառերի 

1. ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/78-1   

2. ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-19/1 

1.Վարչական շրջանների կանաչապատման ընկերություններին 

տրամադրվել է կենսահումուս: 

2.Պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում բուսահողը  չի 

մատակարարվելֈ 

 

1«Մ.Դանիելյան» ԱՁ 

04.03.2019թ. 

2.«Ագաթ 777» ՍՊԸ 

27.03.2019թ.-

30.10.2019թ. 

 

 

 

«Ագաթ 777» 

ՍՊԸ-ն 

բուսահողը  չի 

մատակարար

ել՝ կապված 

օրենսդրակա

ն 

պահանջների 

և բացերի 

հետ: 
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և թփերի 

կենսունակության 

բարելավմանը 

13 Կանաչապատմա

ն 

համաքաղաքային 

ծրագրի 

իրագործում 

Համապատասխան 

ֆինանսավորման 

պայմաններում 

կիրականացվի  

ուղղահայաց 

կանաչապատման 

համաքաղաքային 

ծրագիր, որի 

ընթացքում 

լիանանման 

բարձրացող 

բույսերով պատելու 

համար 

կկահավորվեն 

համայնքային և 

հանրային 

նշանակության  

շենքերի արտաքին 

պատերը 

Ուղղահայաց կանաչապատման համաքաղաքային ծրագիր չի 

իրականացվելֈ 

 Համապատա

սխան 

ֆինանսավոր

ման միջոցներ 

չի եղելֈ 

Բյուջեով 

նախատեսվա

ծ չի եղել 

ֆինանսավոր

ում: 

14 Պատշգամբների 

ինքնակամ 

կանաչապատման 

խրախուսման 

ծրագրի 

անցկացում 

Կանաչ 

տարածքների և 

առհասարակ 

բնության հանդեպ 

հանրության 

հոգատարությունն 

իբրև կարևորագույն 

արժեք 

հանրահռչակելու 

նպատակով 

կիրականացվի 

պատշգամբների 

ինքնակամ 

Խաչքարերի պուրակում (Գարեգին Նժդեհի արձանի հարակից 

տարածք) կազմակերպվել է բացօթյա ցուցահանդես-տոնավաճառ` 

կանաչապատող ընկերությունների մասնակցությամբ, ինչպես նաև 2 

օր շարունակ բնակիչներին տրվել է անվճար մասնագիտական 

խորհրդատվություն: 

Բնապահպանության 

վարչություն 

28.09.19թ-29.09.19թ 

Տարվա 

լավագույն 

կանաչապատ 

պատշգամբ 

համաքաղաք

ային մրցույթ 

չի անցկացվել 

ֆինանսավոր

ման 

բացակայությ

ան 

պատճառով: 

Բյուջեով 
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կանաչապատման 

խրախուսման 

ծրագիր՝ 

վարչությունը 

աջակցություն 

կցուցաբերի՝ 

բնակիչներին 

տրամադրելով 

անվճար 

խորհրդատվություն

, թաղարային 

բույսեր, բուսահող, 

կանցկացվի 

տարվա լավագույն 

կանաչապատ 

պատշգամբ 

համաքաղաքային 

մրցույթ և այլնֈ 

ֆինանսավոր

ում 

նախատեսվա

ծ չի եղել: 

15 Ուսումնական 

պարտեզների 

կազմակերպում 

Բնապահպանական 

ձեռնարկներում 

կրթական 

բաղադրիչն 

ավելացնելու 

նպատակով 

մանկապարտեզներ

ի ու դպրոցների 

տարածքներում 

կկազմակերպվի 

ուսումնական 

պարտեզներ, որտեղ 

բույսերը 

հետազոտելու և 

խնամելու 

պարտավորություն

ը կլինի 

Պատրաստվել է ուսումնական պարտեզների խնամքի ուղեցույց:    Բնապահպանության 

վարչություն 

Հուլիս-դեկտեմբեր 

 

Ուղեցույցը 

ֆինանսական 

միջոցների 

բացակայությ

ան 

պատճառով 

չի 

հրատարակվ

ել, բյուջեում 

նախատեսվա

ծ չի եղել 

ֆինանսավոր

ում: 
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հաստատության 

սաների վրաֈ Այդ 

նպատակով 

կհրատարակվի 

հատուկ ուղեցույցֈ 

16 Մ.Մելքոնյան 

փողոցին կից 

հանգստի գոտու 

ստեղծում 

Կմեկնարկեն 

Մ.Մելքոնյան 

փողոցին կից 

հանգստի գոտու 

ստեղծման 

աշխատանքները, 

որի 70%-ը կազմելու 

է գեղատեսիլ 

կանաչ զանգվածն 

իր բարձրարժեք 

ծառաթփատեսակն

երով: 

Աշխատանքները շինարարական փուլում են: 

 

«Նուշիկյան 

Ասոցիացիա» ՍՊԸ 

12․02․2018թ-

12․02․2023թ․ 

 

17 Հրազդանի կիրճի 

և Երևանյան լճի 

հարակից 

տարածքների 

մաքրման 

աշխատանքների 

իրականացում 

Համաքաղաքային 

շաբաթօրյակների 

ընթացքում 

կնախատեսվի 

Հրազդանի կիրճի և 

Երևանյան լճի 

հարակից 

տարածքների 

մաքրման 

աշխատանքներ: 

1․Կատարվել է Հրազդանի կիրճի մաքրումֈ  

 

2.Երևանյան լճի ափամերձ տարածքում կազմակերպվել է մաքրման 

աշխատանքներֈ 

1.Բնապահպանության 

վարչություն 

23.08.2019 թ. 

2. Բնապահպանության 

վարչություն, 

Շենգավիթ, Ավան, Նոր 

Նորք, Մալաթիա-

Սեբաստիա վարչական 

շրջաններ 

28.09.2019թ. 

 

18 Բուֆերային 

անտառապաշտպ

ան գոտիների 

ստեղծում 

Երևան քաղաքի 

գլխավոր 

հատակագծով 

սահմանված 

հատվածներում 

կազմել ծրագիր և 

համապատասխան 

ֆինանսավորման 

1.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/205 

2. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/93 

 

1.Բուֆերային անտառապաշտպան գոտի ստեղծելու նպատակով 

Երևան քաղաքի Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրին հարող 

Լենինգրադյան և Աթենք փողոցների հատման հատվածում 

«Ագրոատոմ» ՍՊԸ-ն իրականացրել է ծառերի սանիտարական 

մաքրման ծառայություններ: 

1.«Ագրոատոմ» ՍՊԸ 

13.11.2019-20.12.2019թ. 

 

2. «Երևաննախագիծ» 

ՓԲԸ 

16.08.2019թ-30.09.2019թ 
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պայմաններում 

ստեղծել 

բուֆերային 

անտառապաշտպա

ն գոտիներ՝ 

ներգրավելով նոր 

ոռգման ցանցերի և 

պոմպակայնների 

ստեղծման, ծառերի 

խնամքի և այլ 

աշխատանքները 

2.Իրականացվել է Սարալանջ  պաշտպանիչ գոտու ստեղծման 

նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և 

փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների 

հայտը և ոռոգման ցանցի անցկացման աշխատանքների համար 

հայտարարվել է մրցույթ: 

 

19 Ժամանակակից 

գյուղատնտեսակ

ան 

նշանակության 

մեքենա-

սարքավորումներ

ի ձեռք բերում 

Համապատասխան 

ֆինանսավորման 

պայմաններում 

ձեռք բերել 

ժամանակակից 

գյուղատնտեսական 

նշանակության 

մեքենա-

սարքավորումներ: 

Գյուղատնտեսական նշանակության մեքենա-սարքավորումների 

ձեռք բերում չի իրականացվել: 

 Համապատա

սխան 

ֆինանսավոր

ման 

բացակայությ

ան 

պատճառով 

Գյուղատնտե

սական 

նշանակությա

ն մեքենա-

սարքավորում

ներ ձեռք չեն 

բերվել. 

բյուջեով 

նախատեսվա

ծ չի եղել: 

20 Քաղաքի կանաչ 

ենթակառուցվածք

ների զարգացման 

համար կարևոր 

խնդիրների 

հետազոտություն 

ու լուծումների 

Երկրում առկա 

գիտահետազոտակ

ան ներուժը 

լիարժեք 

օգտագործելու 

համար, 

համագործակցությ

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/35  

Իրականացվել է Երևանի Սարի Թաղ թաղամասում ստորերկրյա 

ջրահոսքերի ուսումնասիրություն: 

  

ՀՀ ԳԱԱ 

«Երկրաբանական 

գիտությունների 

ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 

21.05.2019թ-19.07.2019թ. 
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առաջադրում ան կայուն և 

մշտական ծրագրեր 

ստեղծելով 

գիտահետազոտակ

ան 

ինստիտուտների և 

քաղաքապետարան

ի միջև՝ նրանց 

կպատվիրակվի 

քաղաքի կանաչ 

ենթակառուցվածքն

երի զարգացման 

համար կարևոր 

խնդիրների 

հետազոտությունն 

ու լուծումների 

առաջադրումը, 

կանաչ 

տարածքների 

ցուցանիշենրի 

փոոփոխության 

մոնիթորինգային 

մշտադիտարկումը 

 

21 Չորացած և 

վթարային 

ծառերի կտրման 

որոշումների 

կայացման 

համակարգի 

ներդրում 

Կներդրվի չորացած 

և վթարային 

ծառերի կտրման 

որոշումների 

կայացման և 

իրագործման 

չափելի 

ցուցանիշների, 

թափանցիկ և 

հանրային պատշաճ 

իրազեկում 

ենթադրող 

Ներդրվել է զբոսայգիների տարածքներում չորացած և վթարային 

ծառերի հատումների վերաբերյալ եզրակացության տրամադրման 

նպատակով մասնագիտական հանձնաժողովների կազմման 

համակարգը, ընդգրկելով համապատասխան ոլորտի տարբեր 

մասնագետների: 

Բնապահպանության 

վարչություն, 

ՀՀ ԳԱԱ Թախտաջյանի 

անվան 

Բուսաբանության 

ինստիտուտ 

Մարտ-դեկտեմբեր 
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համակարգֈ 

22 Հայրենական 

արտադրանքի 

կանաչապատման 

միավորների 

ձեռքբերում 

Սածիլներ, 

տնկիներ, 

սոխուկներ, սերմեր 

և կանաչապատման 

հնարավոր այլ 

միավորներ գնելիս 

նախապատվությու

նը կտրվի 

հայրենական 

արտադրանքին, 

հնարավորինս 

կրճատելով 

ներմուծումըֈ Այս 

հարցում ակտիվ 

համագործակցությո

ւն կլինի նաև 

բնապահպանությա

ն նախարարության 

ենթակայության 

տակ գտնվող 

ՊՈԱԿ-ների և 

Երևանի 

բուսաբանական 

այգու հետֈ 

1․ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/77   

2.ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-19/2 

 

1. Ձեռք է բերվել տեղական արտադրության 1000000 ծաղկասածիլ: 

 

2. Ֆ/Ա Դ. Հովհաննիսյանից  ձեռք է բերվել 6940 դեկորատիվ, 500 

սոսի տեսակի տնկիներ և 3000 ծաղկող թփեր: 

 

1.«Պստո» ՍՊԸ 

11.03.2019թ.-31.07.2019թ 

 

 

2.Ֆ/Ա Դ. Հովհաննիսյան 

03.04.2019թ.-05.11.2019թ 

 

 

23 Կանաչ հանրային 

տարածքների 

վերականգման 

նպատակային 

ծրագրերի 

իրականացում 

Կիրականացվեն 

քաղաքի 

բնապահպանական 

վիճակի վրա 

էական 

ազդեցութուն 

ունեցող կանաչ 

հանրային 

տարածքների 

վերականգման 

1. Օպերայի տարածքում իրականացվել են տարածքների 

բարեկարգում և կանաչապատում: 

2. Օղակաձև զբոսայգու 5-րդ հատվածում իրականացվել են 

տարածքների բարեկարգում և կանաչապատում: 

3. Բուսաբանական այգու և  Բնապահպանության վարչության   

մասնագետների միջև պարբերաբար տեղի են ունենում հանդիպում-

քննարկումներ: 

 

 

1. Բնապահպանության 

վարչություն, Կենտրոն 

վարչական շրջանի 

կանաչապատման 

ընկերություն 

Մարտ-մայիս 

 

2.Բնապահպանության 

վարչություն, Կենտրոն 

վարչական շրջանի 

Քանի որ 

արդեն իսկ 

նախատեսվել 

է Սարալանջի 

տարածքի 

անտառպաշտ

պանիչ գոտու 

ստեղծման 

ծրագիր, որը 

ենթադրում է 
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նպատակային 

ծրագրեր Օղակաձև 

զբոսայգու և 

Հաղթանակ 

զբոսայգու համարֈ 

Զարգացման 

նպատակով 

համագործակցությ

ան 

երկարաժամկետ 

ծրագրեր կսկսվեն 

Բուսաբանական 

այգու հետ 

կանաչապատման 

ընկերություն 

Հունիս-հուլիս 

 

ստեղծել 

անտառպաշտ

պանիչ գոտի 

կանաչապատ

ման 

միասնական 

նոր 

կոնցեպտի 

համաձայն, 

ինչի 

շարունակոթյ

ունը կլինի 

Հաղթանակ 

զբոսայգու 

վերականգնմ

ան 

աշխատանքն

երը: 

24 Թաղարային և 

ճմապատման 

աշխատանքների 

իրականացում 

Քաղաքի այն 

հատվածներում, 

որտեղ չկա հողային 

կանաչապատման 

հնարավորություն՝ 

կկիրառվի մեծ 

թաղարային և 

ճմապատման 

աշխատանքներ: 

1.Դավթաշեն-Աշտարակի խճուղու հատվածում կատարվել են 

թաղարային և ճմապատման աշխատանքներ:  

 

2.Թաղարների տնկում Սարյանի պուրակում: 

 

3.Թաղարային եղանակով իրականացվել է մայրաքաղաքի 

ծաղկապատման աշխատանքները, տնկվել է շուրջ 1 մլն 

ծաղկասածիլ:  

1.Դավթաշեն 

վարչական շրջանի 

կանաչապատման 

ընկերություն 

Մարտ-ապրիլ 

2.Կենտրոն վարչական 

շրջանի 

կանաչապատման 

ընկերություն 

2019թ. մայիս 

3.12վարչական 

շրջանների 

կանաչապատման 

ընկերություններ 

Մայիս-հոկտեմբեր 

 

25 Ռեագենտների, 

աղերի կիրառման 

Կարգելվի ձմռան 

ամիսներին 

Պարբերաբար գրություն է ուղղվել աշխատակազմի կոմունալ 

տնտեսության վարչություն՝ աշխատանքները ճիշտ իրականացնելու 

Բնապահպանության 

վարչություն, 
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արգելում ճանապարհների 

ձնածածկի 

հալեցման համար 

կիրառած տարբեր 

ռեագենտներով, 

աղերով 

հարստացրած և 

երթևեկելի 

հատվածից 

հեռացված ձյան 

կույտերի 

կուտակումը 

մայթեզրին աճող 

ծառերի և տակ և 

նրանց հարակից 

սիզամարգերում, 

քանի որ այն 

դառնում են ծառերի 

չորացման 

պատճառ 

և վերահսկելու  համար: 2019թ. դեկտեմբեր 

 

26 Շների զբոսանքի 

համար հատուկ 

տարածքների 

հատկացում 

Նախատեսվում է 

շների զբոսանքի 

համար հատուկ 

տարածքներ 

հատկացնել բոլոր 

վարչական 

շրջաններում: 

Թափառող շների 

գլխաքանակի 

կառավարման 

համար կկիրառվի 

բացառապես 

ստերջացման 

մեթոդը: 

1.Երևանի 12 վարչական շրջանների տարածքներում հատկացվել է 

թվով 19 զբոսայգիներ շների զբոսանքի համարֈ 

 

2.Իրականացվել է շուրջ 2800 թափառող շների հավաքագրում, որոնք 

ստերջացվել, պատվաստվել, համարակալվել և վերադարձվել են 

տարածք: Շուրջ 50-ին հաջողվել է հանձնել խնամակալության: 

 

1.Բնապահպանության 

վարչություն, 12 

վարչական շրջաններ 

Մայիս-նոյեմբեր 

 

2.«Թափառող 

կենդանիների 

վնասազերծման 

կենտրոն» ՀՈԱԿ 

Մարտ-դեկտեմբեր 
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Առողջապահություն 

Հ/

հ 

Ծրագրի կամ 

միջոցառման 

անվանումը 

Նախատեսված 

աշխատանքների 

նկարագիր 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց Իրականացնող 

կազմակերպություն, 

կատարման ժամկետ 

Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 

1 Ծառայություններ

ի ձեռք բերում 

Լիարժեք 

ախտորոշում և 

արդյունավետ 

բուժում 

իրականացնելու 

նպատակով 

Երևանի 

բնակիչների 

համար 

նախատեսվում է 

ձեռք բերել 

պետության 

կողմից 

երաշխավորված 

թանկարժեք և 

դժվարամատչելի 

հետազոտությունն

եր, այդ թվում՝ 

կոմպյուտերային 

տոմոգրաֆիայի 

ծառայություն՝ 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել 

է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/62 

ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-19/37-1 

Մրցույթի արդյունքում ձեռք է բերվել կոմպյուտերային  

տոմոգրաֆիայի ծառայություն՝ թվով 150 հատ, մագնիսա-

ռեզոնանսային  տոմոգրաֆիայի ծառայություն` թվով 100 հատ 

13.02.20192.- 25.12.2019թ. 

99 քաղաքացու մատուցվել է մագնիսա-ռեզոնանսային  

տոմոգրաֆիայի ծառայություն, 12.04.2019թ.- 25.12.2019թ.  

110 քաղաքացու մատուցվել է  կոմպյուտերային  տոմոգրաֆիայի 

ծառայություն: 

 «ՄԻԲՍ» ՍՊԸ 

«ՄԻԲՍ» ՍՊԸ 

1. մագնիսա-

ռեզոնանսային  

տոմոգրաֆիա` 

13.02.20192.- 25.12.2019թ. 

2. կոմպյուտերային  

տոմոգրաֆիա` 

12.04.2019թ.- 25.12.2019թ. 
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թվով 150 հատ, 

մագնիսա-

ռեզոնանսային  

տոմոգրաֆիայի 

ծառայություն՝ 

թվով 100 հատ 

2 Բուժսարքավորու

մների ձեռք 

բերում 

 Որակյալ 

բժշկական 

ծառայության 

մատուցման և 

մատչելիության 

բարձրացման 

նպատակով 

Երևանի 

ենթակայության 

առողջապահական 

կազմակերպությու

նների համար 

2019թ-ին 

նախատեսվում է 

ձեռք բերել նոր 

բուժսարքավորում

ներ և բժշկական 

պարագաներ, 

մասնավորապես՝ 3 

ռենտգեն 

ապարատ, 10 

ուլտրաձայնային 

թերապիայի 

սարքավորում, 20 

ցածր 

հաճախականությ

ան 

ֆիզիոթերապևտիկ 

սարք, 10 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է  

ԵՔ-էԱՃԱՊՁԲ-19/9 

ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/10 

ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/11 

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/27  

ԵՔ- ԳՀԱՊՁԲ -19/28   

ԵՔ- ԳՀԱՊՁԲ -19/82           

ծածկագրով մրցույթներ, որոնց արդյունքում և կնքվել է 

պայմանագիր: 

ձեռք է բերվել. 

3 ռենտգեն ապարատ,  

10 ուլտրաձայնային թերապիայի սարքավորում,  

20 ցածր հաճախականության ֆիզիոթերապևտիկ սարք, 

10 հարվածալիքային թերապիայի սարքավորում 

2 ուլտրաձայնային ստացիոնար հետազոտման սարք՝ 2 տվիչով,  

17 մագնիսա-լազերային թերապիայի սարքավորում 

7 մագնիսային թերապիայի սարքավորում,  

5 Էլեկտրասրտագրության (ԷՍԳ) երկարատև մոնիտորինգի կրովի 

համակարգ, 

200 պուլսօքսիմետր, 

51 ինհալատոր-նեբուլայզեր: 

 

 

«Զորաշեն» ՍՊԸ-ի ԵՔ-

էԱՃԱՊՁԲ-19/9-1 

10.01.2019թ.-26.04.2019թ. 

«Ավէմեդ» ՍՊԸ                      

ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/10-1 

 21.01.2019թ.-04.06.2019թ. 

«Զորաշեն» ՍՊԸ ԵՔ-

ԷԱՃԱՊՁԲ-19/11-1 

10.01.2019թ.-24.04.2019թ. 

«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» 

ՓԲԸ                                             

ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/11-1 

11.01.2019թ.-27.04.2019թ.: 

«Յունիմեդ Հայ-

Ռուսական ՀՁ» ՍՊԸ-ի 

ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/11-1    

15.01.2019թ.-24.04.2019թ.: 

6. «Դիավանտ» ՍՊԸ-ի                           

 ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-

19/27  

 29.04.2019թ- 27.06.2019թ.: 

7. «Յունիմեդ Հայ-

Ռուսական ՀՁ» ՍՊԸ                                       

ԵՔ- ԳՀԱՊՁԲ -19/28   

29.04.2019թ.- 27.06.2019թ 

 8. «Մեդտեխսերվիս» ՍՊԸ   

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/82-1 

05.06.2019թ- 13.08.2019թ.: 

9. «Մարգ-Ֆարմացիա» 

Մագնիսայի

ն 

թերապիայի 

սարքավորմ

ան 

ձեռքբերմա

ն 

նապատկով 

հայտարար

ված 

ԷԱՃԱՊՁԲ-

19/11 

ծածկագրով 

մրցույթին 

սարքավորմ

ան համար 

ներկայացվ

ած գնային 

առաջարկն

երը 

գերազանցե

լ են 

նախահաշվ

ային գինը, 

ուստի 

կրկին 

կատարվել 

է 

շուկայակա
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հարվածալիքային 

թերապիայի 

սարքավորում,  1 

ուլտրաձայնային 

ստացիոնար 

հետազոտման 

սարք՝ 2 տվիչով, 17 

մագնիսա-

լազերային 

թերապիայի 

սարքավորում, 20 

մագնիսային 

թերապիայի 

սարքավորում: 

ՍՊԸ  ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/82-

2 05.06.2019թ- 13.08.2019թ 

ն գնի 

ուսումնասի

րություն և 

նախատեսվ

ած 

ընդամենը 

բյուջեի 

շրջանակնե

րում 

նախատեսվ

ել է ձեռք 

բերել 7 հատ 

սարքավորո

ւմ՝ 20-ի 

փոխարեն 

3 «Մոր և մանկան» 

անկյունների 

ստեղծում 

Կրծքով 

կերակրման և 

մաքուր օդին 

մայրերի և 

երեխաների 

հնարավորինս 

շատ ժամանակ 

անցկացնելու 

նպատակով 

քաղաքային 

զբոսայգիներում 

«Մոր և մանկան» 

անկյունների 

ստեղծում, որտեղ 

կլինեն 

համապատասխան 

պայմաններ 

երեխային կրծքով 

կերակրելու և նրա 

հիգիենայի 

Առաջնահերթության սկզբունքով Երևանի ենթակայության 

ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բուժհաստատություններում 

կազմակերպվել են մայրության դպրոցներ, որոնց համար ստեղծվել 

են սենյակներ, առանձնացվել կրծքով կերակրման անկյուններ: 
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կարիքները 

պատշաճ հոգալու 

համար: 

4 Պոլիկլինիկաների 

վերանորոգում 

Նախատեսվում է 

շարունակել 

Երևանի 

ենթակայության 

բժշկական 

հաստատություննե

րի վերանորոգման 

և շենքային 

պայմանների 

բարելավման 

աշխատանքերի 

իրականացումը: 

  Տես 

աշխատակ

ազմի 

շինարարու

թյան և 

բարեկարգմ

ան 

վարչության 

հաշվետվու

թյուն 

/համակարգ

ող 

ստորաբաժ

անում/ 

5 Առողջ 

ապրելակերպի 

քարոզչություն 

Նախատեսվում է 

իրականացնել 

առողջ 

ապրելակերպի 

քարոզչություն՝ 

շեշտը դնելով 

սքրինինգային կամ 

այլ բժշկական 

ծրագրերի 

իրականացման 

վրա՝ 

համագործակցելով 

առաջատար 

առողջապահական 

ընկերությունների 

և մասնագետների 

հետ: 

  Բնակչությա

ն շրջանում 

թոքի 

քաղցկեղի 

վաղ 

հայտնաբեր

ման և 

կանխարգել

ման 

նպատակով 

պիլոտային 

սքրինինգայ

ին ծրագրի 

իրականաց

ման 

նպատակով 

աշխատակ

ազմի 
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գնումների 

վարչության 

կողմից 

/համակարգ

ող 

ստորաբաժ

անում/  

22.05.2019թ.  

հայտարար

վել է հ.ԵՔ-

ԳՀԱՊՁԲ-

19/105 

ծածկագրով 

մրցույթ, որը 

չի կայացել 

մասնակից 

չլինելու 

պատճառով

: 

 

Սոցիալական ապահովություն 

Հ/հ Ծրագրի կամ 

միջոցառման 

անվանումը 

Նախատեսված 

աշխատանքների 

նկարագիր 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց Իրականացնող 

կազմակերպություն, 

կատարման ժամկետ 

Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 

1 Պետության 

կողմից 

պատվիրակված 

լիազորություննե

րի իրագործում 

Նախատեսվում է 

պետության 

կողմից 

պատվիրակված 

լիազորություններ

ի իրագործում, 

կարիքավոր 

Աջակցություն է ցուցաբերվել ՍԱՏԲ-ների գործունեությանը, 

մասնավորապես՝ կարիքավոր բնակչության հաշվառման, 

պետական նպաստների և ավանդների դիմաց փոխհատուցումների 

նշանակման գործընթացի, ինչպես նաև դրանց վճարման 

կազմակերպման նկատմամբ:  

Շենգավիթի, Մալաթիա–Սեբաստիա, Արաբկիր, Կենտրոն, 

Նուբարաշեն, Նորք –Մարաշ, Էրեբունի և  ՍԱՏԲ-ում 

Սոցիալական 

ապահովության 

վարչություն 

Երևանի 12 ՍԱՏԲ-ների 

հետ համատեղ 

 

Հունվար- դեկտեմբեր 
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բնակչության 

հայտնաբերում, 

հաշվառում, 

պետական 

նպաստների 

նշանակում, 

նպաստների 

հասցեականությա

ն մեծացում: 

Հասցեականությա

ն առումով 

ընտրանքային 

ուսումնասիրությո

ւններ են 

անցկացվելու 

ՍԱՏԲ-ներում, 

քննարկվելու են 

առկա խնդիրները, 

հայտնաբերված 

բացթողումները, 

տրվելու են 

մեթոդական 

ցուցումներ, 

ընտրանքային 

մասնակցություն է 

իրականացվելու 

համակարգող 

խորհուրդների 

գործունեության 

նկատմամբ, 

շարունակվելու են 

առաջարկությունն

եր ներկայացվել ՀՀ 

պետական լիազոր 

մարմնին՝ 

ուսումնասիրվել են ընտանեկան, սոցիալական նպաստի և հրատապ 

օգնության 310 գորերծ, ուսումնասիրվել են հիմքային 

փաստաթղթերի և համակարգչային տվյալների  

համապատասխանությունը, երեք դեպքով արձանագրվել է  

ետգանձման ենթակա գումար,  իսկ 28 գործերում հայտնաբերվել են 

թերացումներ և բացթողումներ: Բոլոր թերությունները և 

անճշտությունները տեղում կարգավորվել են: 

Ամփոփվել և վերլուծվել և են ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի կողմից 

տրամադրված  տեղեկատվության արդյունքները, առաջացած  

ավելի վճարված գումարները վերադարձվել են  ՀՀ  պետական 

բյուջե: 

Տարվա ընթացքում ՍԱՏԲ-ների կողմից փաստագրվել են շուրջ 17015 

կարիքավոր ընտանիքներ, իսկ միջին հաշվով շուրջ 13875 

ընտանիքներ ստացել են ընտանեկան, սոցիալական նպաստներ, 

իսկ միջին հաշվով  2797 ընտանիքներ ստացել են /եռամսյակային/  

հրատապ  օգնություններ: 

12 ամիսների ընթացքում ընթացքում ՀՀ աշխատանքի և 

սոցիալական հարցերի նախարարությունից ստացվել են տարբեր 

գերատեսչությունների շուրջ 144 համադրման ցուցակներ, որոնք 

համադրվել են ԱԳՀ-ում հաշվառված ընտանիքների տվյալների հետ, 

ամփոփվել և համապատասխան գրությամբ տրամադրվել վերը 

նշված նախարարությանը: 

Համադրումների արդյունքում ոչ հավաստի տեղեկությունների 

հիման վրա նշանակված նպաստներից տարվա ընթացքում  ՀՀ 

պետական բյուջե է վերադարձվել շուրջ 20.600.0 հազ. դրամ:  

Տարվա ընթացքում ամփոփվել են 12 ամիսներին  ՍԱՏԲ-ների 

կողմից նշանակված և վճարված պետական նպաստների 

վերաբերյալ փոխադարձ ակտերը: 

Բացի այդ Երևան քաղաքի սոցիալական աջակցության 

տարածքային բաժինների հետ իրականացվել են ԱԳՀ-ում 

հաշվառված` ընտանեկան, սոցիալական նպաստ ստացող 

ընտանիքների նույնականացման քարտերի ձեռքբերումն 

ապահովելու ուղղությամբ մի շարք աշխատանքներ և ամփոփ 

տեղեկատվությունը /շուրջ 3100 ընտանիքների/ ներկայացվել է ՀՀ 

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն: 
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նպաստների 

հասցեականությա

ն, 

հետգանձումների 

առաջացման 

պատճառների 

կանխման 

վերաբերյալ: 

2 Շենգավիթ, 

Կենտրոն և 

Էրեբունի 

վարչական 

շրջանների 

սոցիալական 

ծառայություննե

րի համալիր 

տարածքային 

կենտրոնների 

շահագործում և 

մատչելիության 

ապահովում 

Սոցիալական 

ոլորտում 

իրականացվող 

բարեփոխումների 

շրջանակում 

ինտեգրված 

սոցիալական 

ծառայությունների 

համակարգի 

ներդրմամբ 

նախատեսվում է 

շահագործման 

հանձնել 

Շենգավիթ, 

Կենտրոն և 

Էրեբունի 

վարչական 

շրջանների 

սոցիալական 

ծառայությունների 

համալիր 

տարածքային 

կենտրոնները: 

Ակնկալվում է 

սոցիալական 

ծառայությունների 

մատուցման 

Շենգավիթ և Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջաններում 

ամբողջությամբ ավարտվել է  սոցիալական ծառայությունների 

համալիր կենտրոնի  տեղափոխման աշխատանքները / գույք, 

տեխնիկան, պետական նպաստների գործերը/ ավարտվել է նաև 

ներքին կահավորման և ներքին ցանցի միացման աշխատանքները:  

Երկու /Էրեբունի և Կենտրոն/ վարչական շրջանների համալիր 

կենտրոնների տարածքի տրամադրման հարցը դեռևս քննարկման 

փուլում է, այն հավանաբար ընթացք կստանա 2020թ. ընթացքում: 

Սոցիալական 

ապահովության 

վարչություն, Շենգավիթ 

վարչական շրջանների 

աշխատակազի և  

Շենգավիթի ՍԱՏԲ-ների 

հետ համատեղ,  

2019թ. հոկտեմբերից-

դեկտեմբեր 

 

Երկու 

/Էրեբունի և 

Կենտրոն/ 

վարչական 

շրջանների 

համալիր 

կենտրոննե

րի 

տարածքի 

տրամադրմ

ան հարցը 

դեռևս 

քննարկման 

փուլում է, 

այն 

հավանաբա

ր ընթացք 

կստանա 

2020թ. 

ընթացքում 
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մատչելիություն, 

սոցիալական 

պաշտպանության 

ոլորտի 

տեղեկատվական 

համակարգերի 

միջև 

տեղեկատվության 

փոխանակությունն 

ապահովող 

ինքնաշխատ 

ծրագրի կիրառում: 

3 Միջգերատեսչա

կան 

սոցիալական 

համագործակցու

թյուն, 

սոցիալական 

դեպքի վարում, 

ինչպես նաև 

համայնքային  

ռեսուրսների 

կիրառում 

Երևան քաղաքում 

ընտանիքների 

անապահովության 

գնահատման 

համակարգում 

կփաստագրվեն 

շուրջ 20000 

ընտանիքներ, 

որոնցից 17000 

ընտանիքներ 

կստանան 

պետական 

նպաստներֈ Հաշվի 

առնելով, որ 

պետական 

նպաստները 

/տվյալ դեպքում 

ընտանեկան, 

սոցիալական 

նպաստները 

բավարար չեն 

կարիքի մեջ 

գտնվող տվյալ 

Տարվա ընթացքում ՍԱՏԲ-ների կողմից փաստագրվել են շուրջ 17015 

կարիքավոր ընտանիքներ, իսկ միջին հաշվով շուրջ 13875 

ընտանիքներ ստացել են ընտանեկան, սոցիալական նպաստներ, 

իսկ միջին հաշվով2797   ընտանիքներ ստացել են /եռամսյակային/  

հրատապ  օգնություններ: 

 

ա/12 ամիսների ընթացքում Երևանի Աջափնյակ, Մալաթիա-

Սեբաստիա. Էրեբունի, Շենգավիթի, Նուբարաշեն, Քանաքեռ-

Զեյթուն, Նոր Նորք  ՍԱՏԲ-ներում /կապված խնդրահարույց 

դեպքերի հետ/ բազմամասնագիտական խմբերի /այդ թվում նաև 

բարերարների/ հետ իրականացվել են մի շարք  աշխատանքային 

քննարկումներ և տրվել են անհրաժեշտ մեթոդական օգնություններ՝ 

հայտնաբերված դեպքերի վերաբերյալ առաջակվել է 

պարզաբանումներ և սահմանված կարգով ընթացք տրվել դրանց, 

գործի են դրվել նաև համայնքային ռեսուրսների կիրառմամբ  

հնարավոր սոցիալական ծրագրերի իրագործման  մեխանիզմները:  

Համաձայն ՀՀ կառավարության 10.09.2015թ. «Միջգերատեսչական 

սոցիալական համագործակցության կանոնակարգը սահմանելու 

մասին» հ. 1044-Ն որոշմամբ սահմանված դրույթների 

շրջանակներում Երևանի մտավոր թերզարգացում ունեցող 

երեխաների հ. 2,  հ .6, հ. 8, 12, 16, 17 և այլ հատուկ դպրոցները 

վերակազմակերպվելու /փակվելու/ և այդ դպրոցներից սովորողների 

տեղափոխումը հանրակրթական դպրոցների սահուն 

Սոցիալական 

ապահովության 

վարչություն 

Երևանի 12 ՍԱՏԲ-ների, 

քաղաքապետարանի 

աշխատակազմի 

հանրակրթության 

վարչության և ինչպես 

նաև ՀԿ-ների և 

բարերաների  հետ 

համատեղ 

 

 

Հունվար- դեկտեմբեր 
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ընտանիքների 

սոցիալական 

խնդիրները 

լուծելու համար, 

ուստի և գործի 

կդրվեն 

միջգերատեսչակա

ն սոցիալական 

համագործակցությ

ան, սոցիալական 

դեպքի վարման, 

ինչպես նաև 

համայնքային 

ռեսուրսների 

կիրառմամբ 

հնարավոր 

սոցիալական 

ծրագրերի 

իրագործման 

մեխանիզմներ: 

կազմակերպելու նպատակով իրականացվել է համագործակցություն 

քաղաքապետարանի աշխատակազմի  հանրակրթության 

վարչության և  ՍԱՏԲ-ների հետ: Կազմակերպվել են քննակկումներ 

և վերլուծություններ /ըստ տրամադրված ցուցակների/:  

 

Իսկ Երևանի մտավոր թերզարգացում ունեցող /Նոր Նորք և 

Քանաքեռ-Զեյթուն, Մալաթիա-Սեբաստիա  վարչական շրջանների/ 

թիվ 2. 6, 8, 12, 16, 17,- դպրոցների շուրջ  41 ընտանիքների 

երեխաներին /գնահատված կարիքի հիման վրա/ 

համագործակցության շրջանակներում ազգային և տարածքային 

մակարդակներում գործունեություն ծավալող բարերարի հետ 

համատեղ  18.04.2019թ. և 10.05.2019թ. 16.09.2019թ. /սոցիալական 

դեպքի վարման շրջանակներում/ նվիրաբերվել են  հագուստեղեն  

կոշկեղեն  և  դպրոցական այլ պարագաներ: 

 

բ/Երևանի ՍԱՏԲ –ների հետ մշտադիտարկման շրջանակներում 12 

ամիսների ընթացքում ամփոփվել են թվով 997 ընտանիքների 

սոցիալական դեպքի վարման գործընթացներ,  որից 873 ընտանիքի 

ընթացիկ /կարիքի գնահատում, կարիքի բացահայտում/ 

միջամտություն, իսկ թվով 124 ընտանիքների համար  դեպքերը 

փակված են: 

4 Սոցիալական 

ծառայություննե

րի 

տրամադրման, 

վերականգնողա

կան  ծրագրերի 

իրագործում 

Նախատեսվում է 

կարիքավոր, 

կյանքի դժվարին 

իրավիճակներում 

հայտնված 

անձանց, 

բազմազավակ 

ընտանիքների, 

պատերազմի 

վետերանների, 

զոհված 

ազատամարտիկնե

րի ընտանիքների, 

տարեցների և 

ա/Հայաստանում ԳԿԽ Բադեն-Վյուրտեմբերգի երկրամասային 

կազմակերպությանը տրամադրված համաֆինանսավորման 

շրջանակներում շուրջ 500 տարեցների համար իրականացվել է 

/ինչպես նաև կյանքի դժվարին իրավիճակներում գտնվող այլ 

անձանց/ տաք ճաշի մատուցման, ինչպես նաև տնային 

սպասարկման համատեղ ծրագրեր:  

բ/Տարվա ընթացքում իրականացվել և ավարտվել է «Առաքելություն 

Հայաստան» ՀԿ-ի  հետ  շուրջ 500 շահառուների ճաշի մատուցման 

ծրագիրը, իսկ 700 շահառուների համար խնամքի ծառայությունների 

տրամադրումը: 

 գ/«Հանս Քրիստիան Կոֆոեդ» բարեգործական հիմնադրամին 

տրամադրվել է դրամական աջակցություն՝ ժամանակավոր 

կացարանում անօթևան անձանց կոմունալ ծառայությունների 

փոխհատուցման նպատակով,  իսկ սոցիալական  

Սոցիալական 

ապահովության 

վարչություն, 

Երևանի 12 վարչական 

շրջանների սոցիալական 

ապահովության 

բաժինների հետ 

համատեղ 

 

 

Հունվար- դեկտեմբեր 
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հաշմանդամությու

ն ունեցող անձանց, 

առանց ծնողական 

խնամքի մնացած 

երեխաների և 

անօթևանների 

համար 

սոցիալական 

ծառայությունների, 

տրամադրման 

վերականգնողակա

ն ծրագրերի 

իրագործում 

համագործակցության շրջանակում ազգային և տարածքային 

մակարդակներում գործունեություն ծավալող բարերարի հետ 

տրամադրվել է ևաև անկողնային պարագաներ և սնունդ:    

Բացի այդ «Հայ Մայրեր» ՀԿ-ի հետ՝ քաղաքապետարանի 

համաֆինանսավորմամբ, շարունակվել է հաշմանդամություն 

ունեցող երեխաների վերականգնողական ծառայությունների 

տրամադրումը:  

Երևան քաղաքի ավագանու 22.05.2019թ. հ.102 –Ա որոշմամբ Երևան 

համայնքի սեփականություն հանդիսացող Տիգրան Մեծի հ. 53 

հասցեում գտնվող 199.1 քմ. մակերոսով ոչ բնակելի տարածքն 

անհատույց օգտագործման իրավունքով 10 տարի ժամկետով 

տրամադրվել է նշված կազմակերպությանը՝ վերականգնողական 

նմանատիպ կենտրոնի ստեղծման նպատակով, որտեղ կընդլայնվեն 

վերականգնողական ծառայությունների մատուցման տեսակները և 

հնարավորությունները: 

5 Տարեցների 

սոցիալական 

ծառայություննե

րի մատուցման, 

սոցիալական 

սպասարկման, 

աջակցությանն 

ուղղված 

ծրագրերի 

իրագործում 

Տարեցների համար 

սոցիալական 

ծառայությունների 

մատուցման 

ծրագրերի 

իրագործման 

շրջանակում 

հոգածություն 

կդրսևորվի տարեց 

քաղաքացիների, 

այդ թվում 

Հայրենական Մեծ 

պատերազմի 

վետերանների 

նկատմամբ: Բացի 

այդ՝ իրենց 

գործունեությունը 

կշարունակեն 

տարեցների  

ցերեկային 

Տարվա ընթացքում կազմակերպվել է այցելություններ, 

աջակցություն և հսկողություն է իրականացվել Երևան քաղաքի 12 

վ/շ-ներում գործող բարեգործական ճաշարանների և տարեցների 

սոցիալական սպասարկման կենտրոնների նկատմամբ:   

Քաղաքապետարանի, Նուբարաշեն վարչական շրջանի և 

«Առաքելություն Հայաստան» կազմակերպության 

համագործակցությամբ Նուբարաշենում մինչև 80 շահառուների 

համար կառուցված տարեցների խնամքի ցերեկային կենտրոնը՝ 

բարեգործական ճաշարանով հանձնվել է «Առաքելություն 

Հայաստան» ՀԿ-ին, որի նպատակն է աջակցել տարեց, 

հաշմանդամություն ունեցող /ԿԴԻ/-ում հայտնված անձանց՝ 

ապահովելով նաև տաք սնունդով:  

 

Սոցիալական 

ապահովության 

վարչություն, 

Երևանի 12 վարչական 

շրջանների սոցիալական 

ապահովության 

բաժինների հետ 

համատեղ 

 

հունվար -դեկտեմբեր   
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խնամքի 

կենտրոնները, 

բարեգործական 

ճաշարանները:  

Պետություն - 

հասարակական 

կառույցներ - 

համայնք 

համագործակցությ

ամբ կշարունակվի 

տարեցների 

սոցիալական 

սպասարկման, 

աջակցությանն 

ուղղված 

ծրագրերի 

իրագործումը՝ 

ինչպես տնային 

պայմաններում, 

այնպես էլ 

պետության 

ամբողջական 

խնամքի ներքո՝ 

տուն-

ինտերնատների 

միջոցով: 

6 Տոնական և 

հիշատակի 

օրերի 

կապակցությամբ 

սոցիալական 

նշանակության 

տարաբնույթ 

ծրագրերի 

իրականացում 

Տոնական և 

հիշատակի օրերի 

/կանանց 

միջազգային օրվա՝ 

մարտի 8-ի, 

մայրության և 

գեղեցկության 

օրվա՝ ապրիլի 7-ի, 

ապրիլի 24-ի 

Հ. «ԷԱՃԾՁԲ-19/16»  

կազմակերպվել և իրականացվել է վարչության գործունեության 

2019թ. ծրագրով նախատեսված կանաց միջազգային օրվան՝ մարտի 

8-ին նվիրված հանդիսություն Հ.Պարոնյանի անվան թատրոնում՝ 

մասնակցությամբ բոլոր սոցիալական խմբերը ներկայացնող 2000 

կանանց /այդ թվում նաև սիրիահայերի/: Ներկաներին է փոխանցվել 

Երևանի քաղաքապետի շնորհավորական ուղերձը, տոնական 

ներկայացման ավարտից հետո կանանց տրամադրվել են ծաղիկներֈ 

բ/ Ապրիլի 24-ի կապակցությամբ՝ Եղեռնը վերապրած երկու 

«ԷԼԻՏ  ԷՍՎԵ» ՍՊԸ  

14.02.2019թ.  

Սոցիալական 

ապահովության 

վարչություն, 

Երևանի 12 վարչական 

շրջանների սոցիալական 

ապահովության 

բաժինների հետ 

 

 

 

 

 

 

 

 

/գ. ե/   
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հիշատակի օրվա, 

մայիսի 8-ի, 9-ի՝ 

Շուշիի 

ազատագրության, 

ինչպես նաև Մեծ 

հայրենականում 

տարած 

հաղթանակի, 

ընտանիքի օրվա՝ 

մայիսի 15-ի, 

տարեցների 

միջազգային օրվա՝  

հոկտեմբերի 1-ի, 

հաշմանդամությու

ն ունեցող անձանց 

միջազգային օրվա՝ 

դեկտեմբերի 3-ի/  

կապակցությամբ 

նախատեսվում են 

իրականացնել 

սոցիալական 

նշանակության 

տարաբնույթ 

ծրագրեր՝ տարբեր 

սոցիալական 

խմբեր 

ներկայացնող 

անձանց, 

ընտանիքների 

համար, որոնց 

կտրամադրվեն 

նաև տարաբնույթ 

/դրամական, 

պարենային, 

սոցիալ-

երևանաբնակ քաղաքացիների տրամադրվել  են   դրամական 

աջակցություններ:  

գ/ Ապրիլի 7-ի՝ մայրության օրվան նվիրված ծրագիրը չի 

իրականացվել: 

դ/ Մայիսի 15-ի՝ ընտանիքի օրվա կապակցությամբ 

անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված 

բազմանդամ 100 ընտանիքների տրամադրվել են դրամական 

աջակցություններ: 

ե/ Տարեցների միջազգային օրվա՝ հոկտեմբերի 1-ին նվիրված  

ծրագիրը չի իրականացվել: 

զ/ հաշմանդամների միջազգային օրվա կապակցությամբ/  

արցախյան պատերազմի առաջին խմբի հաշմանդաություն ունեցող 

/թվով 100/ ընտանիքի տրամադրվել է: 

 

համատեղ 

 հունվար- հուլիս 

 

 

 

 

 

 

 

 

հոկտեմբեր- դեկտեմբեր 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

կետերի 

մասով/ 

Երևան 

համայնքի 

2019թ. 

բյուջեում 

կատարվել 

է 

փոփոխությ

ուն 
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մշակութային/ 

աջակցություններ: 

7 Ժամկետային 

զինծառայողներ 

ունեցող 

երևանաբնակ 

ծնողների  

այցելություններ

ի 

կազմակերպում 

զորամասեր 

Ժամկետային 

զինծառայողներ 

ունեցող 

երևանաբնակ 

ավելի քան 2000 

ծնողների համար 

կկազմակերպվեն 

այցելություններ՝ 

ՀՀ և Լեռնային 

Ղարաբաղի 

հանրապետության 

սահմանամերձ 

զորամասեր՝ իրենց 

զինծառայող  

որդիներին 

տեսակցելու  

նպատակով 

2019թ. մայիս ամսին իրականացվել է երևանաբնակ շուրջ 1100 

ծնողների տեսակցության ծրագիրը սահմանամերձ գոտիներում՝ 

Տավուշի, Սյունիքի և Լեռնային Ղարաբաղի զորամասերում ծառայող 

իրենց որդիների հետֈ Ծրագրի շրջանակներում լավագույն 

հրամանատարներն ու զինծառայողները պարգևատրվել են Երևանի 

քաղաքապետի շնորհակալագրերով, հոգ է տարվել ծնողների 

անվտանգ և հարմարավետ տեղափոխության և  սննդի մասինֈ  

Սոցիալական 

ապահովության 

վարչություն, 

Երևանի 12 վարչական 

շրջանների սոցիալական 

ապահովության 

բաժինների հետ 

համատեղ 

2019թ. Մայիս  

 

 

8 Սոցիալապես 

անապահով 

բազմազավակ 

ընտանիքների 

երեխաների 

ամառային 

հանգստի 

կազմակերպում 

Սոցիալապես 

անապահով 

բազմազավակ 

ընտանիքների 

ավելի քան 1200 

երեխաներ /7-13 

տարեկան/ իրենց 

ամառային 

հանգիստը 

կանցկացնեն 

Ծաղկաձորի, 

Հանքավանի 

մարզառողջարար

ական 

ճամբարներում: 

Երևան համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքների 1215 

երեխաներ /7-13 տարեկան/  իրենց հանգիստն են անցկացրել 

Ծաղկաձորի, Հանքավանի և այլ մարզառողջարարական 

ճամբարներում: 

Քաղաքապետարանի և վարչական շրջանների կողմից 

կազմակերպվել են երեխաների մեկնումը, տեղերում այցելություն և 

հսկողություն է իրականացվել ծրագրի նկատմամբ: 

Սոցիալակա 

ապահովության 

վարչություն, 

Երևանի 12 վարչական 

շրջանների սոցիալական 

ապահովության 

բաժինների հետ համ 

Հունիս -օգոստոս 

 

 

9 Ամանորի և Կարիքավորությա Հ.«ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-19/58»  «Գ. Սունդուկյանի անվան  
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Սուրբ ծննդյան 

տոների 

կապակցությամբ 

միջոցառումների 

կազմակերպում 

ն գնահատման 

համակարգում 

ընդգրկված 

սոցիալապես 

անապահով 

ընտանիքների 

4000 երեխաների 

համար 

կկազմակերպվեն 

միջոցառումներ 

Ամանորի և Սուրբ 

Ծննդյան տոների 

կապակցությամբ: 

Ամանորի և Սուրբ ծննդյան տոների կապակցությամբ սոցիալապես 

անապահով ընտանիքների 4000 երեխաների համար 

կազմակերպվել է մանկական ուրախ թատերականացված 

միջոցառումներ:  

ազգային ակադեմիական 

թատրոն» ՊՈԱԿ 

17.09.2019թ.  

Սոցիալակա 

ապահովության 

վարչություն, 

Երևանի 12 վարչական 

շրջանների սոցիալական 

ապահովության 

բաժինների հետ 

համատեղ 

 

2019թ. դեկտեմբեր 

10 Հաշմանդամությ

ուն  ունեցող 

անձանց համար 

մատչելի 

միջավայրի և 

հատուկ 

պայմանների 

ստեղծում 

Նախատեսվում է 

հաշմանդամությու

ն  ունեցող անձանց 

համար մատչելի 

միջավայրի, 

վերականգնողակա

ն կենտրոնների 

ստեղծման, նրանց՝ 

հասարակական 

կյանքին 

աստիճանական 

ինտեգրման, 

սոցիալական 

կենսամակարդակ

ի բարելավման 

ուղղությամբ 

տարբեր ծրագրերի 

իրագործում: 

Քաղաքային 

ենթակառուցվածք

ների և 

սոցիալական 

Կազմվել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական 

ներառման ՀՀ կառավարության 2019 թվականի ծրագրով 

նախատեսված և Երևանի քաղաքապետարանի կողմից կատարված 

աշխատանքների ամփոփ տեղեկատվությունը:  

Ամփոփվել է հաշմանդամների հիմնահարցերով Երևանի 

քաղաքային հանձնաժողովի 2019թ. ծրագրով նախատեսված և 

կատարված աշխատանքների հաշվետու ժամանակահատվածի 

վերաբերյալ աշխատանքների կատարողականը և անցկացվել է 

հանձնաժողովի հերթական նիստը: 

 

 

 

 

Սոցիալակա 

ապահովության 

վարչություն,  

 

 

Հունվար-դեկտեմբեր 
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ոլորտը 

սպասարկող 

հիմնարկներում 

կստեղծվեն 

հաշմանդամությու

ն ունեցող անձանց 

համար հատուկ 

պայմաններ, 

մատչելիության 

ապահովման 

նպատակով 

կտեղադրվեն 

սարքեր և 

սարքավորումներֈ 

Կշարունակվի  

մեքենա վարող 

հաշմանդամությու

ն ունեցող 

քաղաքացիների, 

ինչպես նաև 

նրանց 

փոխադրումն 

իրականացնող 

տրանսպորտային 

միջոցների 

անվճար 

կայանման համար 

քաղաքապետարա

նի կողմից 

առանձնացված, 

գծանշված և 

կահավորված 

տարածքներում  

անվճար 

կայանման 
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թույլտվություններ

ի և 

տարբերանշաններ

ի տրամադրման 

գործընթացը /2014-

2018թթ. 

տվյալներով 498 

անձանց է 

տրամադրվել/: 

11 Արցախյան 

պատերազմում 

զոհված կամ 

հաշմանդամությ

ուն ձեռք բերած 

անձանց 

ընտանիքների 

նկատմամբ 

հոգածության 

դրսևորում 

Հոգածություն 

կդրսևորվի ինչպես 

Արցախյան 

պատերազմում 

զոհվածների, 

այնպես և 

հաշմանդամությու

ն ձեռք բերած 

անձանց 

ընտանիքների 

նկատմամբ, որոնք 

կընդգրկվեն 

համապատասխան 

սոցիալական 

աջակցության և 

սոցիալ-

մշակութային 

ծրագրերում: 

Երևան քաղաքի ավագանու 19.03.2019թ. հ. 70-Ա որոշմամբ 

գույքահարկի գծով արտոնություններ են տրամադրվել Հայրենական 

մեծ պատերազմի վետերանների, Արցախյան և Աֆղանստանի 

պատերազմներում զոհվածների, ինչպես նաև Հայաստանի 

Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության 

մարտական գործողությունների ընթացքում վիրավորված և 

ստացած վնասվածքներից հաջորդող տարիների ընթացքում 

մահացածների շուրջ 650 ընտանիքների: 

Սոցիալակա 

ապահովության 

վարչություն և 

աշխատակազմի 

եկամուտների և 

գույքահարի վարչություն/ 

Հունվար-մարտ, 

հոկտեմբեր-դեկտեմբեր 

 

12 Սիրիահայերի 

հասարակական 

և տնտեսական 

ինտեգրման, 

ինչպես նաև 

սոցիալական 

օժանդակության 

ծրագրերի 

Կիրականացվեն 

սիրիահայերի 

հասարակական և 

տնտեսական 

ինտեգրման, 

ինչպես նաև 

սոցիալական 

օժանդակության 

Տարվա  ընթացքում շարունակվել է հոգածությունը սիրիահայ 

ընտանիքների նկատմամբ. սոցիալական աջակցություններ են 

տրամադրվել շուրջ 856 կարիքավոր սիրիահայ ընտանիքների, ևս 35 

ընտանիքներ ընդգրկվել են պետական սոցիալական աջակցության 

ծրագրերում, ՀՀ քաղաքացիություն ունեցող և 63 տարին լրացած  130 

անձանց նշանակվել են պետական կենսաթոշակներ:  

Ներկայումս քաղաքապետարանի ենթակա դպրոցներում 

ընդգրկված են ավելի քան 107 սիրիահայ աշակերտներ,  118 

Սոցիալակա 

ապահովության 

վարչություն 

և վարչական շրջանների 

սոցիալական 

ապահովության 

բաժինների հետ համ 

 

Սիրիահայ 

երեխաների 

թվի 

փոփոխությ

ունը 

կապված է 

նրանց՝ 

դպրոցն 
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իրականացում ծրագրեր /այդ 

թվում՝ 

երեխաներին 

արտահերթ 

հիմունքներով 

ՆՈՒՀ-երում 

ընդգրկումը/: 

Սիրիահայերի 

տնտեսական 

ինտեգրման և 

փոքր բիզնեսի 

հիմնադրման 

նպատակով 

համատեղ 

աշխատանքներ 

կիրականացվեն 

հասարական 

կառույցների, 

մասնավորապես 

«Առաքելություն 

Հայաստան», 

«Հայկական 

Կարմիր Խաչ» 

ընկերությունների 

և ՄԱԿ-ի ՓՄԳ-ի 

հետ: 

փոքրիկներ՝ հիմնականում արտահերթ հիմունքներով, ընդգրկված 

են ՆՈՒՀ-երում:   

Սիրիահայերի տնտեսական ինտեգրման նպատակով 

համագործակցություն է դրսևորվել «Հայկական Կարմիր Խաչ» և 

«Առաքելություն Հայաստան»  կազմակերպությունների հետ, որոնց 

կողմից  շուրջ 4500 շահառուների /մոտ 1280 ընտանիքներ/ 

տրամադրվել են բնակվարձի մասնակի փոխհատուցումներ, 

ձմեռացման գումարներ, դեղորայք, հումանիտար աջակցություններ, 

բիզնես ինկուբատորների հիմնման նպատակով մասնագիտական 

գործիքներ և այլն:  

Բացի այդ՝ քաղաքապետարանի /ըստ վարչական շրջանների/ 

կողմից կարիքի գնահատման և կարիքի բացահայտման հիման վրա 

ներկայացված ցուցակներով բազմաթիվ ընտանիքների տրամադրվել 

են բնակվարձեր և ձմեռացման գումարներ:   

  

 

 

 

Հունվար- դեկտեմբեր 

ավարտելու 

հետ: 

Ներգրավվա

ծ  նոր 

խմբեր 

հիմնականո

ւմ չեն 

արձանագր

վել 

13 Բնակարանային 

և սոցիալ-

կենցաղային 

պայմանների 

բարելավում 

Կշարունակվեն 

կարիքավոր և 

բազմազավակ 

ընտանիքների 

բնակարանային և 

սոցիալ-

կենցաղային 

պայմանների 

բարելավմանն 

Շենգավիթ վարչական շրջաններից /Արցախի 4-րդ նրբանցքի 10–րդ 

շենքի սոցիալապես անապահով թվով 28 ընտանիքների /որից՝ 4-ը  

բազմազավակ և բազմանդամ/ բնակարանային և սոցիալ 

կենցաղային պայմանների բարելավմանն ուղղված ծրագիրի 

շրջանակներում վերոգրյալ ընտանիքների տեղափոխվել են 

Աջափնյակ վարչական շրջանի Շինարարների 15-և Սիսակյան 3 

նորակռույց շենքեր:  

Իսկ Էրեբունի վարչական շրջանի Խորենացի 213 շենքի 

սոցիալապես անապահով 7 /որից՝ 1-ը բազմանդամ/ ընտանիքների 

Սոցիալական 

ապահովության 

վարչություն, 

 Աջափնյակ և  Շենգավիթ 

ՍԱՏԲ-ների հետ 

համատեղ  

  

 

հոկտեմբեր-դեկտեմբեր 
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ուղղված 

ծրագրերը: 

բնակարանային և սոցիալ -կենցաղային պայմանների բարելավմանն 

ուղղված ծրագիրի շրջանակում վերոգրյալ ընտանիքները 

տեղափոխվել են ավելի հարմարավետ շենք՝ Վարդաշեն  3 փողոցի 

3-րդ շենք: 

 

14 Մուրացկանությ

ամ դեմ 

կանխարգելիչ 

միջոցառումների 

ձեռնարկում 

Կշարունակվեն 

անօթևանների 

սոցիալական 

պաշտպանության 

և  ժամանակավոր 

կացարանում 

տեղավորման 

ուղղությամբ 

տարվող 

աշխատանքները, 

մուրացկանությամ

բ զբաղվող 

անձանց շրջանում 

կձեռնարկվեն 

կանխարգելիչ 

միջոցառումներ: 

Տարվա ընթացքում մայրաքաղաքի փողոցներից հավաքագրվել և 

անօթևանների ժամանակավոր կացարան են տեղափոխվել շուրջ 98   

անօթևաններ, որոնցից 9-ը՝ քրեակատարողական հիմնարկներից 

ազատ արձակված անձիք ենֈ Ներկայումս կացարանում բնակվում 

են շուրջ  100 անօթևաններ: 

Հայտնաբերվել են մուրացկանությամբ զբաղվող 12 անձիք, որոնց 

նկատմամբ ոստիկանության հետ համատեղ ձեռնարկվել են 

կանխարգելիչ և սոցիալական միջոցառումներ: 

 Սոցիալակա 

ապահովության 

վարչություն, վարչական 

շրջանների սոցիալական 

ապահովության 

բաժինների  և «Հանս 

Քրիստիան Կոֆոեդ» ԲՀԿ-

ի հետ համատեղ 

 

Հունվար- դեկտեմբեր 

 

15 Հասարակական 

կազմակերպությ

ուններին և  

կամավորականն

երին 

աջակցության 

ցուցաբերում 

Հաշվի առնելով 

հասարակական 

կառույցների՝ 

մարդկանց 

աջակցելու 

յուրահատուկ 

փորձը, ինչպես 

նաև հենվելով 

սոցիալական 

գործընկերության 

սկզբունքի վրա 

համատեղ 

սոցիալական 

նշանակության 

Տարվա ընթացքում քաղաքապետարանի և ՀԿ-ների 

համագործակցությամբ, որոշ դեպքերում նաև 

համաֆինանսավորմամբ Երևանում իրենց գործունեությունն են 

շարունակել բարեգործական 19 ճաշարանները՝ որտեղ օրական մեկ 

անգամ տաք կերակուր են ստանում կարիքավոր շուրջ 2400 

շահառուներ: 

Համագործակցություն է դրսևորվել Երևան քաղաքում սոցիալական 

խնդիրներ իրականացնող «Առաքելություն Հայաստան», «Հանս 

Քրիստիան Կոֆոեդ», «Հայ Մայրեր», Ունիսոն, Հայաստանում ԳԿԽ 

Բադեն-Վյուրտեմբերգի երկրամասային  կազմակերպությանը և այլ 

ՀԿ-ների հետ:  համատեղ  ծրագրեր.  

 «Հալեպ» և այլ կազմակերպությունների հետ, իրականացվել են 

սոցիալական աջակցություն տարբեր ծրագրեր: 

«Մարդկային զարգացման  միջազգային կենտրոն» /ՄԶՄԿ/-ի 

Սոցիալական 

ապահովության 

վարչություն 

Երևանի 12 ՍԱՏԲ-ների 

հետ համատեղ 

 

 

Հունվար Դեկտեմբեր 
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ծրագրերի 

իրականացման 

համար 

նախատեսվում է 

մասնագիտական, 

գույքային և 

հնարավոր այլ 

միջոցներով 

աջակցություն 

ցուցաբերել և 

խրախուսել 

հասարակական 

կազմակերպությու

ններին,  

կամավորականնե

րին /ընդլայնելով 

նրանց շրջանակը/ 

համատեղ 

սոցիալական 

խնդիրների 

լուծման,  

ծրագրերի 

արդյունավետ 

իրագործման,  

բնակիչների 

իրազեկվածության 

բարձրացման  

նկատառումով: 

հասարակական կազմակերպության  և «Փոփոխությունների 

թատրոն» ՀԿ-ի հետ համագործակցությամբ  իրականացվելու է 

ծրագիր «Միգրացիայի կանխարգելում՝ պոտենցիալ միգրանտների 

տեղեկացվածության բարձրացման միջոցով», որի նպատակն է 

բնակչության իրազեկվածության մակարդակի մեծացման 

ճանապարհով կրճատել անկանոն միգրացիոն հոսքերի ծավալները:  

 Այս առումով  ՍԱՏԲ-ների հետ իրականացվել է անկանոն 

միգրացիաի կանխարգելմանն ուղղված տեղեկատվական նյութերի 

բաշխման ցանկ /3600 թերթոններ և պաստառներ 36/, որոնք էլ 

փակցվել են յուրաքանչյուր տարածքային կենտրոններում: 

Ծրագիրը իրականացվեց մինչև ս/թ. դեկտեմբերի 31-ը: 
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Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 

Հ/հ Ծրագրի կամ 

միջոցառման 

անվանումը 

Նախատեսված 

աշխատանքների 

նկարագիր 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց Իրականացնող 

կազմակերպություն, 

կատարման ժամկետ 

Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 

1 Երևան 

քաղաքում 

մարզական  

միջոցառումների 

կազմակերպում 

Նախատեսվում է 

Երևան քաղաքի 

առողջարարական, 

զանգվածային, 

մարզական 

միջոցառումների 

2019 թվականի 

օրացուցային 

պլանի համաձայն 

Երևան քաղաքի 

առաջնությունների

, 

մարզաառողջարա

րական և 

զանգվածային 

մարզական 

միջոցառումների 

կազմակերպումֈ 

Հայաստանի շախմատի ակադեմայի մարզասրահում անցկացվեց ՀՀ 

դպրոցականների շախմատի 13-րդ օլիմպիադայի երևանյան փուլը: 

Միջոցառման հաղթողներն ու մրցանակակիրները 

պարգևատրվեցին առաջին, երկրորդ և երրորդ կարգի դիպլոմներով 

ու մեդալներովֈ 1-ին տեղեր գրաված շախմատիստները նվաճեցին 

եզրափակիչ փուլի մասնակցության իրավունք:   

«Երևանի գեղասահքի և հոկեյի մարզադպրոց» ՀՈԱԿ–ի 

սահադաշտում անցկացվեց գեղասահքի Երևան քաղաքի 

առաջնություն, որին մասնակցեցին 50 մարզիկ մարզուհիներ: 

Միջոցառման հաղթողներն ու մրցանակակիրները 

պարգևատրվեցին առաջին, երկրորդ և երրորդ կարգի դիպլոմներով 

ու մեդալներովֈ 

«Հայաստան» մարզական միության «Աշխատանք» մարզադահլիճում 

անցկացվեց ըմբշամարտի /ազատ ոճ/ Երևան քաղաքի 

առաջնություն: Միջոցառման հաղթողներն ու մրցանակակիրները 

պարգևատրվեցին առաջին, երկրորդ և երրորդ կարգի դիպլոմներով 

ու մեդալներովֈ 

Երևանի «Ծիծեռնակաբերդ» հուշահամալիրի մերձակայքում 

անցկացվեց կրոսավազքի Երևան քաղաքի առաջնություն: 

Միջոցառման հաղթողներն ու մրցանակակիրները 

պարգևատրվեցին առաջին, երկրորդ և երրորդ կարգի դիպլոմներով 

ու մեդալներովֈ 

«Հայաստան» մարզական միության աթլետիկական մանեժում 

անցկացվեց ՀՀ Ազգային ժողովի գավաթի խաղարկության երևանյան 

փուլը, որի հաղթողները նվաճեցին իրավունք մասնակցելու 

սեպտեմբեր ամսին կայանալիք եզրափակիչ փուլին: 

«Երևանի Ավանի մանկապատանեկան համալիր 

մարզադպրոց»ՀՈԱԿ-ի մարզադահլիճում անցկացվեց վոլեյբոլի 

Աշխատակազմի պորտի և 

երիտասարդության 

հարցերի  բաժին և  

«Երևանի սպորտ 

կոմիտե» ՀՈԱԿ 

02-07-ը ապրիլի 

 

 

08-10-ը ապրիլի 

 

 

 

 

13-15-ը ապրիլի 

 

 

 

15-ը ապրիլի 

 

 

 

 

18-ը ապրիլի 

 

 

 

25-29-ը ապրիլի 
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Երևան քաղաքի առաջնություն: Միջոցառման հաղթողներն ու 

մրցանակակիրները պարգևատրվեցին առաջին, երկրորդ և երրորդ 

կարգի դիպլոմներով ու մեդալներովֈ Առաջնության ավարտից հետո 

ձևավորվեց Երևան քաղաքի հավաքական թիմ, որը կմասնակցի 

Համահայկական ամառային 7-րդ խաղերին: 

Երևան քաղաքի տարբեր մարզադահլիճներում անցկացվեց «ՀՀ 28-

րդ մարզական խաղեր» միջոցառման երևանյան փուլը՝ բասկետբոլ, 

ֆուտբոլ, սեղանի թենիս, հանդբոլ, վոլեյբոլ, ֆուտզալ և լողափնյա 

վոլեյբոլ մարզաձևերից, որի հաղթողները նվաճեցին իրավունք 

մասնակցելու հուլիս ամսին կայանալիք եզրափակիչ փուլին: 

Երևանի «Հրազդան» մարզադահլիճում անցկացվեց բադմինթոնի 

Երևան քաղաքի առաջնություն: Միջոցառման հաղթողներն ու 

մրցանակակիրները պարգևատրվեցին առաջին, երկրորդ և երրորդ 

կարգի դիպլոմներով ու մեդալներովֈ Առաջնության ավարտից հետո 

ձևավորվեց Երևան քաղաքի հավաքական թիմ, որը կմասնակցի 

Համահայկական ամառային 7-րդ խաղերին: 

«Երևանի մարզատրամաբանական խաղերի մանկապատանեկան 

մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մարզասրահում անցկացվեց շաշկու և 

ռեդիույի Երևան քաղաքի առաջնություններ: Միջոցառման 

հաղթողներն ու մրցանակակիրները պարգևատրվեցին առաջին, 

երկրորդ և երրորդ կարգի դիպլոմներով ու մեդալներովֈ 

 Երևանի օլիմպիական հերթափոխի մարզական քոլեջի 

բռնցքամարտի դահլիճում անցկացվեց բռնցքամարտի Երևան 

քաղաքի դեռահասների առաջնություն: Միջոցառման հաղթողներն 

ու մրցանակակիրները պարգևատրվեցին առաջին, երկրորդ և 

երրորդ կարգի դիպլոմներով ու մեդալներովֈ 

 Հայաստան մարզական միության «Աշխատանք» մարզադահլիճում 

անցկացվեց ձյուդոյի Երևան քաղաքի առաջնություն, որին 

մասնակցեցին թվով 118 մարզիկներ: Միջոցառման հաղթողներն ու 

մրցանակակիրները պարգևատրվեցին առաջին, երկրորդ և երրորդ 

կարգի դիպլոմներով ու մեդալներովֈ 

Երևանի մանկական զբոսայգում անցկացվեց երեխաների 

պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված մարզահամերգային 

տոնահանդես, որին մասնակցեցին Երևանի 12 վարչական 

շրջանները ներկայացնող 1-ական թիմեր: Մասնակից բոլոր թիմերը 

 

 

 

 

 

15-29-ը ապրիլի 

 

 

 

 

 

28-30-ը ապրիլի 

 

 

 

 

 

Ապրիլի 20-ից մայիսի 03-

ը 

 

 

 

25-30-ը մայիսի 

 

 

 

 

16-17-ը  մայիսի 

 

 

 

 

03-ը հունիսի 
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պարգևատրվեցին ԵՐԵՎԱՆ գրվածքով մարզաշապիկներով, 2-ական 

գնդակներով և դրամական մրցանակներով: 

Երևանի «Միկա» մարզադահլիճում անցկացվեց բասկետբոլի Երևան 

քաղաքի պատանիների և աղջիկների առաջնություն, որին 

մասնակցեցին պատանիների 6 և աղջիկների 5 թիմեր: Միջոցառման 

հաղթողներն ու մրցանակակիրները պարգևատրվեցին առաջին, 

երկրորդ և երրորդ կարգի դիպլոմներով, մեդալներով ու 

գավաթներովֈ Առաջնության ավարտից հետո ձևավորվեց Երևան 

քաղաքի հավաքական թիմ, որը կմասնակցի Համահայկական 

ամառային 7-րդ խաղերին: 

Երևան-Արմավիր խճուղում անցկացվեց հեծանվասպորտի Երևան 

քաղաքի առաջնություն, որին մասնակցեցին պատանիների 4 թիմեր: 

Միջոցառման հաղթողներն ու մրցանակակիրները 

պարգևատրվեցին առաջին, երկրորդ և երրորդ կարգի դիպլոմներով, 

մեդալներով ու գավաթներովֈ Առաջնության ավարտից հետո 

ձևավորվեց Երևան քաղաքի հավաքական թիմ, որը կմասնակցի 

Համահայկական ամառային 7-րդ խաղերին: 

Երևանի «Գրանդ-սպորտ» մարզահամալիրում անցկացվեց 

ծովափնյա վոլեյբոլի Երևան քաղաքի առաջնություն, որին 

մասնակցեցին պատանիների և աղջիկների 5-ական թիմեր: 

Հաղթողներն ու մրցանակակիրները պարգևատրվեցին առաջին, 

երկրորդ և երրորդ կարգի դիպլոմներով, մեդալներով ու 

գավաթներովֈ Առաջնության ավարտից հետո ձևավորվեց Երևան 

քաղաքի հավաքական թիմ, որը կմասնակցի Համահայկական 

ամառային 7-րդ խաղերին: 

2019թ հունիս ամսին Երևան քաղաքի վարչական շրջաններում 

անցկացվեցին բակային առաջնություններ ֆուտբոլ, վոլեյբոլ, 

բասկետբոլ, հանդբոլ, երկամարտ, հեծանվասպորտ, շախմատ և 

շաշկի մարզաձևերից, որից հետո ձևավորվոցին վարչական 

շրջանների հավաքական թիմեր որոնք էլ հուլիսի 1-31-ը 

մասնակցեցին  միջոցառման եզրափակիչ փուլին: Մարզաձևերում 

հաղթողներն ու մրցանակակիրները պարգևատրվեցին 

գավաթներով, մեդալներով, համապատասխան կարգի դիպլոմներով 

ու շնորհակալագրերով, իսկ ընդհանուր թիմային հաշվարկով 1-ին 

տեղը գրաված Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանը արժանացավ 

 

 

 

 

02-06-ը հունիսի 

 

 

 

 

 

 

 

19-20-ը  հունիսի 

 

 

 

 

 

 

16-20-ը  հունիսի  

 

 

 

 

 

 

 

 

Աշխատակազմի պորտի և 

երիտասարդության 

հարցերի  բաժին և  

«Երևանի սպորտ 

կոմիտե» ՀՈԱԿ 

 

 



Երևանի զարգացման 2019 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ 

120 
 

Երևանի քաղաքապետի փոխանցիկ գավաթին: 

2019թ. օգոստոսի 16-18-ը Ծաղկաձորի գլխավոր մարզահամալիրում 

անցկացվել է «Հաշմանդամություն ունեցող լավագույն մարզիկ» 

հանրապետական մրցույթի եզրափակիչ փուլը՝  բասկետբոլ, սեղանի 

թենիս, շախմատ, շաշկի և բազկամարտ մարզաձևերից: Երևանի 

մարզական պատվիրակությունը գրավեց պատվավոր 2-րդ տեղը 

2019թ. սեպտեմբերի 15-16-ը անցկացվել է լողի Երևան քաղաքի 

առաջնություն: 

2019թ. սեպտեմբերի 15-17-ը Սևանա լճի «Երևան» ակումբի 

տարածքում անցկացվել է Վինդսերֆինգի /առագաստային սպորտ/  

Երևան քաղաքի առաջնություն: Հաղթողներն ու մրցանակակիրները 

պարգևատրվեցին առաջին, երկրորդ և երրորդ կարգի դիպլոմներով, 

մեդալներով ու գավաթներովֈ Առաջնության ավարտից հետո 

ձևավորվեց Երևան քաղաքի հավաքական թիմ: 

2019թ. սեպտեմբերի 14-17-ը Ծաղկաձորի գլխավոր 

մարզահամալիրում անցկացվեց «Տարեցների հանրապետական 

մրցույթ» մարզական միջոցառման եզրափակիչ փուլը: 

Մրցանակակիրները Երևանի քաղաքապետարանի կողմից 

պարգևատրվեցին մեդալներով և առաջին, երկրորդ ու երրորդ 

կարգի դիպլոմներովֈ 

 2019թ. սեպտեմբերի 20-22-ը Ծաղկաձորի գլխավոր 

մարզահամալիրում անցկացվել է «Լավագույն մարզական 

ընտանիք» հանրապետական մրցույթը: 

2019թ. սեպտեմբերի 23-24-ը անց է կացվել Երևանի հատուկ 

դպրոցների ֆուտբոլի մրցաշար, որին մասնակցեցին 4 թիմեր: 

Հաղթողներն ու մրցանակակիրներն պարգևատրվեցին 

գավաթներով, մեդալներով և առաջին, երկրորդ ու երրորդ կարգի 

դիպլոմներով: 

2019թ. հոկտեմբերի 4-6-ը «Մարզաձևերի զարգացման 

հանրապետական համալիր կենտրոնի» մարզաբազայում 

անցկացվեց «Ռուդոլֆ և Եղիշե Կարապետյաններին նվիրված» 

ազատ ոճի ըմբշամարտի միջազգային մրցաշար: 

2019թ. հոկտեմբերի 19-ին «Էրեբունի-Երևան» տոնակատարության 

շրջանակում, Երևան համայնքի ենթակայության 40 մարզական 

կառույցների մարզիկները մասնակցեցին շքերթին և ցուցադրական 
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ելույթներով հիացրեցին ներկաներին: Շքերթին իրենց պատվավոր 

մասնակցությունն էին բերել նաև օլիմպիական, աշխարհի և 

Եվրոպայի բազմակի չեմպիոններ Ռաֆայել Վահանյանը, Ալբերտ 

Ազարյանը, Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի սպորտի 

և երիտասարդության հարցերի բաժնի պետի ժամանակավոր 

պաշտոնակատար Լևոն Ջուլֆալակյանը:  

2019թ. հոկտեմբերի  19-21-ը «Արարատ» ակումբում անցկացվեց 

թենիսի  Երևան քաղաքի առաջնություն»: 

2019թ. հոկտեմբերի 20-21ը անցկացվեց «Աթլետիկայի» Երևան 

քաղաքի առաջնություն: 

2019թ. հոկտեմբերի  27-28-ը անցկացվեց թիավարություն՝ 

ակադեմիական  Երևան քաղաքի առաջնություն»: 

2019թ. հոկտեմբերի  27-28-ը անցկացվեց թիավարություն 

բայդարկաներով ու կանոէներով  Երևան քաղաքի առաջնություն»: 

2019թ. հոկտեմբերի  29-30-ը անցկացվեց Գոլֆի  Երևան քաղաքի 

առաջնություն»: 

2019թ. հոկտեմբերի 31-ից նոյեմբերի 2-ը կայացավ սուսերամարտի 

Երևան քաղաքի առաջնություն: 

2019թ. նոյեմբերի 2-3-ը անցկացվեց «սպորտային պարերի» Երևան 

քաղաքի                           առաջնություն: Մրցանակակիրները Երևանի 

քաղաքապետարանի կողմից պարգևատրվեցին մեդալներով և 

առաջին, երկրորդ ու երրորդ կարգի դիպլոմներովֈ 

2019թ.նոյեմբերի 13-15-ը անցկացվեց «Նետաձգության Երևան 

քաղաքի առաջնություն»: 

2019թ.նոյեմբերի 15-17-ը անցկացվեց «Հրաձգության Երևան քաղաքի 

առաջնություն»: 

2019թ.նոյեմբերի 19-22-ը Շախմատի տանը անցկացվեց «Շախմատի 

Երևան քաղաքի առաջնություն»: 

2019թ.նոյեմբերի 24-26-ը անցկացվեց ՀՀ վաստակավոր մարզիչ 

Տիգրան Թերզիյանի հիշատակին նվիրված հանդբոլի կանաց 

մրցաշար: 

2019թ.նոյեմբերի 24-26-ը անցկացվեց ակրոբատիկ 

մարմնամարզության Երևան քաղաքի առաջնություն: 

2019թ.նոյեմբերի 25 –ին տեղի ունեցավ «Ավիացիոն մարզաձևի» 

Երևան քաղաքի առաջնություն: 
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2019թ.դեկտեմբերի 7-9-ը անցկացվեց գեղարվեստական 

մարմնամարզության Երևան քաղաքի առաջնություն: 

2019թ.դեկտեմբերի 9-11-ը անցկացվեց ջրագնդակի Երևան քաղաքի 

առաջնություն: 

2019թ.դեկտեմբերի 11-16-ը անցկացվեց հանդբոլի Երևան քաղաքի 

առաջնություն: 

2019թ.դեկտեմբերի 15-17-ը անցկացվեց սպորտային 

մարմնամարզության Երևան քաղաքի առաջնություն: 

2019թ.դեկտեմբերի 17-18-ը անցկացվեց ըմբշամարտի /ՀՀ ոճ/ Երևան 

քաղաքի առաջնություն: 

2019թ.դեկտեմբերի 23-24-ը անցկացվեց սամբոյի ըմբշամարտի 

Երևան քաղաքի առաջնություն: 

Կայացավ նաև «Կարապի լիճ» սահադաշտի բացման 

արարողությունը «Գեղասահքի և հոկեյի մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի 

մարզիկների ցուցադրական ելույթներով: 

2 Մի շարք 

քաղաքների հետ 

համագործակցու

թյան ծրագրերի 

իրականացում 

Կիրականացվեն  

Երևան–

Ստեփանակերտ, 

Երևան–Մոսկվա և 

Երևան–Սանկտ 

պետերբուրգ  

քաղաքների 

համագործակցությ

ան ծրագրերով 

նախատեսված 

աշխատանքներ: 

2019թ հուլիսի 3-7-ը  Երևան և գործընկեր քաղաքների 

համագործակցության շրջանակում նախատեսված ՌԴ Դոնի-

Ռոստով քաղաքում անկացվել է պատանեկան խաղեր, որին 

մասնակցել է Երևանի հավաքական թիմը: 

 

2019թ.սեպտեմբերի 30-ից հոկտեմբերի 4-ը ՌԴ մայրաքաղաք 

Մոսկվայում անցկացվեցին Մոսկվա-Երևան պատանեկան 

մարզական խաղերը՝ ազատ և հունա-հռոմեական ոճի ըմբշամարտ 

ու շախմատ մարզաձևերից:  

 

2019թ. հոկտեմբերի 29-31-ը Երևան և գործընկեր քաղաքների 

համագործակցության շրջանակում նախատեսված Ստեփանակերտ 

քաղաքում անկացվել է պատանեկան խաղեր, որին մասնակցել են 6 

մարզաձևերից Երևանի հավաքական թիմեր: 

Աշխատակազմի պորտի և 

երիտասարդության 

հարցերի  բաժին և  

«Երևանի սպորտ 

կոմիտե» ՀՈԱԿ 

 

 

Երևան–Սանկտ 

Պետերբուրգ քաղաքների 

միջոցառման գումարը 

բյուջեով չի հաստատվել 

 

3 Երևան քաղաքի 

հավաքական 

թիմերի 

մասնակցություն 

Հայաստանի 

Հանրապետությ

Նախատեսվում է 

Հայաստանի  

Հանրապետության 

առաջնություններո

ւմ ու տեղական  և 

միջազգային 

Վոլեյբոլի Երևան քաղաքի աղջիկների հավաքական թիմը Բաթումի 

քաղաքում մասնակցել է քաղաքի բաց առաջնությանը և նվաճել 

մրցանակային տեղ: 

 

Բասկետբոլի Երևան քաղաքի հավաքական թիմը Թբիլիսի 

քաղաքում մասնակցել է միջազգային մրցաշարի և նվաճել 2-րդ 

Աշխատակազմի պորտի և 

երիտասարդության 

հարցերի  բաժին և  

«Երևանի սպորտ 

կոմիտե» ՀՈԱԿ 

04-08-ը ապրիլի 
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ան 

առաջնություննե

րում ու 

հանրապետակա

ն և միջազգային 

մրցաշարերում 

մրցաշարերում 

Երևան  քաղաքի  

հավաքական  

թիմերի և 

երևանյան թիմերի  

ու  մարզիկ–

մարզուհիների  

մասնակցության  

ապահովումֈ 

պատվավոր տեղը: 

Գեղարվեստական մարմնամարզության Երևան քաղաքի 

հավաքական թիմը հունիսի սկզբին Իտալիայի մայրաքաղաք 

Հռոմում մասնակցել է միջազգային մրցաշարի: Հավաքականի 

մարզուհիներից 3-ը նվաճել են մրցանակային տեղեր: 

 

Սպորտային ակրոբատիկայի Երևան քաղաքի հավաքական թիմը 

Վրաստանի Բաթումի քաղաքում մասնակցել է միջազգային 

մրցաշարի և  նվաճել մրցանակային տեղ: 

 

«Երևանի սպորտ կոմիտե» ՀՈԱԿ–ի միջոցով ապահովվել է Երևան 

համայնքի ենթակայությամբ գործող մարզական 

կազմակերպությունների թիմերի մասնակցությունը բասկետբոլ, 

վոլեյբոլ, ֆուտբոլ, աթլետիկա, սուսերամարտ, ըմբշամարտ 

մարզաձևերի ՀՀ առաջնությանը:   

Ապահովվել է Օլիմպիական բոլոր մարզաձևերի հանրապետական 

միջոցառումների մասնակցությունը: 

 

 

25-29-ը ապրիլի 

 

Հունիս 

 

 

 

06-10-ը  հունիսի 

 

 

Ապրիլ-դեկտեմբեր 

4 Երևանի  թիմերի  

համար 

ուսումնամարզա

կան հավաքների 

կազմակերպում 

Նախատեսվում է 

հանրապետական 

ու միջազգային  

մրցաշարերին, 

առաջնությունների

ն 

նախապատրաստվ

ելու և պատշաճ  

մակարդակով 

մասնակցելու  

նպատակով 

Երևանի թիմերի և 

երևանցի մարզիկ-

մարզուհիների 

համար 

ուսումնամարզակ

ան հավաքների 

կազմակերպում: 

Ակրոբատիկայի Երևան քաղաքի հավաքական թիմի համար 

Վանաձորում անցկացվել է ուսումնամարզական հավաք: 

Աշխատակազմի պորտի և 

երիտասարդության 

հարցերի  բաժին և  

«Երևանի սպորտ 

կոմիտե» ՀՈԱԿ 

 

 

Օգոստոսի 7-17-ը 
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5 «Առողջ  սերունդ՝  

պաշտպանված   

հայրենիք»  

համաքաղաքայի

ն  բակային  

ավանդական  

փառատոնի  

կազմակերպում 

Նախատեսվում է 

Երևանի 

քաղաքապետի 

փոխանցիկ 

գավաթի համար 

անցկացվող 

«Առողջ  սերունդ՝  

պաշտպանված   

հայրենիք» 

համաքաղաքային 

բակային 

ավանդական 

փառատոնի 

կազմակերպում: 

2019թ հունիս ամսին Երևան քաղաքի վարչական շրջաններում 

անցկացվեցին բակային առաջնություններ ֆուտբոլ, վոլեյբոլ, 

բասկետբոլ, հանդբոլ, երկամարտ, հեծանվասպորտ, շախմատ և 

շաշկի մարզաձևերից, որից հետո ձևավորվոցին վարչական 

շրջանների հավաքական թիմեր որոնք էլ հուլիսի 1-31-ը 

մասնակցեցին  միջոցառման եզրափակիչ փուլին: Մարզաձևերում 

հաղթողներն ու մրցանակակիրները պարգևատրվեցին 

գավաթներով, մեդալներով, համապատասխան կարգի դիպլոմներով 

ու շնորհակալագրերով, իսկ ընդհանուր թիմային հաշվարկով 1-ին 

տեղը գրաված Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանը արժանացավ 

Երևանի քաղաքապետի փոխանցիկ գավաթին: 

 

Աշխատակազմի պորտի և 

երիտասարդության 

հարցերի  բաժին և  

«Երևանի սպորտ 

կոմիտե» ՀՈԱԿ 

 

 

 

6 Բարձր 

արդյունքներ 

ցուցաբերած  

երևանցի 

մարզիկների 

խրախուսում 

Նախատեսվում է 

հանրապետական,  

միջազգային  

մրցաշարերում,  

Եվրոպայի  ու  

աշխարհի 

առաջնություններո

ւմ  և օլիմպիական  

խաղերում բարձր 

արդյունքներ 

ցուցաբերած  

երևանցի 

մարզիկների 

խրախուսման 

նպատակով 

Երևանի 

քաղաքապետի 

մրցանակների 

սահմանում: 

 Աշխատակազմի պորտի և 

երիտասարդության 

հարցերի  բաժին  

Բյուջեով 

գումարը չի 

հաստատվե

լ 

7 Երևանի  

ենթակայության  

Կիրականացվեն 

Երևանի 

1.№ «ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/174-3» 

2.№ «ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/174-2» 

Երևանի 

քաղաքապետարան 
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մարզական 

կազմակերպությ

ունների շենքերի 

վերանորոգման  

և 

ժամանակակից 

մարզագույքով 

ապահովման 

աշխատանքների 

իրականացում  

ենթակայության 

մարզական 

կազմակերպությու

ններին 

ժամանակակից 

մարզագույքով 

ապահովման 

աշխատանքներ 

3.№ «ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/174-1» 

4.№ «ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/171-3» 

5. .№ «ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/171-2» 

6. .№ «ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/171-1» 

7. .№ «ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/170-4» 

8. .№ «ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/170-3» 

9. .№ «ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/170-2» 

10. .№ «ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/170-1» 

11. .№ «ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/156-3» 

12. .№ «ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/156-2» 

13. .№ «ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/156-1» 

14. .№ «ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/155-2» 

15. .№ «ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/155-1» 

16. .№ «ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/45-5» 

17. .№ «ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/45-5» 

18. .№ «ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/45-1» 

 

Երևանի ենթակայության մարզադպրոցներից ընդունվել են 

անհրաժեշտ հայտեր ՀՀ Գնումների օրենսդրության համաձայն 

մարզական արտադպրոցական կազմակերպությունների համար 

գույքի ձեռք բերման գործընթաց սկսելու նպատակով: 

ՀՀ Գնումների օրենսդրությամբ սահմանված մրցութային կարգով 

Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության արտադպրոցական 

կազմակերպությունների համար ձեռք է բերվել գույք այն է՝ 

մարզագույք, կահույք, էլեկտրոտեխնիկա, բժշկական 

սարքավորումներ և այլն: Գույքը հանձնվել է Երևանի 

քաղաքապետարանի ենթակայության մարզական 

կազմակերպություններին: 

 

 

 

 

Աշխատակազմի պորտի և 

երիտասարդության 

հարցերի  բաժին  

 

1. «Սպորտ Սիթի»  ՍՊԸ 

04.09.2019   

2. «Լուառ»  ՍՊԸ   

16.09.2019   

3. «Սաքի» ՍՊԸ  

12.09.2019 

4. «Վանդիստ» ՍՊԸ 

26.08.2019 

5.«Այ-Թի Թրեյդինգ» ՍՊԸ 

26.08.2019 

6. «Կոմպմարկետ» ՍՊԸ 

26.06.2019 

7.«Արգավանդ Կահույք» 

ՍՊԸ 28.08.2019 

8. «Ֆոտոն» ՍՊԸ 

29.08.2019 

9.«Ատլանտ Էքստրա» 

ՍՊԸ 29.08.2019 

10.«Առկտուր» ՍՊԸ  

30.08.2019 

11.«ԿարենՄիքաելյան»Ա/

Ձ 09.08.2019 

12. «Սպորտ Սիթի»  ՍՊԸ 

08.08.2019   

13. «Լուառ»  ՍՊԸ  

12.08.2019  

14.«ԱննաՍահակյան» 

Ա/Ձ  02.08.2019 

15.«ԿարենՄիքաելյան» 

Ա/Ձ  02.08.2019 

16.«Մովսեսյան» ՍՊԸ 
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26.06.2019 

17.«Տիգման Գրուպ»ՍՊԸ 

15.05.2019 

18.«ՎԻԷԼՎԻ ՍԵՆԹՐ» 

ՍՊԸ 15.05.2019 

8 Հաշմանդամությ

ուն ունեցող 

անձանց համար 

մարզական 

միջոցառումների 

կազմակերպում 

Նախատեսվում  է  

հաշմանդամությու

ն  ունեցող  

անձանց  համար 

մարզական  

միջոցառումների,  

սպարտակիադան

երի,  

փառատոների,  

ստեղծագործական 

ցուցահանդեսների 

կազմակերպում 

2019թ. սեպտեմբերի 22-24-ը Երևանի Ազատության հրապարակում 

անցկացվեց «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց մարզական 

սպարտակիադա»: Մրցանակակիրները Երևանի 

քաղաքապետարանի կողմից պարգևատրվեցին գավաթներով, 

մեդալներով և առաջին, երկրորդ ու երրորդ կարգի դիպլոմներովֈ 

«Լավագույն մարզական ընտանիք» հանրապետական մրցույթին 

երևանցի հաշմանդամություն ունեցող 8 ընտանիքների 

մասնակցություն: 

 «Հաշմանդամություն ունեցող լավագույն մարզիկ» 

հանրապետական մրցույթին երևանցի հաշմանդամություն ունեցող 

24 անձանց մասնակցություն: 

ՀՀ անկախության օրվան նվիրված մարզական միջոցառումների մեջ 

հաշմանդամություն ունեցող մարզիկների ընդգրկում: 

«Էրեբունի-Երևան 2800» տոնակատարության ծրագրով 

նախատեսվող մարզական միջոցառումներին հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց ընդգրկում և Պարահոկեյի թիմի ցուցադրական 

մրցելույթներ: 

Հաշմանդամների միջազգային օրվա կապակցությամբ՝  

հաշմանդամություն ունեցող անձանց գեղանկարների  և ձեռքի 

աշխատանքների ամենամյա ցուցահանդես: 

 

Աշխատակազմի պորտի և 

երիտասարդության 

հարցերի  բաժին  

 

 

 

Սեպտեմբերի 21-ին 

 

Հոկտեմբերի 19-ին 

 

 

Դեկտեմբերի 11-ին 

 

9 Համահայկական 

ամառային 

խաղերի 

նախապատրաս

տական 

աշխատանքների 

իրականացում և 

երևանյան 

թիմերի 

Կիրականացվեն  

Համահայկական  

ամառային  

խաղերի  

նախապատրաստ

ական  

աշխատանքներ,  

այդ  թվում՝  ըստ  

մարզաձևերի  

Համահայկական ամառային 7-րդ  խաղերին մասնակցելու 

նպատակով 

Երևանի 368 անձանցից բաղկացած մարզական պատվիրակության 

համար մարզահանդերձանքի ձեռբերում, մարզագույքի ձեռքբերում, 

ուսումնամարզական հավաքների կազմակերպում և հյուրանոցային 

ու տրանսպորտային ծառայությունների ձեռքբերում:  

2019թ. օգոստոսի 8-17ը Արցախի Հանրապետության մայրաքաղաք 

Ստեփանակերտում և Հայաստանի Հանրապետության 

մայրաքաղաք Երևանում կայացան Համահայկական ամառային 7-րդ 

Աշխատակազմի պորտի և 

երիտասարդության 

հարցերի  բաժին 
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մասնակցության 

ապահովում 

ընտրական  

մրցաշարերի  

անցկացում,  

հավաքական  

թիմերի  

ձևավորում,  

հավաքականների  

համար  

ուսումնամարզակ

ան  հավաքների  

անցկացում,  

միասնական  

մարզահանդերձան

քով  ապահովում  

և  մրցաշարերին  

պատշաճ 

մակարդակով 

մասնակցության 

կազմակերպում 

խաղերը, որոնց պատշաճ մակարդակով մասնակցություն ունեցավ 

Երևան քաղաքի 368 անձից բաղկացած մարզական 

պատվիրակությունը: 19 մարզաձևերից անցկացված միջազգային 

մրցաշարում մայրաքաղաքի մարզական պատվիրակությունը կրկին 

զբաղեցրեց 1-ին պատվավոր տեղը: 

 

10 Երևան 

համայնքի 

ենթակայությամբ 

գործող 

մարզական 

կազմակերպությ

ունների 

ուսումնամարզա

կան 

գործընթացի 

նկատմամբ 

վերահսկողությո

ւն 

Նախատեսվում է 

իրականացնել 

վերհսկողություն 

Երևան համայնքի 

ենթակայությամբ 

գործող մարզական 

կազմակերպությու

նների 

ուսումնամարզակ

ան գործընթացի՝ 

ՀՀ 

օրենսդրությամբ 

սահմանված 

կարգին 

համապատասխան

եցնելու համար: 

Բաժնի կողմից ապահովվել է Երևանի ենթակայության 

մարզադպրոցների մարզիչ-մանկավարժների մասնակցությունը 

Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական 

ինստիտուտում անցկացվող վերապատրաստման դասընթացներին՝ 

համաձայն ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի 

նախարարության կազմած  ժամանակացույցի համաձայն 

- շախմատ, բասկետբոլ, ըմբշամարտ, գեղարվեստական 

մարմնամարզություն, ակրոբատիկա մարզաձևերից: 

 

Անցկացվել են խորհրդակցություններ վարչական շրջանների 

Երևանի ենթակայության ՀՈԱԿ-ների տնօրենների  հետ, 

իրականացվել են ստուգայցեր մարզադպրոցներֈ 

Աշխատակազմի պորտի և 

երիտասարդության 

հարցերի  բաժին  

Ապրիլ-դեկտեմբեր 

 

 

 

 

Տարվա ընթացքում 
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11 Հեծանվային 

մայրուղիների, 

արահետների և 

կայանատեղերի 

ստեղծում 

Նախատեսվում է 

ստեղծել նոր 

հեծանվային 

մայրուղիներ և 

արահետներ, 

ինչպես նաև 

կայանատեղեր, 

որը կնպաստի 

հեծանվային 

տրանսպորտի 

զարգացմանը, 

քաղաքացիների 

առողջ 

ապրելակերպի 

բարելավմանը: 

Աշխատակազմի պորտի և երիտասարդության հարցերի  բաժին  Ծրագիրը համարվել է 

բաժնի գործառույթներց 

դուրս, այդ իսկ 

պատճառով չի 

իրականացվել:  

Աշխատակ

ազմի 

պորտի և 

երիտասար

դության 

հարցերի  

բաժին  

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

12 Միջազգային 

կազմակերպությ

ունների և 

դեսպանությունն

երի հետ 

համագործակցա

կան ընդլայնում 

Կընդլայնվի 

միջազգային 

կազմակերպությու

նների և 

դեսպանություննե

րի հետ 

համագործակցությ

ան շրջանակը: 

 

 Աշխատակազմի պորտի և 

երիտասարդության 

հարցերի  բաժին 

Նոյեմբեր ամսին 

Երիտասար

դության 

հարցերի 

գործառույթ

ը 

աշխատակ

ազմի 

սպորտի 

բաժնին 

տրվել է 

2019թ. 

սեպտեմբեր

ից, որի 

պատճառով 

աշխատանք

ներ չեն 

կատարվել: 

13 Մայրաքաղաքու

մ գործող 

Կշարունակվի 

համագործակցությ

 Աշխատակազմի պորտի և 

երիտասարդության 

Երիտասար

դության 
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երիտասարդակ

ան 

հասարակական 

կազմակերպությ

ունների հետ 

համագործակցու

թյուն 

ունը 

մայրաքաղաքում 

գործող  

երիտասարդական 

հասարակական 

կազմակերպությու

նների, սփյուռքի և  

հանրապետության 

մարզերի 

երիտասարդական 

կազմակերպությու

նների, ինչպես 

նաև միջազգային 

երիտասարդական 

կառույցների հետֈ 

 

հարցերի  բաժին հարցերի 

գործառույթ

ը 

աշխատակ

ազմի 

սպորտի 

բաժնին 

տրվել է 

2019թ. 

սեպտեմբեր

ից, որի 

պատճառով 

աշխատանք

ներ չեն 

կատարվել: 

14 Երևանի քույր և 

գործընկեր 

քաղաքների հետ 

համագործակցու

թյան 

ուղղությունների 

ընդլայնում 

Կշարունակվի 

համագործակցությ

ունը Երևանի քույր 

և գործընկեր 

քաղաքների 

երիտասարդությա

ն հետ, 

կընդլայնվեն 

համագործակցությ

ան 

ուղղությունները: 

 

 Աշխատակազմի պորտի և 

երիտասարդության 

հարցերի  բաժին 

Երիտասար

դության 

հարցերի 

գործառույթ

ը 

աշխատակ

ազմի 

սպորտի 

բաժնին 

տրվել է 

2019թ. 

սեպտեմբեր

ից, որի 

պատճառով 

աշխատանք

ներ չեն 

կատարվել: 

15 Երիտասարդությ

ան շրջանում 

Կիրականացվեն 

միջոցառումներ՝ 

 Աշխատակազմի պորտի և 

երիտասարդության 
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առողջ 

ապրելակերպի 

խթանում ու 

սպորտի 

մասսայականաց

ման 

միջոցառումների 

կազմակերպում 

ուղղված 

երիտասարդությա

ն շրջանում առողջ 

ապրելակերպի 

խթանմանը ու 

սպորտի 

մասսայականացմ

անը: 

 

հարցերի  բաժին 

16 Երիտասարդությ

ան հոգևոր և 

մշակութային 

դաստիարակութ

յանն ուղղված 

միջոցառումների 

իրականացում 

Նախատեսվում է 

իրականացնել 

միջոցառումներ՝ 

ուղղված 

երիտասարդությա

ն հոգևոր և 

մշակութային 

դաստիարակությա

նը, ստեղծագործ 

մտքի խթանմանն 

ու զարգացմանը: 

 Աշխատակազմի պորտի և 

երիտասարդության 

հարցերի  բաժին 

Երիտասար

դության 

հարցերի 

գործառույթ

ը 

աշխատակ

ազմի 

սպորտի 

բաժնին 

տրվել է 

2019թ. 

սեպտեմբեր

ից, որի 

պատճառով 

աշխատանք

ներ չեն 

կատարվել: 

17 Շրջակա 

միջավայրի 

պահպանմանն 

ու դրա 

քարոզմանն 

ուղղված 

աշխատանքների 

իրականացում 

Կշարունակվեն 

աշխատանքներն՝ 

ուղղված շրջակա 

միջավայրի 

պահպանմանն ու 

դրա քարոզմանը: 

Նոր համատեղ 

ծրագրեր 

կիրականացվեն 

 Աշխատակազմի պորտի և 

երիտասարդության 

հարցերի  բաժին 

Երիտասար

դության 

հարցերի 

գործառույթ

ը 

աշխատակ

ազմի 

սպորտի 

բաժնին 
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ոլորտի 

մասնագետների և 

այդ 

հիմնախնդիրներո

վ զբաղվող 

կազմակերպությու

նների հետ: 

տրվել է 

2019թ. 

սեպտեմբեր

ից, որի 

պատճառով 

աշխատանք

ներ չեն 

կատարվել: 

18 Հաշմանդամությ

ուն ունեցող 

անձանց հետ 

միջոցառումների 

մշակում և 

իրականացում 

Հաշմանդամությու

ն ունեցող անձանց 

հետ կմշակվեն և 

կիրականացվեն 

միջոցառումներ, 

որոնք կնպաստեն 

հաշմանդամությու

ն ունեցող 

երիտասարդների 

հետ աշխատելու 

ու 

համագործակցելու 

կարծրատիպերի 

վերացմանը: 

Աշխատանքներում 

կներգրավվեն 

ինչպես 

երիտասարդներ, 

այնպես էլ՝ այդ 

հիմնախնդիրներո

վ զբաղվող 

կազմակերպությու

ններ: 

 Աշխատակազմի պորտի և 

երիտասարդության 

հարցերի  բաժին 

Երիտասար

դության 

հարցերի 

գործառույթ

ը 

աշխատակ

ազմի 

սպորտի 

բաժնին 

տրվել է 

2019թ. 

սեպտեմբեր

ից, որի 

պատճառով 

աշխատանք

ներ չեն 

կատարվել: 
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Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանություն 

Հ/հ Ծրագրի կամ 

միջոցառման 

անվանումը 

Նախատեսված 

աշխատանքների 

նկարագիր 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց Իրականացնող 

կազմակերպություն, 

կատարման ժամկետ 

Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 

1 12 վարչական 

շրջանների 

խնամակալությա

ն և 

հոգաբարձության 

հանձնաժողովնե

րի հետ 

աշխատանքների 

կազմակերպում 

Վարչական 

շրջաններում գործող 

խնամակալության և 

հոգաբարձության 

հանձնաժողովներին 

մեթոդական 

աջակցության 

տրամադրման, 

ոլորտի 

օրենսդրական 

բարեփոխումների 

քննարկման 

նպատակով 

օրենսդրական 

բարեփոխումների 

քննարկման 

նպատակով 

նախատեսվում է  

իրականացնել  12  

վարչական  

շրջանների  

խնամակալության  և 

հոգաբարձության  

հանձնաժողովների  

/ԽՀՀ/  համար  

սեմինար  և 

Ընտանիքում բռնության կանխարգելման և խնամատարության 

կարգի վերաբերյալ իրականացվել է սեմինար՝ Երևան քաղաքի 12 

վարչական շրջանների խնամակալության և հոգաբարձության 

հանձնաժողովների և սոցիալական աջակցության տարածքային 

բաժինների աշխատակիցների մասնակցությամբ: 

 

Բաժինը մասնակցել է կյանքի դժվարին իրավիճակներում գտնվող 

երեխաներին առնչվող խնդիրների քննարկման նպատակով 

վարչական շրջանների ԽՀՀ-ների կողմից կազմակերպված շուրջ 37 

նիստերին: 

Տարվա ընթացքում  
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վերապատրաստում:  

Կյանքի  դժվարին  

իրավիճակներում  

գտնվող երեխաների  

իրավունքների  

պաշտպանության  

ապահովման,  

նմանիրավիճակներո

ւմ  նրանց  

հայտնվելու  

կանխարգելմանն  

ուղղված 

միջոցառումների  

իրականացման  

համատեքստում  

պարբերաբար 

իրակականցվել և 

իրականացվելու են 

վարչական 

շրջաններում 

հրատապ  

դեպքերի  

առնչությամբ  

հանդիպում-

քննարկումներ,  

կազմակերպվում  են  

ԽՀՀ  նիստեր՝  բաժնի  

պարտադիր  

մասնակցությամբ:  

Ելնելով  դեպքի 

առանձնահատկությ

ունից  և  երեխայի  

կյանքի դժվարին 

իրավիճակներում  

հայտնվելու  
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պատճառներից՝  

պարտադիր  

քննության  է  

առնվում  երեխայի 

ընտանիքում  

ապրելու  իրավունքի  

իրացման  

առաջնայնությունը,  

որից հետո  միայն  

դիտարկվում  է  

երեխայի  

այլընտրանքային  

խնամքի 

տարբերակները՝  

նախապատվություն  

տալով  

խնամակալությանը, 

խնամատարությանը 

և որդեգրությանը: 

Դրանց 

անհնարինության 

դեպքում 

դիտարկվում  է  

երեխայի  

մանկական  

խնամակալական 

հաստատությունում   

(մանկատուն,  

շուրջօրյա  

ժամանակավոր  

խնամքի 

հաստատություն) 

հայտնվելը: 

2 Երեխային 

հետագա 

Պարբերաբար 

իրականացվում է 

Բաժնի կողմից իրականացվել են այցելություններ «Երևանի 

Մանկան տուն» և «Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատուն»  ՊՈԱԿ-

Տարվա ընթացքում  
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որդեգրման կամ 

խնամատար 

ընտանիք 

դաստիարակությ

ան հանձնելուն 

ուղղված 

աշխատանքների 

իրականացում 

հաստատությունում  

գտնվող երեխաների 

անձնական 

տվյալների, 

տեղավորման 

հիմքերի 

ուսումնասիրություն՝ 

երեխային հետագա 

որդեգրման կամ 

խնամատար 

ընտանիք 

դաստիարակության 

հանձնելու համար 

անհրաժեշտ 

նախապայմանների 

ստեղծման 

նպատակով: 

ներ, այնտեղ խնամվող երեխաների փաստաթղթերի 

ուսումնասիրության և հետագայում որդեգրման կամ խնամատար 

ընտանիքում տեղավորելու նպատակով: 

3 Մուրացիկության 

և 

թափառաշրջիկու

թյան երևույթների 

կանխարգելում 

Երեխաների 

շրջանում 

մուրացիկության և 

թափառաշրջիկությ

ան երևույթների 

կանխարգելման 

նպատակով բաժինը 

մասնակցում է 

մուրացիկ, 

թափառաշրջիկ 

երեխաների, նրանց 

հետ կապված 

խնդիրների լուծման, 

միասնական 

աշխատանքների 

կազմակերպման 

նպատակով ՀՀ 

ոստիկանության 

ՀՀ ոստիկանության կողմից ստացված տեղեկատվության  

համաձայն անչափահաս և առևտրով զբաղվող, մուրացիկ և 

թափառաշրջիկ 35  երեխաների տվյալները փոխանցվել են 

խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովներին՝ 

ընտանիքներին հնարավորինս աջակցելու և հետագայում 

մուրացիկության դեպքերը կանխարգելելու համարֈ 

ՀՀ ոստիկանությունից ստացված փաստաթղթերի և ծնողի դիմումի  

հիման վրա 1 երեխայի տրվել է «Կյանքի դժվարին իրավիճակում 

գտնվող երեխաների տեղեկատվական համակարգում» հաշվառված 

լինելու մասին տեղեկանք, որի հիման վրա վերջինս տեղավորվել է 

Հանրապետական հ. 1 հատուկ կրթահամալիրֈ 

 

Տարվա ընթացքում  
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պետի  07.11.2013թ.  

հ. 3837-Ա հրամանով 

ստեղծված 

միջգերատեսչական 

աշխատանքային 

խմբի նիստերին, 

ներկայացնում 

առաջարկություններ

, նախաձեռնում 

հատուկ դեպքերի 

քննարկումներֈ 

4 Երեխաների 

կրթական 

համակարգում 

ընդգրկում, 

կրթության 

շարունակականո

ւթյան 

ապահովում, 

անհրաժեշտ 

փաստաթղթերի 

ձեռքբերում 

Կրթությունից 

չարամտորեն 

խուսափող, ծննդյան 

վկայական չունեցող, 

հակասոցիալական 

վարք դրսևորած 

երեխաների 

վերաբերյալ 

շահագրգիռ 

կազմակերպությունն

երից և անձանցից 

ստացված 

տեղեկատվության 

հիման վրա 

աջակցում է 

երեխաների 

կրթական 

համակարգում 

ընդգրկման, 

կրթության 

շարունակականությ

ան ապահովման, 

անհրաժեշտ 

փաստաթղթերի 

Տարբեր գերատեսչություններից ստացված գրությունների և 

ահազանգերի հիման վրա կատարվել է կրթությունից չարամտորեն 

խուսափող շուրջ 33 երեխաների և նրանց ընտանիքների 

ուսումնասիրություն՝ երեխաների կրթության 

շարունակականությունն ապահովելու նպատակով , 

ընտանիքներին տրամադրվել է իրավակաբանական և 

սոցիալական աջակցություն, նշված ընտանիքները գտնվում են 

բաժնի մշտական վերահսկողության ներքո: 

Տարվա ընթացքում  
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ձեռքբերման 

գործընթացներին: 

Այս նպատակով 

համագործակցում է 

ՀՀ 

արդարադատության 

նախարարության 

ՔԿԱԳ 

գործակալության, ՀՀ 

ոստիկանության, 

Հանրապետական   

հ. 1 հատուկ 

կրթահամալիրի 

հետ: 

5 Խնամակալական 

ընտանիքների 

համար 

սեմինարի 

կազմակերպում 

Ծնողավարման 

հմտությունների 

սեմինար 

պարապմունքներ 12 

վարչական 

շրջանների  

խնամակալական 

ընտանիքների 

համար: 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/46-1 

Կազմակերպվել է սեմինար խնամակալական ընտանիքների 

համար՝ ծնողավարման հմտություններ թեմայով: Միջոցառմանը 

մասնակցում էին Երևան քաղաքի 12 վարչական շրջաններից 

խնամակալներ, ինչպես նաև  խնամակալության և 

հոգաբարձության հանձնաժողովների անդամներ: 

«Մաստեր Սթայլ» ՍՊԸ  

29.03.2019թ. 

 

 

6 Խնամատար 

ընտանիքների 

խրախուսման 

միջոցառման 

կազմակերպում 

«Ընտանիքի 

միջազգային օրվան» 

նվիրված 

խնամատար 

ընտանիքիների 

խրախուսման 

միջոցառում:   

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/46-2 

Իրականացվել է միջոցառում «Ընտանիքի միջազգային օրվա» 

կապակցությամբ՝ Երևանի խնամատար ընտանիքիների 

մասնակցությամբ, որի ավարտին երեխաներին տրամադրվել է 

նվերներ, ծնողներին՝ ծաղկեփնջեր: 

«Լոռե Հոլդինգ» ՍՊԸ  

17.05.2019թ. 

 

7 Երեխաներին 

այցելություն 

թանգարաններ, 

թատրոններ 

Այցելություն 

թանգարաններ, 

թատրոններ՝ 

հատուկ 

կարիքներով 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/46-4  

Հատուկ կարիքներով երեխաների մասնակցությամբ 

կազմակերպվել է այցելություններ թանգարաններ, 

թատրոններ,ազգային պատկերասրահ: 

Արարատ Ղուկասյան 

Ա/Ձ 

18.04.2019թ. 

19.04.2019թ. 
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երեխաների 

մանակցությամբ: 

8 Այցելություն 

Երևանի 

ծննդատներ, 

մանկատներ, 

խնամքի 

հաստատություն

ներ 

Երեխաների 

պաշտպանության 

միջազգային օրվան 

նվիրված 

այցելություն 

Երևանի ծննդատներ, 

մանկատներ, 

խնամքի 

հաստատություններ: 

1.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/46-4  

2.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/46-3 

Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա առթիվ 

իրականացվել է՝ 

-այցելություններ    Երևանի  ծննդատներ  /նվերների ,ծաղկեփնջերի 

տրամադրում/, 

-այցելություններ «Երևանի մանկան տուն» և «Մարի Իզմիրլյանի 

անվան մանկատուն» հեքիաթի հերոսների մասնակցությամբ 

/նվերների տրամադրում/, 

-կազմակերպվել է հատուկ կարիքներով երեխաների 

մասնակցությամբ միջոցառում /նվերների տրամադրում/: 

1.Արարատ Ղուկասյան 

Ա/Ձ,  

01.06.2019թ. 

2.Մարինե Կույումջյան 

Ա/Ձ 

01.06.2019թ. 

 

 

9 Սոցիալական 

քարոզչության 

իրականացում 

Սոցիալական 

քարոզչության 

հոլովակների 

պատրաստում և 

տարածում 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/46-5  

Միջոցառումը չի իրականացվել: 

 Լուծվել է 

պայմանագի

րը, քանի որ  

կազմակերպ

ության 

ներկայացրա

ծ նյութերը և 

ժամկետները 

չեն 

համապատա

սխանել 

ներկայացվա

ծ 

պահանջներ

ին: 

 

 

10 Սեմինարների և 

վերապատրաստ

ումների  

կազմակերպում 

12 վարչական 

շրջանների 

խնամակալության և 

հոգաբարձության 

հանձնաժողովների 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/46-1 

Ընտանիքում բռնության կանխարգելման և խնամատարության  

կարգի վերաբերյալ իրականացվել է  սեմինար՝ Երևան քաղաքի 12 

վարչական շրջանների խնամակալության և հոգաբարձության 

հանձնաժողովների և սոցիալական աջակցության տարածքային 

«Մաստեր Սթայլ» ՍՊԸ  

26.09.2019թ. 
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համար սեմինար և 

վերապատրաստում: 

բաժինների աշխատակիցների մասնակցությամբ: 

 

11 Լուսանկարչակա

ն մրցույթի 

կազմակերպում 

«Էրեբունի-Երևան» 

տոնին ընդառաջ 

լուսանկարչական 

մրցույթ՝ հատուկ 

կարիքներով 

շնորհալի 

երեխաների 

մասնակցությամբ: 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/46-4  

«Էրեբունի-Երևան» տոնին ընդառաջ կազմակերպվել է 

լուսանկարչական մրցույթ՝ հատուկ կարիքներով շնորհալի 

երեխաների մասնակցությամբ, որի ընթացքում հաղթողներին և 

բոլոր մասնակիցներին տրամադրվել են նվերներ 

Արարատ Ղուկասյան 

Ա/Ձ 

14.10.2019թ. 

 

 

12 Ամանորյա 

միջոցառումների

ն 

մասնակցություն  

Ամանորին ընդառաջ 

կյանքի դժվարին 

իրավիճակներում 

գտնվող, այդ թվում՝ 

հատուկ 

կարիքներով 

երեխաների 

տիկնիկային 

թատրոն 

այցելության և 

ամանորյա 

միջոցառումներին 

մասնակցության 

կազմակերպում, 

նվերների 

տրամադրում 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/46-3 

Կյանքի դժվարին իրավիճակներում գտնվող, այդ թվում՝ հատուկ 

կարիքներով շուրջ 150 երեխաների մասնակցությամբ 

կազմակերպվել է  ամանորյա միջոցառում: Միջոցառման 

ընթացքում երեխաներին տրամադրվել են նվերներ, քաղցրավենիք 

և ամանորյա ներկայացման տոմսեր: 

1.Մարինե Կույումջյան 

Ա/Ձ 

12.12.2019թ., 

13.12.2019թ.,  

16.12.2019թ. 

 

13 Այլ ծրագրեր 1. Առանց ծնողական 

խնամքի մնացած 

երեխաների 

հայտնաբերում, 

հաշվառում, 

կարիքների 

գնահատում և ՀՀ 

օրենսդրությամբ 

սահմանված 

1.Հայտնաբերվել և հաշվառման են վերցվել առանց ծնողական 

խնամքի մնացած 83 և առանց ծնողական խնամքի մնացած 

երեխաների թվին պատկանող 11  երեխա, իրականացվել է 

կարիքների գնահատում և ուղղորդում համապատասխան 

կառույցներ՝ մասնագիտական աջակցություն ստանալու 

նպատակովֈ 

 

2.Երեխաների տվյալների շտեմարանում մուտքագրվել և 

փոփոխություններ է արվել կյանքի դժվարին իրավիճակներում 

Տարվա ընթացքում 
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արտոնությունների 

տրամադրման 

ապահովում: 

 

2.Կյանքի դժվարին 

իրավիճակներում 

գտնվող երեխաների 

տվյալների 

մուտքագրում 

բազայում: 

 

 

 

3.Կրթության 

առանձնահատուկ 

պայմանների կարիք 

ունեցող երեխաների 

առանձնահատուկ 

պայմանների 

կարիքի 

վկայագրում:  

 

 

4.Մանկատների 

բեռնաթափման 

նպատակով 

խնամատարության 

ինստիտուտի 

կայացմանն 

աջակցություն: 

 

 

5.Մանկատների 

բեռնաթափման, 

երեխայի 

գտնվող 226  երեխայի տվյալների վերաբերյալֈ   

 

3.Հիմք ընդունելով ծնողի դիմումը և Հանրապետական 

մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի եզրակացությունը՝ 

վկայագրվել է 1512 երեխայի կրթության առանձնահատուկ 

պայմանների կարիքըֈ 

 

 

4.Խնամատարության կարգի համաձայն   տրվել է 9 

եզրակացություն.  կնքվել է 13 պայմանագիր Երևանի 

քաղաքապետի և խնամատար ծնողի միջև,  կազմվել է 13 

համաձայնագիր: 

 

 

5.Հիմք ընդունելով քաղաքացիների կողմից ներկայացված 

փաստաթղթերը և կենսապայմանների ուսումնասիրության 

ակտերը՝ երեխա որդեգրելու հնարավորության մասին 

տրամադրվել է  48  դրական, 1 բացասական  եզրակացությունֈ 

22  օտարերկրյա քաղաքացու տրվել է խորհրդատվություն՝ երեխա 

որդեգրելու հնարավորության մասին եզրակացություն ստանալու 

վերաբերյալ և ուղղորդվել  ՀՀ արդարադատության 

նախարարություն:  Հաշվառման է վերցվել երեխա որդեգրել 

ցանկացող 68  անձֈ 

Որպես որդեգրել ցանկացող անձ հաշվառման վերցված 57  անձանց 

տրվել է «Մանուկ» տեղեկատվական շտեմարանում առկա 

որդեգրման ենթակա երեխաների տվյալներֈ 

Կազմվել և ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարություն է ուղարկվել թվով 30  գրություն և հարցում՝ 

երեխային տեսակցելու և որդեգրման հնարավորությունը պարզելու 

համար: 

Տրամադրվել է որդեգրել ցանկացող անձի և որդեգրման ենթակա 

երեխայի շփումների վերաբերյալ 8 եզրակացություններ: 

Իրականացվել է  վերահսկողություն Երևան քաղաքում 

որդեգրողների և խնամատար ընտանիքներում դաստիարակության 

հանձնված երեխաների խնամքի նկատմամբ  
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ընտանիքում 

ապրելու իրավունքի 

իրացման 

նպատակով 

որդեգրման 

հնարավորության 

մասին 

եզրակացության 

տրամադրման  

գործընթացի 

իրականացում: 

6.Կյանքի դժվարին 

իրավիճակներում 

գտնվող երեխաների 

տեղավորում 

խնամքի և 

պաշտպանության 

հաստատություններ

ում և այդ 

հաստատություններ

ից  դուրսգրումֈ 

 

7.Միջազգային և 

տեղական 

հասարակական 

կառուցների և 

կազմակերպությունն

երի հետ համատեղ 

ընտանիքի, կանանց 

և երեխաների 

հիմնախնդիրների 

լուծմանն ուղղված 

ծրագրերի մշակում, 

համատեղ 

միջոցառումների 

 

 

 

6.Վարչական շրջաններից ստացված գրությունների, ծնողների 

դիմումների, ներկայացված փաստաթղթերի, ինչպես նաև 

կենսապայմանների ուսումնասիրման արդյունքների հիման վրա 63 

երեխա տեղավորվել է մանկատուն, տրվել է մանկատնից 

դուրսգրման մասին 13 եզրակացություն:   

 

7.Բաժինը համագործակցել է Հետաքննող լրագրողներ ՀԿ-ի, 

Եվրոպական միության և Բաց հասարակության հիմնադրամներ-

Հայաստան-ի, Վորդ Վիժն Հայաստան-ի, «Մարդկային զարգացման 

միջազգային կենտրոնի», Հայաստանում ՄԱԿ-ի զարգացման 

ծրագրի, «Յունիսեֆ»-ի, ՀՕՖ-ի «Երեխաների աջակցության 

կենտրոն» հիմնադրամի, ՍՕՍ Մանկական Գյուղեր հայկական 

բարեգործական հիմնադրամի «Սեռական բռնության ճգնաժամային 

կենտրոն» ՀԿ-ի, «Բարի մամա» ՀԿ-ի, «Առաքելություն Հայաստան» 

ԲՀԿ-ի, «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի 

իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի, ՀՕՖ-ի «Երեխաների 

աջակցության կենտրոն» հիմնադրամի, Երևանի մանկատների, 

երեխաների խնամքի և պաշտպանության այլ 

հաստատությունների, ՀՀ ոստիկանության ԱԳ բաժինների, ՀՀ 

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի և արդարադատության 

նախարարությունների համապատասխան բաժինների հետ՝ 

կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների և նրանց 

ընտանիքների խնդիրների ուսումնասիրման և հետագա 

խնդիրների կանխարգելման նպատակովֈ 

 

 

8.ՀՀ կառավարության 18.03.2010թ. հ. 269-Ն որոշմամբ  

հաստատված որդեգրման կարգի համաձայն, հաշվառվել է  

որդեգրման ենթակա 50  երեխա: 
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իրականացում, 

սեմինարներին 

մասնակցություն: 

 

 

 

 

 

 

8.Որդեգրման 

ենթակա երեխաների 

հաշվառում՝անձնակ

ան քարտի լրացում, 

անձնական գործի 

կազմում և 

կենրտոնացված 

հաշվառման 

ներկայացում 
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Մշակույթ 

Հ/հ Ծրագրի կամ 

միջոցառման 

անվանումը 

Նախատեսված 

աշխատանքների 

նկարագիր 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց Իրականացնող 

կազմակերպություն, 

կատարման ժամկետ 

Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 

1 Պետական և 

ազգային 

տոներին 

նվիրված 

միջոցառումների 

կազմակերպում 

Նախատեսվում է 

իրականացնել 

միջոցառումների 

շարք՝ նվիրված 

պետական և 

ազգային տոներին, 

այդ թվում՝ 

Ամանորին, 

Մայրության և 

գեղեցկության 

տոնին, Թատրոնի 

միջազգային օրվան, 

Հայոց 

ցեղասպանության 

զոհերի հիշատակի 

օրվան, 

Թանգարանների 

միջազգային օրվան, 

«Վերջին զանգ», 

Երեխաների 

իրավունքների 

պաշտպանության 

միջազգային օրվան, 

Արամ 

Խաչատրյանի 

անվան պատանի 

ստեղծագործողներ

ի ամենամյա 

1.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-18/123 

Ամանորյա միջոցառումների ծրագրով 2018 թվականի վերջին օրը 

մայրաքաղաքի Հանրապետության հրապարակում մեկնարկել է 

համերգային ծրագիր: 

Ուղիղ կեսգիշերին ավանդական շքեղ հրավառությունը լուսավորել 

է Երևանի երկինքը: 

 

 

2.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-18/123 

Հանրապետության հրապարակում կայացել է «Սուրբ ծննդյան» 

տոնին նվիրված համերգային ծրագիր: 

 

3.Բուն Բարեկենդանի տոնի առթիվ Երևանի քաղաքապետարանը և 

Արարատյան Հայրապետական թեմը կազմակերպել են տոնական 

միջոցառում: Միջոցառումն անցկացվել է Արարատյան 

Հայրապետական թեմի առաջնորդանիստ Սուրբ Սարգիս 

եկեղեցում: 

  

4.Թատրոնի համաշխարհային օրվա կապակցությամբ Դվին 

մյուզիք հոլում կազմակերպվել է համերգային ծրագիր, Երևանի 

քաղաքապետի ընդունելություն և պարգևատրման արարողություն: 

 

 

 

 

 

 

 

1. «ՖակտորիՓրոդաքշն» 

ՍՊԸ 

01.01.2019 

 

 

 

 

 

2.«ՖակտորիՓրոդաքշն» 

ՍՊԸ 

06.01.2019 

 

3. 21.02.2019 

 

 

 

 

4. «Թի Էն Սաունդ» ՍՊԸ 

28.03.2019 

«Մյուզիք հոլ» ՍՊԸ 

28.03.2019 

«Դասական 

երաժշտության 

աջակցության» ՀԿ 

28.03.2019 

«Բլիզարդ» ՍՊԸ 

28.03.2019 

«Զավեն Մեծ-Գևորգյան» 
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մրցույթ-

փառատոնին, 

Երևան քաղաքի 

երաժշտական և 

արվեստի 

դպրոցների 

ստուգատես-

փառատոնին, Ջազի 

միջազգային օրվան, 

«Երևանյան ամառ 

2019» եռամսյա 

ծրագրին, 

«Էրեբունի-Երևան» 

տոնակատարությա

նը, 

«Գրադարանավարի 

օրվան» և հայ 

ականավոր 

գործիչների և 

մտավորականների 

հիշարժան 

տարեթվերինֈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ԵՔ-ՀՄԱԾՁԲ-19/1-2 

Երևան քաղաքի Սիրահարների այգում կազմակերպվել է տոնական 

միջոցառում՝ նվիրված «Մայրության և գեղեցկության տոնին»:  

 

 

6. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/51 

Իրականացվել է Հայոց ցեղասպանության 104-րդ տարելիցին 

նվիրված միջոցառում Ծիծեռնակաբերդում՝ Հայաստանի 

պետական ազգային ակադեմիական երգչախմբի մասնակցությամբֈ 

 

 

7.Ջազի միջազգային օրվան նվիրված Կասկադ համալիրի հարակից 

տարածքում  կազմակերպվել է համերգային ծրագիր՝ արտերկրից 

հրավիրվել են հայտնի ջազ երգիչներ և կատարողներ: 

 

 

8.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/93 

ԵրեխաներիիրավունքներիպաշտպանությանօրվաառթիվԵրևանի 

Ազատության հրապարակում իրականացվել է թեմատիկ 

մշակութային միջոցառում, որի շրջանակում կայացել է «Մերի 

Փոփինսը Երևանում» երաժշտական ներկայացման առաջնախաղը: 

 

 

 9. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/150 

Երևանի հիմնադրման 2801 ամյակին նվիրված «Էրեբունի- 

Երևան» տոնակատարության բրենդավորման աշխատանքներ 

ԱՁ 

28.03.2019 

 

 

 

 

 

 

5. «Տեխնո Սիթի» ՍՊԸ 

29.03.2019 

 

 

 

 

6. «Թի Էն Սաունդ» ՍՊԸ 

03.04.2019 

 

 

 

7. «Ջազի հայկական 

ասոցիացիա» ՀԿ 

29.03.2019 

 

 

8. «Աութսորս» ՍՊԸ 

29.05.2019 

 

 

 

 

 

9. «Փաբլիսիս հեպտա» 

ՍՊԸ 

19.10.2019 
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10. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/182-3 

11. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/182-1 

12. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/182-2 

13. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/183-1 

14. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/183-2 

Երևանի հիմնադրման 2801 ամյակին նվիրված «Էրեբունի- 

Երևան» տոնակատարությունը իրականացվեց Երևան քաղաքի 

բոլոր վարչական շրջաններում՝ հանրապետության լավագույն 

երգիչ-երգչուհիների, կոլեկտիվների մասնակցությամբ, ըստ 

ժանրային առանձնահատկության 

/ջազ, ռետրո,  ռոք, ազգագրական, ժողովրդական,  

դասական և այլն/:  

Ա. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային 

ակադեմիական թատրոնում կայացավ ամփոփիչ պաշտոնական 

միջոցառումն ու համերգային ծրագիրը: 

Միջոցառումն ավարտվեց համաժամանակյա տոնական 

հրավառությամբ: 

 

 

15.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-19/122 

16.ԵՔ-ՄԱԱՇԲ-19/1 

17.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-19/121 

18.ԵՔ-ՄԱԱՊՁԲ-19/13 

19.ԵՔ-ՄԱԱԾՁԲ-19/2 

Ամանորին և Սուրբ Ծննդյան տոնակատարություններին նվիրված՝ 

ՀՀ կառավարության  

աջակցությամբ, իրականացվել է Գլխավոր տոնածառի լույսերի 

հանդիսավոր վառմանարարողության և տարեմուտի համերգային  

ծրագրերը՝ Գարիկ-Սոնա բենդի, հանրահռչակ երաժիշտ Գորան 

Բրեգովիչի մասնակցությամբ  մասնակցությամբ: 

Հյուսիսային պողոտայում կազմակերպվել է բրենդային 

տոնածառների ցուցադրություն, Երևանի հիմնադրման 2750-

 

 

10. «Էլիտա ԷՍՎԵ» 

17.10.2019 

11. «Կոնցեպտ իվենթս» 

ՍՊԸ 

16.10.2019 

12. «Մալետտա» ՍՊԸ 

17.10.2019 

13. «Աութսորս» ՍՊԸ 

18.10.2019 

14. «Մեցցո փրոդաքշն» 

ՍՊԸ 

18.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

15.«Լայթ դիզայն» ՍՊԸ 

13.12.2019 

16. «Սթեյջ սթայլ» ՍՊԸ 

17.12.2019 

17. «ՖակտորիՓրոդաքշն» 

ՍՊԸ 

29.11.2019 

18. «Սթեյջ սթայլ» ՍՊԸ 

28.11.2019 

19.«ՀԱԷԿ-ի 

շինարարություն» ՓԲԸ 

20.12.2019 
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ամյակի շատրվանների պուրակում կազմակերպվել է Ամանորյա 

տոնավաճառ, Հանրապետության հրապարակում կազմակերպվել 

էհեքիաթային-կոնցեպտի գործունեությունը, դեպի գլխավոր 

տոնածառ տեղադրվել է ժամանակավոր վերգետնյա անցում: 

2 Միջազգային 

միջոցառումների 

և մշակութային 

ծրագրերի ու 

նախագծերի 

իրականացում 

Մայրաքաղաքում 

տարվա 

կտրվածքով 

նախատեսվում է 

անցկացնել  

աջակիցը լինել նաև 

միջազգային 

միջոցառումների 

շարքի և 

մշակութային 

ծրագրերի ու 

նախագծերի՝ «Ոսկե 

Ծիրան» 

միջազգային 

կինոփառատոն, 

«Երևանյան 

հեռանկարներ» 

միջազգային 

երաժշտական 

փառատոն: 

1. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/91 

ԿազմակերպվելէԵրևանիքաղաքապետարանիերաժշտականևարվե

ստիդպրոցների 12-րդմրցույթ-փառատոնի լսումների փուլը10 

անվանակարգերով, որին մասնակցել են  Երևանի 

քաղաքապետարանի 10 արվեստի և 15 երաժշտական դպրոցների   

սաներըֈ Անցկացվել է նաև մրցույթ-փառատոնի եզրափակիչ 

Գալահամերգ, որի ժամանակ խրախուսվել են առաջին լավագույն 

տասնյակ զբաղեցրած դպրոցների տնօրենները: 

 

2.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/51 

Պատանիստեղծագործողների մրցույթ-

փառատոն՝նվիրվածԱրամԽաչատրյանիծննդյան 116-ամյակինֈ 

Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանում կազմակերպվել է 

համերգային ծրագիր: Հաղթող ճանաչված պատանի 

ստեղծագործող սաները խրախուսվել են մրցանակներով: 

 

3. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/146-3 

4. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/146-2 

5. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/146-1 

 

Իրականացվել է «Երևանյան ամառ» երաժշտական համերգաշարը՝ 

յուրաքանչյուր շաբաթ-կիրակի մայրաքաղա 

քի տարբեր հարթակներում բացօթյա համերգային ծրագրե 

րով հանդես են եկել ճանաչված երգիչ-երգչուհիներն ու 

 համույթները: 

 

6. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/119 

Իրականացվել է «Երևան» պատանեկան սիմֆոնիկ նվագախմբի 

անդրանիկ բացօթյա ելույթը՝ ՀՀ Ազգային 

 ժողովի հարակից այգում ՝ ՀՀ վարչապետի, Երևանի 

քաղաքապետի, պետական և հոգևոր այրերի մասնակցութ 

1. «Լոռե Հոլդինգ» ՍՊԸ 

29.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Թի Էն Սաունդ» ՍՊԸ 

03.04.2019 

 

 

 

 

3. «Փաբլիսիս հեպտա» 

ՍՊԸ 

06.08.2019 

4. «Արմեն Գևորգյան» ԱՁ 

06.08.2019 

5. «ՖակտորիՓրոդաքշն» 

ՍՊԸ 

02.08.2019 

 

 

6. «Լայթ լայֆ» ՍՊԸ 

12.07.2019 
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յամբ: Ծրագրում առաջին անգամ հնչեց Մանսուրյանի 

 «Երևան»  ստեղծագործությունը: 

 

7. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/106 

Իրականացվել է ընդունելություն «Ոսկե ծիրան» Երևանի կինոյի 

ամենամյա փառատոնի մասնակիցների և պատվավոր հյուրերի 

համար: 

 

 

Ցուցաբերվել է աջակցություն «Ոսկե ծիրան» Երևանի կինոյի 

ամենամյա փառատոնին և «Երևանյան հեռանկարներ» միջազգային 

երաժշտական փառատոնին: 

 

 

 

7. «ԻԷՍԱՅՍԻ» ՍՊԸ 

21.06.2019 

3 Համատեղ 

մշակութային 

տարաբնույթ 

ծրագրերի և 

միջոցառումների 

իրականացում 

Երևանի քույր և 

գործընկեր 

քաղաքների հետ 

համատեղ 2019 

թվականին 

կիրականացվեն 

մշակութային 

տարաբնույթ 

ծրագրեր և 

միջոցառումներ, 

որոնք, տարածելով 

և հանրահռչակելով 

հայկական 

մշակույթը, 

կստեղծեն և 

կամրապնդեն 

համագործակցությ

ան նոր 

շրջանակներֈ    

1. «Երևանի օրերը Սանկտ Պետերբուրգում» ծրագրով Երևանի 

քաղաքապետարանի պատվիրակության պաշտոնական այցի 

շրջանակում ապահովվել է մշակութային ծրագրի պատշաճ 

իրականացումը:  Պետերբուրգյան պետական կապելլայի 

համերգասրահում ելույթ է ունեցել «Թումո» ստեղծարար 

տեխնոլոգիաների կենտրոնի «ԹմբաԹա» երիտասարդական 

ժողովրդական ռոք խումբը, իսկ Բրյանցևի անվան պատանի 

հանդիսատեսի թատրոնի բեմում ներկայացվել է Նարինե 

Գրիգորյանի «Ընտանիքս իմ ճամպրուկում է» մոնոներկայացումը: 

 

 

2. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/158 

«Երևանի օրերը Արցախում» ծրագրի շրջանակում ազգագրական 

համույթներն ու անհատ կատարողները ելույթ ունեցան ԱՀ ՊԲ N 

զորամասում և Ստեփանակերտում:Համերգները նվիրված էին 

կոմպոզիտոր Տիգրան  

Մանսուրյանի և սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի հոբելյաններին: 

 

3. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/185 

«Երևանի օրերը Վանաձորում» ծրագրի շրջանակում Վանաձորի 

գեղագիտության ազգային կենտրոնում կայացավ Երևանի 

արվեստի դպրոցների սաների «Լոռին իմ սրտում» խորագիրը կրող 

ցուցահանդեսը, «Ժամանակակից գրադարանը» սեմինար-

1. 20.06.2019-22.06.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Պեցցո» ՍՊԸ 

23.08.2019 

 

 

 

 

 

3. «Աութսորս» ՍՊԸ 

17.10.2019 

 

 

 

 



Երևանի զարգացման 2019 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ 

148 
 

խորհրդակցությունը Ավ. Իսահակ 

յանի անվան գրադարանի մասնակցությամբ՝ Լոռու մարզա 

յին գրադարանում, Ա. Սպենդիարյանի անվան երաժշտական 

դպրոցի ջազ բենդը ելույթ ունեցավ Վանաձորի Է. Կզարթ 

մյանի անվան երաժշտական դպրոցում, նույն դպրո 

ցում ելույթ ունեցավ Հայաստանի պետական կամերային 

նվագախումբը, Վանաձորի Հ. Աբելյանի անվան պետական 

դրամատիկական թատրոնում ելույթ ունեցավ Երևանի կամերային 

պետական թատրոնը, իսկ ծրագիրն ամփոփվեց Վանաձորի «Հայք» 

հրապարակում՝ Արամ ՄՊ3-ի և «Գաթա 

բենդ» համույթի մասնակցությամբ գալա-համերգով: 

 

4. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/184 

Կայացել է «Թումանյանական օրերը Թբիլիսիում» մշակութային 

ծրագիրը՝ Հովհաննես Թումանյանի 150-ամյակին նվիրված: 

Թբիլիսիում գտնվող հայկական մշակույթի տանը կազմակերպվել է 

միջոցառում հայ և վրացի մտավորականների մասնակցությամբ 

 

5. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/198 

«Երևանի օրերը Գյումրիում» ծրագրի շրջանակում Գյումրու Ա. 

Բրուտյանի անվան երաժշտական դպրոցում կայացավ Ա. 

Սպենդիարյանի անվան երաժշտական դպրոցի ջազ բենդի ելույթը, 

«Ժամանակակից գրադարանը» սեմինար-խորհրդակցությունը Ավ. 

Իսահակյանի անվան գրադարանի մասնակցությամբ՝ Շիրակի 

մարզային գրադարանում, Գյումրու Վ. Աճեմյանի անվան 

պետական դրամատիկական թատրոնում կայացավ Հայաստանի 

ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի ելույթը, նույն դահլիճում 

Երևանի Հ. Ղափլանյանի անվան դրամատիկական թատրոնը 

ներկայացրեց «Փարիզյան դատավճիռ» ներկայացումը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. «Բաղդասարյանս 

դիզայն ստուդիո» ՍՊԸ 

23.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Տեխնո Սիթի» ՍՊԸ 

06.11.2019 

 

4 Թանգարաններ 

4.1 Թանգարանային 

ֆոնդերի 

գիտական 

ուսումնասիրությ

Նախատեսվում է 

իրականացնել 

ժամանակակից և 

միջին սերնդի 

Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության թանգարաններում 

շարունակում է իրականացվել թանգարանային առարկաների և 

հավաքածուների պահպանումը, կազմակերպվել են 

բազմաբովանդակ միջոցառումներ, ցուցահանդեսներ, հանդիպում-

Տարվա ընթացքում 

 

Աշխատակազմի 

մշակույթի վարչություն 
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ուններ, որոնց 

արդյունքում 

կկազմակերպվեն 

նոր 

ցուցադրություննե

ր 

արվեստի գործերի 

ցուցադրություն, 

գիտական, 

կրթական 

գործունեություն, 

կենցաղն ու 

մշակույթը 

ներկայացնող 

թանգարանային 

առարկաների և 

հավաքածուների 

պահպանում, 

հայտնաբերում, 

ուսումնասիրությու

ն, թանգարանային 

ֆոնդի համալրում, 

ինչպես նաև 

թանգարանային 

ֆոնդերի գիտական 

ուսումնասիրությու

ններ, որոնց 

արդյունքում 

կկազմակերպվեն 

նոր 

ցուցադրություններֈ 

Թանգարաններում 

կկազմակերպվեն 

պետական, 

ազգային տոներին, 

հիշարժան 

տարեթվերին 

նվիրված 

միջոցառումներ և 

ցուցադրություններֈ  

քննարկումներ: Մասնավորապես, Երևան քաղաքի պատմության 

թանգարանի մշտական ցուցադրության Հնագույն  և միջնադարյան 

պատմության բաժինը  համալրվել է 4 կուռք-արձաններով: 

Պեղավայրերին վերաբերող քարտեզը, պեղավայրի մակետը և 

պաստառները տեղադրվել են սրահում՝ որպես լրացնող-դիդակտիկ 

նյութ: Հնագույն  և միջնադարյան պատմության բաժինը համալրվել 

է բրոնզի դարաշրջանի կարաս և կաթսա առարկաներով, 

Շենգավիթ հուշարձանի ցուցափեղկը՝ քրեղանով: Դրամների 

ցուցափեղկում պիտակները նորացվել և թարգմանվել են ռուսերեն: 

Մշտական ցուցադրության Նորագույն պատմության գիտական 

ցուցադրության համապատասխան ենթաբաժնում ավելացվել է 

Կենտրոնական բանկից նվեր ստացված «Երևան 2800» 2 

հուշադրամ և 500 և 100.000 անվանական թղթադրամներ: Լրացվել 

են մի շարք ցուցանմուշների պիտակներ: Համալրվել է Նորագույն 

պատմության ժամանակաշրջանի «Երևանը երեք 

հանրապետությունների մայրաքաղաք» սրահի ցուցադրությունը, 

մասնավորապես՝ Երևանի պատվավոր քաղաքացիների, Երկրորդ 

աշխարհամարտի և դրամների բաժինները: Տարվա ընթացքում 

թանգարանի մշտական ցուցադրությունը համալրվել է 34 

ցուցանմուշով: Գրվել են համապատասխան եռալեզու պիտակներ: 

Կազմվել են եռալեզու բացատրագրեր  Երևանի արտաքին կապերի 

վերաբերյալ: 

‹‹Էրեբունի›› պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանում 

կազմակերպվել է ‹‹Էրեբունու գանձերը›› խորագրով 

ցուցադրությունը: Բացվելով եվրոպական ժառանգության օրերի 

շրջանակներում՝  ցուցադրությունը տևել է սեպտեմբերի 28-ից  

մինչև նոյեմբերի 28-ը:  Այս ցուցադրությունը նվիրված էր հայ 

ականավոր արվեստաբան, հողարվեստի հիմնադիրներից Մարկոս 

Գրիգորյանի հիշատակին: Այս ցուցադրությունը ժամանակակից 

արվեստն ու հնագիտությունը ներդաշնակելու յուրօրինակ փորձ 

էր: Այստեղ ներկայացված էին ‹‹Էրեբունի›› ՊՀԱԹ-ի պահոցներում 

պահվող բացառիկ իրեր (նորասսուրական և ուրարտական 

սեպագիր արձանագրություններ, ուրարտական որմնանկարների 

բացառաիկ հատվածներ, խեցեղենի տարատեսակ նմուշներ և այլն 

): Բացի այդ, միաժամանակ ցուցադրվեցին Էրեբունի ամրոցի 
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պեղումներից մաղված ոչ պիտանի հողից և նույն ամրոցում աճող 

խոտերից հողարվեստի ստեղծագործություններ՝ կերտված հայտնի 

նկարիչներ Նարեկ Ավետիսյանի, Արթուր Օշականցու և Կարեն 

Քյուփելյանի կողմից: 

4.2 Թանգարանների 

միջազգային 

օրվան և 

Եվրոպական 

ժառանգության 

օրվան նվիրված 

միջոցառումներ 

Կանցկացվեն 

միջոցառումներ՝ 

նվիրված 

Թանգարանների 

միջազգային օրվան, 

Եվրոպական 

ժառանգության 

օրվանֈ  

Թանգարանների միջազգային օրվաև «Թանգարանների գիշեր» 

ծրագրով մայիսի 18-ին Երևանի քաղաքապետարանի 

ենթակայության թանգարաններում իրականացվել են հետևյալ 

միջոցառումները. 

  

Երևանքաղաքիպատմությանթանգարանում իրականացվել է 

Մինասի «ԱմառըՋաջուռում» ևևս 12 

հայտնիգեղանկարիչներիգործերիցուցահանդես: 

Կազմակերպվել է նաև 

կանադահայլուսանկարչուհիՄարինաԱնախաթունյանի 

«Երկուքաղաք. վերաիմաստավորում» խորագրովցուցահանդեսը: 

«Էրեբունի» պատմահնագիտականարգելոց-թանգարանում  

անցկացվել է ցուցահանդես՝ 

«Գյուղականլանդշաֆտիժառանգությունըհայկականմշակույթիհամ

ատեքստում», «Կավագործությանավանդույթները». 

վարպետացդաս  

ՆետաձգությանավանդույթներիցուցադրականելույթներԷրեբունիմ

իջնաբերդիշուրջ: 

«Արի՛պեղենքմիասին». պեղումներ՝ «Պատանիհնագետ» 

դպրոցիսաներիևայլդպրոցահասակերեխաներիմասնակցությամբ: 

Հնագիտականժառանգությանվերաբերյալֆիլմերիցուցադրություն՝«

Էրեբունուորմնանկարները». 

գորգագործությանևկարպետագործությանցուցադրականդասՈսկեվ

ազիևՈւջանիարվեստիդպրոցներիսաներիմասնակցությամբ՝ 

«Այրոգի» ստվերներիթատրոնիներկայացում՝ գիշերայինզբոսանք 

«Էրեբունի» 

ամրոցումհայկականժողովրդականերաժշտությանկատարումներ: 

Ժամանակակիցարվեստիթանգարան՝ԱրտյոմՄելիք-

Ղազարյանիանհատականցուցահանդեսներկայացում՝նվիրվածՀով

հ. Թումանյանի 150 ամյակիներաժշտականծրագիր: 

«Կարեն Դեմիրճյան» թանգարան՝«Վերածննդիհամոզմունքով» 

2-րդ և 3-րդ 

եռամսյակներում 

Աշխատակազմի 

մշակույթի վարչություն 
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թեմատիկցուցահանդես: 

ՖրիտյոֆՆանսենիթանգարան՝ՇուշանիկՆալբանդյանի 

«Հույսիծաղիկ» գրքիքննարկումը: 

«ՖրիտյոֆՆանսենաշխարհիխիղճը» 

փաստավավերագրականֆիլմիդիտում: 

5 Թատրոններ 

5.1 Թատրոնների 

խաղացանկերի 

համալրմանը 

ուղղված 

գործողություններ

ի կատարում 

Թատրոնների 

խաղացանկերը 

համալրելու 

նպատակով, 

նախատեսվում է 

2019թ. 

իրականացնել 10-15 

նոր բեմադրություն, 

համալրել 

ստեղծագործական 

կազմը, բարձրացնել 

ներկայացումների 

որակը, 

իրականացնել 

համապատասխան 

բեմերի, լուսային և 

ձայնային 

տեխնիկայի 

վերազինում, 

ապահովել 

մասնակցություն 

հանրապետական և 

միջազգային 

փառատոններինֈ 

Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության թատրոններում 

իրականացվել են 11բեմադրություններ: Այդ թվում՝ Մհեր 

Մկրտչյանի արտիստական թատրոնում 5, Պատանի 

հանդիսատեսի թատրոնում 4, իսկ Հր. Ղափլանյանի անվան 

դրամատիկական թատրոնում 2 ներկայացումներ: 

 

1.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/75 

2.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/77 

3.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-19/79 

 

Մեկնարկել է «Երևանի Հր. Ղափլանյանի անվան դրամատիկական 

թատրոն» ՀՈԱԿ-ի վերանորոգման և վերազինման ծրագիրը՝ 

աշխատանքների կատարման հեղինակային հսկողության 

իրականացմամբ: 

Տարվա ընթացքում 

 

Աշխատակազմի 

մշակույթի վարչություն 

 

1.«Բազալտշին» ԱԿ 

01.11.2019 

2. «Բրիդջ» ՍՊԸ 

04.11.2019 

3.«Նյու ինդասթիզ» ՍՊԸ 

16.08.2019 

 

5.2 Ստեղծագործությ

ունների 

բեմադրում 

Նախատեսվում է 

ազգային 

թատերարվեստի 

լավագույն 

նմուշների 

Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող 

թատրոններում իրականացված բեմադրումներն են՝ «Մի համեստ 

դիակ, կամ ելք կա», «Միայն ոչ այսօր», «SQ... սիրում եմ քեզ», 

«Չարլիի մորաքույրը», «Մոխրոտիկը», «Տիկնայք և պարոնայք», 

«Գանգստեր Մաքը», «Առնետաորս», «Մատնաչափիկը», 

Տարվա ընթացքում 

 

Աշխատակազմի 

մշակույթի վարչություն 
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ներկայացում, 

դասական և 

ժամանակակից 

լավագույն 

ստեղծագործությու

նների բեմադրումֈ  

«Ջրահարսը», ինչպես նաև վերաբեմադրվել է «Հիշիր վաղվա օրդ» և 

վերականգնվել են «Շունն ու կատուն» և «Մերսեդես» 

ներկայացումները: 

 

6 Գրադարաններ 

6.1 Գրադարանների 

գործառույթներին 

համապատասխա

ն 

միջոցառումների 

կազմակերպում 

Գրադարանների 

գործառույթներին 

համապատասխան 

նախատեսվում է 

իրականացնել 

գրական, գրական-

երաժշտական 

երեկոներ, գրքերի 

շնորհանդեսներ, 

մանկապատանեկա

ն  գրքի  և  

երաժշտության  

շաբաթ, Ազգային 

գրադարանային 

շաբաթ, ինչպես 

նաև՝ կազմակերպել 

հանդիպումներ  

մշակույթի  և  

արվեստի  անվանի  

գործիչների  հետֈ  

Քաղաքապետարանի ենթակայության գրադարաններում 

կազմակերպվել են հիշարժան և հոբելյանական  տարեթվերին  

նվիրված  գրքային  ցուցահանդեսներ, գրքի շնորհանդեսներ, 

ցերեկույթներ:  Գրադարաններումանցկացվելենգրական, գրական–

երաժշտական, հուշ-երեկոներ, 

կազմակերպվելենհանդիպումներմշակույթիևարվեստիանվանիգոր

ծիչներիհետ, իրականացվելենգրքերիշնորհանդեսներ, 

մանկապատանեկանգրքիևերաժշտությանշաբաթֈ Կազմակերպվել 

են մասսայական բնույթի միջոցառումներ` որպես նոր 

ընթերցողների ներգրավվման և մշակութային,  

կրթադաստիարակչական քաղաքականության վարման 

կարևորագույն միջոցֈՀՈԱԿ-ի ֆոնդը  նոր գրականությամբ: 

Տարվա ընթացքում 

 

Աշխատակազմի 

մշակույթի վարչություն 

 

6.2 Ազգային, 

պետական և 

հոգևոր  տոներին 

նվիրված 

թեմատիկ 

միջոցառումների 

կազմակերպում 

Կկազմակեպվեն 

ազգային, 

պետական, հոգևոր  

տոներին ու 

հիշարժան 

տարեթվերին 

նվիրված գրքային և 

մշակութային-

Կազմակերպվել են Հայոց ցեղասպանության,մայիսյան 

հաղթանակներին, երեխաների իրավունքների պաշտպանության 

միջազգային օրվան նվիրված թեմատիկցուցահանդեսներ, 

հանդիպումներ և միջոցառումներ:Կազմակերպվել են 

մասսայական բնույթի միջոցառումներ` որպես նոր ընթերցողների 

ներգրավվման և  մշակութային, 

կրթադաստիարակչականքաղաքականության  իրականացման 

կարևորագույն միջոց, կազմակերպվել են հիշարժան և 

Տարվա ընթացքում 

 

Աշխատակազմի 

մշակույթի վարչություն 
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թեմատիկ 

ցուցահանդեսներ, 

հանդիպումներ, 

շնորհանդեսներ, 

քննարկումներ, 

դասախոսություննե

ր, ֆիլմերի 

դիտումներ և այլնֈ 

Կկազմակերպվի 

գրադարանավարի 

օրվան նվիրված 

«Հանդիպման վայրը 

գրադարան»  

ամենամյա 

միջոցառումըֈ   

հոբելյանական  տարեթվերին  նվիրված գրքային ցուցահանդեսներ: 

6.3 Նոր 

տեխնոլոգիաների 

ներդրում 

գրադարաններու

մ 

Գրադարաններում 

նախատեսվում է 

տեղեկատվական–

հաղորդակցական, 

նոր 

տեխնոլոգիաների և 

էլեկտրոնային 

կառավարման 

համակարգերի 

ներդրում,  

գրադարանային 

ֆոնդերի 

թվայնացման 

գործընթացի 

խթանումֈ  

Ավ. Իսահակյանի անվան կենտրոնական գրադարանի բոլոր  

մասնաճյուղերում ավարտվել են  էլեկտրոնային «ELGRAD» և 

«Koha» ծրագրերով գրացուցակների ստեղծման աշխատանքները և 

2019թ. նոյեմբերից մասնաճյուղերում կազմակերպվել է 

ընթերցողների էլեկտրոնային սպասարկում` փորձնական 

ժամանակահատվածով, իսկ 2020թ. հունվարի 1-ից ՀՈԱԿ-ի բոլոր 

գրադարան-մասնաճյուղերը, արվեստի և տեխնիկական 

գրականության բաժինները  իրականացնելու են էլեկտրոնային 

սպասարկում և գրադարանային գործառույթների ավտոմատացում: 

3-րդ և 4-րդ 

եռամսյակներում 

 

Աշխատակազմի 

մշակույթի վարչություն 

 

6.4 «Մշակութային 

երկխոսություն» 

ծրագրի 

գործունեության 

կազմակերպում 

«Ավ. Իսահակյանի 

անվան  

կենտրոնական 

գրադարան» ՀՈԱԿ-

ում կշարունակեն 

Ավ. Իսահակյանի անվան կենտրոնական գրադարանում գործում 

են /ՀՀ-ում գրադարաններից առաջինում/ Ամերիկյան, 

Բրիտանական, Ասիական, Ֆրանկոֆոնիայի կենտրոնները և այդ 

կենտրոններում «Մշակութային երկխոսություն» ծրագրով 2-րդ 

եռամսյակում կազմակերպվել են 18 ֆիլմերի անվճար 

Տարվա ընթացքում 

 

Աշխատակազմի 

մշակույթի վարչություն 
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իրենց 

գործունեությունը 

«Մշակութային 

երկխոսություն» 

ծրագրով՝ 

«Ամերիկյան 

անկյունը», 

«Ֆրանկոֆոնիայի 

կենտրոնը», 

«Բրիտանական 

կենտրոնը» և 

«Ասիական 

կենտրոնը» 

Կիրականացվեն 

ֆիլմերի անվճար 

ցուցադրություններ, 

դասախոսություննե

ր, անգլերենի և 

ֆրանսերենի 

անվճար ուսուցման 

դասընթացներ՝ 

տարիքային 

տարբեր խմբերի 

համարֈ  

ցուցադրություն, ամերիկյան և բրիտանական անգլերենի, 

ֆրանսերենիխոսակցական ակումբների 48 պարապմունք,  

մանկական և դեռահասների ակումբների 53 հանդիպում, անգլերեն, 

ֆրանսերեն և պարսկերեն լեզուների ուսուցման անվճար 72 ժամ, 

բիզնես անգլերեն 6 ժամ, ռոբոտաշինություն 6 ժամ, 3D 

մոդելավորում 12 ժամ դասընթացներ: 

ՀՈԱԿ-իաշխատակիցները ԿԳ-ի համակարգչային բաժնում 

պարբերաբար կատարելագործել են իրենց համակարգչային–

օպերատորական գիտելիքները՝ ձեռք բերելով նոր տեխնիկական 

հմտություններ: 

Շարունակական բնույթ են կրում ՀՀ-ում ԱՄՆ-ի, Մեծ Բրիտանիայի, 

Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի, Իրանի և այլ երկրների 

դեսպանատների և ՀՈԱԿ-ի համագործակցության ծրագրերը:                         

Մշտապես նորացվում են համաշխարհային տեղեկատվական 

դաշտում կազմակերպության երկու անհատական WEB էջերը. 

     հասցե՝ 

1.www.isahakyanlibrary.am 

2.www.yerevan.americancorners.am,    

որտեղ տեղեկատվություն է տրվածՀՈԱԿ-ի և Ամերիկյան կենտրոն 

բաժնի պատմական տարեգրության և կառուցվածքի, 

ծառայությունների մասին, նաև մշտապես թարմացվել է 

«Նորություններ» դաշտը՝ 3 լեզվով /հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն/: 

6.5 Էլեկտրոնային  

գրադարանի  

ֆոնդերի  

թվայնացման, 

համալրման 

գործընթացի 

շարունակում և 

նոր ծրագրերի 

տեղադրում 

«Հայաստանի 

գրադարանների 

ավտոմատացված 

ցանց» ծրագրի 

շրջանակում «Ավ.  

Իսահակյանի  

անվան  

կենտրոնական  

գրադարան»  

ՀՈԱԿ-ը 

կշարունակի իր 

Երևանի «Մաթեմատիկական մեքենաների գիտահետազոտական 

ինստիտուտի» հետ շարունակվել են ընթերցողների էլեկտրոնային 

սպասարկման ծրագրի ներդրման և զարգացման աշխատանքները. 

2012թ. հունիսից /ՀՀ-ում հանրային գրադարաններից առաջինում/  

Իսահակյան գրադարանում սկսվել է ընթերցողների էլեկտրոնային 

սպասարկումը, նաև ԿԳ-ի էլեկտրոնայինգրադարանի ֆոնդերը 

համալրելու և ֆոնդերի թվայնացման գործընթացը: Թվային 

բազայում տեղադրվել են նոր ծրագրեր, իսկ ԿԳ-ի սերվերը բաց, 

ազատ և հասանելի է 24 ժամ: Աշխատանքները կրում են 

շարունակական բնույթ: Հատուկ խմբերի /հաշմանդամներ/ համար 

տեղադրված է «ELGRAD»-ի թվային բազան՝ «Ոսկե շղթա 1,2,3» 

Տարվա ընթացքում 

 

Աշխատակազմի 

մշակույթի վարչություն 

 

http://www.isahakyanlibrary.am/
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աշխատանքները և 

կիրականացնի 

գրադարանի 

գրքային ֆոնդի 

մուտքագրումը 

ընդհանուր 

տեղեկատվական 

բազաֈ 

Կշարունակվի 

էլեկտրոնային  

գրադարանի  

ֆոնդերի  

թվայնացման, 

համալրման 

գործընթացը և նոր 

ծրագրերի 

տեղադրումը: Իրենց 

աշխատանքները 

կշարունակեն նաև 

հատուկ խմբի 

համար 

/տեսողական 

խնդիրներ ունեցող/ 

«ԱՐԵՎ» 

էլեկտրոնային-

թվային 

համակարգը, իսկ 

լսողական 

խնդիրներ  

ունեցողների 

համար՝ «ԷԼԳՐԱԴ»-

ի թվային 

բազաների «Ոսկե 

շղթա 1,2,3» 

ծրագրերը:  

ծրագրերով: 

Իրականացվում է ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմի շարունակական 

ուսուցում «ALEF», «Koha» և «ELGRAD» ծրագրերով: Հունիսին 

գրադարանի բոլոր մասնաճյուղերի աշխատակիցներն անցան 

մեկշաբաթյա «ELGRAD» ծրագրի ուսուցման դասընթաց: «ELGRAD» 

և «Koha» ծրագրերով ֆոնդերի մուտքագրման աշխատանքները 

շարունակվում են նաև ՀՈԱԿ-ի բոլոր կառուցվածքային 

ստորաբաժանումներում: Բոլոր գրադարանները պարբերաբար 

կշարունակեն ֆոնդերի մուտքագրումը «ELGRAD» և «Koha»  

համակարգերով:    
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7 Երաժշտական և արվեստի դպրոցներ 

7.1 Համերգների, 

մրցույթների, 

փառատոների 

կազմակերպում 

Երաժշտական և 

արվեստի 

դպրոցներում 

կշարունակվի 

համերգների 

կազմակերպումը,  

հանրապետական  

ու միջազգային  

մրցույթների,  

փառատոնների  

մասնակցությունըֈ 

Ուսումնական 

տարվա վերջում  

կկազմակերպվեն 

հաշվետու 

համերգներ,  

երաժշտական  և  

արվեստի  

դպրոցների  

մրցույթ-

փառատոնը: 

Երաժշտականևարվեստիդպրոցներիդաշնամուրի, լարային, 

փողային, 

վոկալիևկերպարվեստիբաժիններիաշակերտներիմասնակցությամ

բկազմակերպելենհամերգայինծրագրեր, թեմատիկմիջոցառումներ, 

ցուցահանդեսներ՝նվիրվածմայրության և գեղեցկության տոնին, 

մայիսի 9-ին՝ Հայրենական Մեծ պատերազմի հաղթանակին, 

մայիսի 28-ին՝ Առաջին Հանրապետության օրվանֈ 

Դպրոցներիաշակերտներըմասնակցելենմիշարք միջազգային, 

հանրապետականփառատոնների, 

մրցույթներիևցուցահանդեսների՝շահելովմրցանակներևդիպլոմներֈ 

Մայիսի 13-ից մինչև մայիսի 27-ը կայացավ 

Երևանիքաղաքապետարանիերաժշտականևարվեստիդպրոցների 

12-րդմրցույթ-փառատոնը 10 անվանակարգերով, որին մասնակցել 

են  Երևանի քաղաքապետարանի 10 արվեստի և 15 երաժշտական 

դպրոցների շնորհալի աշակերտներըֈ Հունիսի 18-ին 

«ԱրամԽաչատրյան» համերգասրահումիրականացվեց ամփոփիչ 

փառատոնի ամփոփիչ համերգը: 

Տարվա ընթացքում 

 

Աշխատակազմի 

մշակույթի վարչություն 

 

7.2 Ա.Խաչատրյանի  

անվան  պատանի 

ստեղծագործողնե

րի ամենամյա 

ստուգատես-

փառատոն 

անցկացում 

Ա.Խաչատրյանի  

տուն-

թանգարանում  

կանցկացվի 

Ա.Խաչատրյանի  

անվան  պատանի 

ստեղծագործողներ

ի ամենամյա 

ստուգատես-

փառատոնըֈ  

Հունիսի 6-ին իրականացվեց Պատանիստեղծագործողներիմրցույթ-

փառատոն՝նվիրվածԱրամԽաչատրյանիծննդյան 116-

ամյակինֈՄրցույթի արդյունքներով՝ խրախուսվեցին լավագույն 

մասնակիցներն ու դասատուները: 

 

 2-րդ եռամսյակում 

 

Աշխատակազմի 

մշակույթի վարչություն 

 

7.3 «Բաց դաս» 

խորագրով 

ծրագրի 

Կշարունակվի «Բաց 

դաս» խորագրով 

ծրագրի 

Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող 

երաժշտական և արվեստի դպրոցները իրականացրել են «Բաց 

դաս» խորագրով միջոցառումը, որի շրջանակում ուսուցիչները և 

2-րդ և 4-րդ 

եռամսյակներում 
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իրականացում իրականացումըֈ 

Մասնագետներն ու 

դպրոցի սաները 

կիրականացնեն 

բացօթյա հանրային 

դասընթացներ՝ 

ներգրավելով 

հանրության լայն 

շերտեր՝ 

հանրահռչակելով 

մշակութային 

մասնագիտական 

կրթությունըֈ  

մանկավարժները հանրությանն են ներկայացրել կրթական 

գործընթացը, իրնպես նաև մասագիտականհմտությունների 

առանձնահատկությունները: 

Աշխատակազմի 

մշակույթի վարչություն 

7.4 Մոռացվող 

ազգային 

նվագարանների և 

հայ 

երաժշտական 

ավանդույթների 

պահպանմանը, 

տարածմանը և 

հանրահռչակման

ը միտված 

ուսուցման 

ծրագրի 

իրականացում 

Շարունակվելու  է  

երաժշտական  և  

արվեստի  

դպրոցներում  

ազգային,  լարային  

և  փողային 

նվագարանների 

գծով ուսուցման 

ծրագիրը՝ միտված 

մոռացվող ազգային 

նվագարանների և 

հայ երաժշտական 

ավանդույթների 

պահպանմանը, 

տարածմանը և 

հանրահռչակմանըֈ 

Ազգային նվագարանների և հայ երաժշտական ավանդույթների 

պահպանման, տարածման և հանրահռչակման նպատակով ՀՀ 

պետական բյուջեի միջոցներով 

երաժշտականևարվեստիդպրոցներումիրականացվում է ազգային, 

լարայինևփողայիննվագարաններիգծով ուսման վարձավճարների 

փոխհատուցման ծրագիրըֈ 

Տարվա ընթացքում 

 

Աշխատակազմի 

մշակույթի վարչություն 

 

7.5 Անհրաժեշտ 

գույքի  և  

երաժշտական  

գործիքների 

ձեռքբերում 

Երաժշտական և 

արվեստի 

դպրոցների  համար 

անհրաժեշտ գույքի  

և  երաժշտական  

գործիքների 

1.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/214-2 

2.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/214-3 

3.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/214-1 

 

Իրականացվել է 

երաժշտականևարվեստիդպրոցներիհամարանհրաժեշտգույքիևեր

1.«ՀԱՇԳԱ» ՍՊԸ 

08.11.2019 

2.«ԻՍԱԽԱՆ» ՍՊԸ» 

08.11.2019 

3.«ՏԵՍԱԿԵՆՏՐՈՆ» ՍՊԸ 

01.11.2019 
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ձեռքբերման 

ծրագրերը կրելու են 

շարունակական 

բնույթ: 

աժշտականգործիքներիձեռքբերման գործընթաց, որի արդյունքում 

ձեռք է բերվել 27 անուն 110 երաժշտական գործիք: 

 

Մշակույթի վարչություն 

8 Մշակույթի  տներ  և  գեղագիտական  կենտրոններ  

8.1 Մշակութային 

միջոցառումների, 

համերգային 

ծրագրերի, 

ցուցահանդեսներ

ի կազմակերպում 

Մշակույթի 

տներում, 

գեղագիտական, 

ստեղծագործական 

կենտրոններում  

նախատեսվում է 

պետական, 

ազգային տոներին և 

հիշարժան 

տարեթվերին 

նվիրված 

մշակութային 

միջոցառումների, 

համերգային 

ծրագրերի, 

ցուցահանդեսների 

կազմակերպումֈ 

Մշակույթի տներում, գեղագիտական, ստեղծագործական 

կենտրոններում իրականացվել են պետական, ազգայինտոներին և 

հիշարժան տարեթվերիննվիրվածմշակութայինմիջոցառումների, 

համերգայինծրագրերի, ցուցահանդեսների կազմակերպումֈ 

Իրականացվել են թեմատիկ միջոցառումներ, նվիրված մայրության 

և գեղեցկության տոնին, մայիսի 9-ին՝ Հայրենական Մեծ 

պատերազմի հաղթանակին, մայիսի 28-ին՝ Առաջին 

Հանրապետության օրվան Էրեբունի-Երևան տոնակատարությանը, 

Ամանորին և Սուրբ Ծննդյան տոներինֈ 

Տարվա ընթացքում 

 

Աշխատակազմի 

մշակույթի վարչություն 

 

9 Այլ մշակութային կազմակերպություններ 

9.1 Հանրության հետ 

շփման 

շրջանակների 

ընդլայնմանն 

ուղղված 

աշխատանքների 

իրականացում 

Նախատեսվում է 

ապահովել 

վերոնշյալ 

կազմակերպություն

ների  

մասնակցությունը 

համերգների, 

փառատոնների, 

ցուցահանդեսների  

ինչպես  

Հայաստանում, 

այնպես էլ՝ 

Աշխատակազմի մշակույթի վարչության ենթակայությամբ գործող 

կազմակերպությունների կողմից իրականացվել են միշարք 

միջոցառումներ, համերգներ  նվիրված մայրության և գեղեցկության 

տոնին, մայիսի 9-ին՝ Հայրենական Մեծ պատերազմի 

հաղթանակին, մայիսի 28-ին՝ Առաջին Հանրապետության օրվան, 

Էրեբունի-Երևան տոնակատարությանը, Ամանորին և Սուրբ 

Ծննդյան տոներինֈ 

Տարվա ընթացքում 

 

Աշխատակազմի 

մշակույթի վարչություն 
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արտերկրումֈ 

Կիրականացվեն 

աշխատանքներ՝ 

ուղղված 

հանրության հետ 

շփման 

շրջանակների 

ընդլայնմանը, որը 

կապահովի 

կազմակերպություն

ների որակի 

բարձրացմանն ու 

հանրահռչակմանըֈ  

10 Կենդանաբանական այգի 

10.

1 

Երևանի 

կենդանաբանակ

ան այգու 

կենդանիների 

պահպանմանը, 

բազմացմանն ու 

ցուցադրմանն 

ուղղված 

աշխատանքների 

իրականացում 

Նախատեսվում է 

իրականացնել 

աշխատանքներ՝ 

ուղղված Երևանի 

կենդանաբանական 

այգու վայրի 

կենդանիների 

պահպանմանը, 

Կարմիր գրքում 

գրանցված և 

վերացող 

կենդանիների 

բազմացմանն ու 

ցուցադրմանըֈ  

Շարունակվում են Երևանի կենդանաբանական այգուվայրի 

կենդանիների պահպանմանը, Կարմիր գրքում գրանցված և 

վերացող կենդանիների բազմացմանն ու ցուցադրմանն ուղղված 

կազմակերպչական աշխատանքները: 

 

 

 

Տարվա ընթացքում 

 

 

Աշխատակազմի 

մշակույթի վարչություն 

 

10.

2 

Երևանի 

կենդանաբանակ

ան այգու 

արդիականացմա

ն գործընթացի 

իրականացում 

Նախատեսվում է 

այգու 

արդիականացման 

գործընթացի 

իրականացում, նոր 

ազատավանդակնե

րի կառուցում և 

Ծրագիրը չի իրականացվել և հետաձգվել է անորոշ ժամանակով:  Երևանի 

կենդանաբա

նական այգու 

արդիականա

ցման 

ծրագրի 

իրականացմ
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տարածքի 

ընդլայնում, առկա 

ջրային 

ռեսուրսների 

վերամշակման և 

վերօգտագործման 

կենտրոնի 

ստեղծում, 

կենտրոնացված 

ջեռուցման 

համակարգի 

ներդրում և այլն: 

ան 

շրջանակում 

կատարված 

ուսումնասիր

ությունների 

և 

տեղազննում

ների 

արդյունքում 

պարզվել է, 

որ 

Կենդանաբա

նական այգու 

սահմանները 

և դրանում 

տեղակայվա

ծ շենք-

շինություննե

րը չեն 

համապատա

սխանում 

անշարժ 

գույքի 

իրավունքի 

պետական 

գրանցման 

վկայականի 

տվյալներին: 

Ուստի 

նշված 

ծրագրի 

իրականացո

ւմը 

հետաձգվել է 

անորոշ 
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ժամկետով՝ 

«Երևանի 

կենդանաբա

նական այգի» 

ՀՈԱԿ-ի 

զբաղեցրած 

հողատարած

քի 

սահմանների

, ինչպես նաև 

դրանում 

տեղակայվա

ծ շենք-

շինություննե

րի 

տեղադիրքեր

ի ճշգրտման 

և 

փաստաթղթ

ավորման 

գործընթացի 

հետ 

կապված 

աշխատանք

ների  

իրականացո

ւմից հետո: 
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Միջազգային համագործակցություն 

Հ/հ Ծրագրի կամ 

միջոցառման 

անվանումը 

Նախատեսված 

աշխատանքների 

նկարագիր 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց Իրականացնող 

կազմակերպություն, 

կատարման ժամկետ 

Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 

1 Էրեբունի-Երևան 

միջոցառումների 

նախապատրաստ

ական 

աշխատանքների 

իրականացում 

Նախատեսվում է 

իրականացնել 

Էրեբունի-Երևան 

միջոցառումների 

նախապատրաստա

կան, 

կազմակերպչական 

և անցկացման  

աշխատանքներ: 

1.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-19/107-1 

 2.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-17/50-1 

 3.ԵՔ-ՄԱԱՊՁԲ-19/12-2 

 4.ԵՔ-ՄԱԱՊՁԲ-19/12-1 

 5. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-19/107-2 

 

Նախապատրաստական աշխատանքներ են իրականացվել 

Թբիլիսիի  և Ստեփանակերտի  քաղաքապետերի, Պետական 

Էրմիտաժի տնօրենի պաշտոնական այցի հետ կապված, ինչպես 

նաև  Էրեբունի-Երևան միջոցառումների արարողակարգի 

ապահովման ուղղությամբ: 

 

1.Տոսպիա ՍՊԸ 

2.Հրազդան ՓԲԸ 

3.Կ.Ներսիսյան Ֆ/Ա 

4. Ս.Գևորգյան Ֆ/Ա 

5.Հայր և որդի 

Երեմյաններ ՍՊԸ 

 

Սեպտեմբեր-հոկտեմբեր 

 

Թբիլիսիի 

քաղաքապե

տի այցը չի 

կայացել:  

 

2 ՀՀ-ում և ՀՀ-ից 

դուրս գործող 

միջազգային և 

տարածաշրջանա

յին կառույցներից 

տեխնիկական 

օժանդակության 

ստացման 

նպատակով 

բանակցություննե

րի վարում 

Նախատեսվում է 

ՀՀ-ում և ՀՀ-ից 

դուրս գործող 

միջազգային և 

տարածաշրջանայի

ն կառույցներից 

տեխնիկական 

օժանդակության 

ստացման 

վերաբերյալ 

բանակցություններ

ի վարում: 

Բանակցություններ են տարվել ՀՀ-ում ՉԺՀ դեսպանության հետ 

տեխնիկական աջակցություն տրամադրելու նպատակով: 

Բանակցությունների 

արդյունքումդեսպանությունը Երևանի քաղաքին տրամադրել է 

«Կամազ» մակնիշի աղբատար մեքենա՝ որպես օժանդակություն: 

 

Օգոստոս-սեպտեմբեր  

3 Քաղաքային 

տնտեսության 

տարբեր 

ոլորտներին 

Նախատեսվում է 

աջակցել 

զբոսաշրջային, 

ներդրումային, 

Բանակցություններ են վարվել, մասնավորապես Սանկտ 

Պետերբուրգ, Լիոնի և Մարսել քաղաքների հետ: 

 

Հունվար-դեկտեմբեր  
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վերաբերող 

շնորհանդեսների 

կազմակերպման 

աջակցություն 

քաղաքային 

տնտեսության 

կառավարման 

առաջավոր փորձին 

և այլ միջազգային 

համաժողովներին, 

ֆորումներին, 

ցուցահանդեսներին 

մասնակցության 

ապահովմանը, 

գործընկեր 

քաղաքներում 

քաղաքային 

տնտեսության 

տարբեր 

ոլորտներին 

վերաբերող 

շնորհանդեսների 

կազմակերպմանը: 

 

4 Համագործակցու

թյուն 

միջազգային և ՀՀ 

դիվանագիտակա

ն 

ներկայացուցչութ

յունների հետ 

Նախատեսվում է 

համագործակցել 

միջազգային և 

տարածաշրջանայի

ն կառույցների 

շրջանակներում, 

ակտիվացնել 

աշխատանքները 

սփյուռքի 

կառույցների և ՀՀ 

դիվանագիտական 

հաստատություննե

րի հետ կոնկրետ 

ծրագրերի 

ներկայացման 

2019 թվականի ընթացքում նախապատրաստվել և կազմակերպվել 

են հանդիպումներ Երևանի քաղաքապետի և ՀՀ-ում 

դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ղեկավարների  հետ 

հանդիպումներ. 

ԱՄՆ  արտակարգ և լիազոր դեսպան, 

Իրանի Իսլամական Հանրապետության  արտակարգ և լիազոր 

դեսպան, 

Իտալիայի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան, 

Ճապոնիա արտակարգ և լիազոր դեսպան, 

Լիբանանի  Հանրապետության  արտակարգ և լիազոր դեսպան, 

Շվեդիայի Թագավորության  արտակարգ և լիազոր դեսպան, 

Արգենտինայի Հանրապետության  արտակարգ և լիազոր դեսպան, 

Պերուի  արտակարգ և լիազոր դեսպան, 

Եվրոպական Միության պատվիրակության ղեկավար, դեսպան 

Սիրիայի Արաբական Հանրապետության  արտակարգ և լիազոր 

Հունվար-դեկտեմբեր  



Երևանի զարգացման 2019 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ 

164 
 

առումով, 

ակտիվացնել 

Երևանի 

տնտեսապես 

զարգացած 

գործընկեր 

քաղաքներից 

Երևան գործարար 

այցելությունների 

կազմակերպման 

աշխատանքները, 

տրամադրել 

տեղեկատվություն 

Երևանի քույր և 

գործընկեր 

քաղաքներին 

Երևան քաղաքում 

անցկացվելիք 

միջոցառումների և 

փառատոնների 

վերաբերյալ, 

ինչպես նաև 

ակտիվացնել 

կապերը Երևանի 

քաղաքապետարան

ի ու քույր և 

գործընկեր 

քաղաքների 

տուրիզմի 

պատասխանատուն

երի միջև՝ 

զբոսաշրջիկներ 

ներգրավելու 

նպատակով: 

դեսպան, 

Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ 

Թագավորության  արտակարգ և լիազոր դեսպան, 

Բելառուսի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան, 

ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող, ՄԱԶԾ-ի մշտական 

ներկայացուցիչ, 

ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի 

ներկայացուցիչ, 

Հնդկաստանի  արտակարգ և լիազոր դեսպանի հետ: 

 

ՀՀ-ում Չեխիայի Հանրապետության դեսպանության աջակցությամբ 

Երևանի քաղաքապետարանի պատվիրակությունը մարտի 18-22-ը 

մեկնել է Չեխիայի Հանրապետություն քաղաքային տրանսպորտի 

սեկտորը և տեղական տրանսպորտային արտադրությունը 

ուսումնասիրելու, ինչպես նաև փորձի փոխանակման նպատակով: 

Իրականացվել են նախապատրաստական և կազմակերպչական 

աշխատանքներ ԵՄ հետ համատեղ ս.թ. մայիսի 21-ին Երևանում 

«Եվրոպայի օրվա» շրջանակներում մի շարք միջոցառումների 

անցկացման ուղղությամբ: 

 

Ապահովվել է Երևան քաղաքի հյուր պատվիրակությունների 

/Սանկտ Պետերբուրգ և Ցին Դաու քաղաքների/ մասնակցությունը 

հոկտեմբերին 6-9-ը Երևանում կայանալիք տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների 23-րդ համաշխարհային համաժողովին և 

Երևանում այցի ծրագրի կազմակերպումը: 

 

5 Եղբայրության Նախատեսվում է Երևանի քաղաքապետարանի և Սանկտ-Պետերբուրգի Հունվար-դեկտեմբեր  
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պուրակների և 

զբոսայգիների 

հիմնելու 

ուղղությամբ 

աշխատանքների 

իրականացում 

իրականացնել 

եղբայրության 

պուրակներ և 

զբոսայգիներ 

հիմնելու ծրագրեր: 

կառավարության միջև 2015-2020թթ. համագործակցության ծրագրի 

շրջանակներում 2019թ. մարտին Սանկտ Պետերբուրգի 

նահանգապետի պաշտոնակատարը ստորագրել է Սանկտ 

Պետերբուրգի կառավարության կարգադրությունը, որով 

կենտրոնական պուրակներից մեկը ստացել է «Երևանյան պուրակ» 

անվանումը: 

 

Բանակցություններ են վարվում ՀՀ-ում Հնդկաստանի 

դեսպանատան հետ՝ Մ. Գանդիի արձանի տեղադրման հետ 

կապված: 

6 Արդեն իսկ 

կնքված 

համագործակցու

թյան 

համաձայնագրեր

ի շրջանակներում 

համագործակցու

թյունների 

ակտիվացում 

Նախատեսվում է 

ակտիվացնել 

համագործակցությ

ան կապերն արդեն 

իսկ կնքված 

համագործակցությ

ան 

համաձայնագրերի 

շրջանակներում 

/Փարիզ, Լոս 

Անջելես, Վենետիկ, 

Ռիգա, Սոֆիա, 

Աթենք, Բեյրութ, 

Լիոն, Մարսել, 

Քեմբրիջ  և այլն/, 

թարմացնել 

համագործակցությ

ան 

համաձայնագրերը 

ԱՄՆ Մասաչուսեթս 

նահանգի Քեմբրիջ 

քաղաքի, 

Մոնտենեգրոյի 

մայրաքաղաք 

Պոդգորիցայի, 

1.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ -19/54 

2.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-19/53-4 

 

 

Ապրիլի 22-ից 27-ը տեղի է ունեցել Լիոնի քաղաքապետի առաջին 

տեղակալ Ժորժ Կեպենեկյանի Երևան այցը: 

 

 

 

Նախապատրաստական և կազմակերպչական աշխատանքների 

իրականացում 

Բելառուսի մայրաքաղաք Մինսկի և Երևանի միջև համաձայնագրի 

կնքման, ինչպես նաև դրա շրջանակներում  Մինսկի Օկտյաբրսկի 

շրջանի և Երևանի վարչական շրջանի միջև համագործակցության 

հաստատման ուղղությամբ: 

 

Բանակցություններ Քեմբրիջ–Երևան քույր քաղաքներ 

ասոցիացիայի  հետ կոնկրետ ծրագրերի իրականացման 

ուղղությամբ:  

 

Պլեսի Ռոբինսոնի փոխքաղաքապետ Կ. Դյուգենի այցի հետ 

կապված աշխատանքներ: 

 

Մայիսի 31-ին իրականացվել են  կազմակերպչական 

աշխատանքներՄարսելի  փոխքաղաքապետ Դիդիե Փարաքյանի 

1.«ԱՄՕ» ՓԲԸ 

2.«Տոսպիա» ՍՊԸ 

 

Ապրիլի 22-ից 27-ը 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հունվար-դեկտեմբեր 
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Բելառուսի 

մայրաքաղաք 

Մինսկի, Իտալիայի 

Տոսկանա և 

Կանադայի 

Մոնրեալ 

քաղաքների 

հետ,ստորագրել 

համագործակցությ

ան 

համաձայնագրեր 

Քաթարի 

մայրաքաղաք 

Դոհայի, 

Ավստրիայի 

մայրաքաղաք 

Վիեննայի,  

Սլովենիայի 

մայրաքաղաք 

Լյուբլյանայի,  

Եգիպտոսի 

Արաբական 

Հանրապետության 

մայրաքաղաք  

Կահիրեի,  ԻԻՀ 

Շիրազ, Մարոկկոյի 

Տետուան և 

քաղաքների հետ, 

կնքել 2019-2021թթ. 

համագործակցությ

ան ծրագիր Երևանի 

քաղաքապետարան

ի և Մոսկվայի 

կառավարության 

միջև: 

Երևան կատարելիք այցի կապակցությամբ: 

 

Օգոստոսի 18-19իրականացվել են  կազմակերպչական 

աշխատանքներ 

Չինական Դալյան քաղաքի պատվիրակության ընդունելության 

հետ կապված: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Մայիսի 31 

 

 

 

 

 

 

Օգոստոսի 18-19 
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7 Երևանի օրերը 

Մոսկվայում և 

Սանկտ 

Պետերբուրգում 

միջոցառումների 

կազմակերպում 

Նախատեսվում է 

անցկացնել Երևանի 

օրերը Մոսկվայում: 

Երևանի 

քաղաքապետարան

ի և Սանկտ 

Պետերբուրգի 

կառավարության 

միջև կնքված 

համագործակցությ

ան ծրագրի 

շրջանակներում 

նախատեսվում է 

անցկացնել Երևանի 

օրերը Սանկտ 

Պետերբուրգում: 

1.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ  -19/67 

 

2.ԵՔ-ՄԱԱՊԾԲ -19/5  

 

3.ԵՔ-ՄԱԱՊՁԲ -19/6 Ա/Ձ 

 

4.ԵՔ-ՄԱԱՊՁԲ -19/7 

 

 

 

Նախատեսվել է անցկացնել Երևանի օրերը Մոսկվայում, սակայն 

փոխադարձ ծրագրային ճշտումների արդյունքում չի կայացել: 

 

Հունիսի 19-22 Սանկտ Պետերբուրգում տեղի են ունեցել Երևանի 

օրերը: 

1.Ֆ/Ա Կարինե Ներսիսյան 

 

 2.«ԱՄՕ» ՓԲԸ 

 

 3.«ԱՈՒՐՈՒՄ 999.9» ՍՊԸ 

 

4.Կարինե    ԱճեմյանԱ/Ձ 

 

 

 

 

 

 

 

Հունիսի 19-22 

 

 

 

 

8 Քաղաքային 

տնտեսության 

տարբեր 

ոլորտներում  

փորձի 

փոխանակման 

իրականացում 

Նախատեսվում է 

իրականացնել 

փորձի 

փոխանակում 

քաղաքային 

տնտեսության 

տարբեր 

ոլորտներում 

Երևանի 

քաղաքապետարան

ի և Լիոնի 

Մետրոպոլի  միջև 

համագործակցությ

ան 

շրջանակներում: 

Տեղի են ունեցել բանակցություններ 

Լիոն և Մարսել քաղաքների հետ՝ տրանսպորտի և գնումների 

ոլորտներում ճանաչողական և փորձի փոխանակման ծրագիր 

կազմակերպելու ուղղությամբ:  

Հունվար-դեկտեմբեր  

9 Իլ դը Ֆրանսի 

շրջանային 

Նախատեսվում է Իլ 

դը Ֆրանսի 

Նախապատրաստվել և կազմակերպվել է ս.թ. հունվարի 28–ից 

փետրվարի 3-ը Իլ դը Ֆրանսի շրջանի ուրբանիզմի և 

հունվարի 28–ից 

փետրվարի 3-ը 
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խորհրդի և 

Երևանի 

քաղաքապետար

անի միջև 

համագործակցու

թյան 

շրջանակներում 

մասնագիտական 

սեմինարների 

անցկացում 

շրջանային 

խորհրդի և Երևանի 

քաղաքապետարան

ի միջև 

համագործակցությ

ան շրջանակներում 

շարունակել 

մասնագիտական 

սեմինարների և 

փորձի 

փոխանակման 

ծրագիրը` 

ֆրանսիական 

առաջատար 

մասնագետների 

մասնակցությամբ: 

 

բարեկարգման ինստիտուտի  փորձագետների  /ոլորտներ՝ 

աղբահանություն, տրանսպորտ,  ուրբանիզմ/ այցը Երևան: 

Կազմակերպվել են հանդիպումներ և քննարկումներ Երևանի 

քաղաքապետարանի համապատասխան ոլորտների 

պատասխանատուների հետ:   Ուսումնասիրությունից հետո 

ֆրանսիական կողմից ուղարկված հաշվետվություն-առաջարկը 

թարգմանվել է և փոխանցվել համապատասխան 

ստորաբաժանումներին: Փորձի փոխանակման աշխատանքները 

շարունակական բնույթ են կրում:      

10 AIMF-ի 

ամենամյա 

գագաթնաժողովն

երին ակտիվ 

մասնակցության 

ապահովում 

Նախատեսվում է 

ցուցաբերել ակտիվ 

մասնակցություն 

AIMF-ի  ամենամյա 

գագաթաժողովների

ն, կազմակերպել 

փոխայցելություննե

ր և գործընկեր 

քաղաքների հետ և 

մշակել համատեղ 

ծրագրեր: 

Իրականավցել են աշխատանքներ «Էրեբունի հնավայրի 

պահպանման,  պատմամշակութային արժևորման, 

զբոսաշրջության խթանման և տուրիստական ծառայությունների 

ընդլայնման» ծրագրի վերսկսման ուղղությամբ: 

Նախապատրաստվել և կազմակերպվել է ս.թ. ապրիլի 4-6-ը  

ՖՔՄԱ- խորհրդական Արիաննա Առդեսիի այցը Երևան: Այցի 

ընթացքում կազմակերպվել է աշխատանքային հանդիպում 

Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Տիգրան Վիրաբյանի հետ: 

Ապրիլի 4-6-ը  

11 Մասնակցություն  

ցուցաբերում 

«Եվրոսիթիս» 

ասոցիացիայի 

աշխատանքների

ն 

Նախատեսվում է 

ցուցաբերել ակտիվ 

մասնակցություն 

«Եվրոսիթիս» 

ասոցիացիայի 

աշխատանքներին, 

ինչպես նաև 

Քննարկվել է «Եվրոսիթիս» ասոցիացիայի աշխատանքներին 

մասնակցության հնարավորությունը: 

Հունվար-դեկտեմբեր  



Երևանի զարգացման 2019 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ 

169 
 

ապահովել 

հնարավոր 

ներգրավում 

Եվրամիության 

կողմից 

ֆինանսավորվող 

ծրագրերին: 

12 «Համաշխարհայի

ն պատմական 

ժառանգության 

քաղաքներ» 

կազմակերպությ

ան հետ 

համագործակցու

թյան 

ակտիվացում 

Նախատեսվում է 

ակտիվացնել 

համագործակցությո

ւնը 

«Համաշխարհային 

պատմական 

ժառանգության 

քաղաքներ» 

կազմակերպության 

հետ, իրականացնել 

Հորդանանի 

Հաշիմյան 

Թագավորության 

մայրաքաղաք 

Ամմանի հետ 

համատեղ 

ծրագրեր, 

կազմակերպել 

փոխայցելություննե

ր փորձի 

փոխանակման 

նպատակով 

Երևանի և Թեհրանի 

քաղաքապետարան

ների 

ներկայացուցիչների 

համար: 

Քննարկվել է «Համաշխարհային պատմական ժառանգության 

քաղաքներ» կազմակերպության հետ համագործակցության 

ակտիվացման հնարավորությունները: 

Հունվար-դեկտեմբեր  

13 Երևանի Երևանի Ապրիլի 19-21 տեղի է ունեցել Երևանի քաղաքապետարանի Ապրիլի 19-21  
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քաղաքապետար

անի և 

Ստեփանակերտի 

քաղաքապետար

անի միջև 2015-

2020 թթ. 

համագործակցու

թյան ծրագրի 

շրջանակներում 

մի շարք 

միջոցառումների 

անցկացում 

քաղաքապետարան

ի և 

Ստեփանակերտի 

քաղաքապետարան

ի միջև 2015-2020 

թթ. 

համագործակցությ

ան ծրագրի 

շրջանակներում 

նախատեսվում է 

անցկացնել մի շարք 

միջոցառումներ, 

մասնավորապես՝ 

Երևանի օրերը 

Ստեփանակերտում

, մշակութային 

տարբեր 

միջոցառումներ, 

մասնագետների 

փոխայցելություննե

ր: 

պատվիրակության այցը Արցախի Հանրապետություն, 

Ստեփանակերտ Զորահավաքային նախապատրաստության 

բնագավառում պետության կառավարման մարմինների միջև 

արդյունավետ համագործակցության կարողությունների 

զարգացման նպատակով: 

 

Մայիսի 2-3 Արցախի Հանրապետություն, Ստեփանակերտ 

«Երևանի օրերը Արցախում» միջոցառման նախապատրաստում և 

իրականացում: 

 

Ս.թ. հունիսի 13-14-ին տեղի է ունեցել Երևանի քաղաքապետի 

գլխավորած պատվիրակության պաշտոնական այցը քաղաք 

Ստեփանակերտ:  

 

Ս.թ. օգոստոսի 6-8  Համահայկական խաղերի բացման 

արարողությանը  Երևանի քաղաքապետի գլխավորած 

պատվիրակության այցի հետ կապված նախապատրաստական և 

կազմակերպչական աշխատանքների իրականացում: 

 

Նախապատրաստական և կազմակերպչական աշխատանքների 

իրականացում ս.թ. օգոստոսի 31-ից սեպտեմբերի 2-ը«Երևանի 

օրերը Արցախում» միջոցառումները անցկացնելու նպատակով: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Մայիսի 2-3 

 

 

 

 

 

 

Հունիսի 13-14 

 

 

 

 

 

Օգոստոսի 6-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Օգոստոսի 31-ից 
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սեպտեմբերի 2-ը 

14 Աշխատակազմի 

կառուցվածքային 

ստորաբաժանում

ների 

վերապատրաստ

ումների 

կազմակերպում 

Նախատեսվում է 

աջակցել 

անհրաժեշտ 

ուղղություններով 

աշխատակազմի 

կառուցվածքային 

ստորաբաժանումնե

րի 

վերապատրաստում

ների 

կազմակերպմանը: 

Իրականացվել են նախապատրաստական աշխատանքները: Հունվար-դեկտեմբեր  

15 Օտար լեզուների 

դասընթացների 

կազմակերպում 

Նախատեսվում է 

կազմակերպել 

քաղաքապետարան

ի և վարչական 

շրջանների 

աշխատակազմների

, ինչպես նաև 

քաղաքապետարան

ի ենթակայությամբ 

գերատեսչություննե

րի 

աշխատակիցների 

համար օտար 

լեզուների 

դասընթացներ՝ ըստ 

անհրաժեշտության: 

ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության (USAID) 

անցումային նախաձեռնությունների գրասենյակի 

ներկայացուցիչների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության 

հիման վրա 2019 թվականից մեկնարկել է աշխատակիցների 

անգլերեն լեզվի դասընթացի մասնակցությունը: Դասընթացին 

մասնակցել են շուրջ 70 աշխատակիցներ: 

  

16 Այլ 

աշխատանքներ 

 Իրականացվել են նախապատրաստական և կազմակերպչական 

աշխատանքներ հունվարի 28-ից 31-ը վտանգավոր թափոնների 

կառավարման բնագավառում մայրաքաղաքների 

համագործակցության դրամաշնորհային ծրագրի հետ կապված 

աշխատանքային քննարկումներ անցկացնելու նպատակով 

Վարշավայի և Տիրանայի քաղաքապետարանների 

պատվիրակության այցի հետ կապված:  

Հունվար-դեկտեմբեր 
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Աշխատանքներ են տարվել «Միասին» հիմնադրամի հետ 

Շվեյցարիա Գրան-Սակոնե շրջանի և Երևան  Քանաքեռ–Զեյթուն 

վարչական շրջանի միջև  համագործակցություն հիմնելու 

ուղղությամբ:  

Կազմակերպվել են Երևանի քաղաքապետարանի 

պատվիրակության այցերը՝ 

Մարտի 18-22 Չեխիայի ՀանրապետությունՊրահա, Պլզեն և 

Գրադեց Կրալովե 

Համագործակցության հարցերի քննարկման, Չեխիայի 

Հանրապետության քաղաքային տրանսպորտի սեկտորը և 

տեղական տրանսպորտային արտադրությունը ուսումնասիրելու, 

ինչպես նաև փորձի փոխանակման նպատակով: 

Ապրիլի 28-մայիսի 3 ԻԻՀ, Թեհրան Հայաստանում Իրանի 

առևտրային կցորդ Մոհսեն Ռահիմիի հրավեր: 

 

1.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-19/54 

Մայիսի 20-23 Էստոնիայի Հանրապետություն, Տալլին.Տալլինի 

Էլեկտրոնային կառավարման 5-րդ համաժողովին մասնակցելու 

նպատակով: 

 

Մայիսի 26-27 ՌԴ, Սանկտ Պետերբուրգ.Սանկտ Պետերբուրգի 316-

ամյակին նվիրված միջոցառումների մասնակցելու նպատակով: 

Մայիսի 26-29ՌԴ, Մոսկվա Արարողակարգի միջազգային 

համաժողով: 

Հունիսի 3-6 Վրաստան,  Թբիլիսի.Գերմանիայի միջազգային 

համագործակցության ընկերության  (GIZ)  կողմից իրականացվող 

«Լավ տեղական ինքնակառավարում Հարավային Կովկասում» 

ծրագրին մասնակցելու նպատակով: 

Հուլիսի  2-6 Ուկրաինա, Ժովկվա Եվրամիության դրամաշնորհային 

ծրագրի իրականացման շրջանակներում ծրագրի ղեկավարների և 

տեխնիկական փորձագետների վերապատրաստման դասընթացին 

մասնակցելու նպատակով 

Հուլիսի 3-5 Միացյալ թագավորություն, Լոնդոն «ՎԶԵԲ Կանաչ 

Քաղաքներ. Կառուցել ավելի լավ և ավելի կայուն ապագա 

քաղաքների համար» միջոցառմանը մասնակցելու նպատակով: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.«Ֆլայթ Թրավել» ՍՊԸ 
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Հուլիսի 4-ից 7-ը ՌԴ, Մոսկվա «Մոսկովյան քաղաքաշինական 9-րդ 

ֆորումին» մասնակցելու նպատակով: 

Հուլիսի 24-26 Վրաստան, Թբիլիսի երկկողմ համագործակցության 

հարցեր քննարկելու նպատակով: 

Օգոստոսի 28 -սեպտեմբերի 1 ՌԴ, Մոսկվա «Կրթության քաղաք» 

մոսկովյան միջազգային 3-րդ ֆորում,  Մեգապոլիսների 4-րդ 

օլիմպիադային մասնակցելու նպատակով: 

Սեպտեմբերի 2-6 Ֆինլանդիայի Հանրապետություն, Հելսինկի 

«Խելացի զբոսաշրջություն-ճանապարհ դեպի նորարություն և 

զարգացում» խորագրով WTCF գագաթաժողովին մասնակցելու 

նպատակով 

Սեպտեմբերի 12-15 Դոնի Ռոստով քաղաքի 270-ամյակին նվիրված 

տոնակատարություններին մասնակցելու նպատակով: 

 

1.ԵՔ-ՄԱԱՊՁԲ -19/9  

 

2.ԵՔ-ՄԱԱՊՁԲ -19/10 

 

Սեպտեմբերի 19-22 ՌԴ, Ստավրոպոլ՝ քաղաքի հիմնադրման 242-

ամյակին նվիրված տոնակատարություններին մասնակցելու 

նպատակով 

Սեպտեմբերի 20- 22 ՌԴ, Կրասնոդար՝քաղաքի 226-ամյակին 

նվիրված տոնակատարություններ 

Սեպտեմբերի 28- հոկտեմբերի 5 Ֆիլիպիններ, Մանիլա (ADB) 

«Քաղաքային տրանսպորտ բնակելի քաղաքների համար» ֆորումին 

մասնակցելու նպատակով 

Սեպտեմբերի 30- հոկտեմբերի 4 Իսպանիայի Թագավորություն, 

Վալենսիա «Կանաչ 

ստանդարտներիշաբաթվաիններորդհամաժողովին» մասնակցելու 

նպատակով 

Հոկտեմբերի 4-6 Վրաստան Թբիլիսի՝ քաղաքի օրվա 

միջոցառումներին մասնակցելու նպատակով 

 

1.ԵՔ-ՄԱԱՊՁԲ -19/11-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ա/Ձ  Կարինե Աճեմյան 

2.Ֆ/Ա Կարինե Ներսիսյան 

 

1.«ԱՈՒՐՈՒՄ999.9» ՍՊԸ 

 

2.Ֆ/Ա 

Կարինե Ներսիսյան 

 

 

1.«Տուր      Ըդվայս» ՍՊԸ 
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2.ԵՔ-ՄԱԱՊՁԲ -19/11-2  

 

 

Հոկտեմբերի 7-10  Վրաստան Թբիլիսի՝ «Urban by Nature» 

բնապահպանական ծրագրին մասնակցելու նպատակով 

Հոկտեմբերի 20-21 Բելգիա, Բրյուսել «Buss World 2019» միջազգային 

ցուցահանդեսին մասնակցելու նպատակով 

Հոկտեմբերի 21-26 Չեխիայի Հանրապետություն,  Պրահա 

համագործակցության հարցերի քննարկման, Չեխիայի 

Հանրապետության աղբի վերամշակման, թափոնների 

կառավարման ձեռնարկությունների ուսումնասիրության, ինչպես 

նաև փորձի փոխանակման նպատակով 

Հոկտեմբերի 24-26  Վրաստան, Թբիլիսի «Թումանյանի օրերը 

Թբիլիսիում» կազմակերպելու և մասնակցելու նպատակով 

Հոկտեմբերի 28-ից նոյեմբերի 1 Նիդերլանդների Թագավորություն, 

Ամստերդամ Հոլանդական ձեռնարկությունների գործակալության 

և ՎԶԵԲ «Կանաչ Քաղաքներ» ծրագրին մասնակցելու նպատակով 

Նոյեմբերի 8-10 Գյումրի՝ Երևանի օրերը Գյումրիում միջոցառումը 

մասնակցելու նպատակով 

Նոյեմբերի 13- 16 ՌԴ, Սանկտ Պետերբուրգ 8-րդ միջազգային 

մշակութային ֆորումին մասնակցելու նպատակով 

Նոյեմբերի 5-10  Ֆրանսիայի Հանրապետություն, Ստրասբուրգ 

Ստրասբուրգի Եվրոմետրոպոլիս միջոցառմանը մասնակցելու 

նպատակով 

նոյեմբերի 10-13  Հունաստանի Հանրապետություն,Աթենք   

ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի կողմից կազմակերպված միջոցառմանը 

մասնակցելու նպատակով 

 

1.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-91/112 

 

Նոյեմբերի 26-29 ՈւզբեկստանիՀանրապետություն, Սամարկանդ  

WTCF-ի (Համաշխարհային զբոսաշրջային քաղաքների 

ֆեդերացիա) «Գոտի և ճանապարհ-Զբոսաշրջության 

համագործակցություն և զարգացում» խորագրով Կենտրոնական 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Սպարտակ Գևորգյան 

Ֆ/Ա 
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Ասիայի տարածաշրջանային համաժողովին մասնակցելու 

նպատակով 

նոյեմբերի 25-29 Սինգապուրի Հանրապետություն,Սինգապուր 

«Smart City: IoT Solutions and Emerging Technologies» խորագրով 

դասընթացին մասնակցելու նպատակով 

Նոյեմբերի 27-30   Ֆրանսիա, Լիոն 2020 թ.-ին Լիոնում կայանալիք 

հայ-ֆրանսիական ապակենտրոնացված համագործակցության 

հերթական համաժողովի նախապատրաստական նիստի 

մասնակցելու նպատակով 

Նոյեմբերի 28-ից դեկտեմբերի 2-ը  Ֆրանսիա,Անտոնի  

ԱնտոնիիՖրանս-

հայկականասոցիացիայիկողմիցկազմակերպվածմիջոցառումներին

մասնակցելուև երկկողմ համագործակցության հարցեր քննարկելու 

նպատակով 

Դեկտեմբերի 17-20 ՌԴ, Մոսկվա փորձի փոխանակման 

նպատակով  

 

1.ԵՔ-ՄԱԱՊՁԲ -19/14-2  

 

Դեկտեմբերի 21-22 Ուկրաինա, Կիև Ուկրաինայի հայերի միության 

տարեկան ամփոփիչ համաժողովին  մասնակցելու նպատակով 

 

*Երևան ժամանած պատվիրակության այցի կազմակերպում 

24-30.09.2019 

թվականիԿիպրոսիՀանրապետությանՍտրովոլոսիքաղաքապետի 

գլխավորած պատվիրակության Երևան կատարած այցի 

շրջանակներում  երկկողմ համագործակցության 

հարցերիքննարկում: 

 

1.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-19/94 

2.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ- 19/89 

 

 

1.«ԱլՊառկո հյուրանոց» 

ՍՊԸ 

2.«Բիզնես Քար Սերվիս» 

ՍՊԸ 

 

Մարտ-դեկտեմբեր 
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Զբոսաշրջություն 

Հ/հ Ծրագրի կամ 

միջոցառման 

անվանումը 

Նախատեսված 

աշխատանքների 

նկարագիր 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց Իրականացնող 

կազմակերպություն, 

կատարման ժամկետ 

Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 

1 Երևան քաղաքի 

զբոսաշրջային 

բրենդի 

մշակմանն 

ուղղված 

աշխատանքների 

իրականացում 

Նախատեսվում է 

իրականացնել 

Երևան քաղաքի 

զբոսաշրջային 

բրենդի մշակմանն 

ուղղված 

աշխատանքներ: 

Աշխատանքները 

կիրականացվեն 

հանրային բաց 

քննարկումների և 

մրցույթների 

միջոցով: 

Իրականացվել են մի շարք քաղաքների զբոսաշրջային բրենդների 

համացանցային և ստացված առաջարկների  

ուսումնասիրություններ, ինչպես նաև մշակվել է Երևան քաղաքի 

զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգ: 

Հունվար -դեկտեմբեր   

2 Թեմատիկ 

զբոսաշրջային 

այցերի 

գրավչության 

բարձրացմանն 

ուղղված 

աշխատանքների 

իրականացում 

Նախատեսվում է 

աշխատանքներ 

իրականացնել 

նախաերևանյան 

շրջանից մինչև 

խորհրդային 

ժամանակաշրջանի 

մոդեռնիզմի 

նմուշներ 

պարունակող 

Շենգավիթի 

հնավայրը, 

Էրեբունի ամրոցը, 

Իրականացվել են քննարկում- խորհրդակցություններ Էրեբունի 

պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանի տնօրինության հետ: 

Իրականացվել են աշխատանքներ Էրեբունի պատմահնագիտական 

արգելոց-թանգարանի վերաբերյալ թռուցիկների տպագրման և 

զբոսաշրջային տեղեկատվական աջակցության կենտրոնների 

միջոցով տարածման համար: 

Աշխատակազմի 

տուրիզմի բաժին 

 

Հունվար- Դեկտեմբեր 

 

Մշակույթի վարչության 

հետ համատեղ 
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Կարմիր բլուրը և 

Երևանի 

պատմական այլ 

միջավայրերը 

դարձնելու գրավիչ` 

թեմատիկ 

զբոսաշրջային 

այցերի համար: 

3 Զբոսաշրջային 

թեմատիկ 

երթուղիների 

մշակում և 

ներդրում 

Նախատեսվում է 

մշակել և ներդնել 

զբոսաշրջային 

թեմատիկ 

երթուղիներ 

Երևանի 

համակողմանի 

ճանաչման համար: 

Երևանի համակողմանի ճանաչման համար մշակվել և հաստատվել 

է «Երևան Սիթի Տուր» զբոսաշրջային ավտոբուսի նոր երթուղի: 

Երթուղին մեկնարկում  է  Ֆրանսիայի հրապարակից, անցնելով 

Բաղրամյան պողոտան, Կիևեյան փողոցը՝ ընդգրկելով մի շարք այլ 

փողոցներ: Յուրաքանչյուր կիրակի օր կազմակերպվում է երթուղի 

Հանրապերության հրապարակից դեպի Հայաստանի հոգևոր 

կենտրոն Մայր Աթոռ Սուրբ   Էջմիածին: 

 

 

Աշխատակազմի 

տուրիզմի բաժին 

 

Հունվար- Դեկտեմբեր  

 

4 Հաղթանակ 

զբոսայգու 

վերակառուցման

ն ու 

արդիականացմա

նն ուղղված 

աշխատանքների 

իրականացում 

Նախատեսվում են 

աշխատանքներ՝ 

ուղղված 

Հաղթանակ 

զբոսայգու 

վերակառուցմանն 

ու 

արդիականացմանը

՝ մասնավոր 

ընկերությունների 

ներգրավմամբ: 

Այս ծրագիրը դիտարկվում է  որպես ներդրումային ծրագիր: Աշխատակազմի 

տուրիզմի բաժին 

 

 

 

5 Զբոսաշրջիկների

ն 

զուգարաններից 

օգտվելու 

ապահովում 

Բացօթյա 

սրճարանների հետ 

համագործակցությ

ան միջոցով 

նախատեսվում է 

ապահովել 

զուգարաններից 

Իրականացվել են գույքագրման աշխատանքներ Երևան քաղաքի 

հասարակական զուգարանների վերաբերյալ, որոնք գործում են 

քաղաքի կենտրոնական սրճարաններին կից, և Երևան քաղաքի 

պաշտոնական զբոսաշրջային քարտեզներում տեղադրվել են 

համապատասխան տեղեկատվություն դրանց գտնվելու վայրերի 

վերաբերյալ:   

Աշխատակազմի 

տուրիզմի բաժին 

 

Հունվար- Դեկտեմբեր 
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օգտվելու 

հնարավորություն` 

զբոսաշրջիկների և 

քաղաքի 

բնակիչների 

համար: 

6 Մարքեթինգային 

քաղաքականությ

ան 

իրականացում 

նպատակով 

նախատեսվում է 

իրականացնել 

մարքեթինգային 

քաղաքականությու

ն, որի 

իրականացումն իր 

մեջ ներառում է 

Երևանը, որպես 

զբոսաշրջային 

արդյունք, 

գովազդելն ու 

ներկայացնելը: 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/103-2 

Կազմակերպվել է «Ես եմ իմ քաղաքի զբոսավարը» ծրագիր՝ 

զբոսաշրջային ոլորտն ուսումնասիրող ուսանողների համար:  

Երկշաբաթյա ծրագրի ընթացքում ապահովվել է մասնակիցների 

համար թեմատիկ դասընթացների կազմակերպումը, ծանոթացումը 

Երևանի ճարտարապետությանը, Էքսկուրսավարի 

վարպետությանը, զբոսավարի էթիկայի կանոններին, քաղաքային 

երթուղու կազմակերպման տեխնոլոգիաներին, Երևանի 

հնագիտական հուշարձաններին, քաղաքային զբոսաշրջության 

տեսակներին և քաղաքային զբոսաշրջության զարգացման այլ 

մեխանիզմներին: Կազմակերպվել են  այցելություններ Երևանի 

առնվազն 5 թանգարաններ:   

 

Աշխատակազմի 

տուրիզմի բաժին, 

 

§ԷՅ ԷՄ ԷՍ ԼԱՅՆ¦ ՍՊԸ 

 

Հունվար- Դեկտեմբեր 

 

 

  

 

7 Երևանի մասին 

տարաբնույթ 

տպագիր 

նյութերի 

պատրաստում և 

տարածում 

Միջազգային 

հարթակներում 

մայրաքաղաքի 

հանրահռչակման 

նպատակով 

նախատեսվում է 

Երևանի մասին 

տարաբնույթ 

տպագիր նյութերի 

պատրաստում և 

տարածում, 

հոլովակների 

պատրաստում, 

մասնակցություն 

միջազգային 

էքսպոների: 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/90 

Միջազգային հարթակներում մայրաքաղաքի հանրահռչակման  

նպատակով Երևանի զբոսաշրջային ներուժը ներկայացնող 

կարճամետրաժ ֆիլմ է նկարահանվել  և կազմակերպվել է ֆիլմի 

շնորհանդես: Հոլովակում ներկայացված են մայրաքաղաքի 

զբոսաշրջային ենթակառուցվածքները /Երևան Սիթի Տուր, Երևանի 

տեղեկատվության աջակցության և քաղաքացիների սպասարկման 

կենտրոններ, թանգարաններ/, մայրաքաղաքում անցկացվող 

փառատոները /Գինու օրեր, գաստրոֆեստ Երևան, Երևան 

ՏարազՖեստ, Երևանի Գարեջրի փառատոն և այլն/, Երևանի 

համայնապատկերով տեսարաններ, Երևանը թռչնի բարձրունքից 

կամ օդապարիկից տեսարանների  նկարահանումներ/, կարևոր 

զբոսաշրջային գրավչություն ներկայացնող տեսարժան վայրեր, 

բնություն, ճարտարապետական գեղեցիկ լուծումներով 

շինություններ, հին և նոր Երևանը ներկայացնող դրվագներ:  

Հոկտեմբերի 18-ին կազմակերպվել է Երևան քաղաքին նվիրված 

Աշխատակազմի 

տուրիզմի բաժին, 

 

 

 

 §Իլիուզիոն Պրոդակշն¦ 

Սպը 

 

Հունվար- Դեկտեմբեր 
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տեսաֆիլմի շնորհանդեսը, որը տեղի է ունեցել Մոսկվա 

կինոթատրոնում: 

 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/34-3 

Իրականացվել է «Երևանը քո գրպանում» գիրք-ուղեցույցի կազմում 

և տպագրություն, ինչպե նաև գիրք-ուղեցույցի շնորհանդեսի 

կազմակերպում: 

Գաղափարի հիմքում զբոսաշրջիկներիին Երևանի զբոսաշրջային 

վայրերի և առանձնահատկությունների մասին ամբողջական 

տեղեկատվություն տրամադրելն է: 

Այս գիրքն իր տեսակով յուրօրինակ է և Երևանի մասին 

զբոսաշրջային հագեցած տեղեկություններ է տալիս մայրաքաղաքի 

պատմամշակութային հուշարձանների, եկեղեցիների, 

կամուրջների, մշակութային կենտրոնների, ժամանցի և զվարճանքի 

վայրերի, միջազգային կազմակերպությունների, տեսարժան 

վայրերի, ռեստորանների, սրճարանների, ինչպես նաև բոլոր այն 

վայրերի մասին, որոնցով օտարերկրացին կարող է ծանոթանալ 

մեր ազգային առանձնահատկություններին:  Դեկտմեբերի 11-ի 

Երևանի պատմության թանգարանում տեղի է ունեցել գիրք-

ուղեցույցի շնորհանդեսը: 

 

 

 

 

 

 

 

§ԱՍՈՂԻԿ¦ 

 ՍՊԸ 

8 Համագործակցու

թյան 

ապահավում 

ոլորտի 

ներկայացուցիչնե

րի հետ 

Նախատեսվում է 

շարունակել 

համագործակցությո

ւնը հյուրանոցային 

տնտեսության 

օբյեկտների, 

զբոսաշրջային 

կազմակերպություն

ների, 

օդանավակայանի, 

Երևանի 

մետրոպոլիտենի 

հետ՝ տրամադրելով 

տեղեկատվություն 

Համագործակցելով Երևանի հյուրանոցների, տուրիստական 

ընկերությունների, ինչպես նաև Երևանի մետրոպոլիտենի և  

«Զվարթնոց» օդանավակայանի տեղեկատվական կենտրոնի հետ՝ 

տրամադրվել է տեղեկատվություն տարվա ընթացքում 

մայրաքաղաքում իրականացվող միջոցառումների, 

/մասնավորապես՝  «Երևանյան ամառ 2019», «Էրեբունի-Երևան» և 

«Նոր Տարին Երևանում 2020» ծրագրեր/, մշակութային և 

եկեղեցական տոների, ինչպես նաև այլ միջոցառումների  

վերաբերյալ: 

Ս․թ․ դեկտեմբերի 3-ին  Երևանի քաղաքապետարանում  տեղի է 

ունեցել հանդիպում-քննարկում զբոսաշրջության զարգացման 

հեռանկարներն ու խնդիրները թեմայով:  Հանդիպմանը ներկա են 

եղել “Պրոֆեսիոնալ Զբոսավարների Հայկական Ասոցիացիայի” 

ներկայացուցիչները, Երևանի քաղաքապետարանի տուրիզմի 

Աշխատակազմի 

տուրիզմի բաժին 

 

 

Հունվար- Դեկտեմբեր 
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մայրաքաղաքում 

իրականացվող 

միջոցառումների 

վերաբերյալֈ 

բաժնի պետ Գևորգ Օրբելյանը, բաժնի աշխատակիցները, 

ավագանու անդամներըֈ Հանդիպման ընթացքում ներկայացվել է  

Երևան քաղաքում իրականացված և ընթացիկ զբոսաշրջային 

նախագծերն ու նախատեսված աշխատանքներըֈ 

 

9 Երևանի 

զբոսաշրջային 

գրավչության 

բարձրացմանն 

ուղղված 

աշխատանքների 

իրականացում 

միջոցառումային 

զբոսաշրջությունը 

զարգացնելու 

նպատակով 

նախատեսվում է 

Երևանում կոնկրետ 

միջոցառումների 

իրականացում: Այս 

նպատակով 

նախատեսվում է 

զարգացնել 

«Երևանյան ամառ» 

եռամսյա 

միջոցառումների 

ծրագիրը, որի 

շրջանակում արդեն 

ավանդական են 

դարձել «Համով-

հոտով Երևան» 

տոնածիսական 

փառատոնը, 

Երևանի գարեջրի 

փառատոնը, Երևան 

Տարազ ֆեստը, 

մշակութային, 

գործարար բացօթյա 

ցուցահանդեսները, 

թեմատիկ 

տոնավաճառները, 

զբոսաշրջային 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ- 19/81-1 

2019թ. հունիսի 15-ին Խաչքարերի պուրակում կազմակերպվել է  

տոնածիսական ուտեստների փառատոն, զուգահեռ 

իրականացնշվել 3 ժամ տևողությամբ համերգային ծրագիր՝ 

ազգագրական երգի, պարի համույթների և անհատ կատարողների 

մասնակցությամբ: Միջոցառումը յուրօրինակ հարթակ է, որը 

նպաստում է գաստրոզբոսաշրջության զարգացմանը:  

Միջոցառման օրը լրատվամիջոցների կողմից ապահովվել է  

փառատոնի լուսաբանում:  

 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ- 19/81-3 

2019թ. օգոստոսի 25-ին Կարապի լճում կազմակերպվել է  Գարեջրի 

փառատոնը, որին  իրենց  արտադրանքը ներկայացնելու 

հնարավորություն են ունեցել հայկական գարեջրի 

արտադրությամբ զբաղվող խոշոր գործարաններ և 

արտադրամասեր, ինչպես նաև գարեջրատները, փաբերն ու 

ռեստորանները: Միջոցառման ընթացքում ներկայացվում է 

հայկական գարեջրագործության շուրջ երեքհազարամյա 

պատմությունն ու ավանդույթները: Այս փառատոնը Երևանի 

զբոսաշրջային կարևոր բաղադրիչներից է և իր ուրույն նպաստն է 

բերում միջոցառումային զբոսաշրջության զարգացմանը 

մայրաքաղաքում:  

Աշխատակազմի 

տուրիզմի բաժին, 

 

§ՄԱՐԻՆԱ 

ԿՈՒՅՈՒՄՋՅԱՆ¦ ԱՁ 

 

Հունվար –Դեկտեմբեր 

 

 

 

 

§Մաստեր Սթայլ¦ ՍՊԸ 
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հետաքրքրություն 

ներկայացնող 

սեզոնային 

փառատոները, 

համերգները: 

10 Երևանի 

վերաբերյալ 

տեղեկատվական 

նյութերի 

պատրաստում 

Նախատեսվում է 

Երևանի 

վերաբերյալ 

տեղեկատվական 

նյութերի 

պատրաստում 

/թռուցիկներ, 

քարտեզներ, 

էլեկտրոնային 

կրիչներով Երևանը 

ներկայացնող 

նյութեր/, ինչպես 

հայերեն, այնպես էլ 

բոլոր այն 

լեզուներով, որոնք 

օգտակար կլինեն 

թիրախային 

լսարանի համար: 

Մասնավորապես՝ 

Առկա 

հիմնախնդիրը 

լուծելու 

նպատակով 

նախատեսվում է 

շահագործել 

զբոսաշրջային 

միասնական 

տեղեկատվական 

կենտրոն, որը 

զբոսաշրջիկներին 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/34-1 

Նոր տեսակի թեմատիկ քարտեզների տպագրություն: 

Քարտեզներում ներառվել  հակիրճ տեղեկատվություն Երևանի 

զբոսաշրջային վայրերի, զբոսաշրջային գրավչությունների մասին, 

անհրաժեշտ տեղադիրքով ներառել մայրաքաղաքում գործող 

թանգարանները, պատկերասրահները, թատրոնները, 

կինոթատրոնները, գրադարանները, եկեղեցիները, այգիներն ու 

պուրակները, հուշարձանները, առևտրային կենտրոնները, 

կրթական և սպորտային հաստատությունները, հասարակական 

զուգարանները: Յուրօրինակ կերպով քարտեզում ներկայացվել է  

նաև մայրաքաղաք Երևանի  զբոսաշրջային և պատմամշակութային 

վայրերը, որոնք ներկայացնում են իբրև բազմաֆունկցիոնալ 

ամբողջական ուղեցույց: 

Քարտեզի հակառակ կողմում զբոսաշրջիկին առաջարկվել է 

ծանոթանալ նաև ամբողջ Հայաստանի ու Արցախի վայրերին:  

Ներկայացվել են նաև հայկական ամենատարածված ուտեստեները, 

խմիչքները և պարտադիր այցելության վայրերը:  

 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/34-2 

2019 թվականին թողարկել է թարմացված բազմալեզու 

(հայերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմանարեն, պարսկերեն) 

քարտեզներ՝ նոր դիզայնով և անհրաժեշտ տեղեկատվությամբ:  

Աշխատակազմի 

տուրիզմի բաժին, 

 

§ՊՐՈ ԻՆՎԵՍՏ¦ ՍՊԸ 

 

 

Հունվար –Դեկտեմբեր 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§Ջանիկ Սևոյան¦ ԱՁ 

 

https://www.yerevan.am/uploads/media/default/0001/91/00d6def4325d0ff6d04cbd4dcbbc2e668838ea62.pdf
https://www.yerevan.am/uploads/media/default/0001/91/379361fc49f92b0aab181ea4b697aad1546f3358.pdf
https://www.yerevan.am/uploads/media/default/0001/91/388422aa366e2a495af92702443f714a1a7fd58f.pdf
https://www.yerevan.am/uploads/media/default/0001/91/e80f300c7b1b64580c39a1dfdf4feb1daa8a5307.pdf
https://www.yerevan.am/uploads/media/default/0001/91/88dfb56796fe84df4cec9a66a1e3bbed2f6e2bb5.pdf
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կտրամադրի 

անհրաժեշտ 

տեղեկատվություն 

ճանապարհորդությ

ան տարբեր 

հարցերի, երթուղու, 

զբոսաշրջավայրերի 

վերաբերյալ և այլն: 

Տեղեկատվական 

կենտրոնը 

կնպաստի Երևան 

այցելած 

զբոսաշրջիկների 

իրազեկման 

մակարդակի 

բարձրացմանն ու 

ինքնակողմնորոշմ

անըֈ 

Զբոսաշրջիկների 

իրազեկվածություն

ը բարձրացնելու 

նպատակով վարել 

բազմալեզու կայք, 

որտեղ այցելուները 

կարող են գտնել 

հավաստի 

տեղեկատվություն 

մայրաքաղաքի 

պատմության, 

գործող 

զբոսաշրջային 

ծառայությունների 

վերաբերյալ: 

11 «Երևան Սիթի 

Տուր» քաղաքային 

Երևանում 

էքկուրսիոն 

ԵՔ- ԳՀԾՁԲ- 19/103-1 

Իրականացվել է  «Երևան Սիթի Տուր» զբոսաշրջային քաղաքային 

Աշխատակազմի 

տուրիզմի բաժին, 
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զբոսաշրջային 

պաշտոնական 

երթուղու 

ամենամյա 

կատարելագործո

ւմ ու 

արդիականացում 

ուղղությունը 

զարգացնելու 

նպատակով 

նախատեսվում է՝ 

«Երևան Սիթի Տուր» 

քաղաքային 

զբոսաշրջային 

պաշտոնական 

երթուղու 

ամենամյա 

կատարելագործում 

ու 

արդիականացում, 

լեզուների 

ավելացում, 

քաղաքապետարան

ի ենթակա 

թանգարանների 

մասնակցությամբ 

ծրագրերի 

կազմակերպում, ՀՀ 

ոստիկանության 

հետ 

համագործակցելով՝ 

Երևան քաղաքում 

տեղադրված 

ցուցանակների 

գույքագրում և 

անհրաժեշտության 

դեպքում՝ 

արդիականացում: 

երթուղու արտաքին տեսքի վերաբրենդավորում և անհրաժեշտ 

նյութերի տպագրուություն;  

 

«Երևան Սիթի Տուր» պաշտոնական զբոսաշրջային երթուղին 2019թ. 

մայիս 1-ից մինչև հոկտեմբերի 31-ը սպասարկել է 5577 այցելու: 

 

 

§ ԷՅ ԷՄ ԷՍ ԼԱՅՆ¦ ՍՊԸ 

 

Հունվար- Դեկտեմբեր 

 

 

12 Զբոսաշրջության 

ոլորտում 

միջազգային և 

միջտարածաշրջ

համագործակցությ

ան զարգացման 

նպատակով 

նախատեսվում է 

03.04.2019 Հանդիպում  Ղազախստանի զբոսաշրջային ոլորտի 

ներկայացուցիչների հետ 

 

Այցի ընթացքում նրանք հյուրընկալվել են Երևանի 

Աշխատակազմի 

տուրիզմի բաժին 
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անային 

համագործակցու

թյան զարգացում 

տարաբնույթ 

միջոցառումների 

մշակում և 

իրականացում մի 

շարք քույր և 

գործընկեր 

քաղաքների հետ, 

գործարար 

հանդիպումների, 

ճանաչողական 

այցերի, փորձի 

փոխանակման, 

սեմինարների, 

կոնֆերանսների, 

կլոր-սեղանների 

կազմակերպում 

պետական և 

մասնավոր 

շահագրգիռ 

կազմակերպություն

ների 

մասնակցությամբ: 

քաղաքապետարանում: Ծանոթացել են Երևանի զբոսաշրջային 

ներուժին: Հանդիպման ժամանակ  քննարկվել են հայ-ղազախական 

զբոսաշրջային կապերի զարգացման հնարավորություններն ու 

ոլորտին առնչվող մի շարք այլ խնդիրներ ևս և ձեռք է բերվել 

պայմանավորվածություն հետագայում կազմակերպել առավել 

առարկայական քննարկումներ: 

Ղազախստանի պատվիրակության անդամները շրջել են նաև 

Երևանի պատմության թանգարանի ցուցասրահներում: Մշտական 

ցուցադրությունից այստեղ հյուրերին են ներկայացվել Երևանի 

զբոսաշրջային գրավչության մասին պատմող նյութեր: 

Ղազախստանի ներկայացուցիչներն  այցելել են նաև «Էրեբունի» 

պատմահնագիտական արգելոց-թանգարան:   

 

 

14.05.2019  «Նորարար տեխնոլոգիաները տուրիզմի ոլորտում»  

 

 Աշխատակազմի տուրիզմի բաժինը մասնակցել է §Արմենիա 

Տուրիստական¦ կազմակերպության  կողմից կազմակերպված 

«Նորարար տեխնոլոգիաները տուրիզմի ոլորտում» 14-րդ 

միջազգային համաժողովին, որը տեղի է ունեցել Կոնգրես 

հյուրանոցում: 

 

24.05.2019 Հանդիպում  “Lonely Planet” ճամփորդական ուղեցույցի 

թղթակից՝ Ջոել Բալսամի հետ:  

 

Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են ուղեցույցում տեղ գտած 

Երևան քաղաքի զբոսաշրջային գրավչության տեղեկատվությանը 

վերաբերող հարցեր, կատարվել  են հստակեցումներ և 

ճշգրտումներ: 

Քննարկվել են Երևանի զբոսաշրջային տեղեկատվական 

աջակցության և քաղաքացիների սպասարկման կենտրոնի 

գործունեության արդյունավետությանը միտված ռազմավարական 

մոտեցումներ, ինչպես նաև իրականացվել է շրջայց Երևանի 

քաղաքապետարանի վարչական շենքի տարածքով, հյուրին 

ներկայացվել է Երևան քաղաքի պատմության թանգարանի 

03.04.2019 

 

14.05.2019   

 

24.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Արմենիա Տուրիստական  
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ցուցասրահները: 

 

 

Զբոսաշրջության ոլորտում միջազգային համագործակցության 

ընդլայնման նպատակով պատրաստվել  Է  «Քաղաքների 

զբոսաշրջության համաշխարհային ֆեդերացիայի» (World Tourism 

Cities Federation) անդամակցության վերաբերյալ նախագիծ:   

Վերոնշյալ համագործակցության շրջանակներում տեղի են ունեցել 

համաժողովներ . 

 

02.09-04.09.2019  Խելացի զբոսաշրջություն-ճանապարհ դեպի 

քաղաքային նորարություն և զարգացում խորագրով համաժողով է 

տեղի ունեցել  Հելսինկի քաղաքում: 

 

26.11-27.11. 2019 թվական, Սամարկանդ  քաղաքում  (Ուզբեկստանի 

Հանրապետություն) տեղի է ունեցել  «Գոտի և Ճանապարհ- 

Զբոսաշրջային համագործակցություն և զարգացում» խորագրով 

WTCF-ի Կենտրոնական Ասիայի  տարածաշրջանային    

կոնֆերանսը, որին մասնակցել է աշխատակազմի տուրիզմի 

բաժնինը:  

 

10.12.2019 Հանդիպում Ռուսաստանի Դաշնության Տուլայի մարզի 

ներկայացուցիչների հետ  

 

11.12.2019  Երևանում տեղի ունեցավ “Visit 

Petersburg”տեղեկատվական կենտրոնի պաշտոնական գրասենյակի 

բացման հանդիսավոր արարողությունը: «ԱրմեՏուր» 

տուրիստական ընկերությունը (Արմե ՍՊԸ) ArmeTour Travel 

AgencyTravel Agency Սանկտ Պետերբուրգի «Քաղաքային 

տուրիստական տեղեկատվական բյուրոյի» հետ կնքեցին 

համագործակցության հուշագիր և պայմանագիր Երևանում 

կենտրոնի բացման առիթով: Երևանի «Այցելիր Պետերբուրգ »“Visit 

Petersburg” կենտրոնի նպատակն է համաքաղաքացիներին 

ներկայացնել Սանկտ Պետերբուրգի ողջ զբոսաշրջային ներուժը, 

զարգացնել Պետերբուրգը որպես տուրիստական ուղղություն: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.09.- 04.09.2019 

 

 

 

26-11- 27-11 2019 

 

 

 

 

 

 

10.12.2019 

Արտաքին կապերի 

վարչություն 

 

11.12.2019 Opera Suite 

Hotel հյուրանոց 

 

«ԱրմենՏուր» 

տուրիսիտական  

գործակալություն 
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Խելացի քաղաք  

Հ/Հ Ծրագրի կամ 

միջոցառման 

անվանում 

Նախատեսված 

աշխատանքների 

նկարագիր 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց 

 

Իրականացնող 

կազմակերպություն,  

կատարման ժամկետ 

Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 

 Երևանը «Խելացի 

քաղաքի» 

փոխակերպման 

շարունակական 

աշխատանքների 

իրականացում 

Նախատեսվում է 

շարունակել 

Երևանի 

փոխակերպումը 

«Խելացի քաղաքի»՝ 

ներդնելով 

նորագույն 

տեխնոլոգիաներ, 

ստեղծել 

միասնական 

տվյալների բազա, 

երթևեկության 

հոսքերի 

կառավարում, 

իրական 

ժամանակում 

արտակարգ 

պատահարների 

մշտադիտարկում և 

համակարգված 

որոշումների 

ընդունում: 

1.    Սուբսիդիայի պայմանագրով նախատեսած գործառույթների 

իրականացում` այդ թվում 

●    Կառավարման, տեղեկատվական, վերահսկողական 

համակարգերի սպասարկում և ընդլայնում 

●    էլեկտրոնային ծառայությունների տրամադրում 

●    կորպորատիվ ցանցի և սերվերային հանգույցների և այլ սարք 

սարքավորումների սպասարկում 

●    ներքին հեռախոսային ցանցի, ուղիղ հեռարձակման, 

հերթագրման, և մի շարք այլ համակարգերի սպասարկում և 

զարգացում 

2.    «Ակտիվ քաղաքացի» հարթակի նախագծում, ծրագրային հենքի 

մշակում, ներդրում, գործարկում, սպասարկում 

3.    Երևան քաղաքապետարանի Ավագանու նիստերի 

էլեկտրոնային քվեարկության համակարգի նախագծում, ներդրում 

և գործարկում 

4.    «Մանկապարտեզ» կառավարման համակարգի առցանց 

հերթագրման մոդուլի նախագծում, մշակում և գործարկում 

5.    Անշարժ գույքի կառավարմնան համակարգ նախագծում և 

մշակում 

 

«ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ 

ԿԵՆՏՐՈՆ» փակ 

բաժնետիրական 

ընկերություն 

Հունվար-Դեկտեմբեր 

 

 

 Սանկտ Պետերբուրգի 

«Քաղաքային 

տուրիստական 

տեղեկատվական բյուրո» 



Երևանի զարգացման 2019 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ 

187 
 

 Նորարարական 

մոտեցումների 

կիրառմամբ 

քաղաքի 

խնդիրների 

լուծում 

Նախատեսվում է 

քաղաքի առջև 

ծառացած 

մարտահրավերներ

ի լուծում` հիմնված 

նորարարական 

մոտեցումների վրա: 

 

 Քաղաքացիների 

արդյունավետ 

մասնակցության 

ապահովում 

քաղաքի 

զարգացման և 

կառավարման 

գործընթացներին 

Նախատեսվում է 

քաղաքացիների 

արդյունավետ 

մասնակցության 

ապահովում 

քաղաքի 

զարգացման և 

կառավարման 

գործընթացներին, 

տեղեկացվածությա

ն և իրազեկման 

մակարդակի 

բարձրացում: 

 

 Տեղեկատվական 

և նորագույն 

տեխնոլոգիաներ

ի ներդրմամբ 

դիմակայուն և 

անվտանգ 

միջավայրի 

ամրապնդում 

Նախատեսվում է 

տեղեկատվական և 

նորագույն 

տեխնոլոգիաների 

ներդրմամբ 

դիմակայուն և 

անվտանգ 

միջավայրի 

ամրապնդում, 

քաղաքացիների 

կենսամակարդակի 

բարձրացում: 

 

 Տեխնոլոգիաների 

ներդրման և 

կիրառման 

Նախատեսվում է 

տեխնոլոգիաների 

ներդրման և 
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փորձի 

փոխանակում 

կիրառման փորձի 

փոխանակում: 

 «Ակտիվ 

քաղաքացի» 

համակարգի 

ներդրում 

Նախատեսվում է 

ներդնել «Ակտիվ 

քաղաքացի» 

համակարգը, որի 

միջոցով 

քաղաքացիները 

հնարավորություն 

կունենան 

մասնակցել Երևան 

քաղաքի համար 

առանցքային 

որոշումների 

կայացմանը՝ 

առցանց 

տարբերակով, 

մասնակցել Երևանի 

առաջնահերթությու

նների 

սահմանմանը, 

հաշվետվություննե

ր ստանալ՝ 

կատարված 

աշխատանքների և 

դրանց ընթացքի 

մասին, 

առաջարկություննե

րով հանդես գալ և 

մասնակցել դրանց 

իրականացմանըֈ  

 

 Իրազեկման և 

փոխգործակցությ

ան մի շարք 

հարթակների 

Քաղաքային 

տնտեսության  

տարբեր 

ոլորտներում 
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ստեղծում բարեփոխումներ 

իրականացնելու 

նպատակով 

նախատեսվում է 

ստեղծել 

իրազեկման և 

փոխգործակցությա

ն մի շարք 

հարթակներ, որոնք 

ապահովելու են 

մասնակցային 

կառավարումն  ու 

հանրային լայն 

նշանակություն 

ունեցող 

որոշումների 

ընդունման մեջ 

քաղաքացիների 

ներգրավվածությու

նը: 

 Ավագանու 

նիստերի ուղիղ 

հեռարձակման 

ապահովում 

Նախատեսվում է 

շարունակել 

ավագանու 

նիստերի ուղիղ 

հեռարձակումը 

պաշտոնական 

կայքում:  

 

 iYerevan.am  

հարթակի 

գործունեության 

ապահովում 

Նախատեսվում է 

շարունակել 

iYerevan.am  

հարթակի 

գործունեությունը՝ 

Երևանի 

բարեկարգմանն 

ուղղված ծրագրերի 
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մշակման, 

քննարկման և 

իրականացման 

համար 

քաղաքացիների 

առաջարկները, 

տեսակետներն ու 

կարծիքները 

ստանալու 

նպատակով: 

 Երևան քաղաքի 

հասարակական 

տրանսպորտի 

բարեփոխումներ

ի հանրային 

փոխգործակցությ

ան հարթակի 

գործունեության 

ապահովում 

Նախատեսվում է 

շարունակել Երևան 

քաղաքի 

հասարակական 

տրանսպորտի 

բարեփոխումների 

հանրային 

փոխգործակցությա

ն հարթակի 

գործունեությունը, 

որի նպատակն է 

ապահովել 

բարեփոխումների 

գործընթացի մասին 

իրազեկվածություն

ն ու 

քաղաքացիական 

մասնակցությունը: 

 

 Փոխգործակցությ

ան  հարթակների 

ստեղծում 

Նախատեսվում է 

մշակել և ներդնել 

աղբահանության, 

կոմունալ 

խնդիրների, 

բարեկարգման 

խնդիրների, 
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բնակֆոնդի 

պահպանման, 

համատիրություննե

րի գործունեության 

և մի շարք այլ 

ոլորտների  

փոխգործակցությա

ն  հարթակներ՝ 

ավելի 

հարմարավետ 

Երևան ունենալու 

համար: 

 

 

 Աջափնյակ վարչական շրջան 

Հ/հ Ծրագրի, 

միջոցառումների 

և 

աշխատանքների  

անվանումը 

Նախատեսված 

աշխատանքների 

նկարագիր 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց Իրականացնող 

կազմակերպություն

, կատարման 

ժամկետ 

Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 

1 Տարածքային բարեկարգման աշխատանքներ 

1.1 Փողոցների 

ասֆալտ-բետոնե 

ծածկերի 

ընթացիկ 

վերանորոգում 

Կիրականացվեն 

10000քմ ասֆալտ-

բետոնե ծածկույթի 

հիմնանորոգման և 

վերանորոգման 

աշխատանքներ՝ 

ներառելով նաև 

նախադպրոցական 

հաստատություննե

րի բակերը: 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/21-1 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

Իրականացվել է 8996քմ մակերեսով բակային ճանապարհների, 

տարածքների և մայթերի ա/բ  ծածկի վերանորոգման աշխատանքներ: 

Նորաշեն (16թաղ.) 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 շենքերի բակերում, 

Նազարբեկյան (Գ-3 թաղ.) 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 44 շենքերի 

բակերում, Ա.Սարգսյան 5շենքի  բակ, Շիրազի 8ա շենքի բակ, 

Մարգարյան 7 շենքի բակ, Մարգարյան 7 շենքից Հալաբյան 38 շենք 

տանող ճանապարհ, Հալաբյան 24, 26, 28, 30, 34ա շենքերի բակեր,  թիվ 

«ՇԻՆՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ 

22.05.2019թ.-

01.10.2019թ. 

Երևանի 

2019թ. 

բյուջեով 

նախատեսվ

ած գումարը 

փոփոխությ

ան է 

ենթարկվել, 

որի 

արդյունքում 

ասֆալտ-
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100 դպրոցի մուտք տանող ճանապարհ և Չաուշի հրապարակից մինչև 

Նորաշեն 47 շենք տանող ճանապարհ, Բաշինջաղյան 2նրբ. 6շ., 10շ. 

Ֆուչիկի 5շ, Շինարարների 4շ, 24շ, Էստոնական 25շ.  Մարգարյան 2նրբ. 

8 շենքերի բակերֈ  

Աշխատանքներն ավարտվել  են: 

բետոնե 

ծածկույթի 

հիմնանորոգ

ման և 

վերանորոգմ

ան 

աշխատանք

ների ծավալը  

10000քմ-ից 

դարձել է 

8996 քմ: 

1.2 Բակային 

տարածքների 

բարեկարգում 

Կստեղծվեն 6 նոր 

բակային 

տարածքներ: 

1.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/44 

2.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/31-1 

3.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/31-2 

4.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/31-3 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

Ստեղծվել են 6 նոր բակային տարածքներ հետևյալ հասցեներում. 

Ֆուչիկի 1նրբ. 3շ. հասցեում ստեղծվել է 1 նոր բակային տարածք: 

Շինարարների 2,  4շ. հասցեում ստեղծվել է 1 նոր բակային տարածք: 

Հալաբյան 59, Արզումանյան 12 և Բաշինջաղյան 181, 183 շենքերի 

հասցեներում ստեղծվել է 3 նոր բակային տարածք: 

Ֆուչիկի 1նրբ. 5 շենքի հասցեում ստեղծվել է 1 նոր բակային տարածք: 

1.«Գրանտշին» ՍՊԸ                 

29.05.2019թ.-

30.09.2019թ.  

2.«Շինհայ-ՊՈ» ՍՊԸ 

10.06.2019թ.-

30.09.2019թ.    

3.«Յան Բիլդինգ» 

ՍՊԸ   

10.06.2019թ.-

30.09.2019թ.              

4.«Ռադիկ Շին» ՍՊԸ   

10.06.2019թ.-

30.09.2019թ.              

 

 

 

2 Կանաչ տարածքների ընդլայնում, պահպանում և ոռոգում 

2.1 Կանաչ 

տարածքների  

պահպանում և 

խնամք 

Նախատեսվում է 

չոր և առավել 

վտանգավոր 

ծառերի հատում: 

Սիզամարգերի 

մակերեսը կհասցվի 

32.0 հա:       

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/2-7 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

2019թ. վարչական շրջանում սիզամարգերի մակերեսը հասցվել է 32․0 

հաֈ  

Պարբերաբար իրականացվել է կանաչ տարածքների պահպանման և 

խնամքի աշխատանքներֈ  

«Աջափնյակ 

կանաչապատում» 

ՓԲԸ  11.02.2019թ.-

31.12.2019թ. 

 

2.2 Ծաղկային Իրականացվել  է  10000 քմ ծաղկային տարածքների ստեղծում և  
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տարածքների 

ստեղծում և 

խնամք 

խնամք: Տնկվել են թվով 116500 ծաղկասածիլֈ  

2.3 Ծառատունկ  Տնկվել է 750 ծառ: 83 թույա, 60 կիպարիս, 20 գիհի և 1218 թուփֈ   

2.4 Չոր ծառերի 

հատում և 

երիտասարդացու

մ, ծառերի խոր էտ 

Իրականացվել է 1725 ծառերի երիտասարդացում և թվով 168 չոր 

ծառերի հատման աշխատանքներֈ  

 

 

3 Բնակարանային ֆոնդի շահագործում 

3.1 Հարթ տանիքների 

նորոգում 

/իզոգամ/ 

2019թ.  

կիրականացվի 

բազմաբնակարան 

շենքերի թվով 120 

մուտքերի,  6000քմ 

հարթ և 1200քմ թեք 

տանիքների, 10 

վերելակների 

աշխատանքներ: 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/104  

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր:                     Իրականացվել է 3869քմ մակերեսով հարթ 

տանիքի նորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝ Գ-3թաղ. 

6Բ, 14,  Բաշինջաղյան 2նրբ. 10 շենքերում, Շիրազի 36, 40, 46, 48, 

Բաշինջաղյան 2նրբ. 12, Նազարբեկյան թաղ. 5, 14, Բաշինջաղյան 188, 

191, Աբելյան 17, Հալաբյան 22Ա, 36, 38, Մարգարյան 7, Լենինգրադյան 

48/2, 16թաղ․ 37, Շինարարների 10/1, 15/1, Մարգարյան 39, Մարգարյան 

2նրբ․ 10, Ֆուչիկի 19, Արզումանյան 24, 34 շենքերումֈ  

 Աշխատանքներն ավարտվել ենֈ  

«Արաման Սթոուն 

Սթայլ» ՍՊԸ            

06.09.2019թ.- 

30.11.2019թ.  

Երևանի 

2019թ. 

բյուջեով 

հաստատվել 

է  3300քմ 

մակերեսով 

հարթ 

տանիքների 

վերի 

նորոգում:   

3.2 Թեք տանիքների 

նորոգում 

/ազբոհերձաքար/ 

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/68 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր:                      Մատակարարվել  է 6900քմ մակերեսով  

պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղ:  Բազմաբնակարան շենքերը 

կառավարող մարմինների կողմից  թեք լանջավոր տանիքները 

նորոգվել ենֈ     

 Աշխատանքներն ավարտվել ենֈ  

«Սեմուր ընդ կո» 

ՍՊԸ 24.05.2019թ.-

31.07.2019թ 

Երևանի 

2019թ. 

բյուջեով 

ազբոհերցաք

արը 

թիթեղյա 

ծածկով 

փոխարինելո

ւ 

արդյունքում 

թեք տանիքի 

նորոգման 

աշխատանք

ների ծավալը 

1200քմ.-ից   

դարձել է 
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6900քմ:  

3.3 Վերելակների 

հիմնանորոգում 

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/88-1 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: Նախատեսվել է իրականացնել վերելակների մասերի 

ձեռքբերում և տեղադրումֈ Իրականացվել է թվով 23 վերելակների 

նորոգում հետևյալ հասցեներում՝ Շինարարների 10/1շ. 1-ին մուտք, 

Շիրազի 10շ. 1-ին և 2-րդ մուտքեր, 26շ. 1-ին, 2-րդ և 3-րդ մուտքեր, 14շ, 

1-ին և 3-րդ մուտքեր, 8շ, 24շ, 28շ, 52շ, 46շ, 2-րդ մուտք, 38շ, 2-րդ մուտք,  

16թաղ. 24շ, 27շ, Սիսակյան 18Աշ. Լենինգրադյան 48/2շ. 1-ին և 2-րդ 

մուտքեր, Շինարարների 15/2շ. 2-րդ մուտք, Արզումանյան 28շ. 30շ. և 

Բաշինջաղյան 189շ.ֈ  

Աշխատանքներն ավարտվել ենֈ  

 

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/88-2 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: Նախատեսվել է իրականացնել վերելակների մասերի 

ձեռքբերում և տեղադրում: Իրականացվել  է  թվով 55 վերելակների 

նորոգում հետևյալ հասցեներում՝ Մազմանյան 2, Շիրազի  28, 38, 52, 48, 

50,  Արզումանյան 24, 34, 16թաղ. 18, 19, 21, 20, 33, 31, 30,  Բաշինջաղյան 

188, 196, Աբելյան 17, Հալաբյան 22ա, 26, Բաշինջաղյան 1փ 15 

շենքերում,  16թաղ․ 15շ, 16շ, 25շ, 46շ, 14շ, 42շ, 17շ, 47շ, 34շ, 39շ, 

մուտքեր, Շիրազի 32շ․ 2րդ-մուտք, 22շ․ 2-րդ և 3-րդ մուտքեր, 14շ․ 1-ին 

և 2-րդ մուտքեր, 18շ, 12շ, 8շ, 6շ, 26շ․ 2-րդ և 3-րդ մուտքեր, 46շ․ 1-ին 

մուտք, Հալաբյան 9/1շ․ 1-ին մուտք, Բաշինջաղյան 6շ․ 1-ին մուտք, 

169շ, 185շ, , մուտքեր, Բաշինջաղյան 1փ․ 13շ, մուտք, Մարգարյան 7շ, 

մուտք, Շինարարների 15/1շ․ 2-րդ մուտք, Լենինգրադյան 48/2շ․ 2-րդ 

մուտք, 52շ․ 2-րդ մուտք, Հալաբյան 22Աշ, 24շ, Առաքելյան 66շ, 70շ․ 

մուտքերֈ  

Աշխատանքներն ավարտվել ենֈ  

 

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/88-3 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: Նախատեսվել է իրականացնել վերելակների մասերի 

ձեռքբերում և տեղադրումֈ Իրականացվել  է  թվով 31 վերելակների 

նորոգում հետևյալ հասցեներում՝ Հալաբյան 22Աշ, Լենինգրադյան 

«Աջափնյակ-

վերելակ» ՓԲԸ  

03.06.2019թ.- 

25.12.2019թ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ՕՊՏՇԻՆ»ՍՊԸ 

03.06.2019թ.-

25.12.2019թ 
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48/2շ․ 1-ին և 2-րդ մուտքեր, Շիրազի 12շ, 10շ․ 1-ին և 3-րդ մուտքեր, 

Բաշինջաղյան 1փ․ 15շ․, Բաշինջաղյան 163շ․ 1-ին և 2-րդ մուտքեր, 

181շ, 16թաղ․ 14շ, 15, 16շ, 18շ, 19շ, 21շ, 25շ, 27շ, 28շ, 31շ, 32շ, 36շ, 39շ, 

40շ, 41շ, 43շ, 44շ, 45շ, 47շ,  և 42 շենքերի մուտքերֈ ՝ 

Աշխատանքներն ավարտվել ենֈ  

 

 

 

 

 

«Արտավազդ 

Սարոյան»  ԱՁ  

03.06.2019թ.- 

25.12.2019թ 

3.4 Մուտքերի 

վերանորոգում 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/32-5 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր:  

Նախատեսվել է  իրականացնել թվով 70 մուտքերի նորոգման 

աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝ Լենինգրադյան 48/2շ. 1-ին 

մուտք, 50/2շ. 1,2,3-րդ մուտքերը, Բաշինջաղյան 183շ. 1,2,3-րդ 

մուտքերը, Մազմանյան 6շ 2-րդ մուտք, Մազմանյան 14շ. 1,2,3,4,5-րդ 

մուտքերը, Հալաբյան 51շ. 1,2,3-րդ մուտքերը, Աբելյան 17շ. 1,2,3,-րդ 

մուտքերը, Բաշինջաղյան 1փող. 20շ. 1,2,4-րդ մուտքերը: Մազմանյան 6շ 

2-րդ մուտք, Մազմանյան 14շ  1, 2, 3, 4 , 5-րդ մուտքեր, Լենինգրադյան 

50/2շ 2, 3-րդ մուտքեր, Բաշինջաղյան 1փ 20շ, 4րդ մուտք, Բաշինջաղյան 

183շ 1, 2, 3-րդ մուտքեր, Մարգարյան 11շ, 1, 2-րդ մուտքեր, Մարգարյան 

43շ. 1-ին, 4-րդ մուտքեր, Հալաբյան 51շ  1, 2, 3-րդ մուտքեր, Ֆուչիկի 4շ 

1,2,3-րդ մուտքեր, Մարգարյան 29շ. 6-րդ մուտք, Մարգարյան 25շ. 3-րդ 

մուտք, Բաշինւաղյան 1փ 1շ. 1.2.3.4.5-րդ մուտքեր, Ֆուչիկի 1նրբ. 5շ. 1. 

2.3-րդ մուտքեր, Սիսակյան 8շ. 1և 3-րդ մուտքեր, Շինարարներ 13շ. 2, 

5,6-րդ մուտքեր, Հասրաթյան 8շ. 1,2,3-րդ մուտքեր, Մարգարյան նրբ. 2շ. 

1,2,3-րդ մուտքեր, Բաշինջաղյան 1փ 20շ. 2-րդ մուտք: ՝  Մազմանյան 6շ․ 

2-րդ մուտք, Մազմանյան 14շ  1, 2, 3, 4 , 5-րդ մուտքեր, Լենինգրադյան 

50/2շ 2, 3-րդ մուտքեր, Բաշինջաղյան 1փ 20շ, 4րդ մուտք, Բաշինջաղյան 

183շ 1, 2, 3-րդ մուտքեր, Մարգարյան 11շ, 1, 2-րդ մուտքեր, Մարգարյան 

43շ. 1-ին, 4-րդ մուտքեր, Հալաբյան 51շ  1, 2, 3-րդ մուտքեր, Ֆուչիկի 4շ 

1,2,3-րդ մուտքեր, Մարգարյան 29շ. 6-րդ մուտք, Մարգարյան 25շ. 3-րդ 

մուտք, Բաշինջաղյան 1փ 1շ. 1.2.3.4.5-րդ մուտքեր, Ֆուչիկի 1նրբ. 5շ. 1. 

2.3-րդ մուտքեր, Սիսակյան 8շ. 1-ին և 3-րդ մուտքեր, Շինարարներ 13շ. 

2, 5,6-րդ մուտքեր, Հասրաթյան 8շ. 1,2,3-րդ մուտքեր, Մարգարյան նրբ. 

2շ. 1,2,3-րդ մուտքեր, Բաշինջաղյան 1փ 20շ. 2-րդ մուտք, Լենինգրադյան 

«Ագարակ»ԲԲԸ 

24.06.2019թ.- 

30.09.2019թ 

 

 

 

Երևանի 

2019թ. 

բյուջեով 

հաստատվա

ծ՝ 

կիրականաց

վի 70 և 

համատիրու

թյունների 

հետ 50 

մուտքերի  

վերանորոգմ

ան 

աշխատանք

ներ: 
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48/2շ, 1-ին մուտք, Շիրազի 14շ, 1-ին մուտք, Աբելյան 17շ․ 1-ին, 2-րդ, 3-

րդ, մուտքեր, Էստոնական 10շ․ 3-րդ մուտք, 3շ․ 1-ին մուտք, 7շ․ 1-ին և 

2-րդ մուտքեր, 9շ, 4-րդ մուտք, Բաշինջաղյան 1փ ․ 20շ․ 1-ին մուտք, 

Բաշինջաղյան 180շ․ 1-ին մուտք, Լենինգրադյան 2շ․ 1-ին մուտք, 50/2շ․ 

1-ին մուտք,  Շինարարների 10շ․ 4-րդ մուտք, 13շ․ 3-րդ և 4-րդ մուտքեր, 

5շ․ 2-րդ մուտք, 4շ, 3-րդ մուտք, 18շ․ 1-ին մուտք, 7շ․ 2-րդ մուտք, 

Մարգարյան 13շ․ 1-ին և 2-րդ մուտքեր, Հալաբյան 5շ․ 3-րդ մուտք, 7շ․ 

2-րդ մուտք, 63շ․ 1-ին մուտքֈ  

Աշխատանքներն ավարտվել ենֈ  

 

Համատիրությունների կողմից իրականացվել է  մուտքերի 

վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝  

Լենինգրադյան 12շ. 2-րդ մուտք, 18շ. 2-րդ մուտք, 20շ. 2-րդ մուտք, 16շ. 

2-րդ մուտք, 22շ․ 3-րդ մուտք,   Մարգարյան 1նրբ. 8շ. 1-ին մուտք, 12շ. 

2,3, 4-րդ մուտքեր, Էստոնական 9շ. 5-րդ մուտք, 7շ․ 6-րդ մուտքեր, 6շ․ 2-

րդ մուտք, Շինարարների 6շ. 2-րդ մուտք, Բաշինջաղյան 1փող. 15շ. 1-ին 

մուտք, Բաշինջաղյան 182շ. 3-րդ մուտք, Մարգարյան 2նրբ. 15շ. 2-րդ 

մուտք, Մարգարյան 29շ. 3,4,5-րդ մուտքեր, Մարգարյան 31շ. 6-րդ 

մուտք, Մարգարյան 17շ. 1-ին, 2-րդ մուտքեր, Մարգարյան 10շ. 1-ին 

մուտք, Արզումանյան 15շ. 1-ին մուտք: Շինարարների 4շ․ 1-ին մուտք, 

10շ․ 5-րդ մուտք, Հալաբյան 15շ․ 2-րդ մուտք, 35շ․ 6-րդ մուտք, 27շ․ 6-րդ 

մուտք, 25շ․ 2-րդ մուտք, Արզումանյան 3շ․ 1-ին մուտք, Լենինգրադյան 

52շ․ 1-ին մուտք, Լուկաշինի 1շ․ 3-րդ մուտք, Մազմանյան 18շ․ 2-րդ 

մուտք, Շիրազի 14շ․ 2-րդ մուտք, Հալաբյան 26շ․ 1-ին մուտք, 24շ․ 1-ին 

մուտք, Նորաշեն 37շ․ 1-ին մուտք, Մարգարյան 29շ․ 3,4,5-րդ մուտքեր, 

31շ, 6-րդ մուտք, 17շ, 1, 2-րդ մուտքեր, 16թաղ․ 41շ, 1-ին մուտք, 

Սիսակյան 6շ․ 1-ին մուտք, 10շ․ 3-րդ մուտք, Ֆուչիկի 1նրբ․ 4շ  1, 2, 3-րդ 

մուտքերֈ  

Աշխատանքներն ավարտվել ենֈ  

 

4 Կրթություն, մշակույթ և սպորտ 

4.1 Կրթություն, 

մշակույթ 

 

2019թ. տոների և 

հիշատակի օրերին 

նվիրված 

կկազմակերպվի 18 

1.ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-19/9-1 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր:    

ՀՀ  բանակի կազմավորման օր: 

1.«Էլիտա ԷՍՎԵ» 

ՍՊԸ   

28.01.2019թ.  

 

Երևանի 

2019թ. 

բյուջեով 

հաստատվել 
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մշակութային և 

կրթական 

միջոցառում:  

Կազմակերպվել է այցելություն վարչական շրջանի տարածքում 

գտնվող զորամաս: Համակարգչային կոմպլեկտի նվիրատվություն:  

2.ԵՔ-ՀՄԱԾՁԲ 19/2-4 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր:    

Մայրության և գեղեցկության օր 

Կազմակերպվել է համերգային միջոցառում: 

3.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ 19/57-1 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր:    

Պարի միջազգային օր 

Կազմակերպվել է պարային միջոցառում՝ պարախմբերի և 

հանդիսավարի մասնակցությամբ: 

4.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ 19/57-5 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր:    

Հաղթանակի և Շուշիի ազատագրման օր 

Վետերանների համար կազմակերպվել է այց «Հաղթանակ» զբոսայգի և 

հյուրասիրություն: Կազմակերպվել է այց Շուշի 

5.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ 19/57-1 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր:    

Հայաստանի առաջին հանրապետության օր: 

Կազմակերպվել է համերգային-մշակութային  միջոցառում՝ 

հրավիրված երգիչ-երգչուհիների, պարային խմբերի և հանդիսավարի 

մասնակցությամբ: 

 

6.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ 19/57-1  

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր:    

Երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օր: 

Կազմակերպվել է կավճանկարչություն, համերգային 

միջոցառում:Կազմակերպվել է գեղանկարչական, խեցեգործական 

ձեռարվեստի աշխատանքների ցուցահանդես:  

7.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ 19/94-1 

 

2.«Արսեն Խնգոյան 

Վալերիկի» ԱՁ 

07.04.2019թ. 

 

 

3.«Արսեն Խնգոյան 

Վալերիկի» ԱՁ 

29.04.2019թ. 

 

 

4.«Մալետա» ՍՊԸ 

09.05..2019թ.  

 

5.«Արսեն Խնգոյան 

Վալերիկի» ԱՁ 

28.05.2019թ. 

 

 

 

 

 

 

6.«Արսեն Խնգոյան 

Վալերիկի» ԱՁ 

01.06.2019թ. 

 

 

7.«Մարինե 

Կույումջյան  

Միհրանի» ԱՁ 

29.06.2019թ. 

 

8.«Մարինե 

Կույումջյան  

է 15 

մշակութայի

ն և կրթական 

միջոցառում:  
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Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր:    

Աջափնյակի օր  

Կազմակերպվել է համերգային  միջոցառում: 

8.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ 19/57-3 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր:    

Բակային ճամբարներ: 

Կազմակերպվել է մանկական շոու  և համերգային ծրագիր, 

այցելություն կենդանաբանական այգի: 

9.ԵՔԳՀԾԾԲ 19/57-3 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր:    

Քաղաքից դուրս գործող ճամբար: 

Կազմակերպվել է երեխաների տեղափոխումը ավտոբուսով, 

հատկացվել է սպորտային գույք: 

10.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/57-3  

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր:  

Գիտելիքի օր:  

Այցելություն վարչական շրջանի թվով 47 կրթական, մշակութային և 

մարզական կազմակերպություններ: 

11. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/57-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  

կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  

ՀՀ Անկախության օր 

Տոնական համերգային միջոցառում: 

12.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/57-3 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ, կնքվել է 

պայմանագիր: 

‹‹ՈՒսուցչի օր››: 

Շնորհակալագրերի և ծաղկեփնջերի  հանձնում հանրակրթական 

դպրոցների լավագույն  ուսուցիչներին, հյուրասիրություն, համերգային 

միջոցառում: 

13.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/57-3 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ, կնքվել է 

Միհրանի» ԱՁ  

հունիս-հուլիս 

2019թ.  

9.«Մարինե 

Կույումջյան 

Միհրանի» ԱՁ  

հունիս-օգոստոս 

2019թ 

 

10.‹‹Մարինե 

Կույումջյան››  

ԱՁ  

18.04.2019թ.     

 

 

 

11.‹‹Արսեն Խնգոյան 

Վալերիկի›› ԱՁ  

18.04.2019թ. 

12.‹‹Մարինե 

Կույումջյան››  

ԱՁ 

18.04.2019թ. 

 

 

13.‹‹Մարինե 

Կույումջյան››  

ԱՁ 

18.04.2019թ. 

 

 

 

14.‹‹Մարինե 

Կույումջյան››  

ԱՁ 
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պայմանագիր: 

‹‹Գրադարանավարի օր››: 

Շնորհակալագրերի և ծաղկեփնջերի հանձնում վարչական շրջանի 

գրադարանների  լավագույն  գրադարանավարներին, 

հյուրասիրություն,  մասնագիտական տոնին նվիրված միջոցառում: 

14.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/57-3 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ, կնքվել է 

պայմանագիր: 

‹‹Մշակութային կազմակերպությունների տարեվերջյան ամփոփ 

միջոցառում››: 

15.ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-19/32-2 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ, կնքվել է 

պայմանագիր: 

‹‹Ամանոր››: Համերգային տոնական միջոցառում Ձմեռ պապի, 

Ձյունանուշի, մուլտֆիլմերի հերոսների, հրավիրված երգիչ-

երգչուհիների, պարային համույթների  մասնակցությամբ: 

Երեխաներին բաժանվել են քաղցրավենիքի տուփեր: 

18.04.2019թ. 

 

15.‹‹Էլիտա ԷՍ ՎԵ››  

ՍՊԸ         

11.09.2019թ. 

 

 

 

4.2 Սպորտ 2019թ 

կկազմակերպվի 8 

մարզական 

միջոցառում, որոնց 

մեջ ներառված են 

բակային 

փառատոններ և 

ավանդական 

մրցաշարեր:  

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ - 19/48 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր:    

1.ՀՀ Ազգային ժողովի գավաթի խաղարկություն:  

2.Հանրակրթական դպրոցների 1-3-րդ և 4-7-րդ դասարանների 

«Սպորտլանդիա» մրցույթ;  

3.«Առողջ սերունդ` պաշտպանված հայրենիք» համաքաղաքային 

բակային ավանդական փառատոն:  

4.ՀՀ նախագահի մրցանակի համար «Լավագույն մարզական ընտանիք» 

մրցույթ: 

5.Աջափնյակ վարչական շրջանի շախմատի բաց առաջնություն: 

6.Տարեցների հանրապետական խաղեր: 

7.Նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդների 

հանրապետական ռազմամարզական խաղեր:  

8.‹‹Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանի գավաթ››  

9.Միջմանկապարտեզային շաշկիի մրցույթ: 

10.Միջմանկապարտեզային սպորտլանդիա: 

«Պեցցո» ՍՊԸ 

02.05.2019թ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Երևանի 

2019թ. 

բյուջեով 

հաստատվել 

է 11 

սպորտային  

միջոցառում: 

 

Հանրակրթա

կան 

դպրոցների 

8-12-րդ 

դասարաննե

րի 

աշակերտնե

րի 

սպարտակի

ադա 
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սպորտային 

միջոցառում

ը չի 

իրականացվ

ել 

պարտադիր 

չլինելու 

պատճառովֈ   

5 Սոցիալական ապահովություն 

5.1 Աջակցության 

ծրագրեր 

Բնակչության 

սոցիալական 

պաշտպանվածությ

ան խնդիրներ 

իրականացնող 

հասարակական և 

բարեգործական 

կազմակերպություն

ների հետ 

նախատեսվում է 

իրականացնել 

տեղական 

նշանակության 

բարեգործական 

ծրագրեր: 

Վարչական շրջանի 

սոցիալապես 

անապահով 

բնակիչներին 

կտրվի 

պետպատվերի 

շրջանակներում 

բուժսպասարկում 

ստանալու 

հնարավորություն: 

Բարեգործական 

Սոցիալապես անապահով 70 բնակիչ ստացել է միջնորդագիր՝ 

պետպատվերի շրջանակներում բուժվելու  համար:  

1.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ 19/94-1 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր:    

Ընտանիքի Միջազգային օր:  

Ընտանիքի Միջազգային օրվա առթիվ վարչական շրջանում բնակվող 

սոցիալապես անապահով բազմազավակ 6 ընտանիքների տրամադրվել 

է կենցաղային տեխնիկա՝ 1սառնարան, 1լվացքի մեքենա, 2 

հեռուստացույց և 2 գազօջախ, տորթեր և ծաղկեփնջեր:  

 

2.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ 19/94-3 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր:    

Երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օր:  

Հունիսի 1-ինկատարվել  է այցելություն վարչական շրջանի 

սոցիալապես անապահով   40 ընտանիքների երեխաներին: 

Այցելության ընթացքում թվով 40 երեխաներին հատկացվել է տորթ, 

հյութեր, քաղցրավենիք և մարզակոշիկներ: 

3.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ 19/94-2 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և  կնքվել է 

պայմանագիր:    

 Օգոստոսի 20-ին վարչական շրջանում գործող բարեգործական 

ճաշարանում  կազմակերպվել է Խաղողօրհնեքի տոնին նվիրված 

միջոցառում տոնական ճաշկերույթի տեսքով: 

4.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ 19/94-2 

 

 

 

1.«Մարինե 

Կույումջյան 

Միհրանի» ԱՁ 

17.05.2019թ.   

 

 

 

 

 

2.«Արսեն Խնգոյան 

Վալերիկի» ԱՁ 

01.06.2019թ. 

 

 

 

 

 

 

3.«Պեցցո» ՍՊԸ 

27.05.2019թ.   

 

 

 

2019 

թվականին 

նախատեսվ

ած 

դրամական 

օգնություն չի 

տրամադրվե

լ վարչական 

շրջանի 

սոցիալապես 

անապահով 

բնակիչներին

՝   

գործընթացը 

կանոնակար

գված 

չլինելու 

պատճառով:  

 

 

 

«Կանանց 

միամսյակի 

առթիվ  

Արցախյան 

պատերազմի 
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ճաշարանի 

կազմակերպման 

ծրագիրը կկրի 

շարունակական 

բնույթ, այն 

իրականացվում է 

«Առաքելություն 

Հայաստան»  

հասարակական 

կազմակերպության 

հետ 

համագործակցությ

ամբ: 

Սոցիալական 

տարբեր խմբերի 

համար տոն և 

հիշատակի օրերին 

կկազմակերպվեն 

միջոցառումներ: 

Դրամական,պարեն

ային աջակցություն 

կցուցաբերվի 

սոցիալապես 

անապահով և 

բազմազավակ 

ընտանիքներին: 

Կհատկացվի նաև 

վառելափայտ:    

Ամանորի 

կապակցությամբ 

սննդի փաթեթներ 

կհատկացվեն 

առավել 

կարիքավոր 

ընտանիքներին: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ,  կնքվել է 

պայմանագիր:    

Հուլիսի 31-ին և  օգոստոսի 15-ին կազմակերպվել է էքսկուրսիաներ 

դեպի Սևան, վարչական շրջանի սոցիալապես անապահով 

ընտանիքների համար: 

5.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ 19/94-2 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և  կնքվել է 

պայմանագիր:    

 Հոկտեմբերի 1-ին վարչական շրջանում գործող բարեգործական 

ճաշարանում  կազմակերպվել է Տարեցների  տոնին նվիրված 

միջոցառում տոնական ճաշկերույթի տեսքով: 

6.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ 19/94-2 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ,  կնքվել է 

պայմանագիր:    

Հաշմանդամների միջազգային օրֈ Դեկտեմբերի 3-ին կազմակերպվել է 

միջոցառում վարչական շրջանի  հաշմանդամ երեխաներ ունեցող 

սոցիալապես անապահով 40 ընտանիքների համար: Միջոցառման 

ընթացքում եղել է հյուրասիրություն՝  քաղցրավենիք և բնական հյութեր, 

ինչպես նաև նվերների տրամադրումֈ 

7.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ 19/94-2 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ,  կնքվել է 

պայմանագիր:    

Դեկտեմբերի 23-ին վարչական շրջանում գործող բարեգործական 

ճաշարանում  կազմակերպվել է Ամանորին նվիրված միջոցառում 

տոնական ճաշկերույթի տեսքով տոնին համահունչ մշակութային 

մասով: 

8.ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-19/13 

Ամանորյա սննդի փաթեթներ է տրամադրվել վարչական շրջանի 

սոցիալապես անապահով 2630 ընտանիքիֈ 

4.«Պեցցո» ՍՊԸ 

27.05.2019թ.   

 

 

 

 

 

5.«Պեցցո» ՍՊԸ 

27.05.2019թ.   

 

 

 

6.«Պեցցո» ՍՊԸ 

27.05.2019թ.   

 

 

 

 

 

 

 

7.«Պեցցո» ՍՊԸ 

27.05.2019թ.   

 

 

 

 

8.«Ցիկլոիդ» ՍՊԸ 

12.09.2019թ. 

 

մասնակից 1-

ին և 2-րդ 

խմբի 

զինհաշմանդ

ամների 

ընտանիքներ

ի կանանց 

նվերների 

տրամադրու

մ» 

միջոցառման   

մրցույթը չի 

կայացել 

քանի որ, 

ներկայացվել 

է  1հայտ, 

հայտի 

առաջարկած 

գինը  բարձր 

է եղել 

նախահաշվ

ային գնից: 

 

«Սուրբ 

հարության 

տոն» 

միջոցառում

ը 

բարեգործակ

ան 

ճաշարանում 

չի կայացել:  

Մրցույթին 

մասնակցելո

ւ հայտ չի 
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Աջակցություն 

կցուցաբերվի նաև 

վարչական 

շրջանում 

վարձակալական 

հիմունքներով 

բնակվող սիրիահայ 

ընտանիքներին: 

երկայացվել:   

 

 

«Հաղթանակ

ի օր» 

միջոցառում

ը չի կայացել: 

Մրցույթին 

մասնակցելո

ւ հայտ չի 

ներկայացվել

: 

   

 

 

5.2 Համագործակցութ

յուն 

Կշարունակվի 

հասարակական 

կազմակերպություն

ների հետ  

համագործակցությո

ւնը, կիրականացվի 

սոցիալական 

բնույթի տարբեր 

ծրագրեր: 

Վարչական շրջանում գործող «Առաքելություն Հայաստանի» ԲՀԿ-ի 

բարեգործական ճաշարանի շահագործման,  բնականոն 

գործունեություն  ապահովման և կոմունալ վճարումների համար 

տրամադրվել է ֆինանսական աջակցություն:  

  

 

Ավան վարչական շրջան 

Հ/հ Ծրագրի, 

միջոցառումների 

և 

աշխատանքների  

անվանումը 

Նախատեսված 

աշխատանքների 

նկարագիր 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց Իրականացնող 

կազմակերպություն

, կատարման 

ժամկետ 

Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 

1 Տարածքային բարեկարգման աշխատանքներ 

1.1 Փողոցների Կիրականացվեն ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/21-2 «Ավրակշին» ՍՊԸ  
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ասֆալտ-բետոնե 

ծածկերի 

ընթացիկ 

վերանորոգում 

10.000քմ ընդհանուր 

մակերեսով 

մայթերի և 

փողոցների 

ասֆալտապատման 

աշխատանքներ: 

2019թ. ընթացքում 

նախատեսվում է 5 

նոր այգիների, 

խաղահրապարակն

երի և պուրակների 

կառուցում, 

կիրականացվի 

վնասված գույքի՝ 

նստարանների, 

աղբամանների, 

ցանկապատների, 

խաղային 

համալիրների 

վերանորոգում և 

ներկում: 

Կիրականացվեն 

500 գծմ 

եզրաքարերի, 300քմ 

գեղազարդ 

սալիկների նորերով 

փոխարինման 

աշխատանքներ: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

Իրականացվել է 9731,2քմ  ընդհանուր մակերեսով մայթերի և 

փողոցների ասֆալտ-բետոնե ծածկի վերանորոգման աշխատանքներ 

հետևյալ հասցեներում՝ Ա/Ա թա. 1-ին մկշ. 4շ., 5շ.,2/10շ., 3/7շ., 2/12շ. – 

722,7քմ, Ա/Ա թաղ. 2-րդ մկշ. 1/9շ., 1/10շ., 2/8շ.- 216,85  քմ,  Նարեկացի 

թաղ. 38շ., 39շ., 40շ., 41շ., 1ա շ., 1բ-ի դիմաց – 674,82 քմ, Քուչակ թաղ. 19-

20շենքերի  մոտ, 49շ.- 160,7 քմ,,  Խուդյակով փող.-Աճառյան 

փող.,փոսային նորոգում-50.83 քմ, Ալմա-Աթա փող. թիվ 52 

մանկապարտեզի դիմաց -54.5քմ, Խուդյակով փող., 188/1  -  68քմ, թիվ 

170 դպրոցի դիմաց -69,5 քմ, Խուդյակով փող.-6-րդ փող -75.5 քմ, 

Աճառյան նրբ., 17շ. դիմաց - 37.2քմ, Աճառյան 1նրբ., հոգեբուժական 

հիվանդանոցի բակային հատված -670քմ, Սայաթ-Նովա թաղ., 1/1,1/2, 

1/3, 1/4,1/5,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 8/2 շենքերի բակ-432 քմ, Հ.Հովհաննիսյան 

թաղ., 24/1, 24/3, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 28, 29 և Իսահակյան թաղ. 1/1, 1/2, 

2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 5, 45 շենքերի բակ-774քմ, Չարենց թաղ. 9, 10, 

11, 13, 15, 16, 17 շենքերի բակ – 663քմ,Ա/Ա թաղ. 1մկշ., 1/10շ.,2/10շ.  և 

Ա/Ա թաղ. 2մկշ., 1/11շ.,2/8  շենքերի    բակ –164,8քմ, Չարենց թաղ. 17շ.-

ից մինչև Չարենց թաղ. 9շ. բակ-64,20քմ, Աճառյան 1-ին նրբ. -367,3քմ, 

Թումանյան թաղ. 52 մանկ. , 6/1,6/2,6/3, 7/2,8,13/1,  13,2, 13/3շ.  - 

676,25քմ, Թումանյան թաղ. 9շ.,10շ.,11շ.,12/1շ., 12/2շ., 46շ. – 986,85 ,  

Բրյուսով թաղ. 62շ.- 70քմ., Քուրակ թաղ. 48շ.-43քմ., Թումանյան թաղ. 

9շ., 12/1շ., 46շ., ֆուտբոլի խաղադաշտի շրջակայքի և Բրյուսով թաղ. 

70շ. բակ  -- 193,8 քմ, Աճառյան փող. 18շ.,20շ.,22շ.,24շ. բակ և 104 դպրոցի 

շրջակայք-758,2քմ, Աճառյան փող. Նարկոլոգիական հարապետական 

կենտրոնի շրջակայք – 344 քմ., Բաբաջանյան փող. 38շ. և 39շ. բակ – 

386,20 քմ, Դուրյան թաղ. 28շ.,  29շ., 31շ.,36շ., 37շ., 42շ.,43շ., 50շ. և 54 

մանկ. բակ – 643քմ., Խուդյակով փող. 6-րդ փող. 51 մանկ. բակ – 156 քմ.,  

Ա/Ա  թաղ. 1մկշ., 56 մանկ. – 208քմ:  

Կատարվել է 268,8քմ մակերեսով համադրման, կառուցվել է 

ճանապարհի արհեստական անհարթություններ հետևյալ 

հասցեներում՝ Խուդյակով փող. 69շ.-ի դիմաց, Խուդյակով փող.-6-րդ 

փող. Խաչմերուկ, Աճառյան փող., 1 նրբ., Ալմա-Աթա փող. թիվ 52 

մանկապարտեզի դիմաց 

22.05.19թ.-01.11.19թ. 

1.2 Եզրաքարերի  Բակային տարածքների բարեկարգման ծրագրի շրջանակներում  2019 
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վերանորոգում իրականացվել է 140 գծմ եզրաքարերի վերանորոգման աշխատանքներ 

Թումանյան թաղ. 9, 10, 46 շենքերի բակերում: 

թվականի 

բյուջեով 500 

գծմ 

եզրաքարերի  

վերանորոգմ

ան 

աշխատանք

ները չեն 

հաստատվել:  

1.3 Բակային 

տարածքների 

բարեկարգում 

 ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/49 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

Իրականացվել են բակային տարածքների բարեկարգման 

աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում`Թումանյան թաղ. 9շ.,10շ., 46շ .-

նոր այգու կառուցում, Դուրյան թաղ.  38շ.-պուրակի կառուցում, Ա/Ա 

թաղ. 1մկշ. 3/3շ.-պուրակի կառուցում, Ծ.Աղբյուր փող. 55/17շ.-

խաղահրապ. վերկառուցում, Ծ.Աղբյուր փող. 55/8շ., 55/11շ. - 

խաղահրապ. վերկառ., Բրյուսով թաղ. 69շ.-խաղահրապ. 

վերկառուցում, 

Իրականացվել են 300քմ գեղազարդ սալիկների նորերով փոխարինման 

աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում. Դուրյան թաղ. 38շ., Բրյուսով 

թաղ., 69շ-ի դիմաց, Ծ.Աղբյուր փող. 55/17շ, 55/8շ. – դիմաց, Թումանյան 

թաղ. 9, 10, 46 շենքերի դիմաց 

«Յանգ Ինվեստ» 

ՍՊԸ 

20.06.19թ.-31.10.19թ. 

 

1.4 Այլ 

աշխատանքներ 

Կիրականացվի 

հենապատի  

կառուցման 

աշխատանքներ 

Իրականացվել են 57 քմ  հենապատի կառուցման աշխատանքներ   Ա/Ա 

թաղ., 1մկշ., 2/7շ. հասցեում: 

  

2 Կանաչ տարածքների ընդլայնում, պահպանում և ոռոգում 

2.1 Կանաչ 

տարածքների  

պահպանում և 

խնամք 

2019թ. ընթացքում 

նախատեսվում է 

խիտ բնակեցված 

թաղամասերում 

բարեկարգել 

բակային 

այգիները, 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/2-6 

Իրականացվել է 181458քմ անցուղիների, հրապարակների, 

աստիճանավանդակների մաքրում ձեռքի ավելով և պատահական 

աղբի հավաքում, 146190 քմ կոմբինացված սիզամարգերի հնձման և 

հավաքման աշխատանքներ,132516քմ մինչև 40մ երկարությամբ ռետինե 

խողովակով ոռոգում, 2750հատ ծառերի կրապատման աշխատանքներ, 

5940քմ զբոսայգիների ճանապարհների հրապարակների անցուղիների 

«Ավան-

Կանաչապատում» 

ՓԲԸ 

11.02.19թ.-25.12.19թ. 
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վարչական շրջանի 

բոլոր 

թաղամասերում և 

փողոցների 

հարակից 

տարածքներում 

ընդարձակել կանաչ 

տարածքները, 

տեղադրել 

մանկական խաղեր 

և նստարաններ, 

իրականացնել 

ծառատունկ, թփերի 

տնկում, ծառերի 

երիտասարդացում, 

ծառերի և թփերի 

բուժում 

մաքրում ձյունից: 

2.2 Ծաղկային 

տարածքների 

ստեղծում և 

խնամք 

 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/2-6 

Կատարվել են բահափորման աշխատանքներ և տնկվել 15140հատ 

ծաղկասածիլներ, 17000քմ ծաղիկների քաղհան, 13597քմ ծաղիկների 

սնուցում, 721250քմ սիզամարգերի և ծաղկային տարածությունների 

ոռոգում, 3870հատ վարդերի թփերի էտ, 4500քմ վարդերի թփերի 

միջշարքային տարածությունների փորում, 3870 հատ վարդերի թփերի 

քաղհան, 18000քմ սնուցում, 2500հատ վարդերի թփերի բուկլից, 5000քմ, 

չորացած ծաղիկների ցողունների հավաքում և ծաղկանոցից 

դուրսհանում: 

  

2.3 Ծառատունկ  ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/2-6 

Իրականացվել է 660 հատ ծառերի և թփերի տնկում: Կատարվել են նաև 

ծառերի և թփերի բուժում/ սրսկում/ թունաքիմիկատներովֈ 

«Ավան-

Կանաչապատում» 

ՓԲԸ 

11.02.19թ.-25.12.19թ. 

 

2.4 Չոր ծառերի 

հատում և 

երիտասարդացու

մ, ծառերի խոր էտ  

 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/2-6 

Իրականացվել է 385 հատ ծառերի երիտասարդացման և խորը էտման 

աշխատանքներմ ինչև 30սմ և 30սմ-ից ավելի բնի հաստությամբ, որից 7- 

ը չոր և վթարային և չորուկների և կոճղաշիվերի հատման 

աշխատանքներ՝ 5904 ճյուղֈ 

«Ավան-

Կանաչապատում» 

ՓԲԸ 

11.02.19թ.-25.12.19թ. 
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2.5 Այլ 

աշխատանքներ 

 

 

Կիրականացվեն 

հուշարձանների 

պահպնման և 

ոռոգման ցանցի  

վերանորոգման 

աշխատանքներ: 

Իրականացվել է 10 հուշարձանների և հարակից տարածքների 

պահպանում և խնամք /13400 քմ/:     Ամռան ընթացքում կատարվել է 

լվացում, իսկ ձմռան ընթացքում՝ տարածքի մաքրում ձնից:  

Իրականացվել է 150 գծմ ոռոգման ցանցի ընթացիկ վերանորոգման 

աշխատանք: 

  

3 Բնակարանային ֆոնդի շահագործում 

3.1 Հարթ տանիքների 

նորոգում 

/իզոգամ/ 

Հարթ տանիքների 

վերանորոգման 

աշխատանքներ 

կիրականացվեն՝ 

ընդհանուր 16.000քմ 

մակերեսով և թեք 

տանիք ունեցող 

բազմաբնակարան 

բնակելի 2 շենքերի 

տանիքների 

վերանորոգման 

աշխատանքներ՝ 

1500 քմ մակերեսով: 

Կիրականացվի 40 

մուտքերի և 10 

վերելակների 

վերանորոգման 

աշխատանքներ: 

 

1. ԵՔ-ՎՄԱՇՁԲ-19/18-2 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր:  

2019 թվականի ընթացքում իրականացվել է 6052,65քմ հարթ տանիքի 

վերանորոգման աշխատանքներ, որից 3025,63քմ մեկշերտ և 3027,02քմ 

երկշերտ: 

4596,23 քմ հարթ տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ են 

իրականացվել հետևյալ հասցեներում՝ Խուդյակով փող. 68շ.-142,7 քմ, 

Հ.Հովհաննիսյան թաղ. 24/1շ.-330,1 քմ, Հ.Հովհաննիսյան թաղ. 24/3շ.- 

119,7 քմ,  Սայաթ-Նովա թաղ. 8շ.- 111,16 քմ,  Իսահակյան թաղ. 1/3շ.- 

65,19 քմ, Իսահակյան թաղ. 2/2շ.- 37,3 քմ, Իսահակյան թաղ. 1/2շ.- 160,77 

քմ, , Դ.Վարուժան թաղ. 4շ.-77,75 քմ, Քուչակ թաղ. 15շ.-138 քմ,  Քուչակ 

թաղ. 48շ.- 56,4 քմ,  Քուչակ թաղ. 23շ. – 247 քմ, Նարեկացի թաղ. 43շ.-90,7 

քմ, Նարեկացի թաղ. 42շ.-86,6քմ, Նարեկացի թաղ. 39շ.-103 քմ, 

Թումանյան թաղ. 6/1շ.-151,5 քմ, .Թումանյան թաղ. 7/1շ.- 109,8 քմ, 

Դուրյան թաղ. 32շ. – 25,9 քմ, Չարենց թաղ. 9շ.- 70 քմ, Չարենց թաղ. 13շ.-

27 քմ, Ա/Ա թաղ. 1մկշ.  2շ. -42,81 քմ, Ա/Ա թաղ. 1մկշ., 1/8շ.-243,7 քմ, Ա/Ա 

թաղ. 1մկշ. 1/7շ.-212,86 քմ, Ա/Ա թաղ., 1մկշ., 1/10շ.- 191,5 քմ,  Ա/Ա թաղ. 

1մկշ. 3/8շ.- 39,4 քմ, , Ա/Ա թաղ. 1մկշ. 2/14շ.- 466,3 քմ, Ա/Ա թաղ. 1մկշ. 

4/1շ.- 184 քմ,  Ա/Ա թաղ. 1մկշ. 1/9շ.- 48քմ, Ա/Ա թաղ. 1մկշ. 2/12շ.- 119,05 

քմ, Ա/Ա թաղ. 2մկշ. 1/12շ.-22,9 քմ, Ա/Ա թաղ. 2մկշ. 2/5շ.-115 քմ, Ա/Ա 

թաղ. 2մկշ., 1/10շ.- 229,2 քմ, , Ա/Ա թաղ. 2մկշ. 2/7շ.-205,5 քմ, Ա/Ա թաղ. 

2մկշ. 1/13շ.-42,6 քմ,Ա/Ա թաղ. 2մկշ. 1/9շ. -108քմ, Ա/Ա թաղ. 2մկշ. 3/3շ.-

54,5 քմ, Աճառյան փող. 44շ.- 19,48 քմ,Աճառյան փող. 18շ.- 63,83 քմ, 

Աճառյան փող. 20շ.-34,33 քմ, Աճառյան փող. 22շ.- 29,7 քմ: 

2. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ  -19/90 

 1456.42 քմ հարթ տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ են 

իրականացվել հետևյալ հասցեներում՝ Քուչակ թաղ. 48շ.–128,16 քմ, 

1. «Արտշին 1» ՍՊԸ 

03.05.19թ.-30.08.19թ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

թվականի 

բյուջեով 

16.000 քմ 

մակերեսով 

հարթ 

տանիքների 

վերանորոգմ

ան 

աշխատանք

ների 

փոխարեն 

հաստատվել 

է 5495 քմ 

մակերեսով 

հարթ 

տանիքների 

վերանորոգո

ւմ՝ որից 

2365քմ-ը՝ 

մեկշերտ, 

3130-ը՝ 

երկշերտ:  



Երևանի զարգացման 2019 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ 

207 
 

Թումանյան թաղ. 13/2շ.–273,88 քմ, Իսահակյան թաղ. 2/3շ.–198.24 քմ, 

Ա/Ա թաղ. 2մկշ. 1/18շ.–86.72քմ, Սայաթ-Նովա թաղ. 1/2շ. 84,58 քմ, Ա/Ա 

թաղ. 2մկշ. 2/5շ. – 72,6 քմ, Ա/Ա թաղ., 1մկշ., 2/14շ. – 187,13քմ, Չարենց 

թաղ. 15շ. – 132,9քմ, Իսահակայն թաղ. 1/1շ. – 173,53քմ, Հովհաննիսյան 

թաղ. 26/2շ. – 118,68քմ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Հարությունյան 

Շին» ՍՊԸ 

23.09.19թ.-31.10.19թ. 

3.2 Թեք տանիքների 

նորոգում 

/ազբոհերձաքար/ 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/58 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

Իրականացվել են 1660 քմ թեք տանիքների վերանորոգման 

աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝ Աճառյան փող. 26շենք -740 քմ, 

Ռուբինյանց փող., 27/4շենք- 920 քմ: 

«ԴԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ 

16.07.19թ.-30.09.19 
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3.3 Վերելակների 

հիմնանորոգում 

1.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/6 

2.ԵՔ- ԳՀԱՊՁԲ-19/92 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

Իրականացվել են վերելակների սարքավորումների ձեռքբերման 

հետևյալ աշխատանքները՝ 

1.Հիմնական ճոպան-12մմ, 420 գծմ 

2.Հիմնական ճոպան-10,5մմ, 696 գծմ 

3.Արագության սահմանափակման ճոպան՝ 7,8մմ, 542 գծմ 

4.Արագության սահմանափակման ճոպան՝ 8,3մմ, 300 գծմ 

5.Կախովի մալուխ (18x 1,0 )գծմ, 208 գծմ 

6.Հակակշռի զսպանակ -41հատ 

7. Փոխանցման տուփ РЧЛ-160 -3 հատ 

8.Դռան փոխանցման տուփ-8 հատ 

9.Տանող անիվ 770-3 հատ 

10.Արագության սահմանփակիչ-1 հատ 

11.Ալյումինե անկյունակ 20x20x240-612 հատ 

12.Նրբատախտակ ОСБ  122x244x9-156 հատ 

13.Վանիլային հատակ /սոսնձով/-312 հատ 

1.«ՎԱՎՈՒՇ» ՍՊԸ 

28.02.19-30.06.2019 

2. «ՕՊՇԻՆ» ՍՊԸ 

30.06.19թ. -

25.12.19թ. 

2019թ. 

բյուջեով 10 

վերելակների 

վերանորոգմ

ան 

աշխատանք

ները չեն 

հաստատվել: 

Բյուջեով 

հաստատվել 

է 

իրականացն

ել 

վերելակների 

վերանորոգմ

ան համար 

սարքավորու

մների 

ձեռքբերում: 

 

3.4 Մուտքերի 

վերանորոգում 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/19-2 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

Իրականացվել է 27 շենքերի 40 մուտքերի վերանորոգման 

աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝ Իսահակյան թաղ.3/1շ.-1 

մուտք, Թումանյան թաղ.,6/3շ.-1 մուտք, Նարեկացի թաղ.,39-2 մուտք, 

Նարեկացի թաղ.,40-2 մուտքՆարեկացի թաղ.,54-2 մուտք, Ավան-Առինջ 

2մկշ.,1/8շ.,-1 մուտք, Ավան-Առինջ 2մկշ.,3/3շ.,-3 մուտքԻսահակյան 

թաղ.4շ.-1 մուտք, Իսահակյան թաղ. 5շ.-1 մուտք, Թումանյան 

թաղ.,13/2շ.-1 մուտք, Թումանյան թաղ. 13/3շ.-1 մուտք, Ա/Ա թաղ., 

1մկշ.1/10շ.-1մուտք, Ա/Ա թաղ., 1մկշ., 1/1շ.- 1 մուտք, Ա/Ա թաղ., 2մկշ., 

2/7շ.-3 մուտք,Բրյուսով թաղ., 71շ.-1 մուտք, Նարեկացի թաղ. 41շ.-2 

մուտք, Ա/Ա թաղ. 1մկշ. 1/8շ. – 1 մուտք,Աճառյան փող. 20/3շ.- 2 

մուտք,Նարեկացի թաղ. 38շ. – 2 մուտք, Նարեկացի թաղ. -32շ. -1 մուտք, 

Աճառյան փող. 6շ. – 1 մուտք, Աճառյան փող. 10շ. -1 մուտք, Աճառյան 

«Դավիթշին» ՍՊԸ 

29.04.19թ.-30.09.19թ. 
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փող.12շ. – 1 մուտք, Աճառյան փող. 14շ. – 1 մուտք, Աճառյան փող. 15շ. -

2 մուտք, Բաբաջանյան փող. 3շ. -1 մուտք, Աճառյան փող. 16շ. – 3 

մուտք: 

4 Կրթություն, մշակույթ և սպորտ 

4.1 Կրթություն Մանկապարտեզնե

րում՝ սննդի որակի 

և 

ուսումնադաստիար

ակչական 

աշխատանքների 

պատշաճ ընթացքն 

ապահովելու 

ուղղությամբ 

կշարունակվի 

հսկողությունը: 

Իրականացվել է հսկողություն մանկապարտեզներում՝ սննդի որակի և 

ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների պատշաճ  ընթացքն 

ապահովելու ուղղությամբ: 

  

4.2 Մշակույթ Վարչական շրջանի 

կրթօջախներում, 

մշակույթի 

կենտրոններում, 

այգիներում 

կանցկացվեն 

պետական 

տոներին և 

հիշատակի օրերին 

նվիրված 

մշակութային 

զանգվածային 

միջոցառումներ, 

ֆլեշմոբեր, 

հանդիպումներ, 

այցելություններ և 

տարաբնույթ այլ 

մշակույթին և 

արվեստին 

հաղորդակցվելու 

ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-19/18-3 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

Հունվարի 28-ին Գ.Բուդաղյանի անվան արվեստի դպրոցում տեղի է 

ունեցել ՀՀ բանակի օրվան նվիրված միջոցառում: 

Փետրվարի 13-ին Ավան վարչական շրջանի Սուրբ Աստվածածին 

եկեղեցում նշվել է Տեառնընդառաջին նվիրված տոնակատարությունը:  

Փետրվարի  25-ին Ավան վարչական շրջանի թվով  7 

մանկապարտեզում նշվել  է  Բուն Բարեկենդանի տոնը:  

Մարտի 21-ին  Ավանի Մշակույթի տանը տեղի  է  ունեցել պոեզիայի 

միջազգային օրվան և Թումանյանի 150-ամյակին նվիրված միջոցառում: 

Մարտի 23-ին Ավանի թվով 40 երիտասարդ մասնակցել է քայլերթին՝ 

Սուրբ Սարգիս եկեղեցուց դեպի Սիրահարների այգի: 

Ս/Թ ապրիլի 19-ին կազմակերպվել է տոնական միջոցառում՝ նվիրված 

ՀՀ ոստիկանության 101-ամյակինֈ 

Ապրիլի 21-ին Սուրբ Զատկի տոնը մեծ հանդիսավորությամբ նշվել է 

ըստ ավանդական ծիսակարգի: 

Վարչական շրջանի սաները մասնակցել են քաղաքացու օրվա առթիվ 

միջոցառմանը: 

Ապրիլի 29-ին Ավանի մշակույթի տանը տեղի է ունեցել միջոցառում՝ 

«ԼՈՌԵ ՀՈԼԴԻՆԳ»  

ՍՊԸ   

25.01.19թ.-25.12.19թ. 
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մատչելիությանը 

նպաստող ծրագրեր: 

նվիրված պարի միջազգային օրվան:  

Վարչական շրջանում ջազի միջազգային օրը նշվել է Գ. Բուդաղյանի 

անվան արվեստի դպրոցում:  

Մայիսի 9-ին՝ այցելություն Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի, Հայրենական 

մեծ պատերազմի զոհերի հուշահամալիր: 

Մայիսի 22-ին վարչական շրջանի ղեկավարի անունից 

խորհրդանշական զանգեր են հանձնվել դպրոցների 

շրջանավարտներին:  

Հունիսի 1-ի կապակցությամբ Հայաստանի ազգային օլիմպիական 

կոմիտեի կողմից կազմակերպված «Մանուկների օրը ՀԱՕԿ-ի 

աչքերով» միջոցառմանը մասնակցել է վարչական շրջանի 50 

աշակերտ: 

Երեխաների իրավունքերի պաշտպանության միջազգային օրվա առթիվ 

Թումանյան թաղամասի զբոսայգում կազմակերպվել է մանկական 

միջոցառումֈ  

Հուլիսի 5-ին, ՀՀ Սահմանադրության օրվա առթիվ կազմակերպված 

քայլերթ: 

Վարդավառին նվիրված տոնախմբություն, ինչպես նաև երթ՝ 

Սբ.Սարգիս եկեղեցուց դեպի մանկական զբոսայգի: 

Հուլիսի  16-ին վարչական շրջանի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում 

մատուցվել է Պայծառակերպության տոնին նվիրված Սուրբ Պատարագ, 

իսկ թաղամասերի այգիներում՝ տոնին համահունչ ջրախաղեր: 

Oգոստոսի 18-ին վարչական շրջանի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում, 

ըստ ավանդական ծիսակարգի՝ նշվել է Աստվածածնի Վերափոխման 

տոնը՝ Խաղողօրհնեքը:  

Սեպտեմբերի 1-ին վարչական շրջանի հանրակրթական դպրոցներում 

տեղի է ունեցել տոնական միջոցառումներ: 

Սեպտեմբերի 21-ին վարչական շրջանի մանկապարտեզներում տեղի է 

ունեցել միջոցառումներ՝ նվիրված Անկախության օրվան: 

Հոկտեմբերի 5-ին տեղի  է ունեցել տոնական հյուրասիրություն, 

վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից պատվոգրերի հանձնում ` 

նվիրված Ուսուցչի  օրվան:  

Հոկտեմբերի 19-ին վարչական շրջանի շենքի հարակից տարածքում   

<<Էրեբունի Երևան 2801>> տոնական միջոցառումների շրջանակներում 

կազմակերպվել է տոնը խորհրդանշող մեծ ցուցահանդես, ոիրն 
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հաջորդել է գեղեցիկ համերգային ծրագիրը:  

Նոյեմբերի  11-ին վարչական շրջանի Թումանյան թաղամասում 

կայացել է նոր այգու բացման հանդիսավոր արարողություն: 

Նոյեմբերի 29-ին վարչական շրջանի Գ.Բուդաղյանի անվան արվեստի 

դպրոցում կազմակերպվել է հոբելյանական երեկո՝ նվիրված Կոմիտաս 

Վարդապետի 150-ամյակին: 

Դեկտեմբերի 23-24-25-27-ին Ավան վարչական շրջանի թվով 7 

մանկապարտեզներում տեղի են ունեցել ամանորյա   տոնական 

միջոցառումներ հեքիաթի հերոսների և Ձմեռ պապի մասնակցությամբ, 

երեխաները ստացել են  նվերներ: 

Դեկտեմբերի   26-ին  Ավան վարչական շրջանի Գ.Բուդաղյանի անվան 

արվեստի  դպրոցում  կազմակերպվել է հոբելյանական երեկո` 

նվիրված Ռոբերտ Ամիրխանյանի  80-ամյակին: 

Դեկտեմբերի 27-ին, 28-ին  Ավան վարչական շրջանի  «Ընտանիքի 

այգում», Խուդյակով  փողոցի կենտրոնական պուրակում  տեղի են 

ունեցել ամանորյա տոնական միջոցառումներ `Ձմեռ պապի, սիրված 

մուլտհերոսների մասնակցությամբ: 

4.3 Սպորտ Առողջ 

ապրելակերպը 

խթանմանելու 

նպատակով 

կկազմակերպվեն 

մարզական   

միջոցառումներ,   

սպորտլանդիաներ, 

մրցումներ: 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/54 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

Հունվարի  8–16–ը  ՀՀ Շախմատի ակադեմիայում անցկացվել է 

Անդրանիկ Մարգարյանի 9–րդ հուշամրցաշարը: 

Հունվարի 24-ից փետրվարի 1 –ը «Երևանի Արաբկիրի  շախմատի 

մանկապատանեկան մարզադպրոց»-ում անցկացվել է Երևանի 89-րդ 

տղամարդկանց առաջնության   1/4 եզրափակիչ մրցաշարը: 

Հունվարի 24–ից փետրվարի 2–ը Տ. Պետրոսյանի անվան շախմատի 

կենտրոնական տանը անցկացվել է Երևանի 2019թ. պատանիների 

մինչև 10 և 12 տ. Առաջնության 1/2 եզրափակիչ մրցաշարը:  

Հունվարի 30-ին Հայոց բանակի կազմավորման 27-ամյակին նվիրված 

Ավան վարչական շրջանի հ.180 հիմնական դպրոցում տեղի է ունեցել 

հանրակրթական դպրոցների և Ֆինանսատնտեսագիտական քոլեջի 

աշակերտների միջև հրաձգության առաջնություն: 

Փետրվարի 4-12-ը «Երևանի Ավանի շախմատի մանկապատանեկան 

մարզադպրոց» ՀՈԱԿ –ում կայացել է 4-րդ կարգի որակավորման 

մրցաշարը:  

«ԼՈՌԵ ՀՈԼԴԻՆԳ»  

ՍՊԸ   

22.04.19թ. 05.10.19թ. 
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Փետրվարի 15-23-ը Երևանի շախմատի ակադեմիայում կայացել է  

Երևանի 2019թ.-ի շախմատի պատանեկան առաջնությունը:   

Մարտի 23-31-ը Երևանի շախմատի ակադեմիայում կայացել է 

Հայաստանի պատանիների և աղջիկների առաջնության 

կիսաեզրափակիչ մրցաշարը: 

Մարտի 26-ին Ավան վարչական շրջանի թ. 171 հիմնական դպրոցում 

տեղի է ունեցել հնգամարտի «Վազք-լազերային հրաձգություն» 

(LazerRun) դպրոցականների քաղաքային առաջնության ընտրական 

փուլը: 

Ավան վարչական շրջանում մեկնարկել են.  հանրակրթական 

դպրոցների 1-3-րդ և 4-7-րդ դասարանի աշակերտների 

սպորտլանդիան, 4-րդ ուսումնամարզական խաղերը Ազգային ժողովի 

գավաթի խաղերը ՝1-3-րդ և 4-6-րդ դասարանի աշակերտների  

մասնակցությամբ: 

Մարզադպրոցի   բասկետբոլի   սաները շարունակում  են  մասնակցել   

ՀՀ  պատանիների բասկետբոլի  կանոնավոր  առաջնությանը:   

Մարզադպրոցի  վոլեյբոլի   սաները  մասնակցել   են ձմեռային  

վոլեյբոլի   2019 թ.- ի  տղամարդկանց և  կանանց     միջազգային     

առաջնությանը, «Սերգեյ Արակչյանի անվան» 2019թ. վոլեյբոլի 

պատանեկան  առաջնությանը, ՀՀ  աղջիկների և տղաների վոլեյբոլի 

2019թ. առաջնությանը: 

Մարզադպրոցի   ֆուտբոլի   սաները    անցկացրել   են  ընկերական  

հանդիպում «Քասախ»,   «Զովունի»      ֆուտբոլային   ակումբների,   

Հրազդան    քաղաքի   ֆուտբոլի «Աղբյուրակ» թիմի  հետ: 

Ավանի մարզադպրոցում անցկացվել է հանրակրթական դպրոցների 1-

3-րդ և 4-7-րդ դասարանների աշակերտների միջև անցկացված 

Սպորտլանդիայի շրջանակներում հաղթող թիմերի պարգևատրման 

արարողությունը 

Մայիսի 5-ին տեղի է ունեցել վազք-լազերային հրաձգության 2019 

թվականի պատանիների քաղաքային առաջնությունը: 

Մայիսի 6-ին վարչական շրջանի հանրակրթական դպրոցների 11-րդ 

դասարանի աշակերտները Նուբարաշենի զորային հրաձգարանում 

դաշտային պարապմունքների շրջանակներում հրաձգային 

վարժանքներ են կատարել: 

Հունիսի 1-ի` Մանկական զբոսայգում Երևանի քաղաքապետարանի 
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կողմից կազմակերպվել են մարզահամերգային տոնահանդես: 

Անցկացվել է «Առողջ սերունդ` պաշտպանված հայրենիք» 2019թ. 

համաքաղաքային բակային ավանդական փառատոնի շրջանային 

փուլը: 

Մասնակցություն «Առողջ սերունդ` պաշտպանված հայրենիք» 2019թ. 

համաքաղաքային բակային ավանդական փառատոնին: 

Վարչական շրջանի դպրոցներում անցկացվել է նախազորակոչային և 

զորակոչային տարիքի երիտասարդության հանրապետական խաղերի 

ռազմամարզական  դպրոցական փուլը: 

Անցկացվել է ՀՀ նախագահի մրցանակի համար «Լավագույն 

մարզական ընտանիք» ամենամյա մրցույթը: 

Հոկտեմբերի 19-ին «Էրեբունի Երևան 2801» միջոցառումների ծրագրի 

շրջանակներում  վարչական շրջանի մարզադպրոցների երեխաները 

մասնակցել են վարչական շենքի հարակից տարածքում 

կազմակերպված  տոնակատարության ցուցադրական 

ելույթներին:Վարչական շրջանի թիմը մասնակցել է 

նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդության 

հանրապետական ռազմամարզական խաղերի քաղաքային փուլին: 

 

5 Սոցիալական ապահովություն 

5.1 Աջակցության 

ծրագրեր 

Տարաբնույթ 

աջակցություններ 

կցուցաբերվեն   

Հայրենական 

պատերազմի  

վետերաններին, 

միայնակ 

տարեցներին, 

զոհված և վիրավոր 

ազատամարտիկնե

րի ընտանիքներին, 

բազմազավակ 

անապահով 

ընտանիքներին, 

ինչպես նաև 

Հունվարի 14-ին հին Նոր տարվա կապակցությամբ քաղցրավենիքի 

փաթեթներ են տրվել «Առաքելություն Հայաստան» բարեգործական 

ճաշարանի շահառուներին:  

Հունվարի 25-ին ՀՀ Բանակի օրվա կապակցությամբ N զորամասի 

անձնակազմը Ավան վարչական շրջանի աշխատակազմի հետ միասին 

կազմակերպել են մատաղի հյուրասիրություն «Առաքելություն 

Հայաստան» բարեգործական ճաշարանի շահառուների, թիվ 6 և 16 

հատուկ դպրոցների աշակերտների համար: 

Հունվարի 29-ին Գ.Բուդաղյանի անվան արվեստի դպրոցում տեղի է 

ունեցել միջոցառում` նվիրված Հայոց բանակի կազմավորման 27 

ամյակին:Զոհված ազատամարտիկների ծնողները ստացել են նվերներ: 

Կանանց  միամսյակի կապակցությամբ թիվ 12 պոլիկլինիկայի 

«Մայության դպրոցում» կազմակերպել է  հանդիպում ապագա 25 

մայրերի հետ: Տրվել են նվերներ 

Ապրիլի 8-ին իրականացվել է այցելություն  ապրիլյան քառօրյա 
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սոցիալապես 

անապահով այլ 

կարիքավոր 

խմբերին: 

Աջակցություն  

կցուցաբերվի 

սիրիահայ   

ընտանիքներին: 

Սոցիալական 

տարբեր խմբերի 

համար   

կկազմակերպվեն 

միջոցառումներ՝  

նվիրված տոն և 

հիշատակի օրերին: 

Պոլիկլինիկաների 

հետ համատեղ, 

սոցիալապես 

անապահով 

ընտանիքների 

համար 

կկազմակերպվեն 

անվճար 

բուժզննություններ, 

խորհրդատվություն

ներ և  

դժվարամատչելի 

հետազոտություննե

ր, կտրամադրվեն 

միջնորդագրեր՝պե

տպատվերի 

շրջանակներում 

բուժօգնություն 

ստանալու 

նպատակով: 

պատերազմի մասնակիցներին: Հերոսների մայրերը վ/շ ղեկավաի 

կողմից ստացել են ծաղիկներ և նվերներ: 

Մայիսի 9-ի կապակցությամբ կազմակերպվել է հանդիպում 

Հայրենական Պատերազմի վետերանների հետ:  ՀՊ վետերանները 

վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից ստացել են նվերներ: 

Ընտանիքի օրվա կապակցությամբ իրականացվել է այցելություն 

սոցիալապես անապահով և բազմազավակ թվով 5 ընտանիքների, 

տրամադրվել է հագուստի և սննդի փաթեթներ: 

Վարչական շրջանի ՀՀ սահմանամերձ շրջաններում և ԼՂՀ–ում 

ծառայող ժամկետային զինծառայողների ծնողների այցելությունը 

զորամասեր կազմակերպելու հերթական ակցիայի շրջանակներում 

Ավան վարչական շրջանից թվով 32 ծնողներ մեկնել են տեսակցության: 

Կազմակերպվել է էքսկուրսիա տնային սպասարկման 25 շահառուների 

համար Հայաստանի Հանրապետության պատմամշակութային վայրեր՝ 

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, Սրբ. Հռիփսիմե, Սրբ. Գայանե 

եկեղեցիներ:  

Ծաղկաձորի «ԼԱՎԱ Աղբյուր» ճամբարում  կազմակերպվել  է    

սոցիալական   ռիսկի   խմբի   85 դպրոցահասակ    երեխաների   

ամառային  հանգիստը:  

Կազմակերպվել է Ավանի ցերեկային կենտրոնի 24 շահառուների 

հերթական շրջագայությունը դեպի Բյուրական, Բերդաքաղաք Ամբերդ 

և Արագածի գագաթ՝ Քարե Լիճֈ 

Հոկտեմբերի 1-ին՝ տարեցների օրվա կապացությամբ «Առաքելություն 

Հայաստան» ԲՀԿ-ի  ճաշարանի 150 շահառուների համար 

կազմակերպվել է մատաղի, քաղցրավենիքի հյուրասիրություն: 

Սոցիալապես անապահով, բազմազավակ  10 ընտանիքի տրվել է 

հագուստ, կոշիկ: 

Վառելափայտ  է տրամադրվել  սոցիալապես      անապահով    և 

հաշմանդամություն  ունեցող 15 ընտանիքի: 

Պետպատվերի շրջանակներում  կատարվել  է 52 բնակչի  

վիրահատություն և բուժում`ռիսկի խմբի  ընտանիքներից:              

Ամանորի կապակցությամբ սննդի փաթեթ է տրամադրվել սոցիալապես 

անապահով 1116 ընտանիքի, որից 13-ը՝ սիրիահայ: 
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Ամանորի և Սուրբ 

Ծննդյան տոնի 

կապակցությամբ 

սոցիալապես 

անապահով 

ընտանիքներին 

կտրամադրվեն 

նվեր-փաթեթներ: 

Սոցիալապես 

անապահով 

ընտանիքների 

երեխաներին 

կտրամադրվեն 

դպրոցական 

պայուսակներ` 

համալրված 

գրենական 

պիտույքներով, 

կկազմակերպվի  

դպրոցահասակ 

երեխաների 

ամառային 

հանգիստը 

ճամբարներում:  

5.2 Համագործակցութ

յուն 

Կշարունակվի 

հասարակական 

կազմակերպություն

ների հետ 

համագործակցությո

ւնը, 

    կիրականացվեն 

սոցիալական 

բնույթի տարբեր 

ծրագրեր: 

Շարունակվում են  իրականացվել  համատեղ   սոցիալական   ծրագրեր 

«Առաքելություն Հայաստան»  բարեգործական հասարակական 

կազմակերպության, Հայրենական պատերազմի վետերանների 

միության, ԵԿՄ-ի, տարածքում գործող բուժհաստատությունների հետ: 

  

 Այլ Հարազատ չունեցող N- ԵՔ-ԲՄԾՁԲ- 19/3 «Բնակչության  
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աշխատանքներ անձանց   և 

սոցիալապես 

անապահով 

ընտանիքների 

հուղարկավորությա

ն  կազմակերպում: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

Տարվա ընթացքում կազմակերպվել է 11 հուղարկավորություն: 

 

հատուկ 

սպասարկում» 

ՀՈԱԿ 

11.02.19թ.- 

25.12.19թ. 

Արաբկիր վարչական շրջան 

Հ/հ Ծրագրի, 

միջոցառումների 

և 

աշխատանքների  

անվանումը 

Նախատեսված 

աշխատանքների 

նկարագիր 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց Իրականացնող 

կազմակերպություն

, կատարման 

ժամկետ 

Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 

1 Տարածքային բարեկարգման աշխատանքներ 

1.1 Փողոցների 

ասֆալտ-բետոնե 

ծածկերի 

ընթացիկ 

վերանորոգում 

Վերանորոգվելու և 

հիմնանորոգվելու է 

6683քմ ասֆալտ-

բետոնե ծածկույթ և 

160 գծմ եզրաքար: 

 

.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/21-3 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր:  

Կատարվել է 14231.29քմ ասֆալտապատման աշխատանքներ հետևյալ 

հասցեներում՝ Փափազյան-24 միջբակային ճանապարհ-384, Կոմիտաս 

պ. 23/2 շենքի բակ, մայթ և միջբակային ճանապարհ-483, Կոմիտաս պ. 

23/3 շենքի բակ  և մայթ-152, Կոմիտաս պ. 23/1, 23/2 շենքերի և Ա. 

Խաչատրյան-24/1 շենքի բակ, մայթ և միջբակային ճանապարհ-154, Ա. 

Խաչատրյան-26/2 շենքի ետնամաս, բակ, միջբակային ճանապարհ-271, 

Կոմիտաս պ. 19շ-ից Փափազյան 21/1, 21 շենքեր տանող ճանապարհ-

392, Վ. Փափազյան  փ. 21   շենքի  բակ -439,  Վ. Փափազյան  փ. 21/2   

շենքի  բակ,-134,  Վ. Փափազյան  փ. 21/3   շենքի  բակ -107, Վ. 

Փափազյան  փ. 23 շենքի  բակ-39, Վ. Փափազյան  փ. 25 շենքի  բակ-205, 

Վ. Փափազյան  փ. 27 շենքի  բակ-287, Վ. Փափազյան  փ. 29   շենքի  բակ-

37, Կոմիտաս պ. 7շենքի բակ, մայթ և միջբակային ճանապարհ-417, 

Կոմիտաս  պ. 9 շենքի  բակ և մայթ- 69,  Կոմիտաս պ.-ից դեպի թ. 7, 9, 

7/1, 9/1 շենքեր տանող  միջ. ճան.–312, Կոմիտաս պ.-ից դեպի թ. 7, 9, 9/1 

շենքերից դեպի թ. 7/1 շենք տանող միջ.  ճանապարհ-612, Կոմիտաս  պ. 

7/1 շենքի  բակ-101, Կոմիտաս պ. թ. 7/2  շենքի   ետնամաս -72, 

1.«Շինպլյուս» ՍՊԸ 

22.05.2019թ.-

01.11.2019թ. 
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Վաղարշյան փ. 19/1 շենքի  բակ և մայթ- 409, Վաղարշյան փ. 19  շենքի  

բակ-129, Երևանի թ. 26 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ -137, Կիևյան  փ. թ. 2, 2Բ 

շենքերի բակ-363, Կիևյան  փ. թ. 4,  6 շենքերի  բակ-169, Կիևյան   փող. 

թ. 8 շ -74,  Կիևյան  փ.10   շենքի  բակ, մայթ և  միջբակային ճանապարհ-

631, Կիևյան-4/4 շենքի  բակ,-85, Կիևյան թ. 4/4 և 4/2  շենքերից դեպի ՀՀ 

պետ. կառավարման        Ակադեմիա տանող միջբակային ճանապարհ-

314, Կիևյան-4/4 շենքի  բակ և դեպի Կիևյան փողոց  տանող 

միջբակային ճանապարհ- 457, Կիևյան-12 շենքի բակ-126, Կիևյան-14  

շենքի  բակ-35, Կիևյան  փ. 18 շենքի բակ և մայթ- 216, Կիևյան-20 շենքի 

բակ-96, Կիևյան-22 շենքի բակ և մայթ-  139,  Վ. Համբարձումյան-2 շենքի 

բակ- 497, Մ. Բաղրամյան պ. 50Բ շենքի բակ-143,  Մ. Բաղրամյան պ. 

դեպի 50, 50Բ, 50Բ շենքեր տանող  միջ. ճան.- 51, Գրիբոյեդով փ. դեպի 

Կոմիտաս պ. 52 շենք  տանող  միջ. ճան.- 96, Ն. Զարյան փ. 21  շենքի  

բակ-123, Կոմիտաս պող. 41 շենքի բակ-252, Կոմիտաս պ. 43 շենքի  

բակ-5, Կոմիտաս պ. դեպի 41, 43, 41/1   շենքի  բակ-176,գրիբոյեդով փ. 

15Ա շենքի   մայթեր -24, Մամիկոնյանց փ. 35 շենքի բակ և մայթ-211,  

Մամիկոնյանց փ. 31, 35 շենքերի բակի խաղահրապարակ-46,Կոմիտաս 

պ. 49/4 շենքի բակ և ետնամաս-279, Ադոնց փ. 1 շենքի բակ-141, 

Ազատության պ. 25 շենքի բակ-531, Մամիկոնյանց փ. 2 շենքի բակ-378, 

Մամիկոնյանց փ. 8Ա, 6/1 շենբքերի բակ-237, Մամիկոնյանց փ. 6, 6/1, 8Ա 

շենքեր տանող միջբակային ճան.-101, Մամիկոնյանց փ. 6 շենքի բակ-

47, Թ. 33 մանկապարտեզ-260, Ն. Տիգրանյան փ. 14 շենքի մայթ-238, Ն. 

Տիգրանյան և Մամիկոնյանց փողոցների հատման մաս-70, 

Մամիկոնյանց փող. թիվ 25 շ.  26,  Մամիկոնյանց փ. 25 և Ն . Տիգրանյան 

6 շենքերի բակեր  տանող      միջբակային ճանապարհ-101, Ն./ 

Տիգրանյան փ. 6 շենքի բակ և մայթ-   99, Կոմիտաս պ. թ. 56, 58, 62 շ. 

հարող մայթեր-24, Կոմիտաս պ. 33 շենք և թ. 33 մանկապարտեզ տանող  

միջբակ. ճան.- 76, Կոմիտաս պ. 23, 25 շենքերի  բակ-143,  Ա. 

Խաչատրյան փ. 21 շ.հարակից մայթ-117, Փափազյան փ. թ. 25 և 27շ. 

միջբակային  ճանապարհ-24, Վ. Փափազյան փ. 26 շենքի մայթ-19,  

Կոմիտաս պ. 51/1 շենքի բակ,-244, Կոմիտաս պ. 55 շ. հարակից մայթ-

289, Ն. Զարյան փ. 78Բ շ. հարակից տարածք- 45.29, Վրացական փ. 9 

շենքի բակ և մայթ-306, Կոմիտաս պող. 38/1 շ. Բակ-67, Կոմիտաս պ. 

36/7 շ.  Բակ,-76, Գ. Արծրունու  78/3 հարակից տարածք-12, Գ. 

Արծրունու փող. դեպի Վ. Փափազյան փ. 16Բ   շենք տանող ճանապարհ   
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և բակ-153, Փափազյան փ. 16Ա շենքի բակ-89, Կոմիտաս պ. 34/2 շենքի 

բակ և  ետնամաս-199, Դեպի Կոմիտաս պ. 34/2 շենք տանող միջբակ. 

ճան.-71: 

1.2 Եզրաքարերի 

վերանորոգում 

 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

1.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/46 

Իրականացվել է 161գծմ եզրաքարերի վերանորգման աշխատանքներ: 

2.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/61 

Իրականացվել է 40 գծմ եզրաքարերի վերանորգման աշխատանքներ:  

1.«Ալ և Ար» ՍՊԸ 

07.06.2019թ-

31.08.2019թ 

 

2. «ԶԻ ԷՆԴ ԶԻ 

ՔՈՆՍԹՐԱՔՏ» ՍՊԸ 

18.07.2019թ-

30.09.2019թ 

 

1.3 Բակային 

տարածքների 

բարեկարգում 

Թվով 12 բակեր 

բարեկարգվելու են 

և կառուցվելու են 

նոր 

խաղահրապարակն

եր: 

Ընթացիկ 

վերանորոգման են 

ենթարկվելու 60 

բակ, 

իրականացվելու է 

զբոսայգիների և 1 

մինի ֆուտբոլի 

դաշտի կառուցում: 

Փողոցներում և 

բակերում 

տեղադրվելու են 

թվով 59 

նստարաններ և 1 

զրուցարան: 

1.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/29-1 

2.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/62-2 

3.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/29-2 

4.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/62-1 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր:  

Բակերի ստեղծման աշխատանքներն ընթացքի մեջ են հետևյալ 

հասցեներում՝ Դավթյան 27, Զարյան 17 ,Զարյան 19, Բաբայան 26-34, 

Կոմիտաս 2, Ն. Տիգրանյան 5, Ա. Խաչատրյան 31, 33, 33/1, Ազատության 

11,11ա, 9ա, Օրբելի 4 և 6 համատեղ բակի բարեկարգման 

աշխատանքների մի մասը: 

 

 

Իրականացվում է սուբսիդիաների հատկացման գործընթացը, կազմվել 

են համապատասխան պայմանագրեր համատիրությունների հետ: 

Կատարել են  65 բանկերի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ՝   

ցանկապատերի, զրուցարանների, նստարանների, խաղերի, 

անցուղիների: 

 

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/7-1 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր:  

Իրականացվել են 59 նստարանների և 1 զրուցարանի պատրաստման և 

տեղադրման աշխատանքները:  Վ. Դավթյանի  զբոսայգի- 8 հատ,  

1.«Արամ-շին 2007» 

ՍՊԸ 

10.06.2019թ-

29.11.2019թ. 

2.«Արամ-շին 

2007»ՍՊԸ 

10.07.2019թ.-

30.11.2019թ. 

3.«Ջատեգ» ՍՊԸ 

13.06.2019թ.-

29.11.2019թ. 

4.«ՀԱՄԱԽՈՀ»ՍՊԸ    

10.07.2019թ-  

30.11.2019թ         

 

 

§Գրիբոյեդով 11Ա¦, 

§Արաբկիր 51 փ. 

3շ¦,  §Կիևյան¦, 

§Շենքերի 

կառավարում¦, 

§Քնար¦, §Տանիք¦, 

§Արեգ¦, §Արև¦, 

§Արծրունի-90¦, 

Բյուջեով 

հաստատվել 

են 9 բակերի 

բարեկարգմ

ան 

աշխատանք

ներ:  

 

Շինարարնե

րը չեն 

կարողացել 

ավարտին 

հասցնել 

աշխատանք

ները 

 

 

Մինի 

ֆուտբոլի 

դաշտի 

կառուցումա

ն 

աշխատանք

ները 
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Կոմիտաս  պ. 44 - 2 հատ,  Վրացական փ. 21/2 -1 հատ, Ն. Տիգրանյան 

փ. 19/1-1 հատ, Մամիկոնյանց  փ. 51- 1 հատ, Ն. Ադոնց  փ. 6/1-5 հատ, 

Ազատության պ. 25- 2 հատ,  Ա. Խաչատրյան փ. 33/1- 2հատ, 

Ա.Խաչատրյան փ. 31/1- 2 հատ,Օրբելի  փ. 14-1 հատ, Երզնկյան  փ. 1-

1հատ, Այգեձոր 69Ա-1 հատ, Այգեձոր-69-1հատ, Վ. Փափազյան   փ. 17-3 

հատ,  Կոմիտաս  պ. 30-1 հատ, Արծրունի 90-1 հատ,  Հ. Քոչար   փ. 12- 2 

հատ,  Գյուլբենկյան  1- 1 հատ,  Սունդուկյան փ. 7- 1 հատ,   Վ. 

Փափազյան  փ. 26- 2 հատ, Կիևյան փ. 11- 1 հատ,  Հ. Քոչար  փ. 9- 1 

հատ,  Գյուլբենկյան  փ. 33- 3 հատ,  Թբիլիսյան  խճ. 33/2- 4 հատ,  

Ազատության  պ. 9/3- 4 հատ,  Քանաքեռ ՀԷԿ  6 - 4 հատ,  Քանաքեռ ՀԷԿ  

4- 1 հատ,     Քանաքեռ  ՀԷԿ  12-2 հատ 

§Զարթոնք¦ 

25.06.2019թ.-

25.12.2019թ. 

 

«Շինպլատֆորմ» 

ՍՊԸ 

30.04.2019թ.-

31.08.2019թ. 

 

բյուջեով չի 

հաստատվել 

 

1.4 Այլ ծրագրեր Պարբերաբար 

բարեկարգվելու է 

Հրազդանի կիրճը: 

Նախատեսվում է 

տեղադրել 

հուշարձան: 

1.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/28 

Սիստեմատիկաբար իրականացվել են Հրազդանի կիրճի մաքրման 

աշխատանքներ: 

2.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/60       

Վերանորոգվել են մետաղական արգելապատնեշները նախատեսված 

ծավալով՝ 120գծմ:                           

1.«Կարպ Գազ 

Ռադ»ՍՊԸ    

14.03.2019թ.-

25.12.2019թ.             

2.«Մուրադյան 

Շին»ՍՊԸ 

18.07.2019թ.-

15.11.2019թ.      

Հուշարձանն

երի 

տեղադրումը 

բյուջեով չի 

հաստատվել 

 

1.5 Ախտահանման և 

միջատազերծման 

ծառայություններ 

Պարբերաբար 

կատարվելու են 

շենքերի 

դեռատիզացիոն,  

դեզինֆեկցիոն,  

աղբախցերի 

լվացման և 

մշակման 

աշխատանքներ 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/2-2 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր:  

Պարբերաբար իրականացվել են վարչական շենքի, թվով 13 

մանկապարտեզների, թվով 2 գրադարանների և սեփական 

տնատիրությունների դեռատիզացիոն աշխատանքներ 41000քմ: 

«Գևորգ 

Ստեփանյան »Ա/Ձ                            

04.02.2019թ.-

25.12.2019թ. 

 

2 Կանաչ տարածքների ընդլայնում, պահպանում և ոռոգում 

2.1 Կանաչ 

տարածքների  

պահպանում և 

խնամք 

Նախատեսվում է 

անտառ-

պուրակները 

հասցնել 45 հա-ի: 

2019թ. տնկվելու է 

6000 հատ ծառ և 

ԵՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-19/1 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: Կատարվել է 53հա կանաչ տարածքների մշտական 

խնամք, սիզամարգերը վերանորոգվել են բուսահողով 76.5խմ, ցանք է 

կատարվել 0.38հա նոր սիզամարգ ստալաու համար: Հնձվել է 

մեքենայով 31.16 հա սիզամարգ, ձևավորվել է մեքենայով  թուփ և  

«Արաբկիր Կամար» 

ՓԲԸ 

23.04.2019թ-

25.12.2019թ 
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4000 հատ թուփ: կենդանի ցանկապատ 1136 գծմ : 

2.2 Ծաղկային 

տարածքների 

ստեղծում և 

խնամք 

Սածիլվել է 2075քմ-ում 44872 հատ միամյա ծաղիկների սատիլներ: «Արաբկիր Կամար» 

ՓԲԸ 

23.04.2019թ-

25.12.2019թ 

 

2.3 Ծառատունկ  Տնկվել է սովորական 300 թուփ, 1073 դեկորատիվ և 80 մշտադալար 

ծառ: Կրապատվել է 4502 ծառ: 

«Արաբկիր Կամար» 

ՓԲԸ 

23.04.2019թ-

25.12.2019թ 

 

2.4 Հուշարձանների 

պահպանում 

Կատարվել է հուշարձանների տարածքների մշտական մաքրում և 

խնամք: 

«Արաբկիր Կամար» 

ՓԲԸ 

23.04.2019թ-

25.12.2019թ 

 

2.5 Չոր ծառերի 

հատում և 

երիտասարդացու

մ, ծառերի խոր էտ 

Հատվել է 155 չոր ծառ, ձևավորվել է 1542 ծառ, սանիտարական էտի է 

ենթարկվել 589 ծառ, բուժվելէ թունաքիմիկատներով 20069 ծառ և 39544 

թուփ և կենդանի ցանկապատ: 

«Արաբկիր Կամար» 

ՓԲԸ 

23.04.2019թ-

25.12.2019թ 

 

2.6 Ոռոգման ցանցի 

վերանորոգում 

Գործող ոռոգման 

ցանցի 1300 գծմ 

հիմնանորոգվելու է 

և կառուցվելու է 

նորը` 1800 գծմ 

երկարությամբ: 

Վերանորոգվել է 563.5 գծմ տարբեր տրամաչափի խողովակ, փոխվել է 

կափյուրներ Փ25-32 մմ- 61 հատ, սողնակներ Փ80-5 հատ, Փ100-1 հատ, 

Փ150- 4 հատ: Պոլիէթիլային խողովակ Փ63-110մմ -317գծմ: 

 Բյուջեով 

հաստատվել 

է 250գծմ-ի 

հիմնանորոգ

ում և 180գծմ  

նորի 

կառուցում 

 

3 Բնակարանային ֆոնդի շահագործում 

3.1 Հարթ տանիքների 

նորոգում 

/իզոգամ/ 

Արաբկիր 

վարչական 

շրջանում 2019թ. 

ընթացքում 

նախատեսվում է 

իրականացնել 

բազմաբնակարան 

շենքերի 8000քմ 

հարթ   և 1670քմ թեք 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/18-1 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

 Կատարվել են պայմանագրի համապատասխան 14 շենքերի 5173.23քմ 

քառակուսին հարթ տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ  

հետևյալ շենքերում՝ Շիրվանզադե 6, Մամիկոնյանց 49/1, Մամիկոնյանց 

8ա, Մամիկոնյանց 36/2 2-րդ մուտք, Խաչատրյան 1-ին նրբ. 4, 

Խաչատրյան 26/2,   Խաչատրյան  26/3 , Խաչատրյան 23, Սունդուկյան 

17, Սունդուկյան 15/2, Բաղրամյան 1-ին նրբ. 4, Կոմիտաս 36ա, , 

13.«Արտշին-1» ՍՊԸ 

03.05.2019թ-

30.10.2019թ. 

Բյուջեով 

հաստատվել 

է 4880քմ  

վերանոր 

ոգման 

աշխատանք

ներ:  
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տանիքների 

վերանորոգում:  

Սիստեմատիկ  

կատարվելու են  

շենքերի  

դեռատիզացիոն, 

դեզինֆեկցիոն, 

աղբախցերի 

լվացման և 

մշակման 

աշխատանքներ:  

Նախատեսվում է 

վերանորոգել 8 

շենքերի ներքին 

ջրագծերը և 

կոյուղագծերը: 

Վերանորոգման 

աշխատանքներ 

կիրականացվեն 54 

մուտքերում:Կվերա

նորոգվի 18 

վերելակ: 

Բաղրամյան 2-րդ փակ. 10, Հր. Քոչար 16:   

3.2 Թեք տանիքների 

նորոգում 

/ազբոհերձաքար/ 

1.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/34-1 

2.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/63 

3.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/34-2 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

Թեք տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվել 

2179 քմ մակերեսով հետևյալ հասցեներում՝ Հակոբյան 2, Ավետիսյան 1, 

Աղբյուր Սերոբ 48 շենք:  

 

4.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/80-1  

5.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/80-2 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: Իրականացվել է ցինկապատ ալիքավոր թիթեղների 

մատակարարում՝ 1634.48քմ և ցինկապատ հարթ թիթեղների 100.0քմ 

մատակարարում: 

1.«Սմալա» ՍՊԸ 

07.05.2019թ-

30.09.2019թ. 

2.«Արտշին-1»ՍՊԸ  

08.07.2019թ. 

30.09.2019թ 

3.«Կարպ.Գազ.Ռադ

» ՍՊԸ 

07.05.2019թ-

30.09.2019թ 

4.«Նարսան» ՍՊԸ 

06.06.2019թ-

31.07.2019թ 

5.«Սեմուր ընդ 

կո»ՍՊԸ 

03.06.2019թ.-

31.07.2019թ 

Բյուջեով 

հաստատվել 

է 2179 քմ: 

8 շենքերի 

ներքին 

ջրագծերի և 

կոյուղագծեր

ի 

վերանորոգմ

ան 

աշխատանք

ները 

բյուջեով չեն 

հաստատվել: 

3.3 Վերելակների 

հիմնանորոգում 

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/72-1                                                                   

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/72-2                                                                               

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

Իրականացվել են 14 վերելակների վերանորոգման համար անհրաժեշտ 

դետալների և հանգույցների ձեռքբերման և տեղադրման 

աշխատնքները հետևյալ հասցեներում՝ Սունդուկյան 27-2-րդ, 

Խաչատրյան 6-2 րդ., Կոմիտաս 14, Համբարձումյան 97- 2,3, Կոմիտաս 

42-1,2, Գյուլբենկյան 44,  Ադոնց 17, Կոմիտաս 40-2-րդ, Թբիլիսյան խճ. 

35/1, Սունդուկյան 17 շ-3րդ, Ն.Դուման 53, Սունդուկյան 7շ-4րդ 

հասցեներում: 

«Ույուտ վերելակ» 

ՍՊԸ 

21.05.2019թ-

30.08.2019թ 

«ՕՊՏՇԻՆ» ՍՊԸ 

21.05.2019թ-

30.08.2019թ 

 

 

 

 

3.4 Մուտքերի 

վերանորոգում 

Պարբերաբար 

կատարվելու են 

շենքերի 

դեռատիզացիոն,  

դեզինֆեկցիոն, 

աղբախցերի 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/19-1 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

Բազմաբնակարան շենքերի 40 մուտքերի վերանորոգման 

աշխատանքներ  իրականացվել են՝  23 բ/բ շենքերի 40 մուտքերում՝ 

Օրբելի 8-4-րդ մուտք, Կիևյան 4/2-1մ. Կիևյան 10-4-րդ, Բաղրամյան 75-

«Էլդոգար»ՍՊԸ 

29.04.2019թ-

30.09.2019թ 

Բյուջեով 

հաստատվել 

է 40 

մուտքերի 

վերանորոգմ

ան 
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լվացման և քլորման 

մշակման 

աշխատանքներ 

3-րդ,4-րդ, Բաբայան 32-1, Բաբայան 14-1-ին,2-րդ ,Քանաքեռ ՀԷԿ 2/1-1, 

Կոմիտաս 22-1-ին, Փափազյան 17-3-րդ, Կոմիտաս 34-4-րդ, Կոմիտաս 

32-5-րդ, Հակոբյան 7-1, Հակոբյան 9/1-1,Սունդուկյան 1-1-ին, 2-րդ, Սոսե 

1-1, Մամիկոնյանց 43-1-ին, 2-րդ, Մամիկոնյանց 39-1-ին, 2-րդ,3-

րդ,Մամիկոնյանց 47-1-ին, 2-րդ, 3-րդ,Մամիկոնյանց 56/2-1-ին, 2-րդ, 3-

րդ, 4-րդ, Կոմիտաս 54/1-1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ,Կոմիտաս 44-3-րդ, 

4-րդ, Քանաքեռ ՀԷԿ 2/2-1, Ավետիսյան 70-1-ին, 2-րդ:   

աշխատանք

ներ 

 

4 Կրթություն, մշակույթ և սպորտ 

4.1 Կրթություն 2019թ. կրթության, 

մշաույթի և սպորտի 

ոլորտում 

նախատեսվում է  

անցկացնել ՀՀ 

հիշատակի և տոն 

օրերին նվիրված 

մշակութային և 

սպորտային 

միջոցառումներ: 

 

1.«ԵՔ-ՀՄԱԾՁԲ-19/2-3» 

Ապրիլի 7-ի` Մայրության և գեղեցկության տոնին նվիրված 

միջոցառում 

2.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/57-3 

Սբ. Զատիկին նվիրված միջոցառում 

 

3.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/70-2 

Հաղթանակի և Շուշիի ազատագրման օրվան  նվիրված միջոցառում 

4.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/70-2 

ՀՀ 1-ին հանրապետության օրվան նվիրված միջոցառում 

5.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/70-2 

Երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվան 

նվիրված միջոցառում 

6.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/189 

Արաբկիր վարչական շրջանի աշխատակազմի ամանորյա միջոցառում 

 

1.Մարինե 

Կույումջյան Ա/Ձ  

04.04.2019- 

08.04.2019 

2.Մարինե 

Կույումջյան Ա/Ձ  

18.04.2019-

21.04.2019 

3.Մարինե 

Կույումջյան Ա/Ձ  

30.04.2019-

09.05.2019 

4.Մարինե 

Կույումջյան Ա/Ձ  

30.04.2019-

28.05.2019 

5.Մարինե 

Կույումջյան Ա/Ձ  

30.04.2019-

01.06.2019 

6.«Կոնցեպտ 

Իվենթս» ՍՊԸ  

20.12.2019-

30.12.2019 

 

Բանակի օր, 

Բուն 

բարեկենդան

, Կանանց 

միջազգային 

օր,  

Մեծ եղեռն 

միջոցառումն

երը տեղի չեն 

ունեցել 

մրցույթը 

չկայանալու 

պատճառով 

 

Թումայան-

150, 

Կոմիտաս – 

150, ՀՀ 

անկախությ

ան 

օր,Էրեբունի-

Երևան,Կոմի

տաս–150, 

Ամանորյա 

համերգ 

միջոցառումն

երը ոչ 

4.2 Մշակույթ  

4.3 Սպորտ 1.ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-19/1-1 1.«Էլիտա-Էսվե» 
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Արաբկիր վարչական շրջանի սուսերամարտի բաց առաջնություն: 

2.ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-19/1-1 

Արաբկիր վարչական շրջանի շախմատի բաց առաջնություն 

հանրակրթական դպրոցների աշակերտների միջև: 

3.ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-19/1-1 

Հանրակրթական դպրոցների 28-րդ մարզական խաղերի ծրագրով 

Արաբկիր վարչական շրջանի դպրոցականների առաջնություն: 

4..Հանրակրթական դպրոցների 1-3 և 4-7-րդ դասարանների միջև 

«Սպորտլանդիա>> մարզական միջոցառում 3 փուլով` ԱՎՇ, Երևան 

քաղաք, ՀՀ առաջնություն: 

5.ԵՔ-ՀՄԱԾՁԲ-19/3-2 

Արաբկիր վարչական շրջանի սեղանի թենիսի բաց առաջնություն 

6.ԵՔ-ՀՄԱԾՁԲ-19/3-3 

Հանրակրթական դպրոցների 28-րդ մարզական խաղերի ծրագրով 

Երևան քաղաքի առաջնություն: 

7.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/64-2 

 ՀՀ նախագահի մրցանակի համար «Լավագույն մարզական ընտանիք>> 

մրցույթի Արաբկիր վարչական շրջանի և Երևան քաղաքի 

առաջնություն: 

8.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/64-2 

Տարեցների հանրապետական խաղեր 3 փուլով` ԱՎՇ, Երևան քաղաք, 

ՀՀ առաջ. 

9.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/64-2 

«Առողջ սերունդ` պաշտպանված հայրենիք>> Երևան քաղաքի 

միջբակային առաջնություն: 

10.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/64-2 

Արաբկիր վարչական շրջանի սիրողական շախմատի 2019թ. բաց 

առաջնություն: 

11.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/64-1 

Արաբկիր վարչական շրջանի  վոլեյբոլի բաց առաջնություն: 

12.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/64-2 

Նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի ռազմամարզական 

խաղեր Արաբկիր վարչական շրջանի հանրակրթական դպրոցների 

միջև: 

13.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/64-1 

ՍՊԸ 

 20.01.2019- 

30.01.2019 

2.«Էլիտա-Էսվե» 

ՍՊԸ 

 01.02.2019-

06.02.2019 

 

3.«Էլիտա-Էսվե» 

ՍՊԸ 

01.02.2019-

10.02.2019 

 

 

5.«Պրեստիժ 

Լենդ»ՍՊԸ  

28.03.2019-

10.04.2019 

 

6.«Լոռե Հոլդինգ» 

ՍՊԸ  

28.03.2019-

10.04.2019 

 

7.«Պեցցո» ՍՊԸ  

01.06.2019-

30.06.2019 

 

8«Պեցցո» ՍՊԸ  

01.07.2019-

31.07.2019 

 

9.«Պեցցո» ՍՊԸ  

01.07.2019-

31.07.2019 

նպատակահ

արմար 

լինելու 

պատճառով 

չի 

մասնակցել 

մրցույթին 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Միջոցառում

ը չի կայացել 

ՀՀ Սպորտի 

և 

երիտասարդ

ության 

նախարարու

թյան կողմից 

կանոնադրու

թյունը 

չստանալու 

պատճառով 
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Արաբկիր վարչական շրջանի ձյուդոյի բաց առաջնություն: 

14ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/64-2 

Արաբկիր վարչական շրջանի բասկետբոլի բաց առաջնություն: 

 

10.«Պեցցո» ՍՊԸ  

01.08.2019-

31.08.2019 

 

 

11«Պրեստիժ 

Լենդ»ՍՊԸ  

01.09.2019-

30.09.2019 

12.«Պեցցո» ՍՊԸ  

01.10.2019-

31.10.2019 

 

13.«Պրեստիժ Լենդ» 

ՍՊԸ  

01.10.2019-

31.10.2019  

 

14.«Պեցցո» ՍՊԸ  

01.11.2019-

30.11.2019 

 

 

 

31.Միջոցառո

ւմը տեղի չի 

ունեցել 

մրցույթը 

չկայանալու 

պատճառով 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.դահլիճի 

վարձակալու

թյան 

բացակայությ

ան 

պատճառով: 

5 Սոցիալական ապահովություն 

5.1 Աջակցության 

ծրագրեր 

2019թ. 

նախատեսվում է 

սոցիալապես 

անապահով 

ընտանիքների 

դպրոցահասակ 

երեխաների 

ամառային 

հանգիստը 

կազմակերպել 

1.Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին  դրամական աջակցության 

ցուցաբերում: 

2. Հունվարի 28-ին՝ Հայոց բանակի օրվա կապակցությամբ երկու 

զինծառայող ունեցող ընտանիքների  համար կազմակերպվել է 

միջոցառում և հանձնվել են նվերներ/կոնյակ, քաղցրավենիք/ և 

ծաղիկներ, ժամկետային զինծառայող ունեցող ընտանիքներին 

տրամադրել զինվորին անհրաժեշտ առաջնային պարագաներ 

3. Տարբեր խոցելի խմբերի պատկանող անձանց համար կազմակերպել 

այցելություն Երևանի  Հ. Ղափլանյանի անվան դրամատիկական 

թատրոն 

9.Երևանի 

քաղաքապետի 330-

Ա 12.04.2019թ. 

կարգադրություն  

 

10. «Տարոն-Տալ» 

ՍՊԸ 

30.04.2019թ-

25.12.2019թ 

 

1.Չի 

իրականացվ

ել, քանի որ 

Երևան 

քաղաքի 

ավագանու 

կողմից 

համապատա

սխան 

որոշումը չի 
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հանրապետության 

տարբեր 

ճամբարներում, 

երեխաներին 

ապահովել 

սնունդով, 

հագուստով և 

հիգիենայի 

պարագաներով: 

Նախատեսվում է 

ստեղծել բակային 

ճամբարներ 

երեխաների 

ժամանակը 

բովանդակալից և 

հետաքրքիր 

դարձնելու 

նպատակով: 

Բարեգործական 

ճաշարանում 

կկազմակերպվի 

տոնական 

միջոցառում՝  

Սբ.Հարության 

տոնի 

կապակցությամբ: 

Մայրության տոնի 

առթիվ նվերներ 

կտրամադրվեն 

սոցիալապես 

անապահով 3 և 

ավելի անչափահաս 

երեխա ունեցող 

ընտանիքներին: 

Նախատեսվում է 

 4.Տարբեր խոցելի խմբերի պատկանող երեխաների համար   

կազմակերպել է այցելություն Հ. Թումանյանի տուն-թանգարան, 

այնուհետև՝ հյուրասիրություն մանկական սրճարանում: 

5.Տարբեր խոցելի խմբերի պատկանող երեխաների հատկացնել 

խամաճիկների թատրոնի տոմս 

6.Մարտի 8-ի՝ կանանց միջազգային օրվա կապակցությամբ «Արշավիր 

և Պայծառ Աբրահամյաններ>> բարեգործական ճաշարանում 

կազմակերպվել է միջոցառում ճաշարանում սնվող կանանց համար 

7.Բաժնի տեղեկատվական բազայում հաշվառված սոցիալական 

տարբեր խմբերի անձանց համար Հ. Պարոնյանի թատրոնի տոմսերի 

ձեռքբերում  

8.Ապրիլի 7-ին՝ մայրության և գեղեցկության օրվա կապակցությամբ 

բազմազավակ մայրերին և Արցախի պատերազմի կին մասնակիցներին 

դրամական օգնություն  

9.Ապրիլի 7-ին՝ մայրության և գեղեցկության օրվա կապակցությամբ  

«Արշավիր և Պայծառ Աբրահամյաններ>> բարեգործական ճաշարանում 

սնվող 100 հոգու համար կազմակերպվել է տոնական միջոցառում և 

ճաշկերույթ  

10.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/69-3 

Ապրիլի  1-ին՝ Հարության տոնի կապակցությամբ «Արշավիր և Պայծառ 

Աբրահամյաններ>> բարեգործական ճաշարանում սնվող 180 հոգու 

համար կազմակերպվել է տոնական ճաշկերույթ, տոնին բնորոշ 

մթերքների տրամադրում: 

52.Մայիսի 8-ին` Շուշիի ազատագրման կապակցությամբ դրամական 

աջակցություն Արցախի պատերազմի հաշմանդամներին 

11.Մայիսի 9-ի կապակցությամբ 29 ՀՄՊ վետերաններին դրամական 

աջակցություն  

 

12.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/69-1 

Տարբեր խոցելի խմբերի պատկանող երեխաների համար 

կազմակերպվել է այցելություն զոհված ազատամարտիկ Արթուր 

Ղարիբյանի անվան տուն-թանգարան 

13.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/42 

49 սիրիահայերի համար կազմակերպվել է էքսկուրսիա 

Սարդարապատ 

11.Երևանի 

քաղաքապետի 

կարգադրություն 

12.06.2019թ 564-Ա 

 

12. «Մարինե 

Կույումջյան» ԱՁ 

26.04.2019թ-

31.10.2019թ 

 

13. «Էլիտ բաս» 

ՍՊԸ 

18.04.2019թ-

25.12.2019թ 

 

14. «Մարինե 

Կույումջյան» ԱՁ 

27.05.2019թ -

01.06.2019թ 

15. «Մարինե 

Կույումջյան» ԱՁ 

15.05.2019թ-

31.07.2019թ 

 

 

16. «Մարինե 

Կույումջյան>> ԱՁ 

15.05.2019թ-

31.07.2019թ 

 

17. «Մարինե 

Կույումջյան>> ԱՁ 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/88 

15.05.2019թ-

31.07.2019թ 

ընդունվել: 

 

2-7 չեն 

կատարվել, 

քանի որ 

մինչև 

ապրիլի 7-ը 

մրցույթին 

մասնակից 

չի եղել 

 

8.Չի 

իրականացվ

ել, քանի որ 

Երևան 

քաղաքի 

ավագանու 

կողմից 

համապատա

սխան 

որոշումը չի 

ընդունվել: 
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մայիսի 9-ի առթիվ 

դրամական 

աջակցություն 

ցուցաբերել ՀՄՊ 37 

վետերանի: 

Ամռան ընթացքում 

սոցիալապես 

անապահով 

ընտանիքների 

երեխաների համար 

կկազմակերպվի 

էքսկուրսիա, իսկ 

Գիտելիքի օրվա 

առթիվ 

սոցիալապես 

անապահով 

ընտանիքների 

դպրոցահասակ 

երեխաներին 

կտրամադրվի 

պայուսակ և 

գրենական 

պիտույքներ: 

Ամանորի 

կապակցությամբ 

տոնական 

միջոցառումներ 

կկազմակերպվեն 

տարբեր 

սոցիալական 

խմբերի համար, 

առավել 

կարիքավոր 

ընտանիքներին 

կհատկացվեն 

14.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/94-1 

Հունիսի 1-ին միջոցառում է կազմակերպվել երկկողմանի ծնողազուրկ 

երեխայի համար 

15.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/88 

Երեխաների պաշտպանության օրվա առիթով հունիսի 1-ին տարբեր 

խոցելի խմբերի  երեխաներ մասնակցել են Ալ. Սպենդիարյանի անվ. 

օպերայի և բալետի թատրոնում  ՀԱՕԿ-ի կազմակերպած 

միջոցառմանը և ստացել տարատեսակ նվերներ 

16.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/88 

Տարբեր խոցելի խմբերի պատկանող երեխաների տրամադրվել է Հ. 

Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնի տոմս: 

17.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/88 

Տարբեր խոցելի խմբերի պատկանող երեխաների տրամադրվել է Ռիո 

Մոլ Սինեմա Սթարի տոմս: 

18.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ -19/94-1 

Հունիսի 19-ին Հանքավանի «Արագած» ճամբար մեկնող երեխաների 

համար ձեռք է բերվել մարզաշապիկներ, արևապաշտպան գլխարկներ, 

առաջին անհրաժեշտության հիգիենայի պարագաներ, քաղցրավենիք, 

իսկ ճամբարին նվիրելու համար ձեռք է բերվել բադմինտոն, գնդակ, 

շախմատ, թենիսի սեղան, ռակետ, ցատկապարան, օղակ: 

19.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/42 

Հունիսի 19-ին «Միայնակ տարեցների սպասարկման» կենտրոնի հետ 

համատեղ 40 տարեցների համար կազմակերպվել է էքսկուրսիա ք, 

Էջմիածի ս. Գայանե  

և ս. Հռիփսիմե  եկեղեցիներ  

20.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/69-1 

Տարբեր խոցելի խմբերի պատկանող երեխաների համար 

կազմակերպվել է էքսկուրսի Խոր Վիրապ, այնուհետև 

հյուրասիրություն  

21.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/88 

Տարբեր խոցելի խմբերի պատկանող երեխաների տրամադրվել է 

Պետական կամերային երաժշտական թատրոնի  

22.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/42 

Հանքավանի «Արագած>> ճամբար մեկնող երեխաներին և նրանց 

տեսակցության մեկնած ծնողներին  հատկացվել է մարդատար 

18. «Մարինե 

Կույումջյան» ԱՁ 

27.05.2019թ-

17.06.2019թ 

 

19. «Էլիտ բաս» 

18.04.2019թ-

25.12.2019թ 

 

 

 

20. «Մարինե 

Կույումջյան>> ԱՁ 

26.04.2019թ-

31.10.2019թ 

 

 

 

21. «Մարինե 

Կույումջյան» ԱՁ 

15.05.2019թ-

31.07.2019թ 

 

22. «Էլիտ բաս» 

ՍՊԸ 

18.04.2019թ-

25.12.2019թ 

 

 

23. «Մարինե 

Կույումջյան» ԱՁ 

26.04.2019թ-

31.10.2019թ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Չի 

իրականացվ

ել, քանի որ 

Երևան 

քաղաքի 

ավագանու 

կողմից 

համապատա

սխան 

որոշումը չի 

ընդունվել: 
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սննդի փաթեթներ: 

Բժշկական 

հաստատություննե

րում 

նախատեսվում է 

կազմակերպել  

«Բաց դռների օրեր»՝ 

վարչական շրջանի 

սոցիալապես 

անապահով և 

հաշմանդամության 

կարգ ունեցող 

բնակիչներին ՀՀ-

ում գործող 

առողջարանների 

ուղեգրեր 

տրամադրելու 

համար: 

Կարիքավոր 

ընտանիքներին 

կհատկացվի 

վառելափայտ: 

տրանսպորտային միջոց 

23.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/69-1 

«Հավատ» վատ լսող երեխաների մայրերի հասարակական 

կազմակերպության  երեխաների համար կազմակերպվել է էքսկուրսիա 

Մանկական երկաթուղ, այնուհետև հյուրասիրություն մանկական 

սրճարանում 

24.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/69-1 

Տարբեր խոցելի խմբերի պատկանող երեխաների համար 

կազմակերպվել է  էքսկուրսի Ամբերդի ամրոց և եկեղեցի, Բյուրականի 

աստղադիտարան, այնուհետև հյուրասիրություն 

24.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/69-1 

Մանկավարժ վետերանների, զոհված ազատամարտիկների մայրերի, և 

միայնակ թոշակառուների համար կազմակերպվել է էքսկուրսիա ս. 

Գայանեի և ս. Հռիփսիմեի եկեղեցի, այնուհետև հյուրասիրություն 

26.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/42 

Սեպտեմբերի 6-ին «Միայնակ տարեցների սպասարկման>> կենտրոնի 

հետ համատեղ 40 տարեցների համար կազմակերպվել է էքսկուրսիա 

Գառնի-Գեղարդ 

27.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/69-1 

Տարբեր խոցելի խմբերի պատկանող երեխաների համար 

կազմակերպվել է այցելություն Հաղթանակի զբոսայգի, այնուհետև 

հյուրասիրություն մանկական սրճարանում 

28.Հոկտեմբերի  1-ին` Տարեցների միջազգային օրվա կապակցությամբ  

դրամական աջակցություն 100 և ավելի տարիք ունեցող անձանց 

29.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/69-1 

Տարբեր խոցելի խմբերի պատկանող երեխաների համար 

կազմակերպվել է այցելություն Լուսիկ Ագուլեցու տուն-թանգարան 

30.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/69-3 

Դեկտեմբերի  3-ին՝ Հաշմանդամների միջազգային օրվա  

կապակցությամբ  «Արշավիր և Պայծառ Աբրահամյաններ>> 

բարեգործական ճաշարանում սնվող 100 հոգու համար կազմակերպվել 

է տոնական միջոցառում և ճաշկերույթ  

31.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/69-3 

Ամանորի և սուրբ ծննդյան տոների առթիվ «Արշավիր և Պայծառ 

Աբրահամյաններ>> բարեգործական ճաշարանում սնվող 100 հոգու 

24. «Մարինե 

Կույումջյան» ԱՁ 

26.04.2019թ-

31.10.2019թ 

 

 

25. «Մարինե 

Կույումջյան>> ԱՁ 

26.04.2019թ-

31.10.2019թ 

 

 

 

 

26. «Էլիտ բաս>> 

ՍՊԸ 

18.04.2019թ-

25.12.2019թ 

 

27. «Մարինե 

Կույումջյան>> ԱՁ 

26.04.2019թ-

31.10.2019թ 

 

29. «Մարինե 

Կույումջյան>> ԱՁ 

01.05.2019թ-

13.10.2019թ 

 

 

30. «Տարոն-Տալ>> 

ՍՊԸ 

30.04.2019թ-

25.12.2019թ 
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համար կազմակերպվել է տոնական միջոցառում և ճաշկերույթ  

32.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/195-1 

Համագործակցության շրջանակներում «Հավատ>> վատ լսող 

երեխաների մայրերի հասարակական կազմակերպության, «Քայլ 

առաջ>> ՀԿ-ի, «Մաքուր ջոկատ>> մանկական ակումբի, երաժշտական 

դպրոցների, մարզադպրոցների, մանկապարտեզների  երեխաների  

Ամանորի կապակցությամբ  հատկացվել է «Գրանդ Քենդի>>-ի 

քաղցրավենիքի փաթեթ   

33.ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-19/12 

Ամանորի և սուրբ ծննդյան տոների առթիվ սոցիալական տարբեր 

խմբերի պատկանող սոցիալապես անապահով ընտանքիներին 

հատկացվել է սննդի փաթեթ 

34. Սոցիալապես անապահով 128 ընտանիքների հատկացվել է 210 խմ 

վառելափայտ 

31. «Տարոն-Տալ>> 

ՍՊԸ 

30.04.2019թ-

25.12.2019թ 

 

32«Գրանդ Քենդի>> 

ՍՊԸ 

02.12.2019թ.-

20.12.2019թ. 

33. «ՑԻԿԼՈԻԴ>> 

ՍՊԸ 

02.12.2019.-

20.12.2019թ. 

34. «Արաբկիր-

Կամար>> ՓԲԸ 

5.2 Համագործակցութ

յուն 

Նախատեսվում է 

համագործակցել 

առողջապահական 

հիմնարկների հետ՝ 

սոցիալապես 

անապահովներին 

անվճար 

բուժօգնություն 

ցուցաբերելու 

նպատակով: ՀՀ 

առողջապահության 

նախարարության 

հետ համատեղ 

միջնորդագրերով 

պետական 

պատվերի 

շրջանակներում 

կկազմակերվի 

բնակիչների 

Մարտի 8-ին՝ Կանանց միջազգային օրվա կապակցությամբ Երևանի 

քաղաքապետարանի հետ համատեղ Արցախի պատերազմում զոհված 

ազատամարտիկների կանանց, մայրերին հատկացվել է Հ. Պարոնյանի 

անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնի 170 տոմս 

Արաբկիրի ոստիկանության  հետ համատեղ պարբերաբար շրջայցեր 

են կատարվում վարչական շրջանում  անօթևանների և մուրացիկ 

երեխաների հայտնաբերման ուղղությամբ:  

Հերթական շրջայցի ժամանակ (30.01.2019թ.) Բարեկամության 

էստակադայի տակ կրկին հայտնաբերվել է անօթևան Սվետլանա 

Հարությունյանը, իսկ Բարեկամության մետրոյի գետնանցումում` 

անօթևան Դավիթը: Սոցիալական ապահովության, առողջապահության 

և ծրագրերի բաժնի աշխատակիցների, Արաբկիրի ոստիկանների, 

շտապօգնության ծառայության, ԱԻՆ-ի, «Հանս Քրիստիան Կոֆոեդ» 

անօթևանների ժամանակավոր կացարանի տնօրինության հետ 

համատեղ մեր լիազորությունների շրջանակներում պարբերաբար 

ձեռնարկվել են հնարավոր բոլոր միջոցները նրանց ապրելակերպը 

փոխելու ուղղությամբ, սակայն ապարդյուն: Ձեռնարկված միջոցները 

հանգուցալուծում չեն գտնում, քանի որ հարցը չի կարգավորվում 

օրենքով: 
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բժշկական 

հետազոտությունը, 

բուժումը և 

վիրահատությունը: 

53  սոցիալապես անապահով քաղաքացու տրամադրվել է պետական 

պատվերով վիրահատվելու կամ բուժում ստանալու ուղեգիր: «ՍՕՍ»-

Մանկական գյուղեր ՀԲՀ-ի հետ համագործակցության ընթացքում   

սիրիահայ և  սոցիալապես անապահով ընտանիքների տրամադրվել է 

տարաբնույթ օգնություններ՝ նյութական աջակցություն, բնակարանի և 

կոմունալ վարձավճարի փոխհատուցում, անվճար առողջապահական 

և կրթական ծրագրեր 

Դավթաշեն վարչական շրջան 

Հ/հ Ծրագրի, 

միջոցառումների 

և 

աշխատանքների  

անվանումը 

Նախատեսված 

աշխատանքների 

նկարագիր 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց Իրականացնող 

կազմակերպություն

, կատարման 

ժամկետ 

Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 

1 Տարածքային բարեկարգման աշխատանքներ 

1.1 Ասֆալտ-բետոնե 

ծածկի 

վերանորոգում 

Փողոցների 

երթևեկելի 

հատվածի և 

մայթերի ասֆալտե 

ծածկույթի ընթացիկ 

և կապիտալ 

նորոգման 

աշխատանքները, 

ինչպես նաև 

փողոցների 

եզրաքարերի 

վերանորոգումը 

կիրականացվի 

գույքագրման 

արդյունքում 

ստացված 

տեղեկատվությանը 

համապատասխանֈ 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/21-7 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր:  

Իրականացվել են 2450.0քմ ծավալով ասֆալտ-բետոնե ծածկույթի 

ընթացիկ և կապիտալ նորոգման աշխատանքներ հետևյալ 

հասցեներում՝Փիրումյան փողոց- 87 քմ, Հ 192 Գ. Վարդանյանի անվան 

դպրոցի բակ- 431քմ, Հ 200 հիմնական դպրոց- 721 քմ, Միկոյան 

պողոտային զուգահեռ, Ազգային Օլիմպիական կոմիտեի շենքից մինչև 

25 շենք ձգվող մայթ-700քմ, Դավթաշեն թաղապետարանի տարածքի, 9-

րդ փողոց սեփական տների շրջակայքի, 2-րդ թաղամաս 31, 32 և 35 

շենքերի շրջակայքի և 4-րդ թաղամաս 22, 23 և Տ. Պ փողոց 1Ա շենքեր-

163քմ, 1-ին թաղամաս 200 դպրոց տանող մայթերի, 10 և 30 շենքերի 

բակ- 348քմ: 

«Ավրակշին» ՓԲԸ 

22.05.2019թ-

31.10.2019թ 

 

1.2 Եզրաքարերի 

վերանորոգում 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/26-2  

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/98 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր:  

Իրականացվել են 185 գծմ եզրաքարերի վերանոնորգման 

«ԱՎԱԳ-ՇԻՆ»ՍՊԸ 

24.05.2019թ-

31.10.2019թ 
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աշխատանքներ Աղաբաբյան փողոցի վերջնամասում: Երկրորդ փուլով 

իրականացվել են նաև Դավթաշեն վարչական շրջանի միջբակային 

ճանապարհների 295 գծմ բետոնե եզրաքարերի վերանորոգում:  

 

 

 

 

 

 

1.3 Բակային 

տարածքների 

բարեկարգում 

Նախատեսվում է 

իրականացնել թվով 

3 բակային 

տարածքների 

բարեկարգում  

ապահովվելով՝ 

աղբամաններ, 

նստարաններ, 

զրուցարաններ, 

մանկական խաղեր 

և մարզագույքֈ  

Կիրականացվեն 

բակային 

տարածքներում և 

խաղահրապարակն

երում առկա գույքի 

վերանորոգման 

աշխատանքներ: 

1.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/27 

2.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/61 

3.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/100 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: Իրականացվել է Դավթաշեն վարչական շրջանի 

բակային տարածքների բարեկարգման աշխատանքներ 4-րդ թաղ. 32-37 

շենքերի բակում, 1-ին թաղ. 49-52 շենքերի բակում, 1-ին թաղ. 11-15 

շենքերի բակում, 4-րդ թաղ. 17 շենքի բակում: 

4.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/7-1 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: Տեղադրվել է 7 հատ զրուցարան, 26 հատ նստարան՝ 

Դավթաշեն վարչական շրջանի տարբեր 1-ին 2-րդ, 3րդ և 4-րդ 

թաղամասերում:  

1.«Շինհայ -ՊՈ»ՍՊԸ 

14.05.2019թ- 

31.10.2019թ 

2.«Ռադիկ Շին»ՍՊԸ 

16.07.2019թ- 

31.10.2019թ 

3.«Ոսկանյանշին»Ս

ՊԸ 

26.09.2019թ- 

31.10.2019թ 

 

 

 

4.«Շինպլատֆորմ»Ս

ՊԸ 

30.04.2019թ-

30.10.2019թ 

 

2 Կանաչ տարածքների ընդլայնում, պահպանում և ոռոգում 

2.1 Կանաչ 

տարածքների  

պահպանում և 

խնամք 

Շարունակական 

բնույթ է կրում 

մայթերի հարակից 

տարածքների, 

Եղվարդի խճուղու 

միջնամասի կանաչ  

շերտի, ինչպես նաև 

Կենտրոնական 

այգու, Կաղնուտի 

այգու,  Դավթաշենի 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/2-1 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

Իրականացվում են 22 հա կանաչ տարածքների խնամք և պահպանում 

«Դավթաշենի 

կանաչապատում» 

ՓԲԸ 

11.02.2019թ 

 

2.2 Ծաղկային 

տարածքների 

ստեղծում և 

խնամք 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/2-1 

Իրականացվել է ծառերի և ծաղիկների բուժում թունաքիմիկատներով, 

փոսերի պատրաստում միամյա, բազմամյա թաղարային ծաղիկների 

տնկման համար: Իրականացվել է 37,222 ծաղկային տարածքների 

ստեղծումը և խնամք: 

 

2.3 Ծառատունկ Ծառատունկին իրականացվել է 361 հատ ծառերի տնկում:  
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2.4 Չոր ծառերի 

հատում և 

երիտասարդացու

մ, ծառերի խոր էտ 

հուշարձանի 

հարակից 

տարածքի, բակային 

հանգստի  գոտների  

ծառերի և կանաչ 

տարածքների 

խնամք: 

Իրականացվել է չորացած ծաղիկների ցողունների հավաքում և դուրս 

հանում: Ծառերի երիտասարդացում 450 ծառ: 

 

3 Բնակարանային ֆոնդի շահագործում 

3.1 Հարթ տանիքների 

նորոգում 

/իզոգամ/ 

Կիրականացվի 40 

մուտքերի 

նորոգման 

աշխատանքներ՝ 

ընդգրկելով 

շենքերի բոլոր 

հարկերը, 

կվերանորոգվեն 

պատուհանները և 

դռները, շքամուտքի 

աստիճանավանդա

կը, բազրիքները: 

Կվերանորոգվեն 

բնակելի հարթ 

տանիքները, ձեռք 

կբերվեն և 

կտեղադրվեն 

անհրաժեշտ 

սարքավորումներ, 

պահեստամասեր և 

նյութեր 

վերելակների 

անխափան 

գործունեությունն 

աահովելու համար: 

Աջակցություն 

կցուցաբերվի 

1.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/33-3 

2019թ բյուջեով նախատեսված է եղել իրականացնել 2100քմ հարթ 

տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ: Տարվա ընթացքում 

իրականացրել ենք 2 մրցույթ և արդյունքում կնքել 2 պայմանագրեր, 

ըստ պայմանագրերի 2019թ իրականացրել ենք 9094 քմ հարթ տանիքի 

վերանորոգման աշխատանքներ: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: Ըստ պայմանագրի  նախատեսված է իրականացնել  

6481.5 քմ հարթ տանիքների նորոգման /իզոգամ/աշխատանքներ: 

Աշխատանքները իրականացվել են հետևյալ հասցեներում՝ 2-րդ թաղ. 

11շ., 46շ 17բն., 43շ. /3լ.տ/, 42շ. /1, 2 լ.տ /, 35շ. /1,2 շ.տ/, 37ա /1,2 լ.տ/1,2 

շ.տ//, 11շ. 33-36բն., 4բ շ. 18բն., 37շ. /1, 2 շ.տ/, 6շ. 51 բն. թիթեղ, 1-ին թաղ. 

41շ լ.տ, 38շ լ.տ, 15շ. /1, 2, 3 լ.տ/,  13շ. 53բն. /1, 2, 3 լ.տ/, 17շ. /1, 2, 3 լ.տ/, 

18շ. /1, 2 լ.տ/, 19շ. /1, 2 լ.տ/, 27/1շ. 12 բն., 5շ. /1, 2, 3 շ.տ/, 4շ. /1, 2, 3 շ.տ/, 

40շ. լ.տ, 39շ. լ.տ, 33շ. /3լ.տ/, 35շ. 33-36 լ.տ, 58 և 61 մանկապարտեզ, 11շ. 

/3լ.տ/, 6շ. /1.3 շ.տ/, 7շ /1, 2, 3 շ.տ/ 4-րդ թաղ. 33շ /2, 3, 5 լ.տ/, 51շ. 33, 34, 

35, 36 բն., 2Աշ. 17, 18բն., 39շ. /2, 3 լ. տ/, 37շ. 17բն., 27շ. /2, 3, 4 լ.տ/ 71բն., 

28շ. /3շ.տ/, 47շ. 33-36 լ.տ., 3շ. /2, 3 շ.տ/, հ 62 մանկապարտեզ, 3-րդ թաղ. 

15շ. /1, 2 լ.տ/, 18շ. /3,4 լ.տ/4 շ.տ//, 14շ. /1, 4 լ.տ/, 16շ. 36 բն. /1, 2 լ.տ, /1, 2 

շ.տ//, 10շ. 54բն., 23շ. 17բն.: Պայմանագրով նախատեսված ծավալի 

վերանորոգման աշխատանքներն ամբողջ ծավալով և ավել 

իրականացվել է: 

2.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/99 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: Ըստ պայմանագրի նախատեսված է իրականացնել 2613 

քմ հարթ տանիքների նորոգման /իզոգամ/աշխատանքներ: 

Ամբողջ ծավալով աշխատանքներ իրականացվել են հետևյալ 

1.«Շինհայ ՊՈ»ՍՊԸ 

27.05.2019թ-

31.10.2019թ  
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համատիրություննե

րին՝ շենքերի 

նկուղներում 

վնասված ջրատար 

խողովակների 

նորոգման, ջրթափ  

խողովակների  

վերականգնման  

ուղղությամբ: 

հասցեներում՝ 1-ին թաղ. 26շ. 53 բն., 33շ. 54բն., 9շ. 36բն., 20շ. 50բն.,  2-րդ 

թաղ. 28շ. 35բն.,38բն., 27շ. 39բն., 19շ. 33բն., 34բն., 35բն., 36բն., 3շ. 36բն., 

6շ. 52բն., 3-րդ թաղ. 30շ. 58բն., 31շ. 60բն., 4շ. 36բն.,34բն., 25շ. 35բն., 53բն., 

54բն., Հալաբյան 48շ., 2բն., 15շ. 35 բն., 4-րդ թաղ. 9շ. 35բն., 18բն., 35շ 

34բն., 35բն., 36բն., /լ.տ/ ՝ 2613քմ.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Շինհայ ՊՈ»ՍՊԸ 

26.08.2019թ-

31.10.2019թ 

3.2 Վերելակների 

հիմնանորոգում 

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/130 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր:  

Երևանի բյուջեով նախատեսված 9 հատ փոխանցման տուփի և 126 մ 

ճոպանի փոխարինման աշխատանքները իրականացվել են, հետևյալ 

հասցեներում 1-ին թաղ. 38շ., 44շ., 4-րդ թաղ 27շ., 22շ., 4-րդ թաղ. 25/1 շ., 

37շ. 3-րդ մուտք, 46շ. 2-րդ մուտք, 2-րդ թաղ. 23շ.,  1-ին թաղ. 32շ. 2-րդ 

մուտք, 33շ. 4-րդ մուտք: Աշխատանքները ավարտված են: 

«ՕՊՏՇԻՆ»ՍՊԸ 

26.08.2019թ-

31.10.2019թ 

 

3.3 Մուտքերի 

վերանորոգում 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/33-3 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/97 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր:  

Երևանի բյուջեով նախատեսված 20 մուտքերի վերանորոգման 

աշխատանքները իրականացնել են հետևյալ հասցեներում`Դավթ. 1-ին 

թաղ. - 28շ., 35շ., 41շ., 3շ., 51շ. 1մ, Դավթ. 2-րդ թաղ.- 2շ., 25շ., 37շ.1մ. և 

2մ, 33շ. 1մ., Դավթ. 3-րդ թաղ.- 14շ. 2մ., 3մ. և 4մ, 31շ., Դավթ. 4-րդ թաղ. -

30շ. , 21շ., 46շ. 2մ, 31շ. 1մ., 13շ., 11շ. 1մ, Դավթ. 1-ին թաղ. -18շ. 1մ, 45շ 

2մ, Դավթ. 2-րդ թաղ.-27շ., Դավթ. 3-րդ թաղ.-6/5շ 1 և 2մ, 30շ.,  Դավթ. 4-

1.«Շինհայ ՊՈ»ՍՊԸ 

24.06.2019թ-

31.10.2019թ 

2.«Ոսկանյանշին»Ս

ՊԸ 

26.08.2019թ-

31.10.2019թ 
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րդ թաղ. -11շ. 2մ, 1Աշ 1մ, 50շ, 12/հատակ, /ընդամենը 20 մուտք, 217 

հարկ/հասցեներում: 

3.4 Այլ 

աշխատանքներ 

Համատիրություններին՝ շենքերի նկուղներում վնասված ջրատար 

խողովակների նորոգման, ջրթափ խողովակների վերականգնման 

ուղղությամբ իրականացվելիք աշխատանքներն ընթացքի մեջ են: 

Գույքի նորոգման աշխատանքերի սուբսիդավորում իրականացվում է 

հետևյալ պայմանագրերի միջոցով՝ Դավթաշեն 1/1 համատ. – Պայմ. 

հ.19/1, Դավթաշեն 1/2 - Պայմ. հ.19/2, Դավթաշեն 1/4- Պայմ. հ.19/3, 

Դավթաշեն 2/L-1 – Պայմ. հ.19/4, Դավթաշեն Դ/4 – Պայմ. հ.19/5, 

Դավթաշեն «ՍՈՍ»  - Պայմ. հ.19/6, «ՍՄՍ»  - Պայմ. հ.19/7,Դավթաշեն 

3U/1 – Պայմ. հ.19/8,Դավթաշեն 4Ա/1 - Պայմ. հ.19/9, Դավթաշեն 4Ա/2 – 

Պայմ, հ,19/10: 

Աշխատանքները ավարտված են: 

Բակային գույքի 

վերանորոգման 

սուբսիդավորման  

պայմանագրեր 

(20.02.2019թ. 

դրությամբ) 

 

4 Կրթություն, մշակույթ և սպորտ 

4.1 Կրթություն Նախատեսվում է 

վերանորոգել հ. 58, 

59, 61 

մանկապարտեզներ

ը: 

Հ. 60  մանկապարտեզ 

Կառուցվել  և  սալիկապատվել  են  մանկապարտեզի ցանկապատին   

կից   նոր  մայթեզրեր 

Իրականացվել են ջեռուցման համակարգի /կաթսաների/ 

վերանորոգման աշխատանքներ  

 

Հ. 62  մանկապարտեզ 

Իրականացվել են ջեռուցման համակարգի /կաթսաների/ 

վերանորոգման աշխատանքներ  

Հ.58, հ.59, հ.60, հ.61, հ.62 մանկապարտեզների երեխաներին տրամա-

դրվել են ամանորյա նվերներ 

 Երևանի 

քաղաքապե

տարանի 

ֆինանսակա

ն միջոցների 

սղության 

պատճառով 

տվյալ 

աշխատանք

ները չեն 

իրականացվ

ել: 

4.2 Մշակույթ Բակային 

տարածքներում և 

վարչական շրջանի 

բոլոր կրթական 

հաստատություննե

րում 

նախատեսվում է 

իրականացնել  17 

մշակութային և 7 

Ամբողջ տարվա ընթացքում իրականացվել են հետևյալ մշակութային 

միջոցառումները՝ 

Հայոց բանակի օր 

Հունվարի 28-ին Դավթաշեն Ավ. Տերտերյանի անվան արվեստի 

դպրոցում տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության Զինված 

ուժերի կազմավորման 27 ամյակին նվիրված համերգ:  

Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150 ամյակ 

Հ.40 գրադարանի նախաձեռնությամբ ակտիվ ընթերցողների հետ 

իրականացվել է այց Հովհաննես Թումանյանի թանգարան: 

«Պրեստիժ 

Լենդ»ՍՊԸ 

22.04.2019թ-

25.12.2019թ 

 

 

 

 

 

Նախատեսվ

ել էր 

իրականացն

ել 17 

մշակութայի

ն 

միջոցառում, 

սակայն 

իրականացվ
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սպորտային 

միջոցառումներ: 

 2019թ 

մշակութային և 

սպորտային 

ծրագրերում 

ապահովվելու է 

մանկապարտեզներ

ի սաների, 

հանրակրթական և 

արվեստի դպրոցի 

երեխաների 

մասնակցությունը, 

իսկ սպորտային 

մրցաշարերում ու 

միջոցառումներում 

կընդգրկվեն ինչես 

շախմատի դպրոցի 

սաները, այնպես էլ 

վարչական շրջանի 

բակային 

տարածքների 

երեխաներն ու 

պատանիները:  

Տեառնընդառաջ 

Սրբոց Նահատակաց եկեղեցու քահանա Տեր Խորեն Մարուքյանի 

կողմից նորապսակները ստացել են օրհնություն: 

Գիրք նվիրելու օր 

Վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմը ընթերցասեր 

երեխաների հետ շնորհավորել է անցորդներին և օրվա խորհրդին 

համահունչ նվիրել գրքեր: 

Բուն Բարեկենդանի օր 

Դավթաշենի Սրբոց Նահատակաց եկեղեցու բակում Տեր Խորեն 

քահանա Մարուքյանը ներկայացրել է տոնի խորհուրդը, այնուհետև 

տեղի է ունեցել համերգային ծրագիր: 

Կանանց միջազգային օր 

Ավ. Տերտերյանի անվան արվեստի դպրոցում իրականացվել է 

համերգային ծրագիր և ցուցահանդես:  

Թռչնաբնի մրցույթ-փառատոն 

Տեղի է ունեցել փառատոն՝ նվիրված թռչունների միջազգային օրվան: 

Պարի միջազգային օր 

Իրականացվել է տոնական շքերթ տարբեր ոճի պարային խմբերի 

մասնակցությամբ:  

Կապի միջազգային օր 

Այցելություն է իրականացվել ՀՀ-ում միակ կապի միջոցների 

թանգարան: 

Առաջին Հանրապետության հռչակման տոն 

Դավթաշենի Կենտրոնական այգում տեղի է ունեցել համերգային 

ծրագիր: 

Վարդավառի տոն 

Կազմակերպվել է միջոցառում բնակիչների համար` ապահովելով 

ջրցան մեքենաներ: 

Հանքավանի  «Հասմիկ» ճամբար 

Դավթաշեն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի 

ուղղեկցությամբ՝ Հանքավանի «Հասմիկ» ճամբար մեկնած, այնտեղ 

իրենց 20-օրյա ամառային հանգիստը անցկացրած երեխաները 

վերադարձել են տուն: 

«Էրեբունի-Երևան 2801» տոնակատարության 

Կազմակերպվել է մեծ համերգային ծրագիր: 

«Ա/Ձ Մարինե 

Կույումջյան» 

18.04.2019թ-

25.12.2019թ 

 

ել է 12-ը, 

քանի որ 

գնման 

գործընթացի 

ժամանակ 5 

միջոցառումն

եր չեն 

կայացել: 
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Գրադարանավարի տոն 

Գրադարանավարի տոնի կապակցությամբ Դավթաշեն վարչական 

շրջանի հ. 40 գրադարանի տնօրենը և աշխատակիցները ստացան 

շնորհակալագրեր և ծաղիկներ` բարեխիղճ աշխատանքի, մատաղ 

սերնդի կրթության և դաստիարակության գործում ունեցած ավանդի 

համար: 

Հաշմանդամների օր 

Սոցիալապես անապահով ընտանիքի հաշմանդամ երեխաների համար 

կազմակերպվել է ուրախ ցերեկույթ:  

 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/57-2 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: Իրականացվել է հետևյալ միջոցառումները՝ 

Մայրության և գեղեցկության տոն 

Մայրության և գեղեցկության տոնի առթիվ նվիրվել են ծաղիկներ: 

Մեծ Եղեռնի հիշատակի օր 

Հայոց Մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակի օրվան նվիրված հուշահամալիր 

ծաղկեպսակ է դրվել: 

Սուրբ Զատիկ 

Ս. Նահատակաց եկեղեցու բակում տեղի է ունեցել տոնական համերգ: 

Հաղթանակի և խաղաղության տոն 

Իրականացվել է տոնական միջոցառում Երկրորդ աշխարհամարտում 

զոհված դավթաշենցիների և Արցախյան ազատամարտի զոհերի 

հիշատակը հավերժացնող հուշարձանների հարակից տարածքում: 

Երեխաների իրավունքների պաշտպանության օր 

Իրականացվել է մանկական նորաձևության ցուցադրություն, 

երաժշտական և պարային կատարումներ, թղթային շոու ծրագիր և 

հյուրասիրություն: 

Խաղողօրհնեքի տոն 

Սրբոց Նահատակաց եկեղեցու բակում պատարագից հետո 

Իրականացվել է տոնին նվիրված միջոցառում` երգիչ-երգչուհիների 

մասնակցությամբ: 

Գիտելիքի օր 

Կազմակերպվել է շրջայց դպրոցներով: 

Անկախության օր 
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Դավթաշեն վարչական շրջանի կենտրոնական այգում տեղի է ունեցել 

տոնական միջոցառում: 

Ուսուցչի տոն 

Դավթաշեն վարչական շրջանի կրթական հաստատությունների 

ուսուցիչները և հ. 40 գրադարանի տնօրենը պարգեվատրվել են: 

«Ամանորյա հեքիաթ» 

Տեղի է ունեցել ձեռքի աշխատանքների ցուցադրություն, հյուրասիրութ-

յուն:  

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/57-3 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: Իրականացվել է հետևյալ միջոցառումները. 

Վերջին զանգ 

Ավարտական դասարանի տնօրեններին  և դասղեկների տրվել են 

ծաղկեփնջեր  

Դավթաշեն վարչական շրջանի աշխատակազմը սեփական 

նախաձեռնությամբ իրականացրել է հետևյալ մշակութային 

միջոցառումները՝ 

Բակային ժամանցային միջացառում 

Դավթաշեն վարչական շրջանի Կենտրոնական այգում տեղի է ունեցել 

բակային միջոցառում: 

4.3 Սպորտ Աշխատակազմի սեփական նախաձեռնությամբ տարվա ընթացքում 

իրականացվել են հետևյալ սպորտային միջոցառումները. 

«ՍՊՈՐՏԼԱՆԴԻԱ» 

Մասնակիցներն են հանրակրթական դպրոցների 1-ից 3-րդ 

դասարանների և 4-ից 7-րդ դասարանների աշակերտները: 

Միջոցառումն անցկացվում է 3: 

Պատանի հրշեջ փրկարարների առաջնություն 

Առաջնություն է կազմակերպվել ՀՀ ԱԻՆ Երևան քաղաքի փրկարար 

վարչության կողմից: 

Ժամանակակից հնգամարտի վազք-լազերային հրաձգություն 

մարզաձևի 2019թ պատանիների Հայաստանի առաջնություն 

Դավթաշեն վարչական շրջանի հանրակրթական դպրոցների 

պատանիներն ու աղջիկները մասնակցել են Հայաստանի 

ժամանակակից հնգամարտի ազգային ֆեդերացիայի կողմից 

կազմակերպված 4-9-րդ դասարանների աշակերտների միջև ընթացող 

«Պրեստիժ Լենդ» 

ՍՊԸ 

08.04.2019թ-

25.12.2019թ 
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առաջնությանը: 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/59 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր:  

«ՀՀ Ազգային ժողովի գավաթի» խաղարկություն 

Խաղարկությանը մասնակցել են Դավթաշեն վարչական շրջանի թիվ 

199 հիմնական դպրոցի 1-6 –րդ դասարանի տղաները և աղջիկները: 

Շախմատի հուշամրցաշար 

Դավթաշեն վարչական շրջանում իրականացվել է Մարտական 1-ին 

աստիճանի շքանշանակիր Ս. Գևորգյանի անվան շախմատի 

հուշամրցաշար: 

Երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրվան նվիրված 

մարզամշակութային տոնահանդես 

Դավթաշեն վարչական շրջանի մանկապարտեզների երեխաների միջև 

անցկացվել է մարզահամերգային տոնահանդես: 

 «Լավագույն մարզական ընտանիք մրցույթ սեպտեմբեր» 

Դավթաշեն վարչական շրջանում իրականացվել է «Լավագույն 

մարզական ընտանիք» մրցույթը: 

 «Նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի» երիտասարդների 

հանրապետական խաղեր 

Նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի դպրոցականների 

ռազմամարզական խաղեր: 

5 Սոցիալական ապահովություն 

5.1 Աջակցության 

ծրագրեր 

 

Դավթաշեն 

վարչական շրջանի 

և ՀՀ մարզերի 

/Արթիկ, Մարալիկ/, 

ԼՂՀ Մարտակետի 

շրջանի միջև 

համագործակցությ

ան ծրագրերի 

շրջանակում 

կիրականացվեն 

բարեգարծական 

միջոցառումներ, 

565 սոցիալապես անապահով ընտանիքի տրամադրվել է դրամական  և 

նյութական աջակցություն: 

Հագուստ/սեզոնային/,կոշիկի տրամադրում -129 սոցիալապես 

անապահով, հաշմանդամություն ունեցող անձաց  ընտանիքների, 

պարենային օգնություն է ՝ 16 ընտանիքի, վառելափայտի օգնություն -92 

սոցիալապես անապահով ընտանիքների, պետական պատվերի 

շրջանակում բուժում է ստացել 16շահառու, հուղարկավորության 

ծախսերի տրամադրում՝ 10 ընտանիքի: 

Կազմակերպվել է Երևանաբնակ 24 զինծառայողների ծնողների 

տեսակցության կազմակերպում ԼՂՀ զորամասեր: 

Սիրիահայերին 37 ընտանիքի տրամադրվել է պարենային օգնություն: 

  

5.2 Համագործակցութ Համգործակցություն ՀԿ-ների, ԲՀ-ների հետ ՝   
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յուն 

 

ինչպես  նաև 

մշակությաին և 

սոցիալական 

բաղադրիչով 

տարատեսակ 

ծրագրեր: 

Անապահով 

ընտանիքներին, 

հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց, 

անօթևաններին, 

կյանքի դժավրին 

իրավիճակում 

հայտված անձանց 

կտրամադրվի՝ 

պարենային 

օգնություն, 

ֆինանսական և 

հոգեբանական 

աջակցություն, 

իրավաբանական 

խորհրդատվություն

, կկազմակերպվի 

երեխաների 

ամառային 

հանգիստը 

ճամբարներում 

Կիրականացվի 14 

միջոցառում՝ 

նվիրված տոն և 

հիշատակի օրերին: 

«Դիակոնիա» ԲՀ-ի հետ համագործակցության շրջանակում 72 

սոցիալապես անապահով ընտանիքի տրամադրվել է պարենային 

օգնությունֈ 

«Առաքելություն Հայաստան» Հկ-ի հետ համագ Արդյունքում՝ 29 

շահառու սոցիալապես անապահով ընտանիքների, միայնակ 

կենսաթոշակառուներ, անժառանգներ, հաշմանդամներ օգտվում է 

Բարեգործական ճաշարանից: 

«People Care Service Eco Startup» ՀԿ–ի հետ համատեղ 

հաշամանդամություն ունեցող բնակչին տրամադրվել է 

հաշմանդամության սայլակ: 

 «Լույսի աստղ» ՀԿ-ի հետ համագործակցության շրջանակներում 

1հաշմանդամի  տրամադրվել է  սայլակ: 

 «Նազ-Քոմ» ԲՀ-ի հետ համագործակցության շրջանակում, կամավոր 

երիտասարդների կողմից ներկվել են Դավթաշեն վարչական շրջանի 58 

մանկապարտեզի ցանկապատները: 

«Նազ-Քոմ» ԲՀ-ի  հետ համագործակցության  շրջանակներում 

միայնակ, անկողնային, անժառանգ տարեցներին 90 փաթեթ հիգենիայի 

պարագաների և 48սոցիալապես  անապահով, հաշմանդամություն 

ունեցող անձաց ընտանիքներին՝ հագուստի  տրամադրում: 

Սոցիալապես անապահով 25 երեխաների 20-օրյա հանգստը 

կազմակերպվել է Հանքավանի «Հասմիկ» ճամբարում: 

«Սուրբ  Աստվածածնի վերափոխման» տոնի  առթիվ,  խաղողի 

հյուրասիրություն 15 միայնակ, անժառանգ, անկողնային տարեցներին, 

բարեգործական ճաշարանի 30 շահառուներին: 

«Տանիք» շինանյութի խանութների ցանցի  հետ համացործակցության 

արդյունքում 20 թոշակառուների 2-ական էկոնոմ լամպերի 

տրամադրում: 

 Իրականացվել է այց Շիրակի մարզ՝ Արևշատ գյուղ, որտեղ  

սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվել է ձմեռային 

տաք հագուստ` 35 ընտանիքի: 

5.3 Այլ ծրագրեր 

 

Մայրության և գեղեցկության տոնի առթիվ Դավթաշեն վարչական 

շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի շենքի բակում 70 տարեց 

անժառանգ կանանց և հաշմանդամություն ունեցող երեխաների 

մայրերին տրամադրվել է նվերներ՝ զուգագուլպաներ, հեղաթափեր և 

շալեր: 
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Սուրբ Զատիկի տոնակատարության առթիվ Սրբոց Նահատակաց 

եկեղեցու բակում 50 անապահով ընտանիքներին տրամադրվել է 

նվերներ՝ հավկիթ, լավաշ, գինի, կուլիչ: 

Աշխատավորների համերաշխության միջացգային օր միջոցառման 

ժամանակ 35 աշխատանքի վետերաններին հանձնվել է գեղեցիկ սուրճի 

բաժակներ: 

«Մայիսի 9-ի» տոնի առթիվ 15 աշխատանքի վետերաններին,  ՀՄՊ, 

զինուժի և թիկունքի վետերաններին տրամադրվել է  դրամական 

աջակցություն: Եռատոնի առթիվ ԵԿՄ-ի ազատամարտիկների  համար 

կազմակերպվել է հյուրասիրություն: 

Ընտանիքի օրվան նվիրված 20 նորաստեղծ ընտանիքների տրվել են 

նվերներ՝ ապակե ափսեներ և բաժակներ: 

Երեխաների միջազգային օրվա առթիվ սոցիալապես անապահով, 

սիրիահայ և բազմազավակ ընտանիքների 45 երեխա մասնակցել են 

համերգային ծրագրի: 

«Սեպտեմբերի 1»-ի  կապակցությամբ դպրոցական  հագուստի, 

գրենական պիտույքների տրամադրում սոց. անապահով, 

բազմազավակ, բազմանդամ, հաշմանդամություն ունեցող, զոհված 

ազատամարտիկների 56 ընտանիքների երեխաներին: 

Անկախության օրվա  առթիվ 35 արցախյան պատերազմի հաշվանդամ 

ազատամարտիկների ընտանիքներին տրամադրվել է պարենային 

ապրանքներ 

Տարեցների միջազգային օրվա առթիվ 20 ցերեկային կենտրոնների 

շահառուների համար կազմակերպվել է տոնական միջոցառում և 

հյուրասիրություն 

Ուսուցչի օրվա տոնակատարությունը իրականացվել է Վետերանների 

խորհրդում, որի շրջանակում 30 վետերան ուսուցիչներին, 

բազմավաստակ ուսուցիչներին հանձնվել են նվերներ 

Դեկտեմբերի 3-ի/ Հաշմանդամների միջազգային օրվա/ 

կապակցությամբ 20 հաշմանդամ շահառուներին այցելության 

կազմակերպում ձիարշավարան և հյուրասիրության կազմակերպում: 

«Տնային պայմաններում միայնակ տարեցների և հաշմանդամների 

սոցիալական  սպասարկման կենտրոն»-ի հետ համագործակցության 

արդյունքում վարչական շրջանի շահառուների համար իրականացվել է 

տրանսպորտի տրամադրում, ուղեկցում Առնո Բաբաջանյան փոքր 
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համերգասրահ` Գուսան Հայկազունու համերգին: Նաև տրամադրվել է 

տրանսպորտ միայնակ, անժառանգ տարեցներին՝ հանգիստը Մուղնի, 

Օհանավանք և Սաղմոսավանքում կազմակերպելու համար- 19 

շահառու: 

Ամանորի կապակցությամբ  80 հաշմանդամ երեխաներին և նրանց 

ծնողներին հյուրասիրության կազմակերպում «ՌԻՈ» մանկական 

սրճարանում  և ամանորյա նվերների  հանձնում: 

Ամանորի կապակցությամբ պարենային փաթեթների տրամադրում՝  

1394 սոցիալապես անապահով, խիստ կարիքավոր բազմազավակ և 

բազմանդամ ընտանիքներին, նպաստառու ընտանիքներին,  

հաշմանդամություն ունեցող անձաց ընտանիքներին, Արցախյան 

պատերազմի ազատամարտիկների, զինծառայողների, պատերազմի 

հետևանքով վիրավորում ստացած և հաշմանդամություն ունեցող 

ընտանիքների, Հայրենական պատերազմի վետերաններին, սիրիահայ 

ընտանիքներին: 

Էրեբունի վարչական շրջան 

Հ/հ Ծրագրի, 

միջոցառումներ

ի և 

աշխատանքներ

ի  անվանումը 

Նախատեսված 

աշխատանքների 

նկարագիր 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց Իրականացնող 

կազմակերպություն

, կատարման 

ժամկետ 

Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 

1 Տարածքային բարեկարգման աշխատանքներ 

1.1 Փողոցների 

ասֆալտ-

բետոնե 

ծածկերի 

ընթացիկ 

վերանորոգում  

 

2019թ. 

կիրականացվի 

110.000քմ ասֆալտ-

բետոնե ծածկի 

վերանորոգման և 

պահպանման 

աշխատանքներ, 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ -19/21-4 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր:  

Իրականացվել են  87. 000 քմ փողոցների ասֆալտապատման  

աշխատանքներ՝ Էրեբունու փող. 8331քմ և 1010քմ, Արցախի պող. 

10976քմ և 539 քմ , Ս.Դավթի փող. 6923քմ և  56քմ, Տիտոգրադյան փող. 

2485 և 182 քմ, Ազատամարտիկների փողոցներ 1696 քմ և 1044 քմ, և 

նրբանցքներ՝  1-ին, 2-րդ, 3-րդ նրբ. 770 քմ, Աճեմյան փող. 28 և 139քմ, 

Բեռնակիրների փող. 328քմ,   Աթոյան փող.. 1218քմ և 1725քմ, 

Այվազովսկու փող. 6324 քմ և 1364 քմ, Մուրացանի փող. 891քմ և 431քմ, 

«Ավրակշին» ՍՊԸ 

22.05.2019թ.-

01.10.2019թ. 

Էրեբունի 

վարչական 

շրջանի 

2019թ. 

բյուջեով 

հաստատվել 

է 11.385քմ 

ասֆալտ-

բետոնե 

ծածկի 
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Նուբարաշենի խճ. 1529 քմ և 467 քմ, Խ.Դոնի փող. 7976քմ և 1425 քմ, 

Արին Բերդի փող. 1012քմ և 182 քմ, Ռոստովյան փող. 3162 քմ և 515 քմ, 

Դ.Բեկի փող. 75քմ, Կուստոյի փող. 302 քմ,  Նուբարաշենի փող. 2061քմ և 

244 քմ, Նոր Արեշի 15 փող. 363քմ և 277 քմ , 14 փող. 180 քմ և 293 քմ, 19 

փող. 276 քմ, 22փող.  59 քմ և 102 քմ, 26 փող. 301քմ և 628 քմ, 29 փող. 67 

քմ և 1409 քմ, 41 փող. 291քմ, 45 փող. 1357քմ, 50-րդ փող. 872 քմ և 471 քմ, 

Հոլիվուդի թաղ. 730քմ, Գ.Մահարու փող. 96քմ և 514քմ, Ավանեսովի 

փող. 24 քմ և 1, 2, 3 նրբ. 2382 քմ, Գաջեգործների 3 փող. 795 քմ, Գլինկայի 

փող. 152 քմ,   Վարդաշենի 2 փող. 70 և 97քմ, 3 փող. 229 և 276 քմ, 4 փող. 

62 և 115քմ , 6 փող. 768 և 26 քմ, 8 փող. 218 քմ, 9 փող. 232 և 162 փող. 12 

փող. 90 և 137 քմ, Մուշականի փողոցներ՝ 4 փող. 62 քմ, 5 փող. 192 քմ, 

Տ.Մեծի պող.նրբ 282.5 և 98 և 32քմ, Դ.Բեկի փող.նրբ. 3080 քմ, Սարի 

Թաղի  փողոցներ՝ 1-2 շարք 52 քմ, 2 փող. 19 քմ, 3 փող. 13քմ, 7 փող. 63 

քմ, 7 փող. նրբ. 53 քմ, 8 փող և նրբ 129 քմ, 9 փող. և նրբ. 25 և 43  քմ, 10 

փող. 72 քմ, 11 փող. 13 քմ, 13փող.նրբ. 46 քմ, 17 փող. 345 և 64 քմ, 20 փող. 

56 քմ, 24 փող. 33 քմ, 26 փող. 40 քմ, 27 փող. 31 քմ:  

  

 11 385 քմ Ասֆալտապատման աշխատանքներ  կատարվել են հետևյալ 

բակային տարածքներում և շենքերի բակ մտնող ճանապարհներում` 

Խ.Դոնի փող. հհ. 31, 35 շենքերի բակ,՝1019քմ,    հ. 19 և 27 շենքերի բակ՝ 

432 քմ, Խ.Դոնի փող. հ.1, 5, 23, շենքերի բակ՝ 784 քմ,  Խ.Դոնի փող. 

հ.19/1, 19/2, 27, 31, 35 շենքերի բակ՝ 312քմ, Ավանեսովի փող. 2 նրբ. հ. 4 և 

6 շենքերի բակ՝ 1049քմ, Նուբարաշենի խճ. Հ.5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 

շենքերի բակ և հ.6 տան՝ 514քմ, Վարդաշեն 6 փող. Հ.68ա  և հ.66/1 

շենքերի բակ՝ 788քմ, Մուրացանի փող. հ.109 շենքի բակ՝  726քմ,  

Աթոյան անց. Հ.7, 10/4, 12, 13, 14, 15, 16, 17 շենքերի բակ՝ 1077քմ ,  

Աթոյան անց. Հ.1 և 5 շենքի, Ազատամարտիկների փող. հ.87ա և 87բ 

շենքերի բակ՝  801քմ, Աթոյան անց. Հ.9 և 20 շենքերի բակ՝ 875քմ ,  

Աթոյան անց. Հ.19, 21,  և Ազատամարտիկների հ.76 , 78, 78/1, 80 շենքերի 

բակեր ՝ 859 քմ,  Նոր Արեշի 14 փող. հ.40 և 127/3 շենքերի բակեր՝  511քմ, 

Ավանեսովի փող. հ.8/1, 8/2, 8/3 շենքերի բակ՝ 891քմ  ,   Աթոյան անց. 

Հ.16 և Ավանեսովի նրբ. հ.2/1 և հ.8 շենքերի բակ՝ 737քմ : 

վերանորոգմ

ան 

աշխատանք

ներ: 

 

Սկզբնական 

շրջանում 

Երևանի 

քաղաքապե

տարանի 

կողմից 

նախատեսվե

լ է 87.000քմ`  

ասֆալտ-

բետոնե 

ծածկի 

վերանորոգմ

ան 

աշխատանք

ներ: 

1.2 Բակային 

տարածքների 

բարեկարգում 

Կհիմնանորոգվի 4 

բակային տարածք, 

Գ. Մահարի հ. 39 

1.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ -19/48-1 

Համաձային գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել 

են պայմանագրեր: 

1.«Արհովշին» ՍՊԸ 

24.06.2019թ.-

30.09.2019թ. 

Գ. Մահարի 

փող. հ.39 

շենքի 
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 շենքի բակում 

կկառուցվի մինի-

ֆուտբոլի դաշտ: 

Կատարվեն են 2 բակերի բարեկարգման աշխատանքներ՝ 

1.Վարդաշենի հ.66 շենքի բակ 

2.Արցախի պող. հ.20 շենքի բակ 

2.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ -19/48-2 

Համաձային գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել 

են պայմանագրեր: 

Կատարվեն են 3 բակերի բարեկարգման աշխատանքներ՝ 

3. Արցախի պող. հ.6 շենք 

4. Արցախի պող. հ.8/3 շենք 

5. Ավանեսովի անց. Հ.1 շենք 

 

 

 

 

 

 

2.«Լիլանարմ» ՍՊԸ 

14.06.2019թ.-

30.09.2019թ. 

բակում 

մինի-

ֆուտբոլի 

դաշտ չի  

կառուցվել` 

բյուջեով 

նախատեսվ

ած գումարը 

չբավարարել

ու 

պատճառով: 

1.3 Այլ 

աշխատանքներ 

 

Շարունակական 

բնույթ են կրելու 

վարչական 

շրջանում առկա 

հուշարձանների 

պահպանման 

աշխատանքները: 

Վերանորոգվելու և 

բարեկարգվելու են 

չորս 

հուշարձանների 

հարակից 

տարածքները:   

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/67             

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

 

Պարբերաբար իրականացվում են թվով 4 հուշարձանների /Սասունցի 

Դավթի, Աղբյուր Եղեռնի, Արգիշտի, Ռոմտիկցիների/  պահպանման և 

հարակից տարածքների պատշաճ տեսքի բերման աշխատանքներ: 

 

 

 

«Կարպ-Գազ-Ռադ» 

ՍՊԸ 

17.04.2019թ. 

 25.12.2019թ. 

 

2 Կանաչ տարածքների ընդլայնում, պահպանում և ոռոգում 

2.1 Կանաչ 

տարածքների  

պահպանում և 

խնամք 

 

Կիրականացվի 7 

հա կանաչ 

տարածքների 

պահպանման և 

բարեկարգման, 

2000մ ոռոգման 

ցանցի կառուցման 

և վերանորոգման 

աշխատանքներ: 

 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ -15/2-5 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

Իրականացվել է 8 հա կանաչ տարածքներիի պահպանման, մաքրման, 

հողափորման աշխատանքներ:   

«Վարդավառ 

Զբոսայգի» ՓԲԸ 

01.04.2018թ.-

25.12.2019թ. 

 

 

2.2 Ծաղկային 

տարածքների 

ստեղծում և 

խնամք 

 

Իրականացվել է վարչական շրջանի կանաչ տարածքների մաքրման և 

պահպանման աշխատանքներ: 
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2.3 Ծառատունկ 

 

Վարչական շրջանում իրականացվել է գարնանային և աշնանային 

ծառատունկ՝  տնկվել է 1450 ծառ: 

 

2.4 Հուշարձանների 

պահպանում 

 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/67             

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր:      

Պարբերաբար իրականացվում են թվով 4 հուշարձանների /Սասունցի 

Դավթի, Աղբյուր Եղեռնի, Արգիշտի, Ռոմտիկցիների/  պահպանման և 

հարակից տարածքների պատշաճ տեսքի բերման աշխատանքներ: 

«Կարպ-Գազ-Ռադ» 

ՍՊԸ 

17.04.2019թ.-

25.12.2019թ. 

 

2.5 Չոր ծառերի 

հատում և 

երիտասարդաց

ում, ծառերի 

խոր էտ 

 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ -15/2-5 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր` 

 Իրականացվել է   թվով  653 ծառերի էտում և 420 չոր ծառերի  հատում:   

«Վարդավառ 

Զբոսայգի» ՓԲԸ 

01.04.2018թ.   

25.12.2019թ. 

 

3  

3.1 Հարթ 

տանիքների 

նորոգում 

/իզոգամ/ 

 

Կիրականցվի 

բազմաբնակարան 

շենքերի 9.161քմ 

հարթ և 1.850քմ թեք 

տանիքների 

վերանորոգում: 

Նախատեսվում է 13 

վերելակների և 81 

բազմաբնակարան 

շենքերի մուտքերի 

վերանորոգում: 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ -19/33-7 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

Իրականացվել է 19 շենքերի 4579 քմ մակերեսով հարթ տանիքների 

վերանորոգում հետևյալ հասցեներում` Արցախի պող. հհ. 8/4, 20/2, 20/1, 

10գ, 10դ, 10վ, 24/1,  8, 8բ, Նոր Արեշի 15-րդ փող. հ.1, Նոր Արեշի 12-րդ  

հ.99  և  99/1, Նոր Արեշի 14-րդ փող. հ.38ա, Նոր Արեշի 14-րդ փող. հ.40 

շենքեր, Խ.Դոնի փող. հհ. 31, 9,  19/2,  19/1 շենքեր, Ռոստովյան փող. հ.36 

շենք վերանորոգման աշխատանքները ավարտվել են: 

«Էնքարշին» ՍՊԸ 

27.05.2019թ.-

31.08.2019թ. 

Երևանի 

2019թ. 

բյուջեով 

հաստատվել 

է 19 շենքի 

հարթ 

տանիքի 

վերանորոգո

ւմընդհանուր   

 4 072 քմ 

մակերեսով: 

3.2 Թեք 

տանիքների 

նորոգում 

/ազբոհերձաքա

ր/ 

 

1.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ -19/47 

2.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/67  

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել են 

պայմանագրեր: 

Թեք տանիքների վերանորոգման ախատանքներ են կատարվել 

հետևյալ հասցեներում՝Նուբարաշենի խճ. h.5/1  շենքի` 690քմ, 

Ավանեսովի փող. հ.7/2 շենք ` 1065քմ 

1.«Թիամատ» ՍՊԸ 

11.06.2019թ.-

31.09.2019թ. 

 

 

2.«Ավետիսյան-

շինմոնտաժ» ՍՊԸ 

22.07.2019թ.-

30.09.2019թ. 
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3.3 Վերելակների 

հիմնանորոգում 

 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ -19/29 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

2019 թվականի բյուջեով հաստատված 14 վերելակների վերանորոգման 

աշխատանքներ կատարվել են հետևյալ հասցեներում`Աթոյան անց. Հ 8 

շենք, Աթոյան անց. Հ.12 շենք, Դիմիտրովի փող. հ. 80 շենք, Խ.Դոնի փող. 

հ.1 շենք  /6-րդ մուտք/,  

Խ.Դոնի փող. հ. 1 շենք /1-ին և 12-րդ մուտք/, Խ.Դոնի փող. հ.31 շենք /11-

րդ մուտք /, Խ.Դոնի փող. հ.23 շենք /14-րդ մուտք/ 

Արցախի պող. հ. 10բ շենք, Արցախի պող. հ.8բ /4-րդ մուտք/, Արցախի 

պող. հ.8բ /3-րդ մուտք/, Արցախի պող. հ.8բ /2-րդ մուտք/, Աթոյան անց. 

Հ.12/3 շենք /2-րդ մուտք,  Աթոյան անց. Հ.12/3  շենք /1-ին մուտք/:    

«Ույուտ վերելակ» 

ՍՊԸ 

11.06.2019թ.-

01.10.2019թ 

 

3.4 Մուտքերի 

վերանորոգում 

 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ -19/37 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

Թվով 41 մուտքերի վերանորոգման աշխատանքները ավարտվել 

են՝Խ.Դոնի փող. հ.1 շենք՝  2, 3, 4, 5 մուտքեր,Խ.Դոնի փող. հ.19 շենք՝  3, 4, 

5, 8 մուտքեր,Խ.Դոնի փող. հ.27 շենք՝  7,  8  մուտքեր 

Նոր Արեշի 12 փող. հ.99 շենք՝ 1, 2 մուտքեր, Նոր Արեշի 14 փող. հ.40 

շենք՝ 1, 2 մուտքեր, Արցախի պող. Հ.8 շենք՝ 1, 2 մուտքեր, 

Ազատամարտիկների փող. հ.89 շենք՝  1, 2 մուտքեր,  

«Էլդոդար» ՍՊԸ 

14.06.2019թ. 

30.09.2019թ. 

Երևանի 

2019թ.  

բյուջեով 

հաստատվել 

է 41 մուտքի 

վերանորոգո

ւմ: 

 

4  

4.1 Կրթություն 

 

Կիրականացվի h. 

67 

նախադպրոցական 

հաստատության 

տանիքի և 

խմբասենյակի 

վերանորոգման 

աշխատանքներ: 

2019թ. 

նախատեսվում է 

վերանորոգել հհ. 71, 

74 և 75 

մանկապարտեզներ

Կազմվել է մրցութային փաթեթ, ներկայացվել աշխատակազմի 

գնումների վարչություն: 

Հ. 71, 74 և 75  մանկապարտեզները ներառվել են «Երևանի 

էներգաարդյունավետության և հանրային շենքերի ջերմային 

հիմնանորոգում» ծրագրում, իրականացվել են սեյսմիկ 

հետազոտության աշխատանքներ և էներգետիկ աուդիտ: 

 

 Հ. 67 

նախադպրոց

ական 

հաստատութ

յան տանիքի 

և 

խմբասենյակ

ի 

վերանորոգո

ւմը 2019թ. 

բյուջեյով 

չենք 

ներկայացրել
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ը: 

Վարչական շրջանի 

մանկապարտեզներ

ի ավարտական 

խմբերի սաներին 

կտրամադրվեն 

պայուսակներ, 

գրենական 

պիտույքներ: 

, 

քանի որ 

մանկապար

տեզը 

ներառել  ենք 

2019-2023թթ. 

հնգամյա 

ծրագրի 

հիմնախնդրի 

մեջ՝ 

հիմնանորոգ

ման:   

 

Երևան 

հիմնադրամ

ի չգործելու 

պատճառով 

պայուսակնե

րի 

տրամադրմա

ն ծրագիրը չի 

իրականացել

: 

 

 

4.2 Մշակույթ 

 

2019թ. ընթացքում 

կկազմակերպվեն 16 

մշակութային և 10 

սպորտային 

միջոցառումներ: 

Կիրականացվի 

համագործակցությո

ւն Սևան քաղաքի 

մանկապարտեզներ

ի, դպրոցների, 

1.ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-19-29-1 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիրֈ 

Հայոց բանակի կազմավորման 27-րդ տարելիցի կապակցությամբ 

հունվարի 28-ին կազմակերպվել է մեծ միջոցառում: 

Հուվարի 14-ին նշվել է Տիառընդառաջը: 

2.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/47-3 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիրֈ 

Մայրության և գեղեցկության տոնի կապակցթությամբ ապրիլի 4-7-ը  

1.«Էլիտա Էսվե» 

ՍՊԸ 

26.01.2019թ.-

14.02.2019թ. 

 

 

 

 

2.«Լոռե» հոլդինգ 

04.07.2019թ.-

Երևանի 

2019թ. 

բյուջեով 

հաստատվա

ծ  է 16 

մշակութայի

ն  

միջոցառումն

երից 2–ը չի 

իրականացվ
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մշակութային 

հաստատություննե

րի, Վրաստանի 

«Հայ Արտ» 

մշակութային 

կենտրոնի, Երևանի 

Պետական 

Դրամատիկական, 

Ստանիսլավսկու 

անվան ռուսական 

դրամատիկական, 

Մհեր Մկրտչյան, Հ. 

Պարոնյանի անվան 

երաժշտական 

կոմեդիայի, 

Համազգային 

թատրոնների հետ: 

կազմակերպվել են տոնական միջոցառումներ: 

3.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/52-1 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիրֈ 

Մայիսի 9-ին Ազատամարտիկների այգում կազմակերպվել է 

միջոցառում նվիրված՝ Հաղթանակի խաղաղության տոնին: 

Մայիսի 28-ին կազմակերպվել է Միջոցառում՝ նվիրված Առաջին 

հանրապետության  անկախության օրվան: 

Հունիսի 1-ին կազմակերպվել են միջոցառումներ՝ նվիրված 

Երեխաների պաշտպանության օրվան: 

Հունիսի 15-ից կազմակերպվել է միջոցառում՝ «Երևանյան ամառ 2019» 

միջոցառման շրջանակներում: 

 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/52-1 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիրֈ 

ՀՀ Սահմանադրության օրվան նվիրված համերգ Կայարանամերձ 

հրապարակում: 

Վարդավառին նվիրված միջոցառմանը իրականացվել է ջրցան 

մեքենաների շքերթ,  վարչական շրջանի մեծ և փոքր բակերում 

կազմակերպվել է  ջրոցի, բաժանվել դույլեր: 

ՀՀ Անկախության օրվան նվիրված համերգ Կայարանամերձ    

հրապարակում: 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/52-2 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիրֈ 

Գիտելիքի օրվան ընդառաջ կազմակերպվել է՝ վարչական շրջանի 

կրթական հաստատությունների,տարբեր առարկաներից 

օլիմպիադաներում գերազանց արդյունքներ ցուցաբերած  սաների հետ  

ընդունելություն-հանդիպում: 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/52-2 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիրֈ 

Ուսուցչի օրման նվիրված միջոցառում: 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/52-1 

07.04.2019թ 

 

 

 

 

3. Ա/Ձ Մարինե 

Կույումջյան 

          

07.05.2019թ.-

09.05.2019թ. 

 

25.05.2019թ.-

28.05.2019թ. 

 

29.05.2019թ.-

01.06.2019թ. 

 

16.04.2019թ.-2019թ. 

հունիսից-օգոստոս 

 

Ա/Ձ Մարինե 

Կույումջյան 

16.04.2019թ.-

05.07.2019թ. 

 

 

01.07.2019թ.-

31.07.2018թ. 

 

 

17.09.2019թ.-

21.09.2019թ. 

 

«Մալետա» ՍՊԸ 

16.04.2019թ.-

ել, քանի որ 

մրցույթը չի 

շահել: 
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Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիրֈ 

Էրեբունի-Երևան տոնակատարություն: 

ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-19/32-1 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիրֈ 

Ամանորին նվիրված միջոցառումներ և ձևավորումներ: 

01.09.2019թ. 

 

 

 

 

 

«Մալետա» ՍՊԸ 

16.04.2019թ.-

05.10.2019թ. 

 

 

Ա/Ձ Մարինե 

Կույումջյան 

16.04.2019թ.-

31.10.2019թ. 

 

Ա/Ձ Մարինե 

Կույումջյան 

02.09.2019թ.-

25.12.2019թ. 

4.3 Սպորտ 

 

1.ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-19-7 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիրֈ 

Հայոց բանակի կազմավորման 27-րդ ամյակին նվիրված 

ռազմաուսումնամարզական խաղեր 8-9-րդ դասարանների միջև:  

2.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/79-3 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիրֈ 

Հունիսի 3-28-ը անցկացվել է քաղաքապետի փոխանցիկ գավաթի 

համար «Առողջ սերունդ՝  պաշտպանված հայրենիք» համաքաղաքային 

բակային փառատոնը: 

3.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/79-2 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիրֈ 

4.Սեպտեմբերի 23-ից, հոկտեմբերի 8-ը նախազորակոչային և 

1.«Էլիտա Էսվե» 

ՍՊԸ   

14.01.2019թ.-

29.01.2019թ. 

 

 

 

2.Ա/Ձ Արմեն 

Գևորգյան Սամվելի  

27.05.2019թ.-

07.06.2019թ. 

 

 

3.«Պեցցո» ՍՊԸ 

15.05.2019թ.-

Երևանի 

2019թ. 

բյուջեով 

հաստատվա

ծ 10 

սպորտային 

միջոցառումն

երից 5-ը չի 

իրականացվ

ել, քանի որ 

մրցույթը չի 

շահել: 



Երևանի զարգացման 2019 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ 

248 
 

զորակոչային ռազմամարզական խաղեր: 

Սեպտեմբերի 2-27-ը «Սպարտակիադա» 8-12-րդ դասարաններ 

5.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/79-3 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիրֈ 

Տարեվերջյան սպորտային արդյունքների ամփոփում 

«Սպարտակիադա» 8-12-րդ դասարաններ: 

23.09.2019թ. 

 

 

4.15.05.2019թ.-

27.09.2019թ, 

 

5.Ա/Ձ Արմեն 

Գևորգյան Սամվելի 

15.05.2019թ.-

07.12.2019թ. 

5  

5.1 Աջակցության 

ծրագրեր 

 

Էրեբունի 

վարչական 

շրջանում 2019թ. 

ընթացքում 

կիրականացվեն 

սոցիալական 

տարբեր ծրագրեր, 

որոնք ուղղված 

կլինեն 

բազմազավակ և 

անապահով 

ընտանիքների, 

հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց, 

ծնողազուրկ 

երեխաների, 

միայնակ 

տարեցների 

կենսական 

ապահովմանը: 

Սոցիալական 

աջակցության 

կարիք ունեցող 

բնակիչներին 

Բազմազավակ, սոցիալապես անապահով և սիրիահայ 15 

ընտանիքների տրամադրվել են քաղցրավենիքի փաթեթներ: 

 

Սոցիալական տարբեր խմբերի 14 ընտանիքների տրամադրվել է 

պարենային աջակցություն, 1 բնակչի տրամադրվել է դեղորայք, է 1 

սիրիահայ երեխայի տրամադրվել է մանկական քայլակ, մեկ 

հաշմանդամ երեխայի տրամադրվել է հաշմանդամի սայլակ, 2 

երեխաների տրամադրվել է պայուսակ և գրենական պիտույքներ: 

 

«Թիկունք» սոցիալական ՀԿ-ի հետ համագործակցության արդյունքում 

սոցիալապես անապահով և բազմազավակ ընտանիքների 1-5-րդ 

դասարանցի  20 երեխաներ ստացել են գրենական պիտույքներ:  

 

Մարտի 8-ի կապակցությամբ վարչական շրջանի բազմազավակ,  

զոհված զինծաըայողների, արցախյան պատերազմի 

զինհաշմանդամների ընտանիքների և ՍԱՏԲ-ում հաշվառված 

ընտանիքների մայրերին տրամադրվել են Հ. Պարոնյանի անվան 

երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնի 170 տոմս: 

 

 

 

 

1.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/72-1 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

Վարչական շրջան 

 

 

 

 

Վարչական շրջան 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Թիկունք» 

սոցիալական ՀԿ 

 

 

 

 

 

Երևանի 

քաղաքապետարան  

 

5.2 Համագործակցո

ւթյուն 
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նախատեսվում է 

տրամադրել 

դրամական, 

նյութական և 

դեղորայքային 

օգնություն: 

Սոցիալապես 

անապահով 

ընտանիքների 

դպրոցահասակ 

երեխաներին 

կտրամադրվեն 

պայուսակներ և 

գրենական 

պիտույքներ: 

Սոցիալապես 

անապահով 

խավերի համար 

կկազմակերպվեն 

միջոցառումներ՝ 

նվիրված տոներին 

և հիշատակի 

օրերին: 

Կիրականացվեն 

սիրիահայ 

ընտանիքներին 

բազմաբնույթ 

աջակցության 

ցուցաբերման 

ծրագրեր: 

«Ամանորի» և 

«Սուրբ ծննդյան» 

տոների 

կապակցությամբ 

անապահով 

պայմանագիրֈ 

Սուրբ Զատիկի տոնի կապակցությամբ սոցիալապես անապահով 257 

ընտանիքների տրամադրվել է  տոնը խորհրդանշող պարենային 

փաթեթներ:  

2.Վարչական շրջանի 108-ամյա 1 բնակչի տրամադրվել է դրամական 

աջակցություն: 

 

3.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/72-2 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիրֈ 

Ընտանիքների միջազգային օրվա կապակցությամբ բազմազավակ և 

նորաստեղծ 35 ընտանիքների տրամադրվել են կենցաղային իրեր: 

4.Կազմակերպվել և իրականացվել է  սահմանամերձ և ԼՂՀ 

զորամասերում ծառայող 130 ծնողների այցելությունը  

զինծառայողների:  
Կազմակերպվել է Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա 

կապակցությամբ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի 

նախաձեռնած մարզամշակութային միջոցառմանը վարչական շրջանի 

սոցիալապես անապահով ընտանիքների 6-15 տարեկան շուրջ 65 

երեխաների մասնակցությունը: 

 

5.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/72-1 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիրֈ 

Փախստականների միջազգային օրվա կապակցությամբ բազմազավակ, 

սոցիալապես անապահով և սիրիահայ 40 ընտանիքների տրամադրվել 

են նվերներ՝ խոհանոցային և անկողնային պարագաներ: 

 

6.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/72-3 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիրֈ 

Կազմակերպվել է սոցիալական տարբեր խմբերի ընտանիքների 7-13 

տարեկան երեխաների հանգիստը «Հեքիաթային կիրճ» մանկական 

առողջարարական ճամբարում անցկացնելու հավաքագրման և 

Ճամբար ուղեկցելու աշխատանքները: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ա/Ձ Մարինե 

Կոյումջյան 

17.04.2019թ.-

21.04.2019թ. 

 

 

 

 

 

2.Երևանի 

քաղաքապետարան 

 

 

3.«Պեցցո» ՍՊԸ  

17.04.2019թ.-

15.05.2019թ. 

 

 

 

 

 

Երևանի 

քաղաքապետարան 

Օլիմպիական 
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ընտանիքները 

կստանան սննդի 

փաթեթներ: 

Վարչական շրջանի 

կարիքավոր, 

սակավ 

ապահովված, 

բազմազավակ 

ընտանիքների 7-13 

տարեկան շուրջ 160 

դպրոցականների 

ամառային 

արձակուրդի 20-

օրյա հանգիստը 

կկազմակերպվի 

մանկական 

առողջարարական 

ճամբարումֈ 

Տարեցների 

միջազգային օրվա 

կապակցությամբ 

կտրամադրվի 

դրամական 

օգնություն: 

Կիրականացվեն 

միջոցառումներ 

նաև 

հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց 

միջազգային օրվա 

կապակցությամբ, 

կցուցաբերվի 

օժանդակություն 

նրանց 

սոցիալական 

 

 

7.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/72-2 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիրֈ 

Սոցիալապես անապահով 200 դպրոցահասակ երեխաների 

տրամադրվել են պայուսակներ և գրենական պիտույքներ: 

 

Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ կազմակերպված 

ամանորյա միջոցառման ծրագրում ընդգրկվել են  սոցիալական 

տարբեր խմբերի /հաշմանդամ, բազմազավակ ընտանիքների, 

սիրիահայ ընտանիքների, ՍԱՏԲ-ում հաշվառված ընտանիքների և այլ 

խմբերի /  314 երեխաներ: 

 

 

8.ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-19/11 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիրֈ 

Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ  սոցիալական 

տարբեր խմբերի /հաշմանդամ, բազմազավակ ընտանիքների, 

սիրիահայ ընտանիքների, ՍԱՏԲ-ում հաշվառված ընտանիքների և այլ 

խմբերի /1300 ընտանիքի տրամադրվել է պարենային աջակցություն: 

 

 

Սոցիալապես անապահով 144 ընտանիքների տրամադրվել է 

վառելափայտ, 38 բնակչի տրամադրվել է հագուստ, 2 ընտանիքի՝ 

մանկական մահճակալ: 

 

Սոցիալապես անապահով 65 բնակչի տրամադրվել է միջնորդագիր 

պետպատվերի շրջանակում  բուժօգնություն ստանալու համար:  

 

 

9.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/181 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիրֈ 

կոմիտե 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Ա/Ձ Մարինե 

Կոյումջյան 

17.04.2019թ.-

20.06.2019թ. 

 

 

 

 

 

 

 

6.«Լույս Տորգ» 

17.04.2019թ.-

31.08.2019թ.  
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հիմնախնդիրներով 

զբաղվող 

հասարակական 

կազմակերպություն

ներին, 

կցուցաբերվի 

աջակցություն 

հաշմանդամություն 

ունեցող 

կարիքավոր 

բնակիչներին՝ 

սայլակների 

ձեռքբերման 

գործում: 

2019թ. 

կշարունակվի 

սոցիալապես 

անապահով 

բնակիչներին՝ 

պետպատվերի 

շրջանակներում 

բուժսպասարկման 

ծրագիրը: 

Բնակչության 

շրջանում 

առողջապահական 

խնդիրների լուծման 

նպատակով 

համատեղ ծրագրեր 

կիրականացվեն 

առողջապահական 

կազմակերպություն

ների հետ: 

Գերմանական 

Կարմիր Խաչի 

Սոցիալապես անապահով 25 ընտանիքի տրվել է պարենային 

աջակցություն: 

 

 

10.ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-19-3 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիրֈ 

Կազմակերպվել է  հարազատ չունեցող և սոցիալապես անապահով 33 

ընտանիքների հանգուցյալի  հուղարկավորությունը: 

 

 

Գերմանական Կարմիր Խաչի Բադեն-Վյուրտեմբերգի երկրամասային 

կազմակերպության «Գթության խոհանոց»–ի արտագնա սպասարկման 

կենտրոնից օգտվում են  սոցիալապես անապահով 72 շահառուներ: 

Հայտնաբերվել և «Հանս Քրիստիան Կոֆոեդ» բարեգործական 

հիմնադրամի կացարան է տեղափոխվել 1 անօթևան: 

 

 

 

 

 

7«Պեցցո» ՍՊԸ 

17.04.2019թ.-

05.08.2019թ. 

 

 

 

Երևանի 

քաղաքապետարան 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Ա/Ձ Ալեքսանդր 

Վարդանյան 

11.102019թ.-

20.12.2019թ. 

 

 

 

Վարչական շրջան 

 

 

 

Առողջապահության 

նախարարություն 
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Բադեն-

Վյուրտեմբերգի 

երկրամասային 

կազմակերպության 

հայաստանյան 

մասնաճյուղի հետ 

համագործակցությ

ամբ վարչական 

շրջանի բնակիչները 

կշարունակեն 

օգտվել 

բարեգործական 

ճաշարանիցֈ 

«Հանս Քրիստիան 

Կոֆոեդ»  

բարեգործական 

հիմնադրամի 

աջակցությամբ 

աշխատանքներ 

կտարվեն անօթևան 

անձանց 

ժամանակավոր 

կացարաններում 

տեղավորելու 

ուղղությամբ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.«Ֆոտոն» ՍՊԸ 

04.09.2019թ.-

30.09.2019թ. 

 

 

 

 

 

 

10.«Բնակչության 

հատուկ 

սպասարկում» 

ՀՈԱԿ 

11.02.2019թ.-

25.12.2019թ. 

 

 

 

 

Գերմանական 

Կարմիր Խաչի 

Բադեն-

Վյուրտեմբերգի 

երկրամասային 
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կազմակերպության  

հետ համագործակ 

ցության 

պայմանագիր  

03.09.2018-

17.05.2019թթ 

Կենտրոն վարչական շրջան 

Հ/հ Ծրագրի, 

միջոցառումներ

ի և 

աշխատանքներ

ի  անվանումը 

Նախատեսված 

աշխատանքների 

նկարագիր 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց Իրականացնող 

կազմակերպություն

, կատարման 

ժամկետ 

Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 

1 Տարածքային բարեկարգման աշխատանքներ 

1.1 Փողոցների 

ասֆալտ-

բետոնե 

ծածկերի 

ընթացիկ 

վերանորոգում 

 

Նախատեսվում է 

իրականացնել 

11.500քմ 

ասֆալտապատման

, փողոցների, 

բակերի 

բարեկարգման  

աշխատանքներֈ  

Հիմնանորոգման 

աշխատանքներ 

կիրականացվեն 10 

բակային 

տարածքներում: 

Կտեղադրվեն 

մանկական խաղեր, 

սպորտային 

մարզագույք, 

կկառուցվի մինի 

ֆուտբոլի դաշտ: 

ԵՔ- ԲՄԱՇՁԲ-19/21-5 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել է  4000 քմ ասֆալտ-

բետոնե ծածկերի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանք  հետևյալ 

հասցեներում` Հանրապետության 76 և 78`413.7 քմ, Թումանյան փող 1 

շենքի բակ` 218.1 քմ, Հանրապետության 76/3 շենքի բակ N 1` 92.5 քմ,  

Հանրապետության 76/2 շենքի բակ N 2` 264.1 քմ, Հանրապետության 

76/7 շենքի բակ` 110.3 քմ,  Հանրապետության 76/1 շենքի բակ -1` 79.4 

քմ, Հանրապետության 76/1 շենքի բակ -2` 9.4 քմ,  Վարդանանց 5Ա/2 

շենքի բակ` 118.9 քմ, Վարդանանց 5Ա շենքի բակ` 228.1 քմ, 

Վարդանանց 5 շենքի բակ` 40.9 քմ, Նալբանդյան 50 շենքի բակ` 792.8 

քմ, Պարոնյան 28 և 28Ա շենքերի բակ` 285 քմ, Նար-Դոս 77 շենքի բակ` 

532 քմ, Երվանդ Քոչար 5 շենքի բակ` 448 քմ, Չարենց 28 բակ` 366.8 քմ: 

«Մ. ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ 

22.05.2019թ.-

01.10.2019թ 

Բյուջեի 

փոփոխությ

ան 

հետևանքով 

11.500 քմ 

վերանորոգմ

ան 

ախատանքն

երի 

փոխարեն 

իրականացվ

ել է 4000 քմ 

ասֆալտապ

ատման 

աշխատանք

ներ:  

 

1.2 Բակային 

տարածքների 

1.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/53 

2.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/52 

1.«ԱԲԱԿ» ՍՊԸ  

18.07.2019թ.-

Իսրայելյան 

37, 
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բարեկարգում 

 

Բակերում 

կիրականացվեն 

աստիճանների, 

հենապատերի և 

եզրաքարերի 

վերանորոգման,  

փողոցների և 

բակերի 

լուսավորության 

աշխատանքներ: 

Նախատեսվում է 

իրականացնել 

անցումների 

վերանորոգման 

աշխատանքներֈ 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր, համաձայն որի պետք է վերանորոգվեին 5 բակային 

տարածք: 

Բակային տարածքների բարեկարգման աշխատանքներ են կատարվել 

հետևյալ հասցեներում՝ Ֆրիկի 4, Սայաթ-Նովա 21-21Ա-Աբովյան 26Բ, 

Սարյան 29-31: 

3. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/102-1 

4. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/102-2 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

Իրականացվել են աստիճանների վերանորոգման աշխատանքներ 

հետևյալ հասցեներում՝ Սարյան 24ա, Այգեստան 11փ., Գր. Լուսավորիչ 

15,17, Սարյան 36, Սարյան 4: 

5. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/101-2 

6. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/101-1 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

Իրականացվել են հենապատերի վերանորոգման աշխատանքներ 

հետևյալ հասցեներում՝ Չարենցի 62,  Այգեստան 11, Սարյան 24: 

 

«Կենտրոն-1»  համատիրության միջոցներով   իրականացվել են թվով 3 

բակերի բարեկարգման աշխատանքներ` Սարյան 36, 38, Մաշտոցի 5 - 

5ա, 

Պուշկինի 43 հասցեներում: 

30.10.2019թ, 

2 «Էլիտ Հիլզ» ՍՊԸ 

18.07.2019թ.-

30.10.2019թ. 

 

 

 

 

3. Արաման Սթոուն 

Սթայլ ՍՊԸ 

05.09.2019թ.-

30.10.2019թ. 

4. ԱՎԱԳ-ՇԻՆ ՍՊԸ 

05.09.2019թ.-

30.10.2019թ. 

 

 

 

5. Արաման Սթոուն 

Սթայլ ՍՊԸ 

05.09.2019թ.-

30.10.2019թ. 

6. ՋԻԹԻԷՄ ԳՐՈՒՊ 

ՍՊԸ 

05.09.2019թ.-

30.10.2019թ. 

 

Պարոնյան 4-

4Ա 

հասցեների 

բնակիչները 

խոչընդոտել 

են 

աշխատանք

ներին, ինչի 

արդյունքում 

վերանորոգմ

ան 

աշխատանք

ներ չեն 

իրականացվ

ել:  

1.3 

 

Արտաքին  

լուսավորությու

ն 

 

Արտաքին լուսավորության աշխատանքներ են իրականացվել հետևյալ 

հասցեներում՝ Ֆրիկի 4, Սայաթ-Նովա 21-21Ա-Աբովյան 26Բ, Սարյան 

29-31: 

  

1.4 Այլ 

աշխատանքներ 

 

   Անցումների 

վերանորգմա

ն 

աշխատանք



Երևանի զարգացման 2019 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ 

255 
 

ներն 

իրականացվ

ում են 

Երևանի 

քաղաքապե

տարանի 

ծրագրով 

2 Կանաչ տարածքների ընդլայնում, պահպանում և ոռոգում 

2.1 Կանաչ 

տարածքների 

պահպանում և 

խնամք 

Նախատեսվում է 

իրականացնել 

կանաչ 

տարածքների 

ընդլայնման, 

պահպանման և 

ծառատնկման 

աշխատանքներ:  

Կիրականացվի 

ջրագծերի և 

ոռոգման ցանցի 

վերանորոգում: 

Կիրականացվեն 46 

հուշարձանների 

պահպանմանն և 

հարակից 

տարածքների 

մաքրման 

աշխատանքներ: 

 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ- 19/2-8 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

1. Իրականացվել է 192000 քմ սիզամարգերի մաքրում,  60000 քմ  

պատահական աղբի հավաքում,  232400 քմ կոմբինացված 

սիզամարգերի հունձ, 232400քմ  սիզաքաղով հնձված խոտի հավաքում 

սիզամարգերից, 347 տ. աղբի մոլախոտերի բարձում ավտոմեքենաներ 

և բեռնաթափում, 2481փոսերի հանքային պարարտանյութերով 

համատարած պարարատացում, 3800 քմ հողի հարթեցում, 16600 քմ 

բահափոր աշխատանքներ 16-20 սմ խորությամբ, են 15270 քմ կենդանի 

ցանկապատի խուզման աշխատանքներ, ջրող ավտոմեքենայով 

ծաղիկների ջրում մինչև 50խմ հա 400 m3,  թունաքիմիկատներով  

բուժման աշխատանքներ` /1հա 400ծառ/27330 , 5523 քմ սիզամարգերի 

ցանք: 

«Կենտրոն 

կանաչապատում» 

ՓԲԸ 

19.02.2019թ-

25.12.2019թ. 

 

2.2 Ծաղկային 

տարածքների 

ստեղծում և 

խնամք 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ- 19/2-8 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

1. Իրականացվել են  19995 փոսերի պատրաստման աշխատանքներ 

0,2մ. տրամագծով և 0,1 խորությամբ` բազմամյա և միամյա թաղարային 

ծաղիկներ տնկելու համար: 

2. Իրականացվել են 6437 խմ հողասննդի պատրաստման 

աշխատանքներ `  Բաղրամյան, Մաշտոց պող., Հանրապետության, 

Ֆրանսիայի հրապարակներ, Խ. Աբովյանի, Ա. Գրիբոեդովի, Ա. 

Խաչատրյանի արձանների շրջակայք, Ամիրյան, Գ. Լուսավորիչ, 

Խանջյան, Մոսկովյան, Մ. Ադամյան, Չարենց-Ս. Նովա խաչմերուկներ, 

Մ. Սարյանի պուրակ, Հյուսիսային պողոտա, Իսակովի հանգույց, 

Գլխավոր պողոտա: 

«Կենտրոն 

կանաչապատում» 

ՓԲԸ 

19.02.2019թ-

25.12.2019թ. 
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2.3 Ծառատունկ ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ- 19/2-8 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

Իրականացվել է թվով 27330   փոսերի փորում՝ ծառեր և թփեր տնկելու 

համար: 

«Կենտրոն 

կանաչապատում» 

ՓԲԸ 

19.02.2019թ-

25.12.2019թ. 

 

2.4 Հուշարձանների 

պահպանում 

 

 ԵՔ-ԳՀԾՁԲ- 19/95 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

 

«ԷԼԻՏԱ-ԷՍՎԵ» 

ՍՊԸ 

25.06.19թ-25.12.19թ. 

Մրցույթում 

հաղթող 

ճանաչված 

կազմակերպ

ության 

կողմից 

աշխատանք

ներ չեն 

իրականացվ

ել: 

2.5 Չոր ծառերի 

հատում և 

երիտասարդաց

ում ծառերի խոր 

էտ 

 

 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ- 19/2-8 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

Իրականցվել է 47890 հատ ճյուղերի ծառերի չորուկների և կոճղակների 

կտրում, ծառերի հատում, 6100 հատ կտրած ծառերի մանրացում: 

«Կենտրոն 

կանաչապատում» 

ՓԲԸ 

19.02.2019թ-

25.12.2019թ. 

 

2.6 Ոռոգման 

ցանցի 

վերանորոգում 

 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ- 19/2-8 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

Իրականացվել է 5500քմ ոռոգման ցանցի մասնակի վերանորոգման 

աշխատանքներ, փոխվել են թվով 17020 փականներ` 

համապատասխանաբար 15-20մմ, և 32 մմ տրամագծերով: 

«Կենտրոն 

կանաչապատում» 

ՓԲԸ 

19.02.2019թ-

25.12.2019թ. 

 

3 Բնակարանային ֆոնդի շահագործում, սպասարկում և նորոգում 

3.1 Հարթ 

տանիքների 

նորոգում 

/իզոգամ/ 

 

Նախատեսվում է 

բազմաբնակարան 

շենքերի 3000քմ 

հարթ և թվով 6 

շենքերի թեք 

տանիքների 

հիմնանորոգման, 

1.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/49 

2.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/72  

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

Վերանորոգվել է  ընդհանուր մակերեսով 3712 քմ հարթ 

տանիք`Վարդանանց 5Ա, Պուշկինի 60, Պուշկինի 62, Ամիրյան 18, 

Ամիրյան 18ա, Նար-Դոս 77, Ե. Քոչար 9, Մաշտոցի 15, Իսրայելյան 43 

1. «ՇԻՆՎԵՐԵԼԱԿ» 

ՍՊԸ 

28.06.2019թ-

30.10.2019թ. 

2. «Օրիոն 7» ՍՊԸ 

16.07.2019թ-

30.10.2019թ. 
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180 շքամուտքերի և 

42 

շքապատշգամբներ

ի վերանորոգման 

աշխատանքներ: 

Համատիրություննե

րի հետ 

համագործակցությ

ամբ 

կիրականացվեն 

վերելակների, 

ջրամատակարարմ

ան և ջրահեռացման 

խողովակաշարերի 

վերանորոգման 

աշխատանքներ: 

 

հասցեներում: 

 

Հարթ տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվել 

համատիրությունների միջոցներով: 

«Կենտրոն» համատիրության միջոցներով 2827 մ2 հարթ տանիքի 

վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվել: 

«Կենտրոն 1» համատիրության միջոցներով 533 քմ հարթ տանիք է 

վերանորոգվել:  

«Հ և Հ Կոնդոմինիում»  և Երվանդ Քոչար համատիրությունների 

միջոցներով իրականացվել են համապատասխանաբար՝ 170 մ2 և 60 մ2  

հարթ  տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ: 

 

3.2 Թեք 

տանիքների 

նորոգում 

/ազբոհերձաքա

ր/ 

 

1.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/50 

2.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/73-2 

3.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/73-1 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

Ամբողջ ծավալով իրականացվել են թեք տանիքների հիմնանորոգման 

աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝ Մաշտոցի 4, 

Հանրապետության 62,  Թումանյան 33, Պարոնյան 4ա, Աբովյան 26բ, 

Հանրապետության 71, Աբովյան 31, Հերացի 16, ընդհանուր` 3881 քմ: 

 

«Կենտրոն» համատիրության միջոցներով 851,3 մ2 թեք տանիքի 

վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվել: 

«Կենտրոն - 1» համատիրության միջոցներով 1037 մ2 թեք տանիքի 

վերանորոգման աշխատանքներ  են իրականացվել: 

«Հ և Հ Կոնդոմինիում»  և Երվանդ Քոչար համատիրությունների 

միջոցներով է  համապատասխանաբար 49.2   մ2 և 25 թեք մ2 թեք  

տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվել: 

1.Վանդաժի ՍՊԸ 

12.07.2019թ-

30.10.2019թ 

2.«ԱՐՏՇԻՆ» ՍՊԸ 

07.08.2019թ-

30.10.2019թ 

3.«Դը Բեստ Շին» 

ՍՊԸ 

07.08.2019թ-

29.11.2019թ. 

 

3.3 Մուտքերի 

վերանորոգում 

 

 1.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/74 

2.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/54   

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

Իրականացվել են 92 մուտքերի վերանորոգման աշխատանքներ 

հետևյալ հասցեներում՝ Դեմիրճյան 36/1.2 մուտք/, Իսրայելյան 37 /1.2 .3 

մուտքեր/,Բաղրամյան 1-ին նրբ. 14 /1.2.3.4.5.6 մուտքեր/, Տ. Մեծ 36 բ. / 

1.«Օրիոն-7» ՍՊԸ 

19.07.2019թ.-

30.10.2019թ. 

2.«Լիլանարմ» ՍՊԸ 

10.07.2019թ.-

05.09.2019թ. 

Հիմնականու

մ 

վերանորոգվ

ել են 

բարձրահար

կ շենքերի 

մուտքեր, 



Երևանի զարգացման 2019 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ 

258 
 

1.2.3.4.5.6 մուտքեր/, Տ. Մեծ 36 գ. / 1.2.3.4 մուտքեր/, Տ. Մեծ 36 դ. / 1.2.3.4. 

մուտքեր/, Դեմիրճյան 33/1.2 մուտքեր/,Վարդանանց 5աշ. /8,9,10,11,12 

մուտքեր/, Քաջազնունի 9/2, 3 մուտքեր/ 

 

Համատիրությունների կողմից իրականացվել են թվով 50 մուտքերի 

վերանորոգման աշխատանքներ: 

 «Կենտրոն 1» համատիրության միջոցներով իրականացվել է թվով  46  

մուտքերի վերանորոգում: 

 «Հ և Հ Կոնդոմինիում» և Երվանդ Քոչար համատիրությունների 

միջոցներով  իրականացվել են համապատասխանաբար թվով 16 և 5  

մուտքի վերանորոգում: 

ինչի 

արդյունքում 

գումարը չի 

բավականաց

րել: 

3.4 Այլ 

աշխատանքներ 

 

 2.Ջրթափ-Խողովակ 

«Կենտրոն» համատիրության միջոցներով իրականացվել է ջրթափ 

խողովակի փոխման աշխատանքներ, Նորոգվել է 1640գ/մ ջրաթափ 

խողովակ: 

«Կենտրոն 1» համատիրության միջոցներով նորոգվել է 703գ/մ ջրաթափ 

խողովակ: 

«Հ և Հ Կոնդոմինիում» և Երվանդ Քոչար համատիրությունների 

միջոցներով նորոգվել է 73 գ/մ և 19 գ/մ ջրաթափ խողովակ: 

3. Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին ցանցի 

վերանորոգում 

«Կենտրոն» համատիրության միջոցներով իրականացվել է շենքերի 

ջրամատակարարմաև և ջրահեռացման  ներքին ցանցերի մասնակի 

նորոգման աշխատանքներ: Նորոգվել է        864  գ/մ 

ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին ցանց: 

 «Կենտրոն 1» համատիրության միջոցներով իրականացվել է շենքերի 

ջրամատակարարմաև և ջրահեռացման  ներքին ցանցերի նորոգման 

աշխատանքներ: Նորոգվել է 2064 գ/մ ջրամատակարարման և 

ջրահեռացման ներքին ցանց:  

նաև  

«Եր. Քոչար և Հ և Հ Կոնդոմինիում» համատիրությունների  միջոցներով 

շենքերի ջրամատակարարմաև և ջրահեռացման  ներքին ցանցերի 

նորոգման աշխատանքներ են իրականացվել: Նորոգվել է 131,1 գ/մ և 

55.1 գ/մ ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին ցանց: 

4.Կոդավորված փականներ 

 Շքապատշգ

ամբների 

վերանորոգո

ւմ չի 

իրականացվ

ել: 

երկու 

անգամ 

մրցույթ 

չկայանալու 

պատճառով 

պայմանագր

եր չեն  

կնքվել: 
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«Կենտրոն» համատիրության միջովերով շենքերի  մուտքերի վրա 

տեղադրվել են 38 փականներ:  

«Կենտրոն 1» համատիրության  միջոցներով  շենքերի  մուտքերի վրա 

տեղադրվել են էլ. 2  հատ փական: 

5. Էլ.Սենսոր 

«Կենտրոն» համատիրության  միջոցներով  շենքերի  մուտքերի վրա 

տեղադրվել են էլ. է 25 հատ սենսորներ: 

«Կենտրոն 1» համատիրության  միջոցներով  շենքերի  մուտքերի վրա 

տեղադրվել են էլ. 4  հատ սենսորներ: 

6. Վերելակների նորոգում 

«Կենտրոն» համատիրության միջոցներով   իրականացվել է 

վերելակների նորոգման աշխատանքներ: Նորոգվել է     318    վերելակ: 

 «Կենտրոն 1»  համատիրության միջոցներով   իրականացվել են 146 

վերելակների նորոգման աշխատանքներ:  

«Հ և Հ Կոնդոմինիում»  և «Երվանդ Քոչար» համատիրությունների 

միջոցներով  վերանորոգվել են համապատասխանաբար 60  և 11հատ 

վերելակներ: 

  

7. Մուտքերի ապակեպատում 

«Կենտրոն 1»  համատիրության միջոցներով   իրականացվել է  89.1 քմ 

մուտքերի ապակեպատում:  

8. Մուտքերի  նկուղի և տանիքի դռների տեղադրում 

«Կենտրոն»  համատիրության միջոցներով   իրականացվել է 5 հատ 

մուտքերի  նկուղի, տանիքի և աղբախցիկի դռների տեղադրում:  

«Կենտրոն-1»  համատիրության միջոցներով   իրականացվել է 12 հատ 

մուտքերի դռների տեղադրում:  

9. Խողովակների ջերմամեկուսացում 

«Հ և Հ Կոնդոմինիում» համատիրության միջոցներով իրականացվել են  

30 գ/մ խողովակների ջերմամեկուսացում: 

4 Կրթություն, մշակույթ, սպորտ 

4.1 Կրթություն 

 

Նախատեսվում է 

իրականացնել հհ. 3, 

17, և 19 

մանկապարտեզներ

ի վերանորոգումֈ 

1. Մարտի 15-ին Կենտրոն վարչական շրջանի մի քանի դպրոցների 

աշակերտներ Հովհաննես Թումանյանի թանգարանում մասնակցեցին 

հայ մեծանուն բանաստեղծի 150-ամյակին նվիրված խաղ-

վիկտորինային:   

2. Մարտի 21-ին Կենտրոն վարչական շրջանում մեկանարկեցին 

1. Ա/Ձ Մարինե 

Կույումջյան 

26.03.2019թ. 

 

 

-2 

մրցույթները 

չկայանալու 

պատճառով 

միջոցառումն
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Կիրականացվեն 27 

մշակութային, 14 

կրթական և 7 

սպորտային 

միջոցառումներ: 

Հիմնանորոգման և 

ընթացիկ 

նորոգման, գույքի 

արդիականացման  

աշխատանքներ 

կիրականացվեն 

կրթօջախներում, 

մանկապարտեզներ

ում, մարզական և 

մշակութային 

օջախներում: 

Նախատեսվում է 

իրականացնել 

բակային 

տարածքների 

կանաչապատման և 

ոռոգման ցանցի 

վերանորոգման 

աշխատանքներ: 

Պոեզիայի համաշխարհային օրվան նվիրված միջոցառումները: 

 

1.ԵՔ – ՀՄԱԾՁԲ – 19/4 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

1. Թատրոնի միջազգային օրվա կապակցությամբ իրականացվեց 

մնջախաղի դերասանների ներկայացում: 

2.Մանկական գրքի  օրվա կապակցությամբ կազմակերպվել է  

մանկական ներկայացումների 

3.Մայրության և գեղեցկության օրը  կազմակերպվել է  

«Ստեղծագործում են կանայք» խորագիրը կրող ցուցահանդես-վաճառք: 

 

4.  ՀՀ Բանակի օրվան նվիրված  կազմակերպվեց տոնական համերգ:  

5. Տերընդեզին նվիրված համերգ Սուրբ Զորավոր եկեղեցու բակում: 

6. Սբ. Սարգսի տոնի առթիվ եկեղեցու բակում կազմակերպվել է 

պարատուն:  

7. Սբ. Սարգսի տոնին նվիրված կազմակերպվել է քայլերթին: 

8. Բարեկենդանի տոնին ընդառաջ  կազմակերպվեց բարեկենդանյան  

թեմաներով ներկայացումների ցուցադրություն: 

9. Բուն Բարեկենդանի տոնին Սուրբ Սարգիս եկեղեցու 

առաջնորդարանի դահլիճում կազմակերպվել է  ժողովրդական 

տոնախմբություն: 

10. Կանանց միջազգային տոնին նվիրված կազմակերպվել է համերգ:   

11.Մանկական գրքի  օրվա կապակցությամբ կազմակերպվել է  

մանկական ներկայացումների 

12.Մայրության և գեղեցկության օրը  կազմակերպվել է  

«Ստեղծագործում են կանայք» խորագիրը կրող ցուցահանդես-վաճառք: 

 

2. ԵՔ – ԳՀԾՁԲ -19/65-2  

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

13.Հարության տոնին կազմակերպվել է ժողովրդական 

տոնակատարությունը:  

14. Համո Սահյան-105: 

15.Առաջին Հանրապետության օրվա կապակցությամբ կազմակերպվել 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Պրեստիժ լենդ» 

ՍՊԸ  

18.04.2019թ. 

 

 

 

 

 

երն 

իրականացվ

ել են առանց 

ֆինանսակա

ն միջոցների: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-12 

Մրցույթները 

չեն կայացել 

և 

միջոցառումն

երն 

կազմակերպ

վել են 

առանց 

ֆինանսակա

ն միջոցների 

 

 

Թանգարանն

երի օր, 

Երվանդ 

Քոչար -120, 

Նկարչությա

ն օր 
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է այցելություն ու համերգ Սարդարապատի հուշահամալիրում: 

16.Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոնակատարություն 

 

3. ԵՔ – ԳՀԾՁԲ -19/65-1  

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

17. Մեծ Եղեռնի զոհերի հիշատակի օրը  մատուցվել է հարգանքի տուրք  

Մեծ  Եղեռնի զոհերի հիշատակին: 

18. Պարի միջազգային օրվա համար կազմակերպվել է տոնական 

համերգ: 

19.Ջազի միջազգային օրը Կենտրոնում կայացավ ջազի միջազգային 

օրվան նվիրված տոնական միջոցառումֈ   

20.Աշխատանքի օրվան նվիրված կազմակերպվել է համերգային 

ծրագրեր:  

21.Հաղթանակի օրվան նվիրված  կազմակերպվել է միջոցառումների 

շարք, մատուցվել է հարգանքի տուրք՝ Մարշալ Բաղրամյանի 

հուշարձանի և Անհայտ զինվորի հուշարձանի մոտ: 

22.Վերջին զանգի առթիվ կազմակերպվել է այցելություն վարչական 

շրջանի տարածքում գտնվող հանրակրթական դպրոցներ: 

23. Մանկապարտեզների տարեվերջյան հանդեսներ են կազմակերպվել  

23. Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը կազմակերպվել է  

2.5 ժամանոց միջոցառում երեխաների համար՝ շոու ծրագիր: 

24. Կենտրոն վարչական շրջանի անապահով ընտանիքների 

դպրոցահասակ երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպում ք. 

Հանքավանում: 

25. ՈՒրախ կրկես Կենտրոնում 

26. Էթնո ջազ համերգ Կենտրոնում  

27.Վարդավառի տոնակատարության նվիրված համերգային ծրագիր : 

28.Սբ. Աստվածածնի Վերափոխման տոն  տեղի է  ունեցել ավանդական 

տոնական միջոցառում: 

29.Հերոս Արկադի Տեր-Թադևոսյանի 80-ամյակի կապակցությամբ 

կազմակերպվել է ցերեկույթ  

30.ՀՀ անկախության օրը կազմակերպվել է  «Ստեղծագործում է 

անկախության սերունդը» խորագիրը կրող ցուցահանդես-վաճառք: 

31.Սիլվա Կապուտիկյան – 100  

 

 

 

 

 

3.Ա/Ձ Մարինե 

Կույումջյան 

18.04.2019թ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կենտրոնում, 

Ղափամայի 

օր 

Կենտրոնում, 

Գրադարան

ավարի օր, 

Գևորգ Էմին- 

100 

միջոցառումն

երը չեն 

իրականացել 

քանի որ 

մրցույթում 

հաղթող չի 

ճանաչվել: 
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32.Ամանորյա դիմակահանդես 

 

4. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/65-4 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

33.ՀՀ Սահմանադրության օրվա կապակցությամբ իրականացվել է 

քայլերթ: 

34.ՈՒսուցչի օրը բոլոր ուսուցիչների համար ձեռք են բերվել թատրոնի 

տոմսեր: 

 

5. ԵՔ – ԳՀԾՁԲ -19/65-3  

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

35.Կոմիտաս 150 ամյակին նվիրված կազմակերպվել է  համերգ: 

 

6.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/65-3 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

36.«Սպորտլանդիա» մանկապարտեզների սաների մասնակցությամբ  

 

7. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/65-5  

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

37.Գիտելիքի օրը  Մանկական երկաթուղում կազմակերպվել տոնական 

համերգային ծրագիր:  

 

38. Ռեստորանային հյուրասիրություն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. «Լույս Տորգ» ՍՊԸ 

18.04.2019թ. 

 

 

 

 

 

 

5. «Պրեստիժ լենդ» 

ՍՊԸ 

18.04.2019թ. 

 

 

 

 

6.«Պեցցո» ՍՊԸ 

18.04.2019թ. 

 

 

 

 

 

6.«Մինորա 

մշակութային 

կենտրոն» ՍՊԸ 

18.04.2019թ. 
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Ա/Ձ Արմեն 

Գևորգյան 

4.2 Մշակույթ 

 

   

4.3 Սպորտ 

 

 1. Հունվարի 28-ին վարչական շրջանի շենքում Բանակի օրվա 

կապակցությամբ կազմակերպվեց շախմատի մրցաշար: 

2. Փետրվարի 20-ին կազմակերպվել և անց է կացվել Վազք-լազերային 

հրաձգություն մարզաձևի համայնքային փուլը 

3. Փետրվար–մարտ ամիսներին իրականացվել է «ՀՀ հանրակրթական 

դպրոցների սովորողների հանրապետական չորրորդ 

ուսումնամարզական խաղեր»-ի ներհամայնքային փուլը:  

4. Մարտի 25-ին կազմակերպվել է «ՀՀ Ազգային ժողովի գավաթի 

խաղարկության» մրցումների եզրափակիչ փուլը: 

5. Մարտ ամսվա ընթացքում կազմակերպվել է «ՀՀ մարզերի, Երևան 

քաղաքի և Արցախի Հանրապետության հանրակրթական դպրոցների 1-

3-րդ և 4-7-րդ դասարանների աշակերտների միջև անցկացվող 

սպորտլանդիա»-ի ներհամայնքային փուլի մրցումները: 

 

1. ԵՔ – ԳՀԾՁԲ -19/71-2  

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

1. ՀՀ նախագահի մրցանակի համար՝ «Լավագույն մարզական 

ընտանիք» հանրապետական մրցույթ  

2. «Առողջ սերունդ, պաշտպանված հայրենիք» 2019թ. համահայկական 

1. «Պեցցո» ՍՊԸ 

10.05.2019թ. 

 

 

 

 

 

2. Ա/Ձ Արմեն 

Գևորգյան 

10.05.2019թ. 

 

1-5 

միջոցառումն

երը 

կազմակերպ

վել են 

առանց 

ֆինանսակա

ն միջոցների 

օգտագործմ

ան 
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բակային ավանդական փառատոն 

 

2. ԵՔ – ԳՀԾՁԲ -19/71-3 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

1.«Նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդության 

հանրապետական  

ռազմամարզական խաղեր» 

2. Սպորտլանդիա` հանրակրթական դպրոցների սաների 

մասնակցությամբ: 

5 Սոցիալական ապահովություն 

5.1 Աջակցության 

ծրագրեր 

 

2019թ. ընթացքում 

տոնական օրերին 

կարիքավոր 

ընտանիքներին 

կտրամադրվի 

դրամական, 

նյութական և 

պարենային 

աջակցություն:   

Դրամական 

աջակցություն 

կցուցաբերվի ՀՀ և 

Արցախի 

սահմանների 

պաշտպանության 

ժամանակ 

զոհվածների 

ընտանիքներին, 2 

հասարակական 

կազմակերպություն

ների, ՀՄՊ և 

արցախյան 

ազատամարտի 

մասնակիցներին:   

1. N-ԵՀԿՎՇ-19/2 

2. N-ԵՀԿՎՇ-19/1  

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել են  մրցույթներ և 

կնքվել  պայմանագրեր: 

1. Դրամական աջակցություն են ստացել 2 ՀԿ-ներ /ՀՄՊ 

մասնակիցների և Մանկավարժ վետերանների միություններ/:  

 

 

 

 

 

3. N ԵՔՀՄԱԱՊՁԲ-19/3-1 

Ապրիլի 7-ի` կապակցությամբ զոհված ազատամարտիկների թվով 90 

կանանց, մայրերին հատկացվել են ձմեռային վերմակներ: 

4. N ԵՔՀՄԱԱՊՁԲ-19/3-1 

5. N ԵՔՀՄԱԱՊՁԲ-19/3-2 

Ապրիլի 7-ի կապակցությամբ սոցիալական աջակցության կարիք 

ունեցող  ընտանիքների 1-3 ամսական 30 երեխաների հատկացվել է 

մանկական հավաքածու և անկողնային պարագա: 

6. Մայիսի 9-ի  կապակցությամբ ՀՄՊ 31 մասնակցի և 73, 1-ին, 2րդ և 3-

րդ խմբի զինհաշմանդամի  ցուցաբերվել է դրամական աջակցություն: 

7. N ԵՔԳՀԱՊՁԲ-19/30-1  

Հունիսի 1–ի` երեխաների միջազգային օրվա կապակցությամբ 100 

սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող  ընտանիքների  6-10 

Պատերազմի, 

աշխատանքի, 

զինված ուժերի-

իրավապահ 

մարմինների 

վետերանների 

խորհուրդ 

28.02.2019թ.-

25.12.2019թ. 

2. «Երևանի 

մանկավաժ 

վետերանների 

ակումբ» ՀԿ 

18.02.2019թ.-

25.12.2019թ.  

 

 

3. «Լույս-Տոգո» ՍՊՀ 

04.04.2019թ.-

07.04.2019թ 

 

 

4.  «Լույս-Տոգո» ՍՊՀ 

04.04.2019թ.- 
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տարեկան երեխաների հատկացվել է  սպորտային հագուստ:  

Հանքավանի «Հասմիկ» մանկական ճամբարում իրենց ամառային 

հանգիստն են անցկացնում թվով 25  ԱԳՀ-ում հաշվառված, 

հաշմանդամ  զինծառայողների, ծնողազուրկ , բազմազավակ 

ընտանիքների, ինչպես նաև սոցիալական աջակցության կարիք 

ունեցող ընտանիքների երեխաներ:  

8. NԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/30/1  

Թվով 140 նորակոչիկ զինվորներին նվերների փաթեթի տրամադրում : 

9. NԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/30/1 

Սեպտեմբերի 1-ի Գիտության և դպրության տոնի կապակցությամբ 

սոցիալապես անապահով բազմանդամ,բազմազավակ թվով 35 

ընտանիքների /աղջիկ, տղա/ երեխաներին դպրոցական հագուստի 

տրամադրում 

10. ԵՔԳՀԱՊՁԲ 19/30-2 

Հաշմանդամի միջազգային օրվա կապակցությամբ 120 խիստ 

կարիքավոր 1-ին, 2-րդ խմբի հաշմանդամների կույրեր, խուլեր և այլ/  

հատկացվել է լոգանքի սրբիչի և երեսսրբիչի հավաքածու: 

11. ԵՔԳՀԱՊՁԲ 19/30-1 

Ծերերի միջազգային օրվա կապակցությամբ 90 միայնակ անժառանգ 

ծերերի հատկացվել են անկողնային պարագաներ: 

12. ԵՔԳՀԱՊՁԲ 19/200 

Ամանորի կապակցությամբ խիստ կարիքավոր 7-12 տարեկան թվով 60 

ԱԳՀ-ում հաշվառված բազմազավակ, միակողմանի, երկկողմանի 

ծնողազուրկ երեխաներ ունեցող ընտանիքների երեխաներին 

տրամադրվել են ձմեռային բաճկոններ և կիսաճտքավոր կոշիկներ: 

13. ԵՔԲՄԱՊՁԲ 19/12 

Ամանորի կապակցությամբ շրջանի սոցիալապես անապահով 4450 

ընտանիքների հատկացվել են սննդամթերքի փաթեթներֈ 

14. ԵՔԳՀԱՊՁԲ 19/222 

Ամանորի կապակցությամբ վարչական շրջանի մանկապարտեզների և 

խիստ կարիքավոր ընտանիքների 3200 երեխաների հատկացվել են 

կոնֆետների փաթեթներ: 

07.04.2019թ 

5. «Քլիմ ֆոամ» 

ՍՊԸ, 

04.04.2019թ.- 

07.04.2019թ 

 

6.Երևանի 

քաղաքապետի Հ 

522-Ա 

կարգադրություն` 

30.05.2019թ 

 

7. «ԷԼԱԱՄՈԴԱ» 

ՍՊԸ, 

16.05.2019թ.-

01.10.2019թ. 

 

 

 

 

 

 

 

8. «ԷԼԱԱՄԴԱ» 

ՍՊԸ, 

16.05.2019թ.-

30.06.2019թ. 

 

9. «ԷԼԱԱՄՈԴԱ» 

ՍՊԸ, 

16.05.2019թ.-

20.08.2019թ. 
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10. «Տիգման Գրուպ» 

ՍՊԸ, 

21.05.2019թ.-

03.12.2019թ 

 

 

 

11. «ԷԼԱԱՄՈԴԱ>> 

ՍՊԸ 

16.05.2019թ.-

01.10.2019թ 

 

 

12. «ԷԼԱԱՄՈԴԱ» 

ՍՊԸ 

22.10.2019թ.-

11.11.2019թ. 

 

 

 

 

13. «Ցիկլոիդ» ՍՊԸ 

13.09.2019թ.-

20.12.2019թ. 

 

 

14. «Գրանդ Քենդի» 

ՍՊԸ 

10.12.2019թ.-

25.12.2019թ. 
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5.2 Համագործակցո

ւթյուն 

 

Շարունակվելու է 

համագործակցությո

ւնը Գերմանական 

կարմիր խաչի, 

ինչպես նաև 

պետական, 

հասարակական և 

միջազգային 

կազմակերպություն

ների հետ:   

Խիստ 

կարիքավորները և 

տարեցները 

կօգտվեն 

«Գթության 

խոհանոց» 

բարեգործական 

ծրագրից: 

1. Վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի աշխատակիցների և 

անհատ բարերարների  կողմից  նվիրաբերված հագուստը, կոշկեղենը  

բաշխվել է  27 սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող  ընտանիքի:  

2. «Մեծն Ներսես» ԲՀԿ-350 շահառու օպտիկական ակնոց: 

3. «Մեծն Ներսես» ԲՀԿ-350 շահառու ստացել է հիգիենայի պարագա: 

4.«Հոփ» բկ–30 շահառու ստացել է պարենային աջակցություն: 

  

5.3 Այլ ծրագրեր  Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-19/3 

1. Կազմակերպվել է 17 հանգուցյալի հուղարկավորություն:     

2.Պետպատվերի շրջանակներում ստացիոնար բուժում    ստանալու 

նպատակով կազմակերպվել է 55 սոցիալական աջակցության կարիք 

ունեցող բնակչի բուժում: 

«Բնակչության 

հատուկ 

սպասարկում» 

ՀՈԱԿ 

11.02.2019թ.-

25.12.2019թ. 

 

 

Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջան 

Հ/հ Ծրագրի, 

միջոցառումներ

ի և 

աշխատանքներ

ի  անվանումը 

Նախատեսված 

աշխատանքների 

նկարագիր 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց Իրականացնող 

կազմակերպություն

, կատարման 

ժամկետ 

Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 

1 Տարածքային բարեկարգման աշխատանքներ 
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1.1 Փողոցների 

ասֆալտ-

բետոնե 

ծածկերի 

ընթացիկ 

վերանորոգում 

 

Կշարունակվեն 

ասֆալտ-բետոնե 

ծածկի  ընթացիկ 

նորոգման 

աշխատանքները 

(7400քմ), 

կվերանորոգվեն 

փողոցների 260 գծմ 

եզրաքարեր: 

Կիրականացվի 3 

բակային 

տարածքների 

բարեկարգում:  

Կվերանորոգվեն 

բակերի և այգիների 

անսարք 

մանկական 

խաղային 

համալիրները, 

վնասված 

նստարանները: 

 

1.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/21-6 

2.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/86 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

Իրականացվել է 17000 քմ ասֆալտ-բետոնե ծածկի վերանորոգման 

աշխատանքներ հետևյալ հատվածներում՝ ՀԱ Ա-1, Ա2, Ա3, Բ 1, Բ2, Բ3, 

Բ4 և Արարատյան զանգվածի թաղամասերի բակային տարածքներում:  

Ասֆալտ-բետոնե ծածկի ընթացիկ վերանորոգում է իրականացվել  

Րաֆֆու փող. հհ. 73, 75, 77, 81, 95, 97, 99, 101, 103, շենքերի բակային 

տարածքներում-1889քմ, Անդրանիկի փող. հհ. 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 

42, 44 109, 115, 120, 108,114,  շենքերի բակային տարածքներում-2801քմ,  

Օհանովի փող. հհ. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 24, 12, 14, 18, 

10,6,4,2,81,3,5,40,50,52,54,64,66,70,76,78,շենքերի տարածքներում- 

4652քմ,  Շերամի փող. 53, 55, 57, 59, 69, 81, 85,  61, 77, 97, 10, 79, 101, 105, 

107, 99,49,47,51,49 շենքերի տարածքներում-2531քմ,  Սվաճյան ող. 

հհ.56,60,50,62,44, 46, 48, 58, Սվաճյան փողոցից դեպի հհ. 174,176 

դպրոցներ տանող ճանապարհ – 1626քմ,  Բաբաջանյանփող.հհ. 47, 49, 

35, 73, 71, 67, 81, 63, 83, 79, 87, 85, 57շենքերի տարածքներում- 1146քմ,  

Րաֆֆու փող. հհ. 83,85,87, 89,59,61,47,45,55,57,51,53 շենքերի 

տարածքներում-2355քմ 

2. Իրականացվել է 2000 քմ ասֆալտապատման աշխատանքներ 

Րաֆֆու փող. հ. 115 շենքի և հ. 2 հատուկ դպրոցի հարակից 

տարածքում: 

1.«ՇԻՆՊԼՅՈՒՍ» 

ՍՊԸ 

22.05.19թ.- 

12.10.2019թ. 

2. «Ռուբիկ և 

Իշխան» ՍՊԸ 

31.07.19թ.-20.09.19թ. 

 

 

1.2 Եզրաքարերի 

վերանորոգում  

 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/26-1 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

266,2 գծմ եզրաքարերի վերանորոգման աշխատանքներ են 

իրականացվել Րաֆֆու փողոցից դեպի հ 81շենք տանող ճանապարհի, 

Օհանովի փողոցի, Անդրանիկի փողոցի, Սվաճյան փողոցի թեքված, 

վնասված, նստած եզրաքարերի նոր բետոնե հիմքերի 

վերատեղադրման և վերանորոգման աշխատանքները:     

«ԱՎԱԳՇԻՆ» ՍՊԸ 

24.05.19թ.-12.08.19թ. 

 

1.3 Բակային 

տարածքների 

բարեկարգում 

 

1.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/45-2  

2. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/45-1 

3. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/45-1  

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

1.«Գրանտ շին»  

ՍՊԸ 

03.06.19թ.-09.08.19թ.  

2. «Ռադիկ շին»  
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պայմանագիր: 

Բակային տարածքների բարեկարգման աշխատանքներ են 

իրականացվել Իսակովի պող. Հ. 50/1 շենքի բակում, Անդրանիկի փող. 

հհ. 45, 47, 53 և 55 շենքերի բակում, Հ. 183 դպրոցին կից լանջում: 

4.«Տարոն» համատիրության միջոցներով վերանորոգման 

աշխատանքներ են իրականացվել  Սեբաստիա փողոցի հհ. 14,12, 26, 28 

շենքերի , Անդրանիկի փող. հհ. 32, 34 շենքերի, Իսակովի պող. 42/2, 42/3, 

38/3, 38/2 շենքերի, Անդրանիկի փող. 24, 26, 35, 37, 31, 47 շենքերի, 

Սվաճյան փող. 38, 36, 62, 26 շենքերի, Շերամի փող. 3, 5, 15, 17 շենքերի, 

Օհանովի փող. 36, 38, 44, 50, 64, 66, 52 շենքերի, Բաբաջանյան փող. 143, 

98/2, 98/5 շենքերի, Կուրղինյան փող. 19, 21, 7, 4 շենքերի, Րաֆֆու փող. 

81 շենքի բակային տարածքներում գտնվող գույքի՝ նստարանների, 

մանկակա խաղերի, աղբամանների, զրուցարանների և մետաղական 

ճաղավոր ցանկապատերի վերականգնման ուղղությամբ: 

ՍՊԸ 

03.06.19թ.-09.08.19թ. 

3. «Ռադիկ շին»  

ՍՊԸ 

03.06.19թ.- 

30.09.2019թ. 

 

 

 

 

1.4 Այլ 

աշխատանքներ 

 

Նախատեսվում է 

վերանորոգել և 

վերակառուցել 

հետիոտն 

անցուղիների 5 

աստիճանավանդա

կներ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/41 

2. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/41 

3. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/41 

4. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/41 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

Հետիոտն անցուղիների 4 աստիճանավանդակների վերանորոգման և 

վերակառուցման աշխատանքներ են իրականացվել հետևյալ 

հասցեներում՝ Րաֆֆու փողոցի հ.69 շենքից դեպի Րաֆֆու փող. հ. 73 

շենք տանող, Իսակովի պող. հ.30 շենքից դեպի հ.32 շենք տանող 

անցուղիների աստիճաններում, Հ.93 մանկապարտեզի արտաքին 

հանգույցում, Հ. 95 մանկապարտեզից դեպի Բաբաջանյան փող. հ.39 

շենք տանող անցուղու աստիճաններում       

1.«ԶԻ ԷՆԴ ԶԻ 

ՔՈՆՍԹՐԱՔԹ»   

ՍՊԸ 

10.06.19թ.-12.07.19թ. 

2.«ԶԻ ԷՆԴ ԶԻ 

ՔՈՆՍԹՐԱՔԹ»  

ՍՊԸ 

10.06.19թ.-12.08.19թ. 

3.«ԶԻ ԷՆԴ ԶԻ 

ՔՈՆՍԹՐԱՔԹ»  

ՍՊԸ 

10.06.19թ.-09.09.19թ. 

4.«ԶԻ ԷՆԴ ԶԻ 

ՔՈՆՍԹՐԱՔԹ»  

ՍՊԸ 

10.06.19թ.-09.09.19թ. 

Բյուջեյով  

հաստատվել 

է 4 

աստիճանավ

անդակների 

վերակառուց

ում: 

2 Կանաչ տարածքների ընդլայնում, պահպանում  և ոռոգում 

2.1 Կանաչ 

տարածքների 

պահպանում և 

խնամք 

Նախատեսվում է 

իրականացնել 

վարչական շրջանի 

83 հա կանաչ 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/16 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

Վարչական շրջանի  83 հա տարածքներում  իրականացվել է 

«Քանաքեռ Զեյթուն» 

ՓԲԸ      

21.03.19թ.-25.12.19թ. 
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տարածքների` 

անտառ-

պուրակների, 

այգիների, 

սիզամարգերի 

խնամքի, 

բարեկարգման և 

ընդլայնման 

աշխատանքներ:   

Նախատեսվում է 

իրականացնել 400 

հատ չոր և հիվանդ 

ծառերի մասնակի և 

խոր էտ: 

Կիրականացվի 

700գծմ ոռոգման 

ցանցի 

խողովակաշարերի 

վերանորոգում:     

 

պահպանման և խնամքի հետևյալ աշխատանքները՝ ծառերի 

կրապատում, աղբի հավաքում, մաքրում այգիներում և 

սիզամարգերում, անտառպուրակներում, ծառերի համատարած 

պարարտացում, պարարտացում/վիտամիններով, ծառերի ձևավորում 

մինչև 30 սմ և 30սմ-ից բարձր բնի հաստության հետևյալ հասցեներում՝ 

Սեբաստիա-Իսակովի ուղեհանգույց, Եռաբլուրի շրջակայք, 40- ամյակի 

և Մայրության, Գրիգոր Նարեկացու անվան Իտալական այգիներում, 

Րաֆֆու փող., Երիտասարդական, Չինարի, Զատիկյանի անվան, Սիրո 

և հավատի, Յու. Բախշյանի անվան, Նարեկացու այգիներում և այլն: 

2.2 Ծաղկային 

տարածքների 

ստեղծում և 

խնամք 

Իրականացվել են ծաղկային տարածքների խնամքի  

աշխատանքներ`կոմբինացված սիզամարգերի հունձ գերանդիով, 

ծաղիկների  սնուցում, քաղհան և փխրեցում: 

Դալմայի խճուղի(Լենինգրադյան-Իսակով), Սվաճյան փողոց, Իսակով 

պող. և ուղեհանգույցի շրջակայք, Բաբաջանյան փողոց, Անդրանիկի 

փողոց - Վարչական շրջանի տարածքում իրականացվել է 

ծաղկասածիլների և կանաների տնկում 1000 հատ: 

2.3 Ծառատունկ 

 

Տարվա ընթացքում վարչական շրջանի ամբողջ տարածքում տնկվել է 

1090 ծառ, որից 580-ը դեկորատիվ հետևյալ հասցեներում: 

2.4 Հուշարձանների 

պահպանում 

Իրականացվել են Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանում գտնվող 

7 հուշարձանների և 24 հատ տուֆե քանդակների լվացման, 

հուշարձանների շրջակա կանաչ տարածքների պահպանման 

աշխատանքներ: 

 

2.5 Չոր ծառերի 

հատում և 

երիտասարդաց

ում, ծառերի 

խոր էտ 

Եռաբլուր պանթեոնի շրջակայքում իրականացվել է 400 հատ ծառերի 

ձևավորում, երիտասրդացում և սանիտարական մաքրում և խոր էտ: 

Կատարվել է լուսաֆորների աշխատանքին և էլեկտրասյուներին 

խոչնդոտող ծառերի ճյուղերի հեռացման աշխատանքներ: 

 

2.6 Ոռոգման 

ցանցի 

վերանորոգում 

 

2019 թվականի ընթացքում կանաչ տարածքների ոռոգման համար 

վերանորոգվել է  700գմ խողովակաշարեր: 

  

3 Բնակարանային ֆոնդի շահագործում,  սպասարկում և նորոգում 

3.1 Հարթ 

տանիքների 

նորոգում 

Կիրականացվեն 

122 հասցեներում 

վերելակների 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/33-4 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

«Կարպ-Գազ-Ռադ» 

ՍՊԸ 

27.05.19թ.-30.09.19թ. 
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/իզոգամ/ վերանորոգման 

աշխատանքներ, 

այդ թվում՝ 35 

հասցեներում 

վերելակների 

էլեկտրական 

շարժիչների 

վերանորոգում, 44 

հասցեներում 

վերելակի 

հակակշռի 

զսպանակների 

տեղադրում, 26 

հասցեներում 8.3մմ 

կտրվածքով 

մետաղյա 

ճոպաններ և 3 

հասցեներում՝ 

10.5մմ կտրվածքով 

մետաղյա 

ճոպաններ, 5 

հասցեներում 

վերելակների 77մմ 

կտրվածքով տանող 

անիվների և 2 

հասցեներում 

մարդատար 

վերելակի 

հիմնական 

փոխանցման, մեկ 

հասցեում՝ 

բեռնատար տուփի 

փոխարինում: 

Նախատեսվում է 

իրականացնել նաև 

Կատարվել է 1000 քմ  հարթ  տանիքների վերանորոգման 

աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝ Անդրանիկի փող. 26 շ. – 120 քմ, 

Անդրանիկի փող. 32 շ. - 92 քմ, Սվաճյան 38 շ. – 98 քմ, Շերամի փող.  55 

շ. - 206 քմ,  Օհանովի փող. 16 շ. - 228 քմ: 

 

Համատիրությունների միջոցներով իրականացվել է 4170 քմ հարթ 

տանիքի վերաներոգում: 

 

 

 

Համատիրություննե

ր «Արմեն-19», 

«Լիլիա», «Մակու», 

«Սեբաստիա-2», 

«Տարոն», «Արսեն», 

«Արագած», «Արփի-

2»,  «Գավառ», 

«Մուշ», «Սիփան», 

«Կողբ-1», «Նիգ-

2013», «Արփի» 

3.2 Վերելակների 

հիմնանորոգում 

ԵՔ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/89 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

Տարվա ընթացքում իրականացվել է վերելակների վերանորոգման 

աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝  

24 հասցեներում վերանորոգվել է 1008մ (8.3մմ-անոց) Ճոպան Օհանովի 

44 2-րդ մուտք-, Օհանովի 52 2-րդ մուտք, Անդրանիկի 23, Սվաճյան 50 

2-րդ մուտք, Շերամի 69 1-ին մուտք, Շերամի 81 2-րդ մուտք, Մանուկյան 

8շ 2-րդ մուտք, Բաբաջանյան 5/1, Բաբաջանյան 3/1, Բաբաջանյան 143 

1-ին մուտք, Բաբաջանյան 125 2-րդ մուտք, Անդրանիկի 88շ 2-րդ մուտք, 

Րաֆֆու 73 1-ին մուտք, Շերամի 79 1-ին մուտք, Շերամի 115 2-րդ մուտք, 

Օհանովի 78/ճոպան 470մ (8.3մմ-անոց), Բ-2 թաղ 137, Բ-2 թաղ 138, Բ-2 

թաղ 139, Բ-2 թաղ 140,Րաֆֆու 45,ճոպան Իսակովի 36/4 70մ (8.3մմ-

անոց),  ճոպան 8.3 մմ 70մ Բաբաջանյան 3 շ, ճոպան 8.3 մմ  Ծերենցի 7ա, 

38 հատ Հակակշռի զսպանակ Անդրանիկի 94  3հատ, Իսակովի 42/1 2-

րդ մուտք 3հատ, Շերամի 87 3-րդ մուտք 3հատ, Անդրանիկի 143 2հատ, 

Օհանովի 70 2 հատ, Անդրանիկի 118 2 հատ, Անդրանիկի 98 2հատ, 

Շրջանային 2/5, 2 հատ, Բաբաջնյան 149 2 հատ, Շերամի 9 2 հատ, 

Անդրանիկի 67 3-րդ մուտք 2 հատ, Շերամի 89 3-րդ մուտք 2 հատ, 

Շերամի 79 2-րդ մուտք 2 հատ, Շերամի 99 2-րդ մուտք 2 հատ, 

Բաբաջանյան 105 1-ին մուտք 2 հատ, Շերամի 27շ 1-ին  մուտք 2 հատ, 

Շերամի 27շ 2-րդ մոււտք, 2 հատ, Բ-2 թաղ 119 1 հատ,  

«ՈՒյուտ վերելակ» 

ՍՊԸ 

11.06.19թ. -

25.12.19թ. 
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վերելակի 

հորանների 

մաքրման, 

մուտքերի և ներքին 

ցանցի 

խողովակների 

վերանորոգման 

աշխատանքներ 

թվով 6 

հասցեներում:  

Նախատեսվում է 

վերանորոգել 10 

մուտքերի դռներ: 

Կվերանորոգվեն և 

կվերականգնվեն 

բազմաբնակարան 

բարձրահարկ 

շենքերի 

անձրևատար 

խողովակները և 

կոյուղու ներքին 

ցանցըֈ 

Կիրականացվեն 

բազմաբնակարան 

բարձրահարկ 

շենքերի 

աղբախցիկների 

վերանորոգման և 

վերակառուցման 

աշխատանքներֈ 

Նախատեսվում է 

իրականացնել 

բազմաբնակարան 

շենքերի 1000քմ 

հարթ տանիքների, 

2 հատ ճոպան 10.5 մմ 150 մ ,հակակակշռի  զսպանակ Րաֆֆու 93շ, 

ճոպան 10.5 մմ  100 մ Շերամի 61շ 2-րդ մուտք, 35  

9-հատ շարժիչի վերանորոգում /պղինձե էմալապատ հաղորդալար 

230կգ, ստվարաթուղթ 10կգ, մեկուսիչ էլոկտրոնիտ 10կգ, 

սինտոէլեկտրոկարտոն 12կգ, բազմալար պղինձե հաղորդալար 60գմ, 

փայտիկներ 16 գմ, մեկուսիչ խողովակ 160գմ, սինթետիկ մեկուսիչ 20գմ, 

թել 200գմ,  տվյալ հասցեներում  /Ծերենցի 5շ.  2-րդ մուտք, Միքայելյան 

3շ.   6-րդ մուտք, Անդրանիկի 136շ. , Բաբաջանյան 159շ. 3-րդ մուտք. 

Սվաճյան 14շ. 1-ին մուտք, Սվաճյան 62շ/ 3-րդ մուտք, Անդրանիկի 143շ.  

Անդրանիկի 60շ. Անդրանիկի 26շ. 

27 հասցեում Հակակշռի զսպանակ  39 հատ   

Անդրանիկի 127, Ջիվանի 11/1, Օհանովի 14,Օհանովի 8,Րաֆֆու 47, 

Անդրանիկի 26, Անդրանիկի 96, Անդրանիկի 89, Ծերենցի 3 1-ին մուտք, 

Ծերենցի 5 1-ին մուտք, Մանուկյան 4   1-2 մուտքերը, Սեբաստիա 141/2  

2-րդ մուտք,Անդրանիկի 108, Անդրանիկի 123, Շերամի 67, Անդրանիկի 

129, Բաբաջանյան 99 1-ին մուտք, Բ2 թաղ 133 2-րդ մուտք, Բ2 թաղ 21, 

Ճառագայթային վ, Րաֆֆու 83, Անդրանիկի 104, Անդրանիկի 18, 

Օհանովի 78, Անդրանիկի 64, Անդրանիկի 100, Սվաճյան 12 5-րդ մուտք, 

7 հասցեում Տանող անիվ 770 մմ  7 հատ, Րաֆֆու 85, Շերամի 67, 

Ճառագայթային վ, Րաֆֆու 83, Անդրանիկի 64 1-ին մուտք, Սվաճյան 12 

5-րդ մուտք, Անդրանիկի 100 շ. 

10 հասցեում կախովի մալուխ 1.5x18   446 մ, , Անդրանիկի 49շ 1-ին 

մուտք, Ճառագայթային Ա, Անդրանիկի 110,Անդրանիկի 108, 

Անդրանիկի 119, Անդրանիկի 123, Անդրանիկի 20, Սվաճյան 44շ-

կախովի մալուխ 105մ, Սվաճյան 12շ 1-ին մուտք -ճոպան 63մ, Սվաճյան 

20շ-ճոպան 94մ, կախովի մալուխ 90մ,  

3 հասցեում Ճոպան 10.5մմ   385 մետր, Անդրանիկի 76շ 2-րդ մուտք, 

Անդրանիկի 26, Անդրանիկի 96,  

2 հատ 2 հասցեում Փոխանցման տուփ рчл 160 Անդրանիկի 53, 

Բաբաջանյան 51շ 2-րդ մուտք: 

3.3 Մուտքերի 

վերանորոգում 

ԵՔ-ԲՄ-ԱՇՁԲ-19/32-2  

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

Իրականացվել է 10 մուտքի վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ 

հասցեներում՝Բաբաջանյան 67 շենք 1-ին մուտք, Բաբաջանյան 67 շենք 

«Էլդոգար» ՍՊԸ 

24.06.19թ.-01.10.19թ. 
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155 շքամուտքերի, 

15 

շքապատշգամբներ

ի վերանորոգման 

աշխատանքներ: 

2-րդ, Բաբաջանյան 71 շենք 1-ին և 4-րդ մուտք մուտք, Բաբաջանյան 67 

շենք 3-րդ մուտք և 2-րդ մուտք, Իսակովի 36 շենք 3-րդ մուտք, 

Բաբաջանյան փող. 10շ.-1-ին, 2-րդ, 3-րդ մուտքերը: 

 

Համատիրությունների  միջոցներով  իրականացվել են 

155շքամուտքերի և 15 շքապատշգամբների վերանորոգման 

աշխատանքներ: 

 

 

 

Համատիրություննե

րը «Արմեն-19» , 

«Մուշ», «Տարոն», 

«Կողբ-1», 

«Էջմիածին-1», 

«Գավառ», 

«Սեբաստիա-2», 

«Նիգ-2013», 

«Մալաթիա»  

3.4 Այլ 

աշխատանքներ 

1. Համատիրությունների միջոցներով իրականացվել է 590 քմ թեք 

տանիքի վերանորոգում: 

2. Համատիրությունների միջոցներով իրականացվել է 2775 գծմ 

կոյուղագծերի, ներքին ցանցի  վերանորոգում  

3.Կատարվել է 191քմ ապակեպատում  

4. Տեղադրվել են մուտքերի,նկուղների և տանիքի 11 դռներ 5.Կատարվել 

են 568 գծմ  ջրթափ խողովակների և անձրևատարների նորոգում:  

Համատիրություննե

րը 

«Սեբաստիա-2», 

«Գավառ»,  «Կողբ-

1», «Մակու», 

«Աբուլ», «Արմեն-

19»,  «Արփի -1», 

«Լիլիա», «Մակու» 

«Սեբաստիա-2» 

«Տարոն» «Արսեն», 

«Էջմիածին-1», 

«Նիգ-2013», 

«Արագած», «Արփի-

2»,  «Գավառ», 

«Մալաթիա», 

«Մուշ», «Սիփան», 

«Օդագնաց», 

«Բաբաջանյան 98», 

«Կողբ-1» 

 

 

4 Կրթություն, մշակույթ և սպորտ 

4.1 Կրթություն 

 

Կիրականացվի 

մանկապարտեզներ

  Աշխատանք

ներ 
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ի, դպրոցների, 

արտադպրոցական 

կազմակերպություն

ների շենքերի 

հիմնանորոգում, 

մասնակի 

վերանորոգում, 

մանկապարտեզներ

ի բակերի 

բարեկարգում, 

բակային խաղերի 

տեղադրում: 

Նախատեսվում է 

իրականացնել 

մշակութային 

օջախների 

շենքային 

պայմանների 

բարելավում և 

մասնակի 

վերանորոգում: 

Կիրականացվեն 

մշակույթային, 

կրթական և 

սպորտային մի 

շարք 

միջոցառումներ: 

Կկազմակերպվեն 

բակային 

ճամբարներ և 

մանկական 

զվարճալի 

միջոցառումներ: 

 

կիրականաց

վեն ՄԱԿ-ի 

«էներգախնա

յողության» 

ծրագրով 

2020թ.-ից: 

Առաջին 

փուլով 

կվերանորոգ

վեն հհ. 78, 

81, 83 և 93 

մանկապար

տեզները:       

4.2 Մշակույթ և 

սպորտ 

 

1. Հունվարի 6-ին «Աստվածորդու՝ Հիսուս Քրիստոսի Ծննդյան ու 

Աստվասահայտնության» տոնը:  

2. Հունվարի 20-ին Սիրահարների   պուրակում տոնվել է  «Սուրբ   

Սարգիս`  սիրո  բարեխոս» տոնը:      

3. Հունվարի   29-ին -ՀՀ  բանակի   27  ամյակին   նվիրված միջոցառում: 

 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

1.ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-19/18  

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել է 27 մշակութային 

միջոցառում՝ 

4. Փետրվարի 13-ին Սուրբ    Երրորդություն   եկեղեցու   բակում   նշվել  

է   Տեառնընդառաջը: Շրջանի  40  նորապսակների  հանձնվել  է  

նվերներ: 

5. Փետրվարի  21-ին Հովհաննես  Թումանյանի  150ամյակի  

կապակցությամբ միջոցառում:  

6. փետրվարի  25-ին նշվել է  Անդրանիկ  Օզանյանի 154  ամյակը՝  

Զորավարի հուշարձանի  մոտ: 

2.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/47-2  

7. Մայրության և  գեղեցկության տոնի առթիվ Սուրբ  Երրորդություն  

եկեղեցու  բակում  կազմակերպվել  է միջոցառում: (Ապագա մայրերին 

նվերներ): 

Վարչական շրջանի 

սեփական 

նախաձեռնությամբ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.«Էլիտ Էսվե» ՍՊԸ   

25.01.2019թ.-

13.12.2019թ. 
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 8. «Քաղաքացու  օր» տոնի  կապակցությամբ  համերգ 

«Երիտասարդության»   զբոսայգում: 

 9. «Ֆրանկոֆոնիա-2019» ծրագրով միջոցառում նվիրված Շառլ  

Ազնավուրի     հիշատակին: 

3. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/47-3 

10. Ապրիլի  25-30-ին կազմակերպվել է «Գիտունիկ» մրցույթ-

միջոցառումը: 

11. Թումանյանի 150 ամյակի շրջանակներում հ. 11 հիմնական  

դպրոցում   ներկայացվել է «Անուշ»   օպերան: 

12. Մայիսյան  եռատոնի    հաղթանակների    կապակցությամբ  

կազմակերպվել է միջոցառում  ազատամարտիկների  համար: 

13. Երեխաների  պաշտպանության  օրվա    առթիվ   ուրախ  շոու  

ծրագիր:   

14.Հուլիսի 27-ին «Մխիթար Սեբաստացի»     կրթահամալիրում տեղի է 

ունեցել   քանդակագործության, ճարտարապետության,     շրջակա  

միջավայրի   ամենամյա     միջազգային    փառատոն – 2019-ի   

փակումը:   

15.Օգոստոսի 16-ին շրջանի Կենտրոնական  գրադարանում 

ցուցահանդեսներ՝ նվիրված Ժ.Անանյանին, Վ.Արամյանին, 

Վ.Թոթովենցին, Վ.Շուկշինին,    Ալ.Դյումային: 

16.Օգոստոսի 13-ին  Սուրբ Երրորդություն Մարիամ Աստվածածին 

եկեղեցիներում նշվել  է     Խաղողօրհնեքը: 

17.Օգոստոսի 30-ին «Անհետ կորածների»  միջազգային   օրվա 

կապակցությամբ վարչական շրջանում     կազամակերպվել  է  հուշ-

ցերեկույթ    միջոցառում:                                                                              4. 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/47-2    

18. Սեպտեմբերի  21-ին՝  ՀՀ  Անկախության  28–րդ   տարեդարձի 

կապակցությամբ կազմակերպվել  է  տոնական  միջոցառում: 

19.Հոկտեմբերի 1-ին՝ Տարեցների   միջազգային տոնին «Երևանի № 1 

տուն-ինտերնատում»՝  համերգային  ծրագիր                                                                                                          

20. Հոկտեմբերի 4-ին՝ Մանկավարժի  օրվա առթիվ բոլոր  դպրոցների 

կոլեկտիվներին     տրվել  է  շնորհավորական    ուղերձներ,                                                                                                                                                                                           

21.Հոկտեմբերի  7-ին  շրջանի   կենտրոնական   գրադարանում նշվել է   

«Գրադարանավարի    օրը »   

22. Հոկտեմբերի    19-ին  նշվել է  «Էրեբունի-Երևան  2801»   ամյակը:                    

 

 

 

 

 

2. «Պրեստիժ Լենդ» 

ՍՊԸ 

 04.12.2019թ.-

08.14.2019թ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. «ԼՈՌԵ Հոլդինգ» 

ՍՊԸ 04.04.2019թ. 
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23.Նոյեմբերի 28-ին Վարչական շրջանի Էդ. Բոյաջյանի անվան հ.121 

դպրոցում տեղի ունեցավ ցերեկույթը՝  նվիրված Թումանյանի  և  

Կոմիտասի   ծննդյան   150-ամյակին: 

24. Նոյեմբերի 29-ին Մոնթե Մելքոնյանի անվան N 11 հիմնական  

դպրոցում տեղի է  ունեցել  ազգային   հերոս   Մոնթե Մելքոնյանի   

ծննդյան   62 ամյակին   նվիրված միջոցառումֈ  

5. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/203 

25. Դեկտեմբերի 14-ին՝ «Երիտասարդական» զբոսայգու 

բեմահարթակում  «Նոր տարի և ուրախ տոնածառ» ծրագրի 

շրջանակներում իրականացվել է տարածքի ձևավորում: 

6. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/195/1 

26. Դեկտեմբերի  25-ին   «Նոր տարի և ուրախ տոնածառ» ծրագրով 

կազմակերպվել    է   Ամանորին   նվիրված    գլխավոր   միջոցառումը:  

Երեխաներին տրամադրվել է նաև քաղցրավենիքի փաթեթներ (5300 

հատ): 

27.Հունվարրի 30-ին՝ամանորի տոնին «Երևանի №1 տուն-

ինտերնատում»- համերգային  ծրագիր: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  «Պրեստիժ Լենդ» 

ՍՊԸ 

 04.08.2019թ.-

04.12.2019թ. 
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5.Վահե 

Մալխասյան 

Խոսրովի» ԱՁ  

14.12.2019թ.-

25.12.2019թ. 

 

 

6. «Գրանդ Քենդի» 

ՍՊԸ 

 02.12.2019թ.-

20.12.2019թ. 

      

 

5. Սոցիալական ապահովություն 

5.1 Աջակցության 

ծրագրեր 

 

«Հաղթանակի 

օրվան» առթիվ 

կկազմակերպվի 

միջոցառում 

Հայրենական Մեծ 

պատերազմի 

Հաշվետու ժամանակահատվածում սոցիալական աջակցություն 

ստացած ընտանիքների թիվը`6203-ն են: Օգտվել են  օգնության 

հետևյալ տեսակներից` 

1.Հագուստ կոշիկ և պարենային օգնություն-191անձ, 

2.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/61 

2.Վարչական շրջանում բնակվող 7 հաշմանդամների տրամադրվել է 

1.Անհատ բարերար  

 

 

2. «Մարգ 

Ֆարմացիա» ՍՊԸ  

17.05.19թ.-12.06.19թ.  

«Սուրբ 

Զատիկի» և 

«Գիտելիքի 

օրվա» 

ծրագրերը 

չեն 
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վետերանների 

համար և ՀՊՄ 

մասնակիցներին 

կտրամադրվի 

դրամական 

աջակցություն: 

«Սուրբ Զատիկի» 

տոնի 

կապակցությամբ 

նախատեսվում է 

1500 անապահով 

ընտանիքների 

տրամադրել 

բնամթերային 

օգնություն: 

Բազմազավակ, 

նպաստառու, 

հաշմանդամ, 

զոհվածի 

ընտանիքների 1-4 

դասարանի 400 

երեխայի 

«Գիտելիքի օրվա» 

կապակցությամբ 

կտրամադրվի 

գրենական 

պիտույքների 

փաթեթներ: 

«Երեխաների 

պաշտպանության 

միջազգային օրվա» 

հունիսի 1-ին 

կապակցությամբ 

երկկողմանի 

ծնողազուրկ 

հաշմանդամի սայլակ:  

3. «Հաղթանակի օրվա» առթիվ Հայրենական Մեծ պատերազմի 

վետերաններին և Արցախյան պատերազմի 1-ին խմբի 

հաշմանդամներին տրամադրվել է դրամական աջակցություն: 

4. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/37 

4. Պարենային օգնություններ ծրագրով «Վետերան օթևան»-ի 40   

շահառուներին հատկացվել է մթերք: 

5.«Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա» կապակցությամբ 

Օպերայի դահլիճում տեղի է ունեցել համերգ և 100 անապահով 

ընտանիքների երեխաների տրամադրվել է նվերներ:  

6. №ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/74 

6.Ապրիլի 7-ի կապակցությամբ 50 բազմազավակ մայրերի տրամադրվել 

է BERG ապրանքանիշի բլենդերներ 

7.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/60-2 

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/60-1 

7.Վարչական շրջանում բնակվող 40 սիրիահայ ընտանիքների 

տրամադրվել է 2-ական սիդիպոնե վերմակ և  անկողնային 

պարագաների 1-ական փաթեթ:  

8. Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին բարեգործական  

ճաշարանից օգտվել  են 200 շահառու: 

9. №ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/60-1 

9.«Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա» կապակցությամբ 

50 անապահով ընտանիքների երեխաների տրամադրվել է 

նվերներ՝սպորտային համազգեստ:  

10. №ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-19/3 

10. Անապահով 40 ընտանիքների հուղարկավորության ծառայության 

ծախսեր կազմակերպելու համար տրամադրվել է աջակցություն: 

11. Կազմակերպվել է սոցիալապես անապահով ընտանիքների 

դպրոցահասակ 130 երեխաների ամառային հանգիստը Հանքավանի 

«Արագած» առողջարարական ճամբարում: 

 

 

3. Երևանի 

քաղաքապետի 

30.05.2019թ.  №520-

Ա կարգադրությամբ 

4.«Ինֆինիտի 

Գրուպ» ՍՊԸ   

07.05.19թ.-25.12.19թ. 

 

 

5.Կազմակերպվել է 

Հայաստանի 

ազգային 

օլիմպիական 

կոմիտեյի կողմից: 

 

6.«Վեգա Ուորլդ» 

ՍՊԸ  

24.06.19թ.-31.07.19թ 

 

7. «Տեքստիլ Հոմ» 

ՍՊԸ  

28.06.19թ.-15.08.19թ.  

« Լույս տորգ» ՍՊԸ   

28.06.19թ-15.08.19թ 

 

8. Մայր Աթոռ 

Սուրբ Էջմիածնի  

սոցիալական 

ծառայության 

կենտրոն  

 

9.« Լույս տորգ» ՍՊԸ 

28.06.2019թ-

03.09.2019թ. 

հաստատվել 

Երևանի 

քաղաքապե

տա-րանի 

կողմից 

բյուջեով 

չհաստատվե

լու 

պատճառով 
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երեխաներին 

կտրամադրվեն 

նվերներ: 

«Տարեցների 

միջազգային օրվա» 

կապակցությամբ 

250 տարեցների 

(թիվ 1 

ինտերնատին և 

«Վետերան» 

օթևանին) 

կտրամադրվեն 

նվերներ:  

«Հաշմանդամների 

միջազգային օրվա» 

կապակցությամբ 

100 հաշմանդամի 

կտրամադրվեն 

նվերներ:  

«Ամանորի և Սուրբ 

ծննդյան» տոների 

կապակցությամբ 

2000 անապահով 

ընտանիքների և 

5300 երեխաների 

կտրամադրվի 

սննդային 

փաթեթներ:  

«Դուք մենակ չեք» 

ծրագրով 20 

սոցիալապես 

անապահով 

միայնակ 

տարեցների 

ընտանիքների 

 

 

10.«Բնակչների 

հատուկ  

սպասարկում» 

ՀՈԱԿ  

11.02.19թ.-25.12.19թ,  

 

 

11.Երևանի 

քաղաքապետարան

ի 

նախաձեռնությամբ: 

5.2 Համագործակցո

ւթյուն 

 

1.«Հանս Քրիստիան Կոֆոեդ» բարեգործական հիմնադրամի հետ 

անօթևաններին ժամանակավոր կացարանով ապահովելու համար:  

2. «Հայկական կարմիր խաչի» ընկերության,  

3. «Դիակոնիա» բարեգործական հիմնադրամի,  

4. Հայաստանի խուլերի միավորում ՀԿ,  

5. Առաքելություն Հայաստան” ԲՀԿ 

6. Հաշմանդամ երեխաների ծնողների «Վահան» ՀԿ 

7. «Երևանի մանկավարժ վետերանների ակումբ» ՀԿ                                                                                         

8. Հայաստանի կույրերի միավորման «Երևանի թիվ 2 ուսումնա-

արտադրական ձեռնարկություն» ՍՊԸ 

9. «Մեզ բացակա չդնեք» ՀԲԿ 

10.  ՀՀ Աշխատանքի և սոց հարցերի նախարարության տնային 

պայմաններում միայնակ տարեցների և հաշմանդամների սոց 

ապահովության սպասարկման կենտոն, 

11. Մալաթիա-Սեբաստիա ՍԱԾԲ 
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կտրամադրվեն 

պարենային 

փաթեթներ: 

Սոցիալական 

աջակցություն 

կտրամադրվի 40 

սիրիահայ 

ընտանիքների: 

Կկազմակերպվի 

սոցիալապես 

անապահով 

ընտանիքների 

դպրոցահասակ 

երեխաների 

ամառային 

հանգիստը 

հանրապետության 

տարբեր 

ճամբարներում: 

Հասարակական 

կազմակերպություն

ների հետ 

համագործակցությ

ան միջոցով 

կշարունակվի 

համապատասխան 

ծրագրերի 

իրականացումը 

սոցիալապես 

անապահով 

ընտանիքներին 

տեխնիկական 

միջոցների 

տրամադրման 

նպատակով 
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(հաշմանդամների 

շարժասայլակների, 

լսողական սարքերի 

տրամադրում և 

այլն): 

Կշարունակվի նաև 

տարբեր 

հիմնադրամներից 

սոցիալապես 

անապահով 

ընտանիքներին 

օժանդակության 

ցուցաբերման 

գործընթացը 

 

Նոր Նորք վարչական շրջան 

Հ/հ Ծրագրի, 

միջոցառումներ

ի և 

աշխատանքներ

ի  անվանումը 

Նախատեսված 

աշխատանքների 

նկարագիր 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց Իրականացնող 

կազմակերպություն

, կատարման 

ժամկետ 

Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 

1 Տարածքային բարեկարգման աշխատանքներ 

1.1 Փողոցների 

ասֆալտ-

բետոնե 

ծածկերի 

ընթացիկ 

վերանորոգում 

 

Նախատեսվում է 

փողոցների 

երթևեկելի մասի և 

մայթերի, բնակելի 

շենքերի բակային 

տարածքների 

ասֆալտ–բետոնե 

ծածկի ընթացիկ և 

հիմնական 

վերանորոգում՝ 

ընդհանուր 9000քմ 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/43    

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր:  

Իրականացվել  են  փողոցների երթևեկելի մասի և մայթերի, բնակելի 

շենքերի բակային տարածքների ասֆալտ–բետոնե ծածկի ընթացիկ և 

հիմնական վերանորոգում՝ ընդհանուր 20565 քմ մակերեսով, հետևյալ  

հասցեներում՝ Շոպրոնի 2-րդ նրբ. 4. 6. 8 շենքերի բակ,  Շոպրոնի 2-րդ 

նրբ. 5 և 7 շենքերի տարածք – 1452քմ, Շոպրոնի 3-րդ նրբ, 4 շենքի բակ- 

22քմ, Լյուքսեմբուրգի 10 շենք տանող ճանապարհ, Լյուքսեմբուրգի 13 և 

15 շենքերի բակ – 578քմ, Լյուքսեմբուրգի 2-րդ նրբ. 3, 4, 5 շենքերի բակ – 

541քմ, Գալշոյան 12, 18, 20,22, 24, 26, 28, 30, 32, 24/1, 40 շենքերի 

«Ռուբիկ և Իշխան» 

ՍՊԸ  

22.05.2019թ.-

31.10.2019թ. 
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մակերեսով: բակային տարածք-1752քմ, Երևանի հ.112 մանկապարտեզին կից 

ճանապարհ- 632քմ, Գայի 19, Մոլդովական 46/2, Մառի 10 շենքերի 

հարակից տարածք-1260քմ, Միկոյան 13, 15 շենքերի բակ-340քմ, 

Դ.Մալյան  2,3 շենքերի բակ և տանող ճանապարհ-521քմ, Մոլդովական 

6/1, 19, 24/2, 32/2, 39/3, 39/5, 44, 19/1,56  շենքերի բակ և տանող 

ճանապարհ-1065քմ, Թոթովեցի 10, 8, 4, 6/2, 10/1, 8/2 շենքերի բակ-

2705քմ, Ստեփանյան 13, 16/1 շենքերի բակ-164քմ, Նանսենի 3, 1, 5/1, 5/2, 

5/3, 15/1, 12, 20, 6 շենքերի բակ-3709քմ, Սաֆարյան 6 շենքի բակ-604քմ, 

Լյուքսեմբուրգի 3, 10 շենքերի բակ-355քմ, Լվովյան 3, 11, 19, 1 շենքերի 

բակ-1080քմ, Գայի 2 շենքի բակ-544քմ, Նանսենի փողոց, դպրոցներին 

կից ճանապարհներ-207քմ, Նանսենի նրբ. -802 քմ, Թոթովենցի փողոց, 

Երևանի հ.104 մանկապարտեզին կից ճանապարհ-8քմ, Բ.Մուրադյան 5, 

7 շենքերի բակ-1234քմ, Բակունցի 2, 15 շենքերի բակ-340քմ, Բակունցի 

նրբ. 1,2 շենքերի բակ-130քմ, Գայի պողոտայի, Մոլդովական փողոցի, 

Լյուքսեմբուրգի 11 և 13 շենքերին կից մայթեր – 410քմ, Նանսենի և 

Ջուղայի փողոցների կապուղի-110քմ: 

1.2 Եզրաքարերի 

վերանորոգում 

 

Կիրականացվի 

1100գծմ բազալտե 

եզրաքարերի 

ընթացիկ 

վերանորոգում: 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/25-2 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր:  

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել են 1263.7գծմ   

բազալտե և 313 քմ բետոնե եզրաքարերի ընթացիկ վերանորոգում՝ 

հետևյալ հասցեներում՝  Գայի 19 - 92.05գծմ, Լյուքսեմբուրգի փողոց – 

267.55գծմ, Նանսենի 1  շենքի հարակից տարածք - 138,0գծմ, Գայի 

պողոտայի և Լվովյան փողոցի խաչմերուկ-33.9գծմ, Մոլդովական 

փողոց – 263.6գծմ, Նանսենի 4/1 շենքի հարակից տարածք - 58.3գծմ, 

Լվովյան փողոց – 30.3գծմ, Թևոսյան և Հովհաննիսյան փողոցների 

խաչմերուկ -71գծմ, Մյասնիկյան և Գայի պողոտաներ–309քմ, Միկոյան 

17ա  հարակից տարած – 4քմ: 

«Մարմիկ» ՍՊԸ և 

«Կամարաշար» 

ՍՊԸ                                                   

22.05.2019-

30.09.2019 

 

 

1.3 Բակային 

տարածքների 

բարեկարգում 

 

Բակային 

տարածքներում և 

այգիներում 

կտեղադրվի 8 հատ 

ճոճանակ, 8 հատ 

զրուցարան և 79 

հատ նստարան: 

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/7-3  

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

Ձեռք է բերվել 8 հատ ճոճանակ, որոնցից 3-ը պահեստավորվել են, 5 

հատը տեղադրվել են Վիլնյուսի  22, 7զ. 2, Բ.Մուրադյան 3, 5, 7 շենքերի 

բակային տարածքներում: 

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/7-2  

«ԼՈՒՍԻ-ԱՐԵԳ» 

ՍՊԸ 

25.04.2019-

30.06.2019 
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Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր:   

Ձեռք է բերվել 6 հատ զրուցարան, որոնցից 2-ը պահեստավորվել են, 4 -

ը տեղադրվել Գալշոյան 12, Հովհաննիսյան 10, Շոպրոնի 2 շենքերի 

բակային տարածքներում, Դ.Մալյան նրբ. 4/1 շենքին կից 

խահրապարակում:  

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/7-1  

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

Ձեռք է բերվել 79 հատ նստարան,  8 հատ նստարան պահեստավորվել 

է, մնացածը տեղադրվել վարչական շրջանի բակային և այլ 

տարածքներում: 

 

Վարչական շրջանում իրականացվել է 2 խաղահրապարակի 

կառուցում 

ԵՔ- ԲՄԱՇՁԲ-19/23-1  

Բ.Մուրադյան 3 շենքի հարակից խաղահրապարակ. 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

Իրականացվել է արահետների սալիկապատում, տեղադրվել են 

լուսավորության հենասյուներ՝  իրենց լուսատուներով, տեղադրվել են 

նստարաններ և աղբամաններ, տարածքի պարագծով տեղադրվել է 

ճաղաշար: 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/23-5  

Միկոյան 15 շենքի հարակից խաղահրապարակ. 

 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

Իրականացվել են արահետների սալիկապատում, տեղադրվել են 

լուսավորության հենասյուներ՝  իրենց լուսատուներով, տեղադրվել են 

մանկական խաղեր, նստարաններ և աղբամաններ, տարածքի 

պարագծով տեղադրվել է  ճաղաշար: 

 

Վարչական շրջանում իրականացվել է 2 տարածքների բարեկարգման 

աշխատանքներ 

 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/23-3   

 

 

«Գործ-555» ՓԲԸ  

20.04.2019-

30.06.2019 

 

 

 

 

 

 

«Շինպլատֆորմ» 

ՍՊԸ 

30.04.2019-

30.06.2019  

 

 

 

 

 

 

 

 «Մարմիկ» ՍՊԸ  և 

«Կամարաշար» 

ՍՊԸ   

07.05.2019-

30.09.2019   
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Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

Լվովյան 19 շենքի  հարակից տարածք. 

Իրականացվել է արահետների սալիկապատում, տեղադրվել են 

լուսավորության հենասյուներ՝  իրենց լուսատուներով, նստարաններ և 

աղբամաններ, տարածքի պարագծով տեղադրվել է  ճաղաշար: 

Բակունցի 2-րդ նրբ. 1 և 2 շենքերին հարակից  տարածք. 

Իրականացվել է արահետների սալիկապատում, տեղադրվել են 

լուսավորության հենասյուներ  իրենց լուսատուներով, տեղադրվել են 

նստարաններ և աղբամաններ, տարածքի պարագծով տեղադրվել է  

ճաղաշար: Վերանորոգվել են առկա մանկական խաղերը: 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/23-2   

1 ֆուտբոլի դաշտի հիմնանորոգում՝ 7-րդ զանգվածի հրաձգարանի 

հարևանությամբ:   

Վերանորոգվել են փայտյա և մետաղական հատվածները, տեղադրվել է 

նոր արհեստական խոտածածկ: 

«ՄԵՏԱԴՈՐ» ՍՊԸ 

07.05.2019-

30.09.2019      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «ՍՄԱԼԱ» ՍՊԸ  

07.05.2019-

30.09.2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Շինհայ ՊՈ» ՍՊԸ 

07.05.2019-
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30.09.2019 

 

 

2 Կանաչ տարածքների ընդլայնում, պահպանում և ոռոգում 

2.1 Կանաչ 

տարածքների  

պահպանում և 

խնամք 

 

Կիրականացվեն 

37.58 հա կանաչ 

տարածքների 

պահպանման, 3500 

ծառերի և թփերի 

տնկման 

աշխատանքներ: 

Նախատեսվում է 

իրականացնել 

կանաչ 

տարածքների 

ընդլայնում, 

բակային այգիների 

բարեկարգում և 

կանաչապատում: 

Կիրականացվեն  

ոռոգման ցանցի 

վերականգման և 

շահագործման 

աշխատանքներ 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/20  

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր:  

Իրականացվել է վարչական շրջանի 37,58 հա կանաչ տարածքներ 

խնամք և պահպանում:  

Կատարվել են հետևյալ աշխատանքները՝ կոմբինացված սիզամարգերի 

հունձ, կանաչ տարածքներից պատահական աղբի հավաքում, ծառերի 

չորուկների և կոճղաշվերի ճյուղերի կտրում, կենդանի ցանկապատի 

խուզում, կենդանի ցանկապատի ոռոգում բնառվակներում, հնձած 

խոտի հավաքում, անցուղիների, հրապարակների, 

աստիճանավանդակների մաքրում, ծաղիկների ոռոգում,  ծառերի 

ջրում, սիզամարգերի և ծաղկային տարածքների ոռոգում, ծառերի 

կրապատում, սիզամարգերի մաքրում թափված տերևներից, 

չորուկներից և աղբից, զբոսայգիների և հրապարակների, ինչպես նաև 

եզրաքարերի  մոլախոտերից մաքրում, կանաչ տարածքներից 

մացառների հեռացում, ծառերի և թփերի բնաբաժակների քաղհան: 

«Ավան-

Կանաչապատում» 

ՓԲԸ 

04.04.2019-

25.12.2019 

 

 

2.2 Ծաղկային 

տարածքների 

ստեղծում և 

խնամք 

 

Իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները՝ 

1. 21630քմ բահափոր՝ 16-20սմ խորությամբ՝ շրջելով հողի շերտը խոշոր 

կոշտերի մանրացումով, հողի հարթեցում փոցխով՝ հավաքելով քարերը 

և արմատները.  

2. 59640 հատ ծաղկասածիլի տնկում.  

3. 2500 հատ վարդի թփի տնկում, ջրող մեքենայով կատարվել է 

ոռոգում.  

4. ծաղիկների և վարդի թփերի քաղհան՝ 26000մ2. 

5. 4500քմ տարածքում կատարվել է ծաղկանոցի ձևավորում.  

6. 10200քմ չորացած ծաղիկների ցողունների հավաքում և ծաղկանոցի 

տարածքից դուրս բերում: 

  

2.3 Ծառատունկ 

 

Իրականացվել են 1670 հատ ծառերի, թփերի փոսերի փորում, տնկում  և 

ջրում, 6500 հատ ծառերի և թփերի բուժում: 

  

2.4 Հուշարձանների 

պահպանում 

Վարչական շրջանի 15 հուշարձանների հարակից տարածքներում 

կատարվել են ծաղիկների տնկում  և  խնամք: Ավլվել և լվացվել են 
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 բազալտե հարթակները և աստիճանները: Հուշարձանների արտաքին 

մակերեսից հեռացվել և լվացվել են փոշիները: 

2.5 Չոր ծառերի 

հատում և 

երիտասարդաց

ում, ծառերի 

խոր էտ 

Իրականացվել է ծառերի խոր էտ, երիտասարդացում, սանիտարական 

մաքրում և ձևավորում՝ մինչև 30 սմ և 30սմ-ից բարձր բնի հաստությամբ 

-395 ծառ, որից 40 ծառ չոր կամ վթարային ծառերի կամ մեկ թևի 

հեռացում՝  վարչական շրջանի այգիներում, Գայի պողոտայի, Թևոսյան, 

Գյուլիքեխվյան, Լվովյան, Դ.Բեկի, Լյուքսեմբուրգի, Մոլդովական, 

Թոթովենցի, Նանսենի, Գյուրջյան, Սաֆարյան փողոցների հարակից 

տարածքներում և առանձին բակային տարածքներում: 

  

2.6 Ոռոգման 

ցանցի 

վերանորոգում 

 Իրականացվել է ոռոգման ցանցի վերանորոգման աշխատանքներ՝ 

110գծմ   երկարությամբ՝  Գայի պողոտայի և Մոլդովական փողոցի 

խաչմերուկի, Դ.Բեկի, Նանսենի փողոցների հարակից տարածքներումֈ 

  

3 Բնակարանային ֆոնդի շահագործում, սպասարկում և նորոգում 

3.1 Հարթ 

տանիքների 

նորոգում 

/իզոգամ/ 

 

Նախատեսվում է  

9000քմ հարթ 

տանիքների 

վերանորոգում: 

Ձեռք կբերվի 

ազբոշիֆեր, ջրթափ 

խողովակներ, 

ինչպես նաև 

տարբեր տեսակի 

շինարարական 

նյութեր՝ 

վերանորոգման 

աշխատանքների 

իրականացման 

նպատակով:  

Կիրականացվեն 

բազմաբնակարան 

շենքերի 4 

աստիճանների և 5 

վերելակների 

հիմնանորոգման 

աշխատանքներ: 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/20  

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր:  

Իրականացվել է 1591.5քմ ընդհանուր մակերեսով հարթ տանիքի 

վերանորոգման աշխատանքներ՝ 9-րդ զանգված 115 շենք-521.5քմ, 8-րդ 

զանգված 36 շենք-1070քմ:  

 

‹‹ Նոր Նորք 1/7››, ‹‹ՆորՆորք 1/8››,‹‹Նորք 4/4››, ‹‹Նոր Նորք 2/6››,  ‹‹ 

Հովհաննիսյան 22››, ‹‹Նոր Նորք 22››,  ‹‹Նորք 4/1››,  ‹‹Նոր Նորք 5/5 ››,  ‹‹ 

Նոր Նորք 8››,   Նորք Նորք 3››, ‹‹Նոր Նորք 4/7››,   ‹Վիլնյուսի 36››, ‹‹Նոր 

Գոշ››,‹‹ Նոր Նորք››, ‹‹Նոր Նորք 4/5››, ‹‹Նոր Նորք 7/5›, ‹‹Նոր Նորք 9››, 

‹‹Ջրվեժ-1››  համատիրությունների միջոցով իրականացվել են հարթ 

տանիքի նորոգման աշխատանքներ /105 շենք,  5200 քմ/:  

«Կարպ-գազ-ռադ» 

ՍՊԸ 

27.05.2019-

31.08.2019 

 

 

 

 

 

 

08.012019-30.12.2019 

Աշխատանք

ները 

ժամանակին 

և ոչ 

պատշաճ 

կատարելու 

հետևանքով 

այմանագիրը 

լուծվել է 

3.2 Վերելակների 

հիմնանորոգում 

 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել են 

պայմանագրեր:  

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/93-1  

Իրականացվել են բազմաբնակարան շենքերի վերելակների 

վերանորոգման աշխատանքներ, վերելակների շինվածքների և 

դետալների ձեռքբերում և տեղադրում  հետևյալ հասցեներում՝ 

Վիլնյուսի 53շ. 1-ին մուտք,  Վիլնյուսի 11շ , Վիլնյուսի 37շ. 1-ին մուտք , 

Վիլնյուսի 45շ. 1-ին  մուտք , 8զ. 4շ, 5շ, 24շ, 8զ. 31շ. 4-րդ մուտք , 8զ. 16շ. 

2-րդ մուտք , 7զ. 23շ և 25շ: 

ԱՁ Արտավազդ 

Սարոյան 

14.06.2019.-

29.11.2019 
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Կիրականացվեն 

բազմաբնակարան 

շենքերի 105 

շքամուտքերի 

ընթացիկ 

վերանորոգման 

աշխատանքներ: 

Նախատեսվում է 

բազմաբնակարան 

շենքերի ջրթափ 

խողովակների 

նորոգում, 

ապակեպատում, 

դռների տեղադրում,  

ջրամատակարարմ

ան և ջրահեռացման 

ներքին  ցանցի 

վերանորոգում 

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/93-2 

Թոթովենցի 2շ, Մոլդովական 25/4շ, Բ.Մուրադայան 12շ, 8զ.  33շ. 3-րդ 

մուտք, Վիլնյուսի 7շ. 4-րդ մուտք, Վիլնյուսի 65շ. 1-ին մուտք, Վիլնյուսի 

91շ. 2-րդ մուտք, Դ. Մալյան նրբ. 4շ, 7զ. 44շ. 2-րդ մուտք, 8զ. 7շ,  

Վիլնյուսի 67շ. 6-րդ մուտք, Քոչարյան 32շ,  Մոլդովական 21շ,  Գյուրջյան 

11շ,  Լյուքսեմբուրգի նրբ. 4շ. 2-րդ մուտք,  Գալշոյան 18շ,  Կարախանյան 

32շ. 2-րդ մուտք ,  8զ. 35շ. 4-րդ մուտք ,  Մոլդովական 38շ,  Վիլնյուսի 

35շ,  Մառի 4շ,  Կարախանյան 34շ. 2-րդ մուտք ,  8զ. 30շ. 1-ին մուտք ,  

Մառի 6շ: 

ԵՔ- ԳՀԱՊՁԲ-19/93-3    

Գյուրջյան 11շ,   Դ. Մալյան 2շ. 1-ին մուտք,   Կարախանյան  3շ. 1-ին 

մուտք,   Ավետիսյան  7շ. 1-ին մուտք,   Բակունցի 13շ,   Հովհաննիսյան 

26շ,   Գյուլիքևխյան 1շ,   Գալշոյան 12շ,   8զ. 30շ. 1-ին մուտք.,   8զ. 32շ. 4-

րդ մուտք,   Վիլնյուսի 57շ. 6-րդ մուտք,   Վիլնյուսի 93շ. 2-րդ, 6-րդ մուտք,   

Վիլնյուսի 35շ,   Մոլդովական 19շ,   Հովհաննիսյան 18շ,   Վիլնյուսի 107շ. 

1-ին մուտք,   8զ. 34շ. 1-ին մուտք,   Վիլնյուսի 79շ, 8զ. 7շ, 8զ. 10շ, 8զ. 32շ. 

2-րդ մուտք, 8զ. 36շ. 2-րդ մուտք, 8զ. 31շ. 4-րդ մուտք, Գյուրջյան 9շ, Գայի 

53շ, Գյուրջյան 3շ, Մառի նրբ. 6շ, 8զ. /Գազի / 2շ,  3շ,  8զ. 1շ, Գայի 39շ, 

Բ.Մ ուրադյան 4ա շ, Վիլնյուսի 17շ. 2-րդ մուտք,  Վիլնյուսի 49շ. 3-րդ 

մուտք, Գյուլիքևխյան նրբ. 4շ. 1-ին մուտք, Գայի 20շ, 8զ. 29շ. 2-րդ մուտք,  

Վիլնյուսի 45շ. 1-4 մուտքեր, Վիլնյուսի 53շ. 1-ին մուտք, Վիլնյուսի 57շ. 

1-ին մուտք, Վիլնյուսի 55շ. 1-ին մուտք, Վիլնյուսի 41շ.  6–րդ  մուտք: 

 

 

 

«Արավ» ՍՊԸ               

14.06.2019-

29.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

«ՕՊՏՇԻՆ» ՍՊԸ     

14.06.2019-

29.11.2019 

3.3 Մուտքերի 

վերանորոգում 

 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր:  

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/32-1 

Իրականացվել են բազմաբնակարան շենքերի 57 մուտքերի ընթացիկ 

վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝ Նանսենի 10շ. 

1-3 մուտքեր, Նանսենի նրբ. 5շ. 2-4 մուտքեր, Նանսենի նրբ 2շ. 1-3 

մուտքեր, Սաֆարյան 6շ. 1-ին մուտք, Ստեփանյան 13շ. 1-ին և 2-րդ 

մուտքեր, Մոլդովական 46/2շ.  1-ին մուտք, Մոլդովական 44/1շ. 3-րդ 

մուտք, Քոչարյան 4շ. 1-3, մուտքեր, Թոթովենցի 1/1շ. 1 մուտքեր, 

Գալշոյան 48շ. 3-րդ մուտք, Մառի 2շ. 5-րդ մուտք, Մառի նրբ. 1շ.  5-րդ 

մեւտք, Մառի նրբ. 5շ.  5-րդ մուտք, Գյուլիքևխյան նրբ. 6շ. 1-3 մուտքեր, 

Գյուլիքևխյան 13շ. 5-րդ մուտք,   Գյուլիքևխյան 15շ. 1-ին մուտք, 

Հովհաննիսյան 22շ. 5-րդ մուտք,  Հովհաննիսյան 24/1շ. 2-րդ մուտք,  

«Լիլանարմ» ՍՊԸ 

04.07.2019- 

30.09.2019 

Պայմանագր

ի ժամկետը 

երկարաձգվե

լ է  մինչև 

15.10.2019թ.   
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Գյուլիքևխյան 35շ. 3-րդ մուտք  ,   Շոպրոնի 3-րդ նրբ. 3շ. 1-ին մուտք, 

Շոպրոնի 4-րդ նրբ. 6շ. 4-րդ  մուտք, Լյուքսեմբուրգի 2-րդ  նրբ  6շ. 5-րդ 

մուտք  ,  Մայակ 1շ. 1-ին մուտք, Գյուլիքևխյան 25շ.   3-րդ և 4-րդ  

մուտքեր, Գյուլիքևխյան 11շ. 1-4   մուտքեր, Գյուլիքևխյան 37շ.  1-ին   

մուտք, Մայակ 2շ. 1-ին  մուտք,  Մայակ 3շ. 2-րդ  մուտք,  Մայակ 9շ. 4-րդ  

մուտք,  Լյուքսեմբուրգի13 շ.  3-րդ  մուտք, Ավետիսյան 51շ. 1-ին և 2-րդ   

մուտքեր, Բ.Մուրադյան 7շ. 1-3 մուտքեր,  Բ.Մ ուրադյան 3շ.  2-րդ  

մուտք, Կարախանյան 33շ. 1-ին  մուտք, Կարախանյան 1շ.  3-րդ  մուտք, 

Վիլնյուսի 87շ. 3-րդ  մուտք, Բակունցի 10շ. 1-ին մուտք, Հովհաննիսյա 

6/1շ.  2-րդ և 3-րդ մուտքեր: 

3.4 Այլ 

աշխատանքներ 

 

1.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/110 

Բնակֆոնդի պահպանման նպատակով ՝ ձեռք է բերվել 1480քմ 

պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղ, որը բաժանվել է 

համատիրություններին և կարիքն ունեցող բնակիչներին: 

2.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/22-1  

Կատարվել է Գյուլիքևխյան նրբ. 5 շենքին  հարակից, Մառի 2 շենքից  

Միկոյան 5 շենք  բարձրացող, Գայի 2 շենքից  Լվովյան փողոց իջնող, 6զ. 

40 շենքին  հարակից, Լյուքսեմբուրգի 2-րդ նրբ. 10 շենքին հարակից 

աստիճանների  հիմնանորոգման աշխատանքներ: 

3.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/22-3 

 Դ.Մալյան նրբ. 4 շենքին հարակից,  Գալշոյան 24 շենքին հարակից  

աստիճանների հիմնանորոգման աշխատանքներ: 

4.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/23-1    

8զ. 32, 33 շենքերից դեպի 28, 29  շենքեր իջնող՝  աստիճանների 

հիմնանորոգման աշխատանքներ:   

5.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/22-2   

 8զ. 28 շենքից դեպի 22 շենք  բարձրացող   աստիճանների 

հիմնանորոգման աշխատանքներ:  

 

‹‹Նոր Նորք 1/7››, ‹‹Նոր Նորք 1/8››, ‹‹Նոր Նորք 2/6››, ‹‹Նոր Նորք 22››, ‹‹Նոր 

Գոշ››, ‹‹Նոր Նորք 3››, ‹‹Նորք4/4 ››, ‹‹Նոր Նորք 4/7››, ‹‹ Նորք  4/1››, ‹‹Նոր 

Նորք 4/5››, ‹‹Նոր Նորք ››, ‹‹Ջրվեժ-1 ››, ‹Էգան››,    ‹‹Հովհաննիսյան 22››, 

‹‹Նոր Նորք 5/5››    համատիրությունների միջոցով իրականացվել է  թեք 

տանիքի նորոգում /110 շենք, 3210 քմ/՝  

 

1. «Սեմուր ընդ ԿՈ» 

ՍՊԸ  

28.06.2019-

30.08.2019 

 

 

 

 

2.«ԱԼ ԵՎ ԱՐ» ՍՊԸ 

03.05.2019-

30.09.2019 

 

 

 

 

3.«ՍՄԱԼԱ» ՍՊԸ  

07.05.2019.-

30.09.2019 

 

 

4.«Մարմիկ» ՍՊԸ  և 

«Կամարաշար» 

ՍՊԸ 03.05.2019-

30.09.2019 

5.«Կարպ-գազ-ռադ» 
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‹‹Նոր Նորք 3››, ‹‹Նոր Նորք 8›, ‹‹Նոր Նորք  1/7››, ‹‹Նոր Նորք  1/8››, ‹‹Նոր 

Նորք  2/6››,  ‹‹Նոր Գոշ››, ‹‹Նոր Նորք  4/4››,   ‹‹Նոր Նորք  4/5››, ‹‹Նոր Նորք ››,  

‹‹Նոր Նորք  5/5››,  ‹‹Նոր Նորք  4/7››, ‹‹Նորք  7/5››, ‹‹Նոր Նորք 9››,   

‹‹Վիլնյուսի 36››, ‹‹Ջրվեժ-1››, ‹‹Նորք  4/1››  համատիրության  միջոցով 

իրականացվել է մուտքերի պատուհանների ապակեպատում /109 շենք, 

458 քմ/: 

   

‹‹Նոր Նորք 8››, ‹‹Նոր Նորք 2/6››, ‹‹Նոր Նորք 4/5››,  ‹‹Նոր Նորք 3››, ‹‹ Նորք 

7/1›, ‹‹Նոր Նորք 22››, ‹‹Նոր Նորք››, ‹Նոր Գոշ››,  ‹‹Հովհաննիսյան 22››, 

‹‹Էգան››, ‹‹Նոր Նորք 5/5››, ‹‹Նոր Նորք 1/8››, ‹‹Նոր Նորք ››, ‹‹Ջրվեժ-1››    

համատիրությունների միջոցով իրականացվել է մուտքի, նկուղի և 

աղբախցիկի դռների տեղադրում / 42 շենք, 48  հատ դուռ/: 

 

‹‹Նոր Նորք 1/7››,  ‹‹Հովհաննիսյան 22››, ‹‹Նոր Նորք 4/4››, ‹‹ Նորք 4/1››, 

‹‹Նոր Նորք1/7››, ‹‹Նոր Գոշ››, ‹‹Նոր Նորք 22››,   ‹‹Նոր Նորք 3››, ‹‹Նոր Նորք 

5/5››, ‹‹Նոր Նորք 2/6››,  ‹‹Վիլնյուսի 36››, ‹‹Նոր Նորք 8››   

համատիրությունների միջոցով իրականացվել է  ջրթափ խողովակների 

վերանորոգում /61 շենք,  886 գծմ  / :     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

‹‹Նոր Նորք 1/8 ››,   ‹‹Նոր Նորք 1/7››, ‹‹Նոր Նորք 3››, ‹‹Նոր Նորք 2/6››, ‹‹Նոր 

Նորք 7/4››, ‹‹Նոր Նորք 4/4 ››, ‹‹Նոր Նորք 4/5››, ‹‹ Նոր Գոշ››, ‹‹Նոր Նորք 

4/7››, ‹‹Նոր Նորք ››,  ‹‹Նոր Նորք 7/5››, ‹‹Նոր Նորք 9››, ‹‹Նոր Նորք 8››, 

‹‹Հովհաննիսյան 22››, ‹‹Վիլնյուսի 36››, ‹‹Ջրվեժ-1››, ‹‹Նոր Նորք 22››, ‹‹Նորք  

4/1››, ‹‹ Էգան››     համատիրությունների միջոցով իրականացվել է 

ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին ցանցի վերանորոգում 

/245 շենք,  2737գծմ /: 

ՍՊԸ 

 03.05.2019-

30.09.2019 

 

 

08.012019-30.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Կրթություն, մշակույթ և սպորտ 

4.1 Կրթություն 

 

Երևանի հանրային 

շենքերի 

էներգաարդյունավե

տության ծրագրի 

շրջանակներում հհ. 

98, 100, 101, 102, 103, 

108, 109, 110, 112, 

Հհ. 98, 100, 101, 102, 103, 108, 109, 110, 112, 118 մանկապարտեզների 

հիմնանորոգման աշխատանքների ուղղությամբ իրականացվել են 

նախապատրաստական գործընթաց, նախագծա-նախահաշվային 

աշխատանքներ: Վերանորոգվել է  հ. 119 մանկապարտեզում մեկ 

խմբասենյակ: 

2. Մանկապարտեզներում իրականացվել են գույքի արդիականացում` 

344 հատ մանկական սեղան, 839 հատ մանկական աթոռ, 61 հատ 

Երևանի 

քաղաքապետարան 

 

 

 

 

Երևանի 

Վերանորոգմ

ան 

աշխատանք

ները 

նախատեսվո

ւմ է 

մեկնարկել 
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մանկապարտեզներ

ում կիրականացվեն 

հիմնանորոգման 

աշխատանքներ: 

Նախատեսվում է 

մանկապարտեզներ

ում գույքի 

արդիականացում և 

խոհանոցային 

պարագաների 

համալրում, ինչպես 

նաև մշտական 

վերահսկողություն՝ 

սննդի որակի, 

ժամկետների 

պահպանման 

նկատմամբ: 

Կիրականացվի 

հսկողություն 

ուսումնական 

հաստատություննե

րի հարակից 

տարածքների 

սանմաքրման, 

բարեկարգման և 

կանաչապատման 

աշխատանքների 

նկատմամբ: 

Կիրականացվեն 

մշակութային և 

սպորտային մի 

շարք 

միջոցառումներ, 

բակային 

զգեստապահարան, 73 հատ երկհարկանի մահճակալ, 39 հատ 

եռահարկ մահճակալ, 635 հատ աթոռներ: 

Մշտապես վերահսկողություն է իրականացվել մանկապարտեզներ 

մատակարարվող սննդի որակի, պահպանման ժամկետների 

ուղղությամբ: 

Մշտապես վերահսկողություն է իրականացվել ուսումնական 

հաստատությունների հարակից տարածքների սանմաքրման, 

բարեկարգման և կանաչապատման աշխատանքների նկատմամբ: 

քաղաքապետի 

22.05.2019թ.  484-Ա 

կարգադրություն 

2020 

թվականի 

մարտ 

ամսից: 

 

4.2 Մշակույթ 

 

Հաշվետու ժամանակահատվածում կազմակերպվել են հետևյալ 

միջոցառումները. 

1.Հայոց բանակի 27-րդ տարեդարձ 

Կազմակերպվել է տոնական համերգ` մշակույթի կենտրոնի 

դահլիճում:  

2.Բարեկենդանի օր  Նոր Նորքի 1-ին զանգվածի 

Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու բակում կազմակերպվել է միջոցառում 

3.ԵՔ-ՀՄԱԾՁԲ-19/2-1 

Մայրության, գեղեցկության և սիրո տոն: 

Կազմակերպվել է հյուրասիրություն, ապահովվել է համերգային 

ծրագիր: 

4.ԵՔ-ՀՄԱԾՁԲ-19/2-2 

Մշակույթի միջազգային օր  

Կազմակերպվել է համերգային ծրագիր և մշակույթի ոլորտի 

ներկայացուցիչների պարգևատրման արարողություն: 

5.Հարության տոն և Զատիկ  

5-րդ զանգվածի  <<Սուրբ Սարգիս>> եկեղեցու բակում 

կազմակերպերպվել է  տոնական միջոցառում, որին մասնակցել են 

վարչական շրջանի կրթամշակութային հաստատությունների սաները: 

6.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/53-1 

Եղեռնի զոհերի հիշատակի օր: 

Հարգանքի տուրք է մատուցվել Մեծ Եղեռնի զոհերի հիշատակին. 

կազմակերպվել է քայլերթ դեպի Ծիծեռնակաբերդ, ապահովվել են 

ծաղիկներ և փոխադրամիջոց: 

7.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/74-1 

Հաղթանակի  տոն 

Կազմակերպվել է Նոր Նորքի վետերանների այցելությունը 

 

1.Վարչական 

շրջանի 

նախաձեռնություն 

 

 

 

 

 

3.«Լոռե Հոլդինգ» 

ՍՊԸ 

04.04.2019-

07.04.2019 

 

 

4. Արմքոմփվիններ» 

ՍՊԸ 

04.04.2019-

14.04.2019. 

 

 

5.Վարչական 

շրջանի ղեկավարի 

նախաձեռնություն 

ապրիլի 17 

 

 

 

 

Գնումների 

գործընթացո

վ  առաջին 

եռամսյակու

մ  մրցույթ չի 

կայացվել  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Գնումների 

գործընթացո

վ  մրցույթը 

չի կայացվել 
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ճամբարներ  և 

մանկական 

զվարճալի 

միջոցառումներ: 

 

«Հաղթանակ» զբոսայգի: 

8.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/74-2 

Հանրապետության տոն 

1.Կազմակերպվել է շարադրության մրցույթ: 

2.Այցելություն է իրականացվել «Սարդարապատ» հուշահամալիր:  

3.Նոր Նորքի կենտրոնական գրադարանում կազմակերպվել է 

համերգային ծրագիր: 

9.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/53-1 

Վերջին զանգ   

Վերջին զանգի կապակցությամբ Նոր Նորք վարչական շրջանի 

ուսումնական հաստատություններին բաժանվել են տոնական 

ուղերձներ և նվերներ: 

10.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/74-1 

Երեխաների իրավունքների պաշտպանության օր: 

Թ. Կրպեյանի անվան զբոսայգում կազմակերպվել է տոնական 

համերգային ծրագիր:  

11.Պարի միջազգային օր 

Նոր Նորքի Գայի արձանի տարածքում կազմակերպվել է պարային 

ֆլեշմոբ: 

12.Ջազի միջազգային օր 

Հ. Դանիելյանի անվան արվեստի դպրոցում կազմակերպվել է ջազի 

միջազգային օրվան նվիրված համերգային ծրագիր 

13.ՀՀ ոստիկանության 101-ամյակին նվիրված միջոցառում 

Կազմակերպվել է տոնական միջոցառում  և  ոլորտի 

ներկայացուցիչների պարգևատրման արարողություն: 

14.Ազգային հերոս Թաթուլ Կրպեյանի ծննդյան օր 

Կազմակերպվել է հիշատակի ցերեկույթ: 

15.Քաղաքացու օր 

Քաղաքացու օրվա կապակցությամբ ապահովվել է Նոր Նորքի 

մշակութային հաստատությունների շնորհալի սաների 

մասնակցությունը քաղաքային միջոցառմանը: 

16.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/109 

Հայկ Նահապետի հաղթանակի և հայոց տոմարի օր: 

Հայկի արձանի հարակից տարածքում կազմակերպվել է համերգային 

ծրագիր: 

 

 

6.«Պրեստիժ լենդ» 

ՍՊԸ 

16.04.2019-

24.04.2019 

 

 

 

7.ԱՁ «Մարինե 

Կույումջյան» 

08.05.2019-

09.05.2019 

 

8.«Մինորա 

մշակութային 

կենտրոն» ՍՊԸ 

08.05.2019-

28.05.2019 

 

 

 

 

 

9.«Պրեստիժ լենդ» 

ՍՊԸ 

16.04.2019-

25.05.2019 

 

 

 

 

10.ԱՁ «Մարինե 

Կույումջյան» 

08.05.2019-
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17.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/53-1 

Գիտելիքի գրի և դպրության օր 

Գիտելիքի օրվան նվիրված միջոցառումների համատեքստում թվով 58 

ուսումնական հաստատությունների բաժանվել են ուղերձներ: 

18.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/109 

Անկախության տոն  

Կազմակերպվել  է տոնական համերգային ծրագիր Թաթուլ Կրպեյանի 

անվան զբոսայգում: 

19.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/109 

Երգի, պարի և նկարչության մրցույթ նվիրված Կոմիտասի ծննդյան 150-

ամյակին 

Վարչական շրջանում գործող հանրակրթական դպրոցների միջև 

կազմակերպվել է երգի, պարի և նկարչության մրցույթ-փառատոն: 

20.ԵՔԳՀԾ2Բ-19/74-1 

Գրադարանավարի օր 

Մշակույթի կենտրոնի դահլիճում կազմակերպվել է համերգային 

ծրագիր: 

21.ԵՔ-ԳՀԾ2Բ-19/74-1 

Ուսուցչի  օր 

Կազմակերպվել է համերգային ծրագիր: 

22.  ԵՔ- ԳՀԾ2Բ-19/109 

Էրեբունի  Երևան  

Կազմակերպվել և իրականացվել է էտոնական համերգային ծրագի: 

23.ԵՔ-ԳՀԾ2Բ-19/32-1 

Ամանոր 

Վարչական շրջանի տարածքը ձևավորվել է տոնական դեկորներով: 

Կազմակերպվել են համերգային ծրագրեր: 

 

01.06.2019 

 

 

11.-15.Վարչական 

շրջանի 

նախաձեռնություն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.ԱՁ «Մարինե 

Կույումջյան» 

03.07.2019-

19.10.2019 

 

 

17.«Պրեստիժ լենդ» 

ՍՊԸ 

16.04.2019-

01.09.2019 
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18.ԱՁ «Մարինե 

Կույումջյան» 

03.07.2019-

19.10.2019 

 

 

19.  ԱՁ «Մարինե 

Կույումջյան» 

03.07.2019-

19.10.2019 

 

 

 

20. ԱՁ «Մարինե 

Կույումջյան» 

08.05.2019-

04.10.2019 

 

21. ԱՁ «Մարինե 

Կույումջյան» 

08.05.2019.-

05.10.2019 

  

22.  ԱՁ «Մարինե 

Կույումջյան» 

03.07.2019.-

19.10.2019 

23. ԱՁ «Մարինե 

Կույումջյան» 

02.09.2019-

15.12.2019 

4.3 Սպորտ 

 

Կազմակերպվել են հետևյալ միջոցառումները. 

ՀՀ անկախության 28-րդ տարեդարձին նվիրված դպրոցականների 28-

րդ մարզական խաղերի դպրոցական փուլի մրցումները: 

 

 

 

Գնումների 

գործընթացո

վ մրցույթ 
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ԵՔ-ՀՄԱԾՁԲ-19/3-1 

«Դպրոցականների քաղաքային մարզական խաղեր»  

Ապրիլ ամսին անցկացվել են քաղաքային փուլի մրցումները: 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/64-3 

«Ազգային ժողովի գավաթի խաղարկություն» 

Ապրիլ ամսին անցկացվել են «ՀՀ ԱԺ գավաթի խաղարկություն» 

միջոցառման քաղաքային փուլի մրցումները:   

Մայիսյան եռատոնին նվիրված սպորտլանդիա 

Կազմակերպվել է սպորտլանդիա` նվիրված մայիսյան եռատոնին: 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/64-1 

«Լավագույն մարզական ընտանիք»  

Հունիս ամսին անցկացվել է «Լավագույն մարզական ընտանիք» 

մրցույթի  վարչական շրջանի և քաղաքային փուլի մրցումները: 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/64-3 

«Առողջ սերունդ պաշտպանված հայրենիք համաքաղաքային բակային 

առաջնություն» 

Հունիս ամսին անցկացվել մրցույթի  վարչական շրջանի փուլի 

մրցումները: 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/64-3 

Նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի ռազմամարզական 

խաղեր: 

Ռուդոլֆ և Եղիշե Կարապետյանների անվան միջազգային 

հուշամրցաշար: 

Գնել Մեժլումյանի անվան ազատ ոճի ըմբշամարտի 11-րդ միջազգային 

հուշամրցաշար: 

10.Տարվա լավագույն պատանի շախմատիստների պարգևատրում: 

 

 

 

 

 

2. ԱՁ «Մեսրոպ 

Խլղաթյան» 

29.03.2019-

10.04.2019 

 

        

 

3.ԱՁ «Մեսրոպ 

Խլղաթյան» 

22.04.2019-

30.04.2019 

 

 

4.Վարչական 

շրջանի ղեկավարի 

նախաձեռնություն 

 

 

5.«Պրեստիժ լենդ» 

ՍՊԸ 

22.04.2019-

31.05.2019 

 

 

 

6.«ԱՁ Մեսրոպ 

Խլղաթյան» 

22.04.2019-

28.06.2019 

 

առաջին 

եռամսյակու

մ չի 

կայացվել 

 

Սպորտային 

միջոցառումն

երն 

իրականացվ

ել են 

օրացուցային 

պլանի 

համաձայն 
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7.«ԱՁ Մեսրոպ 

Խլղաթյան» 

22.04.2019-

28.09.2019 

 

 

 

5 Սոցիալական ապահովություն 

5.1 Աջակցության 

ծրագրեր 

 

Սոցիալապես 

անապահով 

ընտանիքներին 

կտրամադրվի 

դրամական և 

նյութական 

աջակցություն: 

Նախատեսվում է 

տոն և հիշատակի 

օրերին՝ 

սոցիալապես 

անապահով 

ընտանիքների 

համար 

միջոցառումների 

կազմակերպում, 

դրամական, 

նյութական 

աջակցության և 

սննդի փաթեթների 

տրամադրում: 

Սոցիալապես 

անապահով 

անձանց 

կտրամադրվեն 

միջնորդագրեր՝ 

Սոցիալական աջակցության ծրագրի շրջանակներում կատարվել են 

հետևյալ աշխատանքները. 

Կազմակերպվել է 6 հոգու հուղարկավորություն. 

Տրվել են 82 միջնորդագրեր՝ պետպատվերի շրջանակներում 

ստացիոնար բուժում  և վիրահատություն իրականացնելու 

նպատակով.  

Թվով 107 կարիքավորներ ընդգրկվել են բարեգործական ճաշարանների 

շահառուների ցուցակներում. 

Երկու քաղաքացի ուղորդվել է անօթևանների կացարան: 

Թվով 23 կարիքավորների տրամադրվել են Գ.Սունդուկյանի անվան 

թատրոնի տոմսեր. 

Թվով 101 սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների 

տրամադրվել է լողավազանի տոմսեր. 

<Սոցիալական համագործակցություն> համայնքային նշանակության 

բարեգործական ծրագրի շրջանակներում ստեղծվել է պահուստ, որն իր 

մեջ ներառել է  հագուստեղեն, կոշկեղեն, գրքեր, գրենական 

պիտույքներ, դասագրքեր, դպրոցական պայուսակներ, անկողնային 

պարագաներ, առաջնային անհրաժեշտության կենցաղային իրեր, 

խոհանոցային պարագաներ, միրգ /խնձոր/, որոնք տրամադրվել  են 

սոցիալապես անապահով 148 ընտանիքներին: 

 Հաղթանակի օրվա կապակցությամբ՝ թվով 30  վետերաններ  

ավտոբուսով  ուղեկցվել են «Հաղթանակ» զբոսայգի` Անհայտ զինվորի 

գերեզմանին ծաղկեպսակ և ծաղիկներ դնելու համար: 

 Կազմակերպվել է նաև հյուրասիրություն. 

 Հայրենական Մեծ պատերազմի թվով 37 վետերաննրի տրամադրվել է 

գումար:  

1. ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-19/3 
«Բնակչության 

հատուկ 

սպասարկում» 

ՀՈԱԿ 

11.02.2019.-

25.12.2019 

 

2-6.Վարչական 

շրջանի ղեկավարի 

նախաձեռնություն 

 

7. Նոր Նորք 

վարչական շրջանի 

ղեկավարի 

27.06.2019թ. հ.30  

կարգադրություն 

 

8. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/74-

1 

 ԱՁ «Մարինե 

Կույումջյան» 

08.05-09.05.2019թ. 

 

Երևանի 

քաղաքապետի 

 

5.2 Համագործակցո

ւթյուն 
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պետպատվերի 

շրջանակներում 

բուժօգնություն 

ստանալու 

նպատակով: 

Վարչական շրջանի 

սոցիալապես 

անապահով 

բնակիչները 

կշարունակեն 

օգտվել 

բարեգործական 

ճաշարանից: 

Աշխատանքներ 

կիրականացվեն 

անօթևան անձանց 

ժամանակավոր 

կացարաններում 

տեղավորելու 

ուղղությամբ: 

Սոցիալապես 

անապահով 

ընտանիքների 2-ից 

4-րդ դասարանների 

երեխաներին 

կտրամադրվեն 

դպրոցական 

պայուսակներ և 

գրենական 

պիտույքներ: 

Կկազմակերպվի 

համապատասխան 

սոցիալական 

խմբերի 

ընտանիքների 7-ից 

Տարեցների սպասարկման  կենտրոնի շահառուների համար 

կազմակերպվել է այցելություններ տեսարժան վայրեր:Տրամադրվել է 

ավտոբուս: 

«Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ-ի  շահառուներն այցելել են 

Ապարանի Տառերի պուրակի Սաղմոսավանք և Սևան: Տրամադրվել է 

ավտոբուս: 

«Դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպում» ծրագրի 

շրջանակներում, Նոր Նորք վարչական շրջանից Ծաղկաձորի «ԼԱՎԱ 

Աղբյուր» ճամբար՝ երեք հերթափոխով, 20-օրյա հանգստի են ուղևորվել  

սոցիալապես անապահով ընտանիքների 100 դպրոցահասակ երեխա: 

«Նոր Նորք» բարեգործական ճաշարանից օգտվում են 107 խիստ 

կարիքավորներ,  ովքեր յուրաքանչյուր օր ստացել են հաց, իսկ ամիսը 

մեկ անգամ՝ սննդային փաթեթ՝ 4 անուն սննդամթերքով /շաքարավազ, 

բրինձ, մակարոն, ձեթ/: 

Ամերիկահայ բարերարներ տեր և տիկին Արամ և Մարիաննա 

Առաքելյանների կողմից թվով  6 բազմազավակ, սոցիալապես 

անապահով ընտանիքների տրամադրվել է ֆինանսական 

աջակցություն: 

Թվով 314 սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաներին 

տրամադրվել են ամանորյա տոմսեր:  

Թվով 593 սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաներին 

տրամադրվել են ամանորյա քաղցրավենիքի տուփեր: 

 

Նոր Նորք վարչական շրջանում բնակվող Արցախյան պատերազմի 

զոհվածնրի ընտանիքներին, I և II կարգի զինհաշմանդամներին, 

Հայրենական պատերազմի վետերաններին, կին-

ազատամարտիկներին, ԱԳՀ-ում հաշվառված ընտանեկան նպաստ 

ստացողներին, ինչպես նաև բազմազավակ, բազմանդամ, սիրիահայ և 

սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամարդվել են ամանորյա  

սննդային փաթեթ /թվով 1600  հատ/: 

17.Երևանի քաղաքապետարանի կողմից կազմակերպված 

«Այցելություն զինծառայողներին» ծրագրի շրջանակներում Նոր Նորք 

վարչական շրջանից զորամասեր են մեկնել թվով 116 ծնողներ: 

30.05.2019թ.  

N. 518-Ա 

կարգադրություն 

 

9-10. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-

19/42 

 «Էլիտբաս» ՍՊԸ 

18.04.2019- 

25.12.2019 

 

11. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/42 

«Էլիտբաս» ՍՊԸ 

18.04.2019- 

30.08.2019 

 

12. ԵՔ- ԷԱՃԱՊՁԲ-

19/73 

Ա/Ձ Վահե 

Երիջանյան 

27.02.2019-25.12.019 

 

ԵՔ-ԳՀԱՏՁԲ-19/3 

<<Գալիմա>> ՍՊԸ 

20.02.2019-

25.12.2019 

 

13.Բարեգործությու

ն 

 

14. Երևանի 

քաղաքապետարան 

 

15. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-

19/195-2 

 <<Գրանդ Քենդի>> 
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13 տարեկան 

երեխաների 

ամառային 

հանգիստը՝ 

մարզաառողջարան

ային ճամբարում: 

ՍՊԸ 

13.11.2019-

20.12.2019 

 

16. ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-

19/12 

<<Ցիկլոիդ>> ՍՊԸ 

13.09.2019-

20.12.2019 

 

17. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/42 

«Էլիտբաս» ՍՊԸ  

18.04.-25.12.2019թ. 

 

Երևանի 

քաղաքապետի 

15.05.2019թ. 

N1603-Ա որոշում 

 

 

 

 

Նորք-Մարաշ վարչական շրջան 

Հ/հ Ծրագրի, 

միջոցառումներ

ի և 

աշխատանքներ

ի  անվանումը 

Նախատեսված 

աշխատանքների 

նկարագիր 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց Իրականացնող 

կազմակերպություն

, կատարման 

ժամկետ 

Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 

1 Տարածքային բարեկարգման աշխատանքներ 

1.1 Փողոցների 

ասֆալտ-

բետոնե 

2019թ. 

նախատեսվում է 

իրականացնել 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/21-8 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

«Ավրակշին» ՍՊԸ 

22.05.2019թ.-

01.11.2019թ. 
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ծածկերի 

ընթացիկ 

վերանորոգում 

 

3750քմ փողոցների 

և մայթերի 

ասֆալտ–բետոնե 

ծածկի ընթացիկ 

նորոգման 

աշխատանքներֈ 

Կիրականացվի 

բակերի և 

խաղահրապարակն

երի ընթացիկ 

նորոգման 

աշխատանքներ 

2019թ. բյուջեով հաստատված 7150 քմ  ասֆալտ–բետոնե ծածկի 

ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ կատարվել են`  Ս. Խանզադյան 97 

տանող ճանապարհ /859քմ/,  Նորք 1-ին, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ և 

13-րդ փողոցների մայթ /3183,5քմ/,Նորքի 13-17 փողոց տանող 

ճանապարհ /Վնասվածքաբանության և օրթապեդյաի կենտրոն 961քմ/, 

Նորքի 5 փողոցի Գ. Հովսեփյան փողոցի կապուղի /293,7քմ/, 

Արմենակյան փողոց և Արմենակյանից դեպի Սուրբ Մարիամ եկեղեցու 

հարակից տարածք /1397,4քմ/, և Նորքի Այգիների 193 և 212/1 տների  

տանող ճանապարհ /410քմ/, Նորքի ծերանոց տանեղ ճանապարհ 

/247քմ/, Նաիրի հյուրանոցի շրջակայք, մայթեր, Նորքի այգիներ 269 

տուն տանող ճանապարհ /303քմ/, Նորքի 2-րդ նրբանցք մայթ /94քմ/: 

1.2 Բակային 

տարածքների 

բարեկարգում 

 

Ս-08  

Նախկինում կառուցված բակերի և խաղահրապարակների ընթացիկ 

նորոգման աշխատանքների նպատակով կնքվել է աշխատանքների 

իրականացման պայմանագիր:  

2019թ. աշխատանքներ են կատարվել հետևյալ հասցեներում   Նորքի 8-

րդ փողոցի, 5-ից մինչև 9-րդ փողոց ընկած հատվածի աստիճաների 

կառուցում և վերանորոգում, հ. 121 և 122 մանկապարտեզների 

հարակից տարածքի այգիների նորոգում, Նորքի 1-ին նրբանցք 94/4 

հասցեի ֆուտբոլի դաշտի վերանորոգում: 

 

 

 

 

 

 

«Կանաչ 

բարձրունք» ՓԲԸ 

18.01.2019թ.-

25.12.2019թ. 

 

2 Կանաչ տարածքների ընդլայնում, պահպանում և ոռոգում 

2.1 Կանաչ 

տարածքների  

պահպանում և 

խնամք 

ծառերի խոր էտ 

 

Նախատեսվում է 

կանաչապատ 

տարածքների 

մակերեսը, ի հաշիվ 

անբարեկարգ 

տարածքների, 

հասցնել 1.2 հաֈ 

 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ- 19/2-4 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ հայտարարվել է մրցույթ: 

Վարչական շրջանի կանաչ տարածքներում իրականացվել են 

տարածքների խնամք, ծառերի խորը էտ, վարդերի թփերի սնուցում ու 

ծառերի տնկում և ձևավորում, կանաչ տարածքների բարելավում և 

մշակում: 

Կանաչ տարածքների մակերեսը կազմում է 1.2 հաֈ 

«ԱԳՐՈԱՏՈՄ» ՍՊԸ 

11.02.2019թ.-

25.12.2019թ. 

 

 

2.2 Ծաղկային ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ- 19/2-4  



Երևանի զարգացման 2019 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության նախագիծ 

299 
 

տարածքների 

ստեղծում և 

խնամք 

 

Ըստ պայմանագրի իրականացվել է վարդերի մշակման և նոր 

ծաղիկների տեղադրման աշխատանքները: 

2.3 Ծառատունկ 

 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ- 19/2-4  

Իրականացվել է նոր ծառերի և թփերի տնկում, ծածկելով հողագնդով 17 

հատ  /որից, 7 ծառը Արմենակյան 272/ 

 

2.4 Չոր ծառերի 

հատում և 

երիտասարդաց

ում, 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ- 19/2-4 

Իրականացվել է չոր ծառերի հատում 10 ծառ,  ծառերի 

երիտասարդացում մինչև 30 սմ-43 հատ, 30 սմ-ից ավել 26 հատ: 

 

2.5 Ոռոգման 

ցանցի 

վերանորոգում 

 

Կանաչ 

տարածքների 

խնամքն ու 

պահպանումն 

ապահովելու 

համար 

կիրականացվեն 

մոտ 509 գծմ 

ոռոգման ցանցի 

հիմնանորոգման 

աշխատանքներֈ  

 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/69 

Իրականացվել է` Ա. Արմենակյան  փողոցի 197 հասցեի հարակից 

հատվածի ոռոգման ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքները 

իրականացվել են մոտ 168 գծմ և Ա. Արմենակյան  փողոցի 219 տնից 

մինչև Ա. Արմենակյան 238 տուն ընկած հատվածի ոռոգման ցանցի 

հիմնանորոգման աշխատանքները  մոտ 341 գծմ:  

Ժիլյո/Ա/Կ 

16.07.2019թ.-

01.11.2019թ. 

 

 

3 Կրթություն, մշակույթ և սպորտ 

3.1 Կրթություն Կիրականացվի 23 

մշակութային 

(պետական, 

ժողովրդական և 

ավանդական 

տոներ) 

միջոցառում: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիրֈ 

Նորք-Մարաշ վարչական շրջանում Երևան քաղաքի 2019թ. տարեկան 

ծրագրով իրականացվել է 22 միջոցառում: Իրականացվել է հետևյալ 

միջոցառումները 

1.«ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-19/7» 

 «Բանակի օր» տոնակատարություն,  

  

2.ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-19/39»  

«Տեառնընդառաջի տոնակատարություն»: 

 

1.«ԷԼԻՏԱ ԷՍՎԵ» 

ՍՊԸ 

28.12.2018-

30.03.2019թ. 

 

2.Ա/Ձ Գևորգ 

Աղաբալյան 

27.02.2019-

30.03.2019թթ. 

 

3.Մարինե 

 

3.2 Մշակույթ  
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3.«ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/50-1» 

Եղեռնի 104-ամյա տարելիցի կապակցությամբ ԼՂԸ և սահմանամերձ 

գոտիների երեխաների մկրտություն 

“Հաղթանակի և խաղաղության տոն - Մայիսի 9” տոնակատարություն: 

4.«ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/50-2» 

Ապրիլի 7 «Մայրության և գեղեցկության տոն», Սբ. Զատկի 

տոնակատարություն, Համբարձման տոն, «Վերջին զանգի» 

տոնակատարություն, Հայաստանի առաջին հանրապետության օր, 

Երեխաների իրավունքների պաշտպանության օր, «Ցտեսություն  

մանկապարտեզ» տոնակատարություն, Համբարձման տոն, ՀՀ  

Պետական  խորհրդանիշների  և  Սահմանադրության, «Ուրախ ամառ 

երջանիկ մանկություն», Բակային  ճամբարների  կազմակերպում, 

Գիտելիքի գրի և դպրության օր, ՀՀ Անկախության տոն, Նոր  Մարաշի   

վերածնության  օր, Ուսուցչի օրվան նվիրված միջոցառում, 

Թարգմանչաց տոնին նվիրված միջոցառում, Ամանորյա տոնական 

միջոցառումներ և բանկետային ծառայություն: 

Կույումջյան 

Միհրանի Ա/Ձ 

04.04.2019թ.- 

09.05.2019թ. 

 

 

4.Ա/Ձ Գևորգ 

Եղիազարյան 

Գրիգորի 

04.04.2019թ.-

25.12.2019թ. 

3.3 Սպորտ Վարչական շրջանի 

սպորտային կյանքի 

աշխուժացման ու 

զարգացման, առողջ 

ապրելակերպի 

քարոզման 

նպատակով 

կկազմակերպվի 26 

սպորտային 

միջոցառում, 

մարզական խաղեր 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր:  

Իրականացվել է 12 մարզական միջոցառում ՝ 

 1.«ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-19/9» 

«ՀՀ անկախության 28-րդ տարեդարձին նվիրված դպրոցականների 

քաղաքային մարզական խաղեր»: 

 2.«ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/73-1» 

Երեխաների պաշտպանության միջազգային օր, Շախմատի Երևան 

քաղաքի 2019թ. թիմային առաջնություն, «Առողջ սերունդ` 

պաշտպանված հայրենիք» համաքաղաքային բակային ավանդական 

փառատոն /թվով 7սպորտային միջ./, Լավագույն մարզական ընտանիք ,  

«Մասնակցություն լայնամասշտաբ սպորտային միջոցառումներին», 

«Ռազմավարական խաղեր», «Կաշվե գնդակ» ֆուտբոլի առաջնություն, 

«Շախմատի օլիմպիադա», «Մասնակցություն այլ վարչական 

շրջաներում կազմակերպվող բաց առաջնություններին», «Ըմբշամարտի 

հուշամրցաշար»: 

«ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/73-2» 

ՀՀ ազգային ժողովի գավաթի խաղարկություն: 

 

 

 

 

 

1.«ԷԼԻՏԱ ԷՍՎԵ» 

ՍՊԸ 

28.12.2018-

30.03.2019թ. 

 

 

2.«Պրեստիժ Լենդ» 

ՍՊԸ 

29.04.2019թ.-

25.12.2019թ. 
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«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ 

29.04.2019թ.-

31.05.2019թ. 

 

 

 

4 Սոցիալական ապահովություն 

4.1 Աջակցության 

ծրագրեր 

Պետպատվերի 

շրջանակում 

բուժօգնութուն 

ստանալու համար 

միջնորդագրեր 

կտրամադրվեն 

թոշակառուներին և 

հաշմանդամներին, 

ինչպես նաև 

սոցիալապես 

անապահով 

ընտանիքներին: 

Կկազմակերպվի 

խոցելի խմբերի, 

վետերանների և այլ 

ընտանիքների 

շուրջ 60 

երեխաների 

Պետպատվերի շրջանակներում բուժօգնության ստացման նպատակով` 

միջնորդություն է ներկայացվել 5 շահառուի համար, այսուհետև 

միջնորդությունը իրականացնում է պոլիկլինիկաները: 

 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/42 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ հայտարարվել է մրցույթ: 

Երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպման նպատակով 

ճամբար է ուղարկվել 60 երեխա ծառայությունը ամբողջությամբ 

ավարտվել է 4 երթուղով:  

 

Անհայտ բարերարի կողմից Արամ Խաչատրյան անվան 

համերգասրահի   տոմսեր է   տարմադրվել 10 շահառույի: 

 

ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-19/12 

Ամանորի կապակցությամբ սոցիալապես անապահով ընտանիքներին, 

ՀՄՊ և Արցախյան պատերազմի մասնակից վետերաններին, ինչպես 

նաև զոհված ազատամարտիկների շուրջ 650 ընտանիքի,  հատկացվել է 

օգնություն բնամթերքի տեսքով   

«ԷԼԻՏԲԱՍ» ՍՊԸ 

18.04.2019թ.-

25.12.2019թ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ցիկլոիդ» 

13.09.2019թ.-

25.12.2019թ. 

 

 

 

Սոց 

անապահով 

ընտանիքներ

ին 

դրամական 

աջակցությա

ն ծրագրերի 

վճարման 

կարգի 

իրականացո

ւմը դեռ   

գտնվում է 

քնարկման 

փուլում 

քաղաքապե

տարանի 

համապատա

սխան 
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ամառային 

հանգիստը 

ճամբարներում:  

Կշարունակվի 

մայրաքաղաքում 

գործող 

թատրոնների և 

մշակույթի տների, 

ինչպես նաև 

տարբեր 

հովանավոր 

կազմակերպություն

ների և անհատ 

բարերարների հետ` 

վարչական 

շրջանում բնակվող 

կարիքավոր 

ընտանիքներին 

թատերական և 

համերգային 

ծրագրերին 

մասնակից 

դարձնելու 

նպատակով: 

Սոցիալապես 

անապահով 

ընտանիքներին 

կտրամադրվի 

բնամթերային 

աջակցություն: 

Ամանորյա տոների 

կապակցությամբ 

սոցիալապես 

անապահով 

ընտանիքներին, 

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/195-1  

Թվով 4 մանկապարտեզի երեխաներին հատկացվել է ամանորյա քաղցր 

տոպրակների 650 հատ: 

«Գրանդ Քենդի» 

ՍՊԸ 

02.12.2019թ.- 

20.12.2019թ. 

մարմիների 

կողմից 
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ՀՄՊ և Արցախյան 

պատերազմի 

մասնակից 

վետերաններին, 

ինչպես նաև 

զոհված 

ազատամարտիկնե

րի շուրջ 650 

ընտանիքի 

կհատկացվի 

օգնություն՝ 

բնամթերքի 

տեսքովֈ 

Սոցիալապես 

անապահով 160 

ընտանիքների 

երեխաներ 

կապահովվեն 

դպրոցական 

պայուսակներով և 

գրենական 

պիտույքներով: 

Շարունակական են 

լինելու 

սոցիալապես 

անապահով 

ընտանիքներին 

դրամական 

աջակցություն 

ցուցաբերելու 

ծրագրերը: 

4.2 Համագործակցո

ւթյուն 

Կշարունակվի 

համագործակցությո

ւնը հովանավոր 

կազմակերպություն

Շարունակական իրականացվել են  աջակցության ծրագրերը` 5 

բազմազավակ ընտանքիներին տրամադրվել է հիգենայի պարագաներ 

և քաղցրավենիքներ, 51 շահառուի  տրամադրվել է օպտիկական 

ակնորցներ,  անապահով ընտանիքների  20 երեխաներին տրամադրվել 
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ների և անհատ 

բարերարների, 

մայրաքաղաքում 

գործող 

թատրոնների և 

մշակույթի տների 

հետ՝ վարչական 

շրջանում բնակվող 

կարիքավոր 

ընտանիքներին 

թատերական և 

համերգային 

ծրագրերին 

մասնակից 

դարձնելու 

նպատակով: 

Համագործակցելով 

անհատ 

բարերաների և 

հասարակական 

կազմակերպություն

ների հետ՝ 

նյութական և 

պարենային 

աջակցության 

կցուցաբերվի 

սոցիալապես 

անապահով 

ընտանիքներին, 

ՀՄՊ և Արցախյան 

պատերազմի 

մասնակից 

վետերաններին, 

ինչպես նաև 

զոհված 

դպրոցական պայուսակներ և գրենական պիտույքներ և հին նոր 

տարվա կապակցությամբ Նորք-Մարաշ վարչական շրջանում գործող 

տուն ինտերնատում բնակվող տարեցներին տրամադրվել են 

քաղցրավելիքներ և հիգենայի պարագաներ, ըստ ընտանիքի 

ֆինանսական վիճակի՝ 5 սիրիահայ ընտանիքի և 535 ընտանիքների 

զատիկի տոնի նվիրված տրամադրվել է բնամթերային օգնություն, 62 

շահառու օգտվել է բարեգործական ճաշարանից,  Առաքելություն 

հասարակական կազմակերպության կողմից աջակցություն է 

տրամադրվել մեկ օրյա հանգիստ /շրջայց Գառնի Գեղարդ/ 12 տարեց 

շահառուներին իր մեջ ներառելով տրանսպորտը և սննունդը, մեկ 

անապահով զոհված ազատամարտիկի ծնողի տրամադրվել է դեղորայք 

համաձայն բժշկի դեղատոմսի, վարչական շրջանի ղեկավարի 

նախաձեռնությամբ թվով 45 նպաստառուի  աջակցություն է 

տրամադրվել մեկ օրյա հանգիստ Էջմիածնում իր մեջ ներառելով 

տրանսպորտը և սննունդը, անհայտ բարերարի կողմից տրամադրվել է 

յոթ շահառույի դրամական աջակցություն 122.0 /մեկ հարյուր 

քսաներկու հազար/ դրամի չափով, համաձայն իրենց դիմումի,  

Գերմանական կարմիր խաչի արտագնա բարեգործական 

կազմակերպության ճաշարանից օգտվել են 45 շահառու, վարչական 

շրջանի և “Սուրբ Մարիամ” եկեղեցու միջնորդությամբ անհայտ 

բարերարի կողմից երկու բնակչի տրադրվել է 280.0  /երկու հարյուր 

ութսուն հազար/ դրամի չափով բժշկական աջակցություն: Դեկտեմբերի 

3-ին հաշմանդամների օրվա կապակցությամբ բարերարի կողմից թվով 

10 խուլ ընտանիքի տարամադրվել է էլեկտրական թեյնիկներ և 

կազամակերպվել հյուրասիրություն : 
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ազատամարտիկնե

րի ընտանիքներին: 

Նուբարաշեն վարչական շրջան 

Հ/հ Ծրագրի, 

միջոցառումներ

ի և 

աշխատանքներ

ի  անվանումը 

Նախատեսված 

աշխատանքների 

նկարագիր 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց Իրականացնող 

կազմակերպություն

, կատարման 

ժամկետ 

Նշումներ 

1 2 3 4 5 5 

1 Տարածքային բարեկարգման աշխատանքներ 

1.1 Փողոցների 

ասֆալտ-

բետոնե 

ծածկերի 

ընթացիկ 

վերանորոգում 

Նախատեսվում է 

ասֆալտ-բետոնե 

ծածկի մասնակի և 

կապիտալ 

վերանորոգման 

աշխատանքներ: 

Վարչական շրջանի 

տարածքում 

կկառուցվեն 2 նոր 

խաղահրապարակն

եր՝ 

Նուբարաշեն 11-րդ 

փողոցի 6-րդ և 13-

րդ 

բազմաբնակարան 

շենքերի բակերում: 

Նախատեսվում է 

արտաքին 

լուսավորության 

ցանցի ընդլայնման 

և ցանցում առկա 

խնդիրների 

վերացման 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/21-9 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

Վարչական շրջանի տարածքում իրականացվել են 3185 մ2  ասֆալտ-

բետոնե ծածկի վերանորոգման աշխատանքներ: Ասֆալտապատման 

աշխատանքներն իրականացվել են Նուբարաշեն 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 

5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 11-րդ, 12-րդ, 13-րդ, 15-րդ, 18-րդ և 20-րդ 

փողոցներում: Նուբարաշեն  «Ա», «Բ», «Գ»,  «Ե»,  «Դ»  թաղամասերում, 11 

փողոց՝ Երևանի  հ.175  միջնակարգ դպրոցի  տարածքում, 11 փողոց  6-

րդ, 13-րդ շենքերի, 6-րդ  փողոց 150 շենքի բակային տարածքներում: 

Փոսանորոգման աշխատանքներ իրականացվել են 2370քմ 

թաղամասերում հոգեբուժական կլինիկա տանող ճանապարհին, 1-ին, 

2-րդ, 3-րդ, 4- րդ, 9-րդ, 13-րդ,15-րդ  և 18-րդ փողոցներում: 

«Արհովշին» ՍՊԸ 

22.05.2019-

01.10.2019թ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Բակային 

տարածքների 

բարեկարգում 

 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/57 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել 

պայմանագիր: 

Բակային տարածքների բարեկարգման ծրագրի շրջանակներում 

վարչական շրջանի 11 փողոցի 6-րդ և 13-րդ բազմաբնակարան շենքերի 

բակային տարածքներում իրականացվել են հիմնանորոգման 

աշխատանքներ: Նուբարաշեն  6-րդ փողոցում՝ զինավանի տարածքում  

կառուցվել է վոլեյբոլի և բասկետբոլի  դաշտ:   

«ՄԵՏԱԴՈՐ» ՍՊԸ 

05.07.2019թ.-

30.09.2019թ. 

 

 

 

 

Բազմաբնակ

արան 

բնակելի 

շենքի 

կառուցման, 

Նուբարաշեն

ի 11 փողոցի 

հարակից 

զբոսայգու 

հիմնանորոգ
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աշխատանքներ: 

Նախատեսվում է 

բազմաբնակարան 

բնակելի շենքի 

նախագծային 

աշխատանքների 

պատվիրում 

վարչական շրջանի 

տարածքում նոր 

բնակելի շենք 

կառուցելու 

նպատակով: 

2019թ. 

կվերանորոգվի 11-

րդ փողոցում 

գտնվող մինի 

ֆուտբոլի դաշտը, 

կիրականացվեն 

խաղահրապարակն

երի, զբոսայգիների, 

բակերի, ընթացիկ 

նորոգման և այլ 

աշխատանքներ: 

Նախատեսվում է 

վերանորոգման 

աշխատանքներ 

իրականացնել 11 

փողոցի 

զբոսայգում: 

Զբոսայգիներում 

կտեղադրվեն 3 

մանկական խաղեր, 

3 սպորտային 

խաղեր, 5 

զրուցարաններ: 

ման   11-րդ 

փողոցում 

գտնվող մինի 

ֆուտբոլի 

դաշտի 

վերանորոգմ

ան 

աշխատանք

ները 2019թ. 

բյուջեով չեն 

հաստատվել: 

1.3 Արտաքին 

Լուսավորությա

ն ցանցի 

վերանորոգում 

Վարչական շրջանի տարածքում արտաքին լուսավորության  լամպերի 

փոխարինման աշխատանքներ են  իրականացվել՝ Նուբարաշեն 1-ին, 3-

րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ 10-րդ, 11-րդ, 12-րդ, 13-րդ, 14-րդ, 

15-րդ, 16-րդ, 17-րդ փողոցներում, 11փողոց 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ,10-րդ, 11-

րդ, 15-րդ շենքերի բակերում: 

Փոխարինվել են արտաքին լուսավորության ցանցի 269 Դ.Ն.Ա.Տ. 

այրված լամպ, 9-րդ փողոցի զբոսայգում՝ 64 էկոնոմլամպ , 6-ռդ փողոցի 

սկզբնամասում՝ 17 ԼԵԴ լամպ: 

 «Երքաղլույս» ՓԲԸ 

08.01.19թ.-27.12.19թ. 

Աշխատանք

ները 

իրականացվ

ել են 

քաղաքային 

ծրագրով 

1.4 Այլ 

աշխատանքներ 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/55 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել 

պայմանագիր: 

Նուբարաշեն վարչական շրջանի 11-րդ փողոցի 20 և 21 շենքերի 

աջակողմյան հատվածում գտնվող ձորակում ավարտվել են 

աստիճանավանդակների և ճաղավանդակների կառուցման 

աշխատանքները: 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/91  

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել 

պայմանագիր: 

Ավարտվել են  Նուբարաշեն վարչական շրջանի 6-րդ  փողոց 130 շենքի 

հարթ տանիքի մասնակի վերանորոգման աշխատանքները: 

Կառուցվել է  խաղահրապարակ Նուբարաշեն «Դ»  թաղամասում: 

Խաղահրապարակում տեղադրվել են մանկական խաղեր, 

մարզասարքեր: 

Կառուցվել է  Տարեցների ցերեկային կենտրոնի շենք՝ բարեգործական 

«ՄԵՏԱԴՈՐ» ՍՊԸ 

05.07.2019թ.-

30.09.2019թ. 

 

 

 

 

«Թիամատ» ՍՊԸ 

23.08.2019թ.-

30.09.2019թ. 
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Կտեղադրվեն 25 

նստարաններ, 20 

աղբամաններ: 

ճաշարանով: 

Նորակառույց  «Արևամանուկ»  մանկապարտեզի բակում տեղադրվել է 

մեկ մանկական խաղ: 

Իրականացվել են  վարչական շրջանի  12 բազմաբնակարան շենքերի  

տանիքների մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ: 

Վարչական շրջանի 6-րդ, 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ փողոցներում կառուցվել է  

արագությունը սահմանափակող  6  արհեստական անհարթություններ: 

Նուբարաշեն 6-րդ փողոցի սկզբնամասում կատարվել է մայթի 

սալիկապատման, հին եզրաքարերի քանդման և նոր եզրաքարերի 

տեղադրման աշխատանքներ: 

11-րդ փողոց հ. 20 շենքի հարակից տարածքում կառուցվել է 65 մ 

երկարությամբ նոր կոյուղագիծ: 

6-րդ փողոց սպայական հանրակացարանի հարակից տարածքում 

կատարվել է փլուզված դիտահորի կառուցում: 

Նուբարաշեն վարչական շրջանի տարածքում տեղադրվել են փողոցի 

հասցեներով ցուցանակներ: 

Կատարվել են նստարանների և աղբամանների ներկման 

աշխատանքներ: 

Կատարվել են թվով 15 հատ թեքահարթակների կառուցման 

աշխատանքներ: 

Կատարվել  է 11-րդ փողոցի զբոսայգում գտնվող հուշարձան տանող 

ճանապարհի սալիկապատման աշխատանքներ: 

2 Կանաչ  տարածքների ընդլայնում, պահպանում և ոռոգում 

2.1 Կանաչ 

տարածքների 

պահպանում և 

խնամք 

Նախատեսվում է 

զբոսայգիներում, 

պուրակներում, 

ինչպես նաև 

կենտրոնական 

փողոցներում տնկել 

թվով 800 ծառ և  

տնկի, ձևավորել 

ծաղկային 

տարածքները: 

Նախատեսվում է 

կանաչ 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/2-9 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր:  

Կանաչ  տարածքների  պահպանման աշխատանքներ իրականացվել են 

կենտրոնական   զբոսայգում, 11-րդ  փողոցի 

հարակից  զբոսայգում, 6-րդ  փողոցի պուրակում, Պողոս Նուբարի 

անվան պուրակում, Նուբարաշեն 6փ. սկզբն., 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ 

փողոցներում: 

Իրականացվել են  սիզամարգերի մաքրում թափված տերևներից, 

չորուկներից, պատահական աղբի հավաքում կանաչապատ 

տարածքներից, 6900 քմ  կանաչ տարածքներից հունձ մեխանիզմով 

տարածքից, 1400  հատ ծառերի բուժում  թունաքիմիկատներով: 

«Նուբարաշեն» ՓԲԸ 

15.03.19թ.-25.12.19թ. 
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2.2 Ծաղկային 

տարածքների 

ստեղծում և 

խնամք 

տարածքների 

ընդլայնման, 

հուշարձանների 

խնամքի և 

մաքրման 

աշխատանքներ 

Իրականացվել  են փոսերի պատրաստում ծաղիկների տնկման համար, 

հասարակական շինությունների պատերին ամրացվել են ծաղիկներով  

ծաղկամաններ: Տնկվել է 7959 ծաղիկ: 

 

2.3 Ծառատունկ Նուբարաշեն 6-րդ, 7-րդ, 9-րդ,11-րդ, փողոցներում, կենտրոնական 

զբոսայգում տնկվել է 1000 ծառ: 

 

2.4 Հուշարձանների 

պահպանում 

Վարչական շրջանում առկա հուշարձանները չեն վնասվել, 

իրականացվել է 11-րդ փողոցին հարակից զբոսայգու և  6-րդ փողոցի 

սկզբնամասի  պուրակում տեղադրված հուշարձանների կից  

տարածքների սալիկապատման, կանաչապատման, ծաղկեպատման և 

ընթացիկ մաքրման, լվացման  աշխատանքներ: 

 

2.5 Չոր ծառերի 

հատում և 

երիտասարդաց

ում, ծառերի 

խոր էտ 

Նուբարաշեն վարչական շրջանի 3-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 9-րդ, 10-րդ,12-

րդ  և 15-րդ փողոցներում,  կենտրոնական և 11-րդ փողոցի հարակից 

զբոսայգիներում   իրականացնել են  թվով 562  ծառերի 

երիտասարդացման և խոր էտի աշխատանքներ: 

 

3 Բնակարանային ֆոնդի շահագործում, սպասարկում և նորոգում 

3.1 Թեք 

տանիքների 

նորոգում 

/ազբոհերձաքա

ր/ 

Թեք տանիքների 

նորոգում 

կիրականացվի 11 

փողոցի 9-րդ և 11-

րդ շենքերում: 

Վարչական շրջանի 

բազմաբնակարան 

շենքերի 

վերելակների 

հիմնանորոգման և 

վերանորոգման 

աշխատանքեր: 

Վարչական շրջանի 

տարածքում 

կիրականացվի 

բազմաբնակարան 

շենքերի 

շքամուտքերի 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19-56-1 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19-56-2 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել 

պայմանագիր: 

Ավարտվել է 11 փողոցի 9-րդ 7 11-րդ շենքի թեք տանիքի 

հիմնանորոգման աշխատանքները:  

«Հ.Կ.Շ.Ի.Կ» ՍՊԸ 

27.06.2019թ.-30.08. 

2019թ. 

«ՕՐԻՈՆ 7» ՍՊԸ 

27.06.2019թ.-30.08. 

2019թ. 

 

 

 

3.2 Մուտքերի 

վերանորոգում 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/32-4 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել  

պայմանագիր: 

Աշխատանքներն   իրականացվել են՝ Նուբարաշեն 6-րդ փողոցի 1/2-րդ 

և 130-րդ շենքերում, Նուբարաշեն 11-րդ փողոցի 9-րդ,11-րդ,19-րդ 

շենքերում, Նուբարաշեն 12-րդ փողոց 2-րդ շենքում: Վերանորոգվել են  

թվով 16 մուտքեր: 

 

«ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ 

04.07.2019թ.-

30.09.2019թ. 

 

3.3 Վերելակների 

հիմնանորոգում 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/64 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

«ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ 

02.08.2019թ.-
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և 

վերանորոգում 

վերանորոգման և 

ներշենքային 

պայմանների 

բարելավման 

աշխատանքներ: 

պայմանագիր: 

Նուբարաշեն վարչական շրջանի 6 փողոցի 1/1-րդ և 1/2 -րդ 

բազմաբնակարան շենքերում հիմնանորոգվել  2  վերելակ: 

30.08.2019թ. 

3.4 Այլ 

աշխատանքներ 

 

 Նուբարաշեն  6-րդ փողոցի 1/1-րդ,1/2-րդ,1/3-րդ,1/4-րդ,112-րդ,113-րդ և  

11փողոցի 1-ին,2-րդ,3-րդ,5-րդ,6-րդ,7-րդ,8-րդ,9-րդ,10-րդ,11-րդ,12-րդ,13-

րդ,14-րդ,15-րդ,16-րդ,-րդ,19-րդ,20-րդ,21-րդ,22-րդ, 23-րդ  շենքերի  

մուտքերում և միջհարկային տարածքներում իրականացվել են  

լուսավորության անցկացման աշխատանքներ:  Լուսավորության 

համար օգտագործվել են 611 լեդ լամպեր: 

2550 քմ թեք  տանիքների և 20 քմ հարթ տանիքների նորոգման 

աշխատանքներ են  իրականացվել Նուբարաշեն 11 փողոցի 3-րդ,5-րդ,8-

րդ,11-րդ,13-րդ, 14-րդ,15-րդ, 16-րդ, 20-րդ,  23-րդ,  6 փողոց 1/3-րդ, 12 

փողոց 4-րդ շենքերում: 

575  գծմ ջրամատակարարման և  ջրահեռացման ներքին ցանցի 

վերանորոգման աշխատանքներ  են իրականացվել  Նուբարաշեն 11 

փողոցի 11-րդ շենքում: 

11-րդ փողոց 150 շենքի թվով 5 մուտքերում կատարվել են նորոգման 

աշխատանքներ, 11-րդ փողոց 8 շենքում կատարվել են 1 կոյուղու 

դիտահորի վերանորոգման աշխատանքներ,11-րդ փողոց 11 շենքում 

կատարվել է 2 փականի փոխարինում,11-րդ փողոց 19 շենքում 

կատարվել են աստիճանավանդակի վերանորոգման աշխատանքներ: 

Իրականացվել են 80 քմ ապակեպատում: 

«Նուբարաշեն»  

համատիրություն 

04.03.19թ.-25.12.19թ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Կրթություն, մշակույթ և սպորտ 

4.1 Կրթություն 2019թ. ընթացքում 

դրամական, 

նյութական և 

պարենային 

աջակցություն 

կտրամադրվի 

միայնակ 

տարեցներին, 

կենսաթոշակառուն

երին, միակողմանի 

Իրականացվել է հսկողությունը մանկապարտեզներում սննդի որակի, 

ժամկետների պահպանման, ուսումնադաստիարակչական 

աշխատանքների պատշաճ ընթացքն ապահովելու ուղղությամբ: 

Իրականացվել է համագործակցության ծրագրեր վարչական շրջանի 

դպրոցների հետ, կազմակերպվել է կրթական միջոցառումներ, 

ասմունքի երեկոներ և այլն: 

1. Կազմակերպվել է գրադարանի աշխատակիցների մասնակցությունը 

Ավ. Իսահակյանի գրադարանում կայացած   Նարինե Ավագյանի 

«Զրույց անցած կայարանների մասին» և «Չլրացված տողերի 

լուսանցքներում» գրքերի շնորհանդեսին: 

1.ԱՁ Մարինե 

Կույումջյան  

/9/ 25.05.2019թ. 

/10/  01.06.2019թ. 

  

 

2. «Գրին Վեյ Թրևլ»     

ՍՊԸ 

 /11/  01.09.2019թ.- 

02.09.2019թ. 
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և երկկողմանի 

ծնողազուրկ 

երեխաներին, 

բազմազավակ 

ընտանիքներին, 

սոցիալապես 

անապահով 

ընտանիքներին, 

հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց: 

Կշարունակվի 

սոցիալապես 

անապահով 

բնակիչներին 

պետության կողմից 

երաշխավորված 

անվճար և 

արտոնյալ 

պայմաններով 

բժշկական 

օգնության և 

սպասարկման 

տրամադրումը: 

Տոն և հիշատակի 

օրերին 

աջակցություն 

կտրամադրվի 

վարչական շրջանի 

զոհված 

ազատամարտիկնե

րի ընտանիքներին, 

Արցախյան 

պատերազմի 1-ին և 

2-րդ խմբի 

զինհաշմանդամներ

2. Թիվ 34 գրադարանում կազմակերպվել է միջոցառում նվիրված 

պարույր Սևակի 95 ամյակին: 

3. Նուբարաշեն վարչական շրջանի  մարզամշակութային կենտրոնում 

կազմակերպվել է  կինոդիտում և մեծարման երեկո նվիրված 

Հովհաննես Թումանյանի 150 ամյակին և գիրք նվիրելու տոնին: 

4. Թումանյանական   օրերի շրջանակում    վարչական շրջանում 

կազմակերպվել են տարբեր միջոցառումներ:  

5. Պոեզիայի միջազգային օրվան նվիրված ասմունքի մրցույթներ է 

կազմակերպվել վարչական շրջանի հանրակրթական դպրոցներում: 

6. Ֆրանկոֆոնիայի օրերի շրջանակում կազմակերպվել են 

միջոցառումներ:  

7. Սուրբ Զատկի տոնին ընդառաջ վարչական շրջանի 

մանկապարտեզում և նախակրթարանում կազմակերպվել է 

միջոցառումներ: 

8. Կազմակերպվել է երաժշտական դպրոցի աշակերտների  

մասնակցությունը  Երևանի  երաժշտական  և  արվեստի  դպրոցների  

միջև անցկացվող  ամենամյա մրցույթ-փառատոնին: 

1.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/50 

9. Կազմակերպվել են հանրակրթական  դպրոցների ավարտական 

դասարանների «Վերջին զանգ»-ի միջոցառումներ: 

10. Կազմակերպվել է դպրոցահասակ 70 երեխայի մասնակցությունը ՀՀ 

Ազգային օլիմպիական կոմիտեի կողմից կազմակերպված 

հունիսմեկյան բարեգործական միջոցառմանը: 

2. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/50-3 

11.Գիտելիքի օրվա կապակցությամբ վարչական շրջանում 

կազմակերպվել է այցելություն  հանրակարթական դպրոցներ, 

մանկապարտեզներում   կազմակերպվել են մանկական զվարճալի 

միջոցառումներ: 

3. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/50-1 

12. ՀՀ  Անկախության 28-ամյակին նվիրված կազմակերպվել է  

վարչական շրջանի հանրակրթական դպրոցների պատանիների այցը 

«Եռաբլուր» զինվորական պանթեոն: 

13. Ուսուցչի օրվա առթիվ վ/շ հանրակրթական դպրոցներում 

կազմակերպվել է միջոցառումներ: 

14. «Քույր դպրոց» ծրագրի շրջանակում կազմակերպվել է վ/շ Վիլլի 

3.ԱՁ Մարինե 

Կույումջյան  

/12/ 21.09.2019թ. 

 

/13/ 04.10.201թ. 

 

 

/14/ 20.11.2019թ. 

 

 

 

 

 

/15/ 28.11.2019թ. 

 

 

/16/ 04.12.2019թ. 

 

 

/17/ 18.12.2019թ. 

 

/18/ 25.12.2019-

27.12.2019թթ 
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ին, Հայրենական 

Մեծ պատերազմի 

մասնակիցներին, 

բազմազավակ, 

բազմանդամ 

ընտանիքներին, 

հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց, 

նպաստառու 

ընտանիքներին: 

2019թ. 

կկազմակերպվի 

ծնողազուրկ և 

սակավ 

ապահովված 

բազմազավակ 

ընտանիքների, 

զոհված և 

հաշմանդամ 

դարձած 

զինծառայողների 

երեխաների 

հանգիստը 

մարզաառողջարան

ային «Լուսաբաց» 

ճամբարում: 

Գիտելիքի օրվա 

կապակցությամբ 1-

4-րդ դասարանների 

երեխաներին 

կտրամադրվի 

պայուսակներ և 

գրենական 

պիտույքներ: 

2019թ. ընթացքում 

մոկացյանի անվան երաժշտական  դպրոցի  մի խումբ ուսուցիչների և 

աշակերտների այցը Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի քաղաքի 

երաժշտական դպրոց, որտեղ աշակերտների մասնակցությամբ տեղի է 

ունեցել համերգ, իսկ ուսուցիչները անցկացրել են վարպետության 

դասեր: 

15.Վ/շ երաժշտական դպրոցում հյուրընկալվել են Մարտունի քաղաքի 

երաժշտական դպրոցի աշակերտները և ուսուցիչները և նրանց  

մասնակցությամբ կազմակերպվել է համերգ: 

16.Մարզամշակութային կենտրոնում կազմակերպվել է  ուսուցողական 

բանավեճ հ.175 և հ.95 միջնակարգ դպրոցի 11-րդ դասարանի 

աշակերտների մասնակցությամբ: 

17.Վարչական շրջանի մարզամշակութային կենտրոնում 

կազմակերպվել է «Սուրբ ծնունդ»-ին նվիրված միջոցառում:   

18.Վարչական շրջանի մանկապարտեզներում, նախակրթարանում և 

հանրակրթական դպրոցների տարրական դասարաններում 

կազմակերպվել է Ամանորի տոնական միջոցառումներ: 

4.2 Մշակույթ 1.ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-19/18-2 

1. Հայոց բանակի կազմավորման 27-րդ տարեդարձի առթիվ վարչական 

շրջանում տեղակայված զորամասում կազմակերպվել է  տոնական 

միջոցառում:  

2.ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-19/18-2 

2. Նուբարաշեն վարչական շրջանի Սրբոց Նահատակաց եղեղեցու 

բակում Տեառնընդառաջի տոնին նվիրված կազմակերպվել է տոնական 

միջոցառում: 

3.Սուրբ Սարգսի տոնին նվիրված կազմակերպվել է վարչական շրջանի 

երիտասարդների մասնակցությունը Սուրբ Սարգիս եկեղեցու բակից 

մեկնարկվող տոնական խաչերթին և Սիրահարների այգում 

կազմակերպված համերգին: 

4. Հովհ. Թումանյանի 150, Կոմիտասի 150,             Ս. Կապուտիկյանի 

100 և Պ. Սևակի 95   ամյակներին   նվիրված   վարչական շրջանի 

մարզամշակութային կենտրոնում կազմակերպվել է գրական-

երաժշտական ցերեկույթ: 

5.  Վարչական շրջանի մարզամշակութային կենտրոնում 

կազմակերպվել է Բուն Բարեկենդանին նվիրված տոնախմբություն: 

6. Պոեզիայի միջազգային օրվան նվիրված  թիվ 34 գրադարանում 

1.Գրին Վեյ Թրևլ 

ՍՊԸ 

 

/1/ 28.01.2019թ.  

 

2.Գրին Վեյ Թրևլ 

ՍՊԸ 

 

/2/ 13.02.2019թ.  

 

/3/ 16.02.2019թ.  

                                                                                                                                                  

/4/ 26.02.2019թ.  

 

/5/ 01.03.2019թ.                                                                  

  

/6/ 21.03.2019թ. 

 

/7/ 22.03.2019թ. 
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կշարունակվի 

համագործակցությո

ւնը հասարակական 

կազմակերպություն

ների հետ: 

կազմակերպվել է  պոեզիայի ժամ՝ դպրոցահասակ երեխաների 

մասնակցությամբ: 

7. Համագործակցելով «Վիվարտ» մշակութային ՀԿ-ն հետ վարչական 

շրջանի մարզամշակութային կենտրոնում կազմակերպվել է աշուղ 

Նազելիի «Ապրելու ենք» խորագրով մենահամերգը:  

8.Վիլլի Մոկացյանի անվան երաժշտական դպրոցում կազմակերպվել է 

համերգ նվիրված զինվորի մորը՝Սպենդիարյանի անվան օպերային 

թատրոնի երիտասարդական ծրագրի մեներգիչների մասնակցությամբ:  

9. Ապրիլյան քառօրյա պատերազմի հերոսներին նվիրված 

մարզամշակութային կենտրոնում կազմակերպվել է «Կյանք ու կռիվ 2» 

ֆիլմի ցուցադրում: 

 

3.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/50 

10. Մայրության, գեղեցկությանև      սիրո տոնի առթիվ կանանց ու 

աղջիկներին նվիրվել է ծաղիկներ և շնորհավորական բացիկներ, 

կազմակերպվել տոնական միջոցառում:  

11. Հուշարձանների պահպանության օրվա կապակցությամբ 

դպրոցական և նախադպրոցական տարիքի երեխաների 

մասնակցությամբ կազմակերպվել է վարչական շրջանի 

հուշարձանների լվացման և շրջակա տարածքների մաքրման 

աշխատանքներ: 

4.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/50 

12. Ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրվա 

կապակցությամբ`կազմակերպվել է այց Հայոց Մեծ Եղեռնի զոհերի 

հիշատակը հավերժացնող խաչքար,հարգանքի տուրք է մատուցվել: 

13. Նուբարաշենի Սրբոց Նահատակաց եկեղեցու ուխտի օրվա 

կապակցությամբ կազմակերպվել է տոնական համերգ: 

14. Նուբարաշեն վարչական շրջանի երաժշտական դպրոցում 

կազմակերպվել է միջոցառում Կոմիտասի 150 ամյակին նվիրված: 

15.Պարի միջազգային օրվան նվիրված կազմակերպվել է ֆլեշմոբ և 

տոնական միջոցառում: 

5.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/50 

16. Հաղթանակի և խաղաղության տոնին նվիրված՝իրականացվել է 

տոնական քայերթ դեպի արցախյան հերոսամարտում զոհված 

ազատամարտիկների խաչքար և անհայտ զինվորի հուշարձան` 

 

/8/ 04.04.2019թ. 

 

/9/ 04.04.2019թ. 

 

 

 

3.Ա/Ձ Մարինե 

Կույումջյան  

 

/10/08.04.2018թ. 

 

/11/ 18.04.2018թ. 

 

4.«Գրին Վեյ Թրևլ» 

ՍՊԸ 

/12/ 24.04.2019թ. 

 

/13/ 27.04.2018թ. 

 
/14/ 27.04.2019թ. 

 

/15/29.04.2018թ. 

 
5.«Գրին Վեյ Թրևլ» 

ՍՊԸ 

 

/16/ 09.05.2019թ. 

 
/17/ 28.05.2018թ. 

 

 

6.«Գրին Վեյ Թրևլ» 

ՍՊԸ 

/ 18/ 31.05.2019թ. 
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հարգանքի տուրք է մատուցվել, կատարվել է ծաղկեդրման 

արարողություն, կենտրոնական զբոսայգում կազմակերպվել է 

տոնական համերգ: 

17. Հայաստանի Առաջին Հանրապետության օրվան նվիրված 

մարզամշակութային կենտրոնում կազմակերպվել է բարեգործական 

համերգ: 

6.ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/21-2 

18. «Երևանյան ամառ 2018» եռամսյա միջոցառումների ծրագրի 

շրջանակում կազմակերպվել են մանկական զվարճալի 

միջոցառումներ: 

7.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/50 

19. Երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրվա առթիվ 

կազմակերպվել է  կավճանկարում և տոնական մեծ միջոցառում: 

20. Նուբարաշենի 89 ամյակին նվիրված կազմակերպվել է տոնական 

մեծ միջոցառում, որի շրջանակում կազմակերպվել է մեծ 

հյուրասիրություն, սպորտային և պարային մրցույթներ, համերգային 

ծրագիր, հրավառություն: 

21. ՀՀ սահմանադրության օրվան նվիրված՝  

Կազմակերպվել է վարչական շրջանի մարզամշակութային կենտրոնի 

սաների և պարուսույցների  մասնակցությունն քաղաքային տոնական 

միջոցառումներին և քայլերթին: Վարչական շրջանի թիվ 34 

գրադարանում կազմակերպվել                                է ցուցահանդես և «ՀՀ 

պետական խորհրդանշանները» խորագրով ուսուցողական 

միջոցառում: 

22. Նուբարաշեն վարչական շրջանի մարզամշակութային կենտրոնում 

կազմակերպվել է  ժողովրդական և ժամանակակից պարերի խմբերի 

տարևերջյան հաշվետու համերգներ:  

23.Վարչական շրջանի Վիլլի Մոկացյանի անվան երաժշտական 

դպրոցում կազմակերպվել է տարևերջյան հաշվետու համերգ: 

24.Վարչական շրջանի թիվ 34 գրադարանում կազմակերպվել է 

հանդիպում ժամանակակից գրող Նարինե Ավագյանի հետ:  

25.Նուբարաշեն վարչական շրջանի Սրբոց Նահատակաց եկեղեցու 

տարածքում, կենտրոնական փողոցներում և բակային տարածքներում 

հանդիսավորությամբ նշվել է Վարդավառի տոնը: 

26.Նուբարաշենի «Սրբոց Նահատակաց» եկեղեցու հոգևոր դասի,  

 

7.ԱՁ Մարինե 

Կույումջյան  

/19/ 01.06.2018թ. 

 

/20/ Վարչական 

շրջանի ղեկավարի 

աջակցությամբ 

 

/21/ 05.07.2019թ. 

 

/22/ 03.07.2019թ. 

05.07.2019թ. 

/23/ 05.07.2019թ. 

 

/24/ 10.07.2019թ. 

 

/25/ 28.07.2019թ. 

 

/26/14.08.2019-

18.08.2019թթ. 

 

/27/ 18.08.2019թ. 

 

/28/ 23.08.2019թ. 

 

8.ԱՁ Մարինե 

Կույումջյան  

 

/29/ 21.09.2019թ. 

 

 

9.ԱՁ Մարինե 

Կույումջյան  
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նորաստեղծ երիտասարդական միության և Նուբար սոցիալ-

մշակութային բարեգործական հիմնադրամի  հետ վարչական շրջանի 

«Սրբոց Նահատակաց» եկեղեցու բակում կազմակերպվել է բակային  

ճամբար: 

27.Համագործակցության շրջանակում Նուբարաշեն վարչական շրջանի 

«Սրբոց Նահատակաց» եկեղեցում հանդիսավորությամբ նշվել է Սուրբ 

Աստվածածնի Վերափոխման տոնը: 

28.Վարչական շրջանի թիվ 34 գրադարանում կազմակերպվել է 

հանդիպում հոգեբան, մանկավարժ, բազմաթիվ գրքերի հեղինակ Էմմա  

Տանանյանի հետ: 

8.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/50-1 

29. ՀՀ անկախության տոնին նվիրված Կազմակերպվել է ծաղկեդրման 

արարողություն վարչական շրջանում տեղակայված Արցախյան 

պատերազմի զոհերի հիշատակը հավերժացնող խաչքարի մոտ:  

Կազմակերպվել է  ձեռքի աշխատանքների, նկարների ցուցահանդես, 

ինչպես նաև տոնական մեծ միջոցառում: 

9. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/50-1 

30.Ուսուցչի օրվա  և գրադարանավարի օրվա կապակցությամբ 

կազմակերպվել է այցելություններ վարչական շրջանում գործող 

կրթամշակութային  հաստատություններ,  մանկավարժներին տրվել է 

ծաղիկներ և կազմակերպվել  հյուրասիրություն: 

31. «Գրադարանավարի օրվա» առթիվ գրադարանում կազմակերպվել  է  

տոնական    միջոցառումներ:  

32.«Էրեբունի-Երևան» 2801  ամյակին նվիրված Նուբարաշեն վարչական 

շրջանի  կենտրոնական զբոսայգում  կազմակերպվել է  տոնական մեծ 

միջոցառում և նկարների ցուցահանդես:   

33.Նուբար սոցիալ-մշակութային հիմնադրամի հետ միասին 

կազմակերպվել է բարեգործական համերգ վ/շ մարզամշակութային 

կենտրոնում: 

34.Նուբարաշեն վարչական շրջանում գործող Արամ Մանուկյանի 

անվան մարզառազմական մասնագիտացված դպրոցում         Հ. 

Թումանյանի և Կոմիտասի 150 ամյակներին  նվիրված կազմակերպվել 

է միջոցառումներ: 

35.Կազմակերպվել է այց Կոմիտասի  թանգարան-ինստիտուտ: 

36.Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան խոսքի մշակույթի կենտրոնի 

/30/ 04.10.2019թ. 

 

/31/ 07.10.2019թ. 

09.10.2019թ. 

 

/32/ 19.10.2018թ. 

 

/34/ 01.11.2019թ. 

 

 

/34/ 11.11.2019-

16.11.2019թթ. 

 

/35/ 18.11.2019թ. 

 

/36/ 07.12.2019թ. 

 

/37/ 11.12.2019թ. 

 

 

10.«Գրին Վեյ Թրևլ» 

ՍՊԸ 

 

 /38/ 24.12.2019թ. 

 

 

/39/ 25.12.2018թ. 
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Մաշտոցականների մասնակցությամբ Նուբարաշենի 

մարզամշակութային կենտրոնում   կազմակերպվել է գրական-

երաժշտական  միջոցառում նվիրված      լեզվազորացման-

լեզվաքարոզչության համահայկական «Արևահամ բառն եմ սիրում» 

նախագծին:     

37.Ամանորի և Սուրբ ծննդյան տոներին նվիրված`Պատանի 

հանդիսատեսի թատրոնում կազմակերպվել է վարչական շրջանի 

մարզամշակութային կենտրոնի տոնական մեծ միջոցառումը:  

10.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/50-3 

38.Ամանորի և Սուրբ ծննդյան տոներին նվիրված վարչական շրջանի 

մարզամշակութային կենտրոնում  կազմակերպել է  տոնական մեծ 

միջոցառում: Երեխաներին տամադրվել է  քաղցրավենիքի փաթեթներ: 

39.Հանրակրթական դպրոցների տարրական դասարանների  

երեխաներին տրամադրվել է        Գ. Սունդուկյանի անվան ազգային 

ակադեմիական թատրոնի ամանորի տոնական թատերական 

ներկայացման  տոմսեր: 

4.3 Սպորտ 1. Կազմակերպվել և անցկացվել է ՀՀ անկախության 28-րդ 

տարեդարձին նվիրված 28-րդ մարզական խաղերի ներդպրոցական և 

շրջանային փուլերի մրցումները: 

2. Կազմակերպվել և անցկացվել է ՀՀ ազգային ժողովի գավաթի 

խաղարկության խաղերի ներդպրոցական և շրջանային փուլերի 

մրցումները: 

3. Կազմակերպվել է վարչական շրջանի շախմատի մարզադպրոցի  8  

սաների մասնակցությունը  Երևանի պատանիների առաջնության 

կիսաեզրափակիչ ուլին: 

4. Կազմակերպվել է վարչական շրջանի մարզամշակութային 

կենտրոնի ձյուդոյի սաների մասնակցությունը «Հայաստան» ՄՀԿ 

Վանաձորի մարզապալատում անցկացված ձյուդոյի 2019թ. ՀՀ 

պատանեկան առաջնությունը: 

5. Կազմակերպվել է վարչական շրջանի մարզամշակութային 

կենտրոնի ձյուդոյի մարզիկների  մասնակցությունը  ձյուդոյի 

հիմնադրման 46-ամյակին նվիրված ձյուդոյի հանրապետական 

մրցաշարին: 

6. Կազմակերպվել է վարչական շրջանի մարզամշակութային 

կենտրոնի ձյուդոյի մարզիկների  մասնակցությունը Գյումրիում 

Վարչ. շրջ.ղեկ աշխ. 

/1/Փետրվար-մարտ 

 

/2/ 24.01-

02.02.2019թ. 

 

 

/3/ 27.01.2019թ. 

 

 

/4/ 09.02.2019թ. 

 

 

/5/ 24.02.2019թ. 

 

 

/6/ 16.03.2019թ. 

 

 

Երևանի 

բյուջեի 

վարչական 

շրջանի 

մասով 

տարեկան 

նախատեսվո

ւմ է 

իրականացն

ել 7 

միջոցառում 

/կնքված 

պայմանագր

երի 

համաձայն/: 

Մյուս 

միջոցառումն

երը 

կիրականաց
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կայացած ՀՀ 2019թ. ձյուդոյի երիտասարդական առաջնությանը: 

7. Կազմակերպվել է վարչական շրջանի մարզամշակութային 

կենտրոնի ձյուդոյի մարզիկների  մասնակցությունը կանանց 

միամսյակին նվիրված ձյուդոյի  բաց առաջնությանը: 

8. Կազմակերպվել է  վարչական շրջանի շախմատի 

մանկապատանեկան մարզադպրոցի սաների մասնակցությունն 

Էրեբունի շախմատի մարզադպրոցում անցկացված 2-րդ և 3-րդ կարգի 

համար որակավորման մրցաշարերին լրացնելով համապատասխան 

կարգեր: 

9. Կազմակերպվել է  վարչական շրջանի շախմատի 

մանկապատանեկան մարզադպրոցի 7 սաների մասնակցությունը 

Հայաստանի շախմատի ակադեմիայում անցկացվող 2019թ․ 

Հայաստանի պատանիների և աղջիկների առաջնության 

կիսաեզրափակիչ փուլին: 

10. Անցկացվել է «Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական 

դպրոցների  4-ից 7-րդ դասարանների աշակերտների միջև անցկացվող 

սպորտլանդիա» մարզական միջոցառման  ներդպրոցական և 

շրջանային փուլերի մրցումները: 

11. Վարչական շրջանում ամեն շաբաթ օր կազմակերպվել է վոլեյբոլի, 

բասկետբոլի, սեղանի թենիսի և ֆուտբոլի խաղեր, ներգրավելով 

խաղերին հանրակրթական դպրոցների 8-12 դասարանների 

երեխաներին և վարչական շրջանում գործող բոլոր 

կազմակերպությունների աշխատակիցներին: 

1.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/71-1 

12. Կազմակերպվել է վարչական շրջանի հավաքական թիմերի 

մասնակցությունը ՀՀ անկախության 28-րդ տարեդարձին նվիրված  28-

րդ մարզական խաղերի քաղաքային  փուլի մրցումներին: 

13. Վարչական շրջանի շախմատի  մանկապատանեկան 

մարզադպրոցում անցկացվել է որակավորման մրցաշար III և IV կարգի 

համար: 

14.Կազմակերպվել է մարզամշակութայինկ ենտրոնի ձյուդոյի սաների 

մասնակցությունը Հարություն Հարությունյանի անվան 2-րդ 

հուշամրցաշարին: 

15.Կազմակերպվել է հ.125 մանկապարտեզի թիմի մասնակցությունը 

«Լավագույն նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» 

/7/12.03-21.03.2019թ. 

 

 

/8/ 23.03.2019թ. 

 

    

/9/Փետրվար-մարտ 

    

 

/10/Փետրվար-

մարտ 

 

 

/11/Փետրվար-

մարտ 

 

 

1.«Գրին Վեյ Թրևլ» 

ՍՊԸ 

/12/ ապրիլ-մայիս 

 

/13/ 06.04.19-

15.04.19թթ. 

 

/14/ 16.04.2019թ. 

 

/15/ 29.04.2019թ. 

 

2.«Գրին Վեյ Թրևլ» 

ՍՊԸ 

/16/ 5. 04. 2019թ. 

 

/17/  20.04.20109թ. և 

21.04.2019թ. 

 

վեն 

վարչական 

շրջանի 

ղեկավարի 

աջակցությա

մբ: 
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մրցույթի շրջանային փուլին: 

 

2.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/71-1 

16. Կազմակերպվել  է ՀՀ Ազգային ժողովի գավաթի խաղարկության 

խաղերի շրջանային  փուլի մրցումները: 

17.Կազմակերպվել է մարզամշակութային կենտրոնի ձյուդոյի 

մարզիկների  մասնակցությունը  Հունաստանի  Սալոնիկի քաղաքում 

տեղի ունեցած ձյուդոյի միջազգային մրցաշարին: 

18. Կազմակերպվել է մարզամշակութային կենտրոնի ձյուդոյի սաների 

մասնակցությունը «Հայաստան» ՄՄ Ձյուդոյի օլիմպիական 

հերթափոխի մասնագիտացված դպրոցի բաց առաջնությանը: 

 

3.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/71-1 

19.Կազմակերպվել և անցկացվել  է «ՀՀ Երևան քաղաքի 4-7 

դասարանների աշակերտների միջև անցկացվող սպորտլանդիա» 

մարզական միջոցառման շրջանային փուլի մրցումները: 

20. Վարչական շրջանի շախմատի մանկապատանեկան 

մարզադպրոցում անցկացվել է բլից մրցաշար նվիրված Հայաստանի 

Առաջին Հանրապետության 101 ամյակին: 

21. Կազմակերպվել է մանկապարտեզի թիմի մասնակցությունը 

երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված 

միջոցառմանը: 

22. Կազմակերպվել է մարզամշակութային կենտրոնի ձյուդոյի սաների 

մասնակցությունը Թելման Քոչարյանի ծննդյան 85 ամյակին նվիրված 

միջոցառմանը: 

4.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/71-1 

23. Կազմակերպվել են ՀՀ Նախագահի մրցանակի համար «Լավագույն 

մարզական ընտանիք» միցույթի շրջանային փուլի մրցումները:  

5.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/71-1 

24. Կազմակերվել և անցկացվելեն «Առողջ սերունդ» բակային 

ավանդական փառատոնի շրջանային փուլի մրցումները: 

25. Նուբարաշենի 89 ամյակին նվիրված վարչական շրջանում 

կազմակերպվել են վազքի, ձյուդոյի և շախմատի մրցումներ: 

6.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/71-1  

26.Կազմակերպվել է վարչական շրջանի թիմերի մասնակցությունը 

/18/  27.04.2019թ. 

 

 

3.«Գրին Վեյ Թրևլ» 

ՍՊԸ 

08. 05.2019թ. 

 

/20/ 28.05.2019թ. 

 

 

/21/ 03.06.2019թ. 

 

 

/22/ 18.06.2019թ. 

 

4.«Գրին Վեյ Թրևլ» 

ՍՊԸ 

12.06.2019թ. 

 

5.«Գրին Վեյ Թրևլ» 

ՍՊԸ 

/24/ 13. 06.2019թ. 

 

 /25/  29.06.2019թ. 

 

6.«Գրին Վեյ Թրևլ» 

ՍՊԸ 

 /26/ հուլիս 

/27/ հուլիս-

օգոստոս 

 

/28/ սեպտեմբեր 

 

/29/ սեպտեմբեր 
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«Առողջ սերունդ` պաշտպանված հայրենիք» 2019թ. բակային 

ավանդական փառատոնի քաղաքային փուլի մրցումներին:  

27.Վարչական շրջանի ղեկավարի նախաձեռնությամբ առողջ 

ապրելակերպին նպաստող միջոցառումների շրջանակում վարչական 

շրջանում ամեն շաբաթ օր կազմակերպվել է վոլեյբոլի, բասկետբոլի, 

սեղանի թենիսի և ֆուտբոլի խաղեր, ներգրավելով խաղերին 

հանրակրթական դպրոցների 8-12 դասարանների երեխաներին և 

վարչական շրջանում գործող բոլոր կազմակերպությունների 

աշխատակիցներին: 

28.ՀՀ Անկախության 28-ամյակին նվիրված կազմակերպվել է շախմատի 

բաց առաջնություն: 

29.Կազմակերպվել է   «Նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի   

երիտասարդության հանրապետական ռազմամարզական խաղերի» 

ներդպրոցական փուլի մրցումները: 

30.Նուբարաշենի շախմատի մանկապատանեկան մարզադպրոցում 

անցկացվել է    3-րդ և 4-րդ կարգի որակավորման մրցաշարեր:  

31.Նուբարաշենի շախմատի մարզադպրոցում անցկացվել է բլից-

մրցաշար նվիրված Էրեբունի Երևանի 2801ամյակինֈ  

32.Կազմակերպվել է մարզամշակութային կենտրոնի գեղ. 

մարմնամարզության սաների մասնակցությունը Գյումրի քաղաքում 

կայացած «Աշնանային մեղեդի» փառատոնին:  

33.Վարչական շրջանում կազմակերպվել և անցկացվել է «Նուբարաշենի 

գավաթ» ֆուտբոլի առաջնություն:  

7.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/71-1 

34. Կազմակերպվել և անցկացվել է 2019 թվականին անցկացվելիք 

նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդության 

հանրապետական ռազմամարզական խաղերի շրջանային  փուլի 

մրցումները: 

35.Կազմակերպվել է նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի 

երիտասարդության հանրապետական ռազմամարզական խաղերի 

շրջանային  փուլում 1-ին տեղը գրաված հ.95 միջնակարգ դպրոցի 

հավաքական թիմի մասնակցությունը քաղաքային փուլի մրցումներին:  

36.Կազմակերպվել է նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի 

երիտասարդության հանրապետական ռազմամարզական խաղերի 

քաղաքային փուլի մրցումներում 1-ին տեղը գրաված հ.95 միջնակարգ 

/30/ 05.10.2019-

14.10.2019թթ-

23.11.2019.-

02.12.2019թթ. 

 

/31/ 19.10.2019թ. 

/32/ 20.10.2019թ. 

 

/33/ Հոկտեմբեր-

նոյեմբեր 

 

7.«Գրին Վեյ Թրևլ»  

ՍՊԸ 

/34/ 03.10.2019- 

04.10.2019թթ. 

 

/35/ 15.10.2019.-

17.10.2019թ. 

 

/36/ 28.10.2019-

30.10.2019թթ. 

 

/37/ 23.11.2019թ. 

 

/38/ 24.11.2019թ. 

 

/39/ 30.11.2019թ. 

 

/40/ 30.11.2019թ. 

 

/41/ 13.12.2019-

23.12.2019թթ. 

 

/42/ 14.12.2019թ. 
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դպրոցի հավաքական թիմի մասնակցությունը հանրապետական փուլի 

մրցումներին: 

37.Կազմակերպվել է մարզամշակութային կենտրոնի ձյուդոյի 

մարզիկների մասնակցությունը Դինամո ՄՀԿ-ի 2003-2005թթ., 2006-

2008թթ., 2009-2010թթ. ձյուդոյի բաց առաջնությանը: 

38.Կազմակերպվել է Նուբարաշենի շախմատի մարզադպրոցի սաների 

մասնակցությունը  Երևանի շախմատի մարզադպրոցների 

2019թ․առաջնության կիսաեզրափակիչ մրցաշարին:  

39.Կազմակերպվել է մարզամշակութային կենտրոնի ձյուդոյի 

մարզիկների մասնակցությունը «Հայաստանի» ՄՀԿ հանրապետական 

խորհրդի ձյուդոյի բաց առաջնությանը: 

40.Կազմակերպվել է մարզամշակութային կենտրոնի ձյուդոյի 

մարզիկների մասնակցությունը  ՀՀ ձյուդոյի ուսանողական 

առաջնությանը որում կենտրոնի մարզիկ Գուրգեն Ղաբուզյանը 

զբաղեցրել է 1-ին տեղը: 

41.Կազմակերպվել է  Նուբարաշենի շախմատի մանկապատանեկան 

մարզադպրոցի բաց առաջնություն:  

42.Մարզամշակութային կենտրոնում անցկացվել է «Նուբարաշենի 

գավաթ» ձյուդոյի բաց առաջնությունը: 

43.Նուբարաշենի շախմատի մարզադպրոցում անցկացվել է Ամանորի և 

Սուրբ ծննդյան տոներին նվիրված բլից-մրցաշարֈ 

/43/ 24.12.2019թ. 

5 Սոցիալական ապահովություն 

5.1 Աջակցության 

ծրագրեր 

2019թ. ընթացքում 

դրամական, 

նյութական և 

պարենային 

աջակցություն 

կտրամադրվի 

միայնակ 

տարեցներին, 

կենսաթոշակառուն

երին, միակողմանի 

և երկկողմանի 

ծնողազուրկ 

երեխաներին, 

1.ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-19/12 

 Ամանորի կապակցությամբ 290 սոցիալապես  անապահով 

ընտանիքների տրամադրվել են սննդային փաթեթներ: 

2.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/195-1 

1.Սոցիալապես անապահով ընտանիքի երեխաներին տրամադրվել են 

թվով 363 քաղցրավենիքի փաթեթ: 

2.Պետպատվերի շրջանակում ստացիոնար    բուժում, հետազոտություն 

կամ վիրահատական միջամտություն է ստացել 28 քաղաքացի: 

3.Կազմակերպվել է սակավ  ապահովված բազմազավակ 

ընտանիքների, զոհված և հաշմանդամ դարձած զինծառայողների թվով 

60 երեխաների հանգիստը մարզաառողջարանայինբ «Լուսաբաց» 

ճամբարում: 

4.Վարչական շրջանի ղեկավարի աջակցությամբ 32   

1.«Ցիկլոիդ» ՍՊԸ 

20.12.2019թ.-

27.12.2019թ 

2. «Գրանդ Քենդի» 

ՍՊԸ 

20.12.2019թ.-

27.12.2019թ 

Իրականացվ

ում է 

Երևանի 

քաղաքային 

ծրագրով 
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բազմազավակ 

ընտանիքներին, 

սոցիալապես 

անապահով 

ընտանիքներին, 

հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց: 

Կշարունակվի 

սոցիալապես 

անապահով 

բնակիչներին 

պետության կողմից 

երաշխավորված 

անվճար և 

արտոնյալ 

պայմաններով 

բժշկական 

օգնության և 

սպասարկման 

տրամադրումը: 

Տոն և հիշատակի 

օրերին 

աջակցություն 

կտրամադրվի 

վարչական շրջանի 

զոհված 

ազատամարտիկնե

րի ընտանիքներին, 

Արցախյան 

պատերազմի 1-ին և 

2-րդ խմբի 

զինհաշմանդամներ

ին, Հայրենական 

Մեծ պատերազմի 

մասնակիցներին, 

սոցիալապես անապահով ընտանիքի տրամադրվել է վառելափայտ: 

5.2 Համագործակցո

ւթյուն 

1 ՀԿ-ների և ԲՀԿ-ների հետ համագործակցություն 

ա/ «Գերմանական Կարմիր Խաչ» ընկերության հետ 

համագործակցության արդյունքում ձեռք է բերվել 

պայմանավորվածություն Նուբարաշեն  վարչական շրջանի 

անապահով ընտանիքներին, միայնակ տարեցներին պարենային 

աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով, թվով 15 սոցիալապես 

ընտանիքներիտրամադրվել է սննդային փաթեթներ և հիգիենայի 

պարագաներ: 

բ/  «Կամրջակ» բարեգործական հասարակական կազմակերպության 

հետ համագործակցության արդյունքում  25 սոցիալապես անապահով 

ընտանիքների Ամանորի կապակցությամբ տրամադրվել է սննդային 

փաթեթ: 

գ/ «Առաքելություն Հայաստան» բարեգործական հ/կ  հետ 

համագործակցության արդյունքում Նուբարաշեն վարչական շրջանում 

հիմնվել և գործում է ծերերի խնամքի կենտրոն  

դ/  «Նուբար» սոցիալ-մշակութային հիմնադրամի  հետ 

համագործակցության արդյունքում կազմակերպվել է   

 1. Անիմացիոն ուսուցողական մուլտֆիլմերի դիտում թվով 60-65 

անապահով ընտանիքների երեխաների համար:  

 2.  Թվով 42 երեխաների համար  կազմակերպվել է այցելություն 

Կենդանաբանական այգի: 

 3.  Թվով  81 անապահով ընտանիքների տրամադրվել է   սնունդ, 

դեղորայք, հագուստ, ֆինանսական աջակցություն: 

4. Տարեցների համար այցելություն թատրոն և էքսկուրսիա: 

5.  Թվով 20 անապահով ընտանիքների  երեխաների այցը   ջրաշխարհ: 

ե / «Վիկտորիա» մարդասիրական բարեգործական հասարակական 

կազմակերպության հետ համագործակցության արդյունքում 2 

հաշմանդամ երեխա ունեցող սոցիալապես անապահով 1 ընտանիք 

հաշվառվել է՝ կազմակերպության կողմից բժշկական օգնություն, 

նյութական ևպարենային աջակցություն ստանալու համար: 

զ/  «Սատար» հաշմանդամների Հ/Կ հետ համագործակցության 

շրջանակում  

1 բնակչի տրամադրվել է ձեռնափայտ: 

1 բնակչի տրամադրվել է  սայլակ: 
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բազմազավակ, 

բազմանդամ 

ընտանիքներին, 

հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց, 

նպաստառու 

ընտանիքներին: 

2019թ. 

կկազմակերպվի 

ծնողազուրկ և 

սակավ 

ապահովված 

բազմազավակ 

ընտանիքների, 

զոհված և 

հաշմանդամ 

դարձած 

զինծառայողների 

երեխաների 

հանգիստը 

մարզաառողջարան

ային «Լուսաբաց» 

ճամբարում: 

Գիտելիքի օրվա 

կապակցությամբ 1-

4-րդ դասարանների 

երեխաներին 

կտրամադրվի 

պայուսակներ և 

գրենական 

պիտույքներ: 

2019թ. ընթացքում 

կշարունակվի 

համագործակցությո

ւնը հասարակական 
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կազմակերպություն

ների հետ: 

5.3 Այլ  ծրագրեր  Վարչական շրջանի  ղեկավարի աջակցությամբ սոցիալապես  

անապահով ընտանքիների դպրոցական երեխաներին հատկացվել է 

փոխադրամիջոց և 330 հատ տոմսեր  Հակոբ Պարոնյանի անվան 

թատրոնում  ամանորյա տոնական ներկայացմանը մասնակցելու 

համար: 

1. Սոցիալապես անապահով 2 ընտանիքի  տրամադրվել է 3 մանկական 

մահճակալ: 

2. Սոցիալապես անապահով ընտանիքների  դպրոցահասակ  5 

երեխաների  տրվել  է   պայուսակ: 

3. 1 բնակչի տրամադրվել է ֆինանսական աջակցություն 

վիրահատություն իրականացնելու համար: 

4.Վարչական շրջանի ղեկավարի աջակցությամբ 2-րդ փողոցի 

երեխաներին ընձեռնվել է   դպրոց տեղափոխման համար ավտոբուսից 

անվճար օգտվելու հնարավորություն: 

5. Տարեց բնակիչներին ներկայացում դիտելու համար տրամադրվել է 

փոխադրամիջոց: 

6.Մարտի  8-ի կապակցությամբ  սոցիալապես անապահով  

ընտանիքների կանանց  և աղջիկներին տրամադրվել է ներկայացման 

տոմսեր: 

Համագործակցության արդյունքում Բժշկասոցիալական 

փորձաքննական հանձնաժողովը /ԲՍՖՀ/  հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց կարգ տալու նպատակով ամենամսյա ընդունելություն է 

կազմակերպում Նուբարաշեն պոլիկիլինիկայում: 

 

 

 

 

 

  

Շենգավիթ վարչական շրջան 

Հ/հ Ծրագրի, 

միջոցառումներ

Նախատեսված 

աշխատանքների 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց Իրականացնող 

կազմակերպություն

Նշումներ 
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ի և 

աշխատանքներ

ի  անվանումը 

նկարագիր , կատարման 

ժամկետ 

1 2 3 4 5 6 

1 Տարածքային բարեկարգման աշխատանքներ 

1.1 Փողոցների 

ասֆալտ-

բետոնե 

ծածկերի 

ընթացիկ 

վերանորոգում 

Վարչական 

շրջանում 

նախատեսվում է 

իրականացնել 

շուրջ 6250քմ 

ասֆալտ-բետոնե 

ծածկի 

վերանորոգման, 

1000գմ 

եզրաքարերի 

հիմնանորոգման և 

վերանորոգման 

աշխատանքներ: 

Իրականացվելու է 5 

բակային 

տարածքների 

բարեկարգման 

աշխատանքներ, 

կտեղադրվեն 

մանկական և 

սպորտային 

խաղեր, 

զրուցատաղավարն

եր, նստարաններ, 

31 բակային 

տարածքներում 

կիրականացվեն 

շուրջ 350 միավոր 

ընդհանուր 

օգտագործման 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ–19/21-10  

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր:  

Iրականացվել է շուրջ 137000 քմ ասֆալտ-բետոնե ծածկի 

վերանորոգման աշխատանքներ Արշակունյաց, Շիրակի, Չեխովի, 

Լազոյի, Լազոյի նրբ. Կաշեգործների,Կարա Մուրզա Կողբի 1-ին փողոց,  

Մուսայելյան  փողոցներում, Աէրացիա թաղամասում, Շիրակի, 

Չոխովի, Օդեսայի, Դոդոխյան, Հրազդանի, Պատկանյան Արագածի  

Հովսեփյան, Շիրակի, Արարատյան, Սևանի փողոցներում, Մանթաշյան 

և Անանուն փողոցների մայթերում, Մանանդյան 25ա, Եղբայրության 9,  

Բագրատունյաց 13 շենքերի բակային և միջբակային տարածքներում: 

Շևչենկո 2, 4, Բագրատունյաց 34, 34ա, 36, 38, 38ա,  Բագրատունյաց 4-րդ 

նրբ. 21, Շիրակի 4-րդ նրբ. 7,8,10,11,Շիրակի 3-րդ օբյեկտ, 

Բագրատունյաց 7,8, Արտաշիսյան 39,41,45/20,47/19, Չեխովի 12ա, 31, 

Արշակունյաց 51,Ֆրունզե 6 ,6/1 ,6/2. Ֆրունզե 12, Արշակունյաց 46, 

Նժդեհի 34/1, Եղբայրության 16  շենքերի բակային և միջբակային 

տարածքներում: 

Տեղադրվել են 124 հատ նստարան, և 25 հատ զրուցատաղավար: 

31 բակային տարածքներում իրականացվել են շուրջ 350 միավոր 

ընդհանուր օգտագործման գույքի ընթացիկ վերանորոգման 

աշխատանքներֈ  

«Ավրակշին» ՍՊԸ  

22.05.2019 – 

01.10.2019 

Երևանի 

2019թ. 

բյուջեով 

հաստատվել 

է 14087քմ 

ասֆալտ-

բետոնե 

ծածկի 

վերանորոգմ

ան 

աշխատանք

ներ: 

 

Երևանի 

քաղաքապե

տարանի 

կողմից 

մանկական և 

սպորտային 

խաղեր չեն 

տրամադրվե

լ: 

1.2 Եզրաքարերի 

վերանորոգում 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ–19/25-1  

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

Իրականացվել է 1028գմ եզրաքարերի հիմնանորոգման և 

վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝ 

Բագրատունյաց 4-րդ նրբ․ Մանանդյան 3, 3ա, Չեխովի, Արտաշիսյան, Հ. 

Հովսեփյան Ս. Տարոնցու, Չեխովի  Արագած փողոցներում: 

«Աշխատանք» ՍՊԸ  

23.05.2019-

30.08.2019 

 

1.3 Բակային ԵՔ- ԲՄԱՇՁԲ – 19/28 – 1  «Կոտայքշին» ՍՊԸ   
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տարածքների 

բարեկարգում 

գույքի ընթացիկ 

վերանորոգման 

աշխատանքներֈ 

Գեղարվեստական 

ձևավորման 

նպատակով 

կտեղադրվեն 500 

լուսատուներ և 

կիրականացվեն 

450գծմ 

լուսավորության 

ցանցի ընթացիկ 

վերանորոգման 

աշխատանքներ: 

ԵՔ- ԲՄԱՇՁԲ – 19/28 – 2 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր:  

Իրականացվել է 5 բակերի բարեկարգման աշխատանքներ՝ 

Բագրատունյաց 34, 36, 38, Արշակունյաց 56, Մայիսի 9-ի փողոց 11 և 

11Ա , Մայիսի 9-ի փողոց N15 և Մանանդյան 3, 3Ա, Շիրակի 1-ին նրբ 3. 

4. 5. 6,  Շիրակի 16և 18 շենքերի բակերում: 

23.05.2019 – 

30.09.2019 

 «ՇԻՆՊԼԱՏՖՈՐՄ» 

ՍՊԸ  

23.05.2019 – 

30.09.2019  

 

1.4 Արտաքին 

լուսավորությա

ն ցանցի 

վերանորոգում 

ԵՔ- ԲՄԱՇՁԲ – 19/33 – 6 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: Իրականացվել են թվով 6 շենքերում գեղարվեստական 

լուսավորության կառուցման  ախատանքներ, տեղադրվել են 500 

լուսատուներ, իրականացվել է 450գծմ լուսավորության ցանցի ընթացիկ 

վերանորոգման աշխատանքներ: 

«Էնքաղշին» ՍՊԸ »  

13.05.2019 – 

30.07.2019 

 

1.5 Հենապատերի 

վերանորոգում 

Երևանի քաղաքապետարանի կողմից իրականացվել են 100քմ 

հենապատի վերանորոգում; 

 Աշխատանք

ները 

իրականացվ

ել են 

Երևանի 

քաղաքապե

տարանի 

աշխատանք

ային 

ծրագրերով: 

2 Կանաչ տարածքների ընդլայնում, պահպանում և ոռոգում 

2.1 Կանաչ 

տարածքների  

պահպանում և 

խնամք 

Վարչական շրջանի 

մի շարք 

հասցեներում 

կշարունակվեն 

կանաչ 

տարածքների 

ընդլայնման 

աշխատանքները, 

կստեղծվեն 1000քմ 

սիզամարգեր, 

ոռոգման ցանցը 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/2-3 

Կատարվել են այգիների, պուրակների և սիզամարգերի  տերևներից և 

աղբից  մաքրման,  ծառերի   կոճղաշիվերի  կտրման, բնաբաժակների 

փխրեցման աշխատանքներ: 

Ֆրունզե փողոցում կատարվել է սիզամարգերից հիմք բնահողի 

հանում/ 240քմ/ և տեղափոխում: 

Շենգավիթ վարչական շրջանում շարունակաբար կատարվում է կանաչ 

տարածքների խոտհնձի, ոռոգման և մաքրման աշխատանքներ: Նոր 

կանաչ տարածք է ստեղծվել Եղբայրության փողոցում՝ 40քմ: 

Ստեղծվել է 3300քմ նոր սիզամարգեր հետևյալ: 

«Շենգավիթ-

Կանաչապատում» 

ՓԲԸ  

19.02.2019-

25.12.2019 

 

2.2 Ծաղկային Ստեղծվել և խնամվում է 4184 քմ ծաղկային տարածքներ թվով 20  
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տարածքների 

ստեղծում և 

խնամք 

կընդլայնվի 100 

գծմ-ով: 

հասցեներում 

2.3 Ծառատունկ Մարտի 23-ի համապետական շաբաթօրյակ-ծառատունկի ընթացքում, 

ըստ  նախատեսված ծրագրի, տնկվել է 470 ծառ  թվով 23 հասցեներում: 

Համատիրությունների կողմից  տնկվել է  77 հատ կաղնի տեսակի ծառ: 

Ծաղկող թփեր՝  200հատ: 

Ապրիլի 20-ի համաքաղաքային ծառատունկի ընթացքում, ըստ  

նախատեսված ծրագրի, տնկվել է 895 ծառ  թվով 11  հասցեներում՝ 

Համատիրությունների կողմից տնկվել է 180 հացենի, 20 թխկի, 

ընդամենը-895: 

Աշնանային համաքաղաքային ծառատունկի ընթացքում, ըստ  

նախատեսված ծրագրի, տնկվել է 1057 ծառ  թվով  17 հասցեներում: 

Դպրոց-մանկապարտեզների կողմից տնկվել է 160 հացենի, 

համատիրությունների կողմից՝  10 սոսի, 147 հացենի, 20 թղկի: 

 

 

2.4 Հուշարձանների 

պահպանում 

Մաքրվել են «Զոհվածների» հուշարձանը, Էրեբունի օդանավակայանին 

կից «Զոհված օդաչուների» հուշարձանի  շրջակայքը, Երևանյան լճին 

հարող տարածքը, Շիրակի փողոցի հ.14 շենքին փակցված Մովսես 

Գորգիսյանի հուշաքարի հարակից տարածքը և Եղ. Թադևոսյանի 

կիսանդրու հարակից տարածքում: 

 

2.5 Չոր ծառերի 

հատում և 

երիտասարդաց

ում, ծառերի 

խոր էտ 

Ծառերի էտման և ձևավորման աշխատանքներ են կատարվել թվով 43 

հասցեներում, ընդամենը՝ 270 ծառ: Իրականացվել է ծառերի հատում/58 

ծառ/ թվով 24  հասցեներում  

Իրականացվել է ծառերի հատում/ 32 ծառ/: 

 

2.6 Ոռոգման 

ցանցի 

վերանորոգում 

Կոմիտասի անվան այգում, Գ.Նժդեհի փողոցում կատարվել են 

ոռոգման ջրագծերի վնասված հատվածների զոդավորման 

աշխատանքներ՝ Կոմիտասի անվ. այգի, «Շողակաթ » հ/ը հարող 

պուրակ, Գ. Նժդեհի հրապարակ, Մ. Գորգիսյանի անվ. պուրակ, Ա. 

Կարապետյանի անվ. պուրակ, Կարմիր բլուր հնավայրին հարող 

պուրակ, Արշակունյաց պող. Շիրակ փող. Խաչմերուկ, Արտաշատի խճ., 

Արշակունյաց պող. Բագրատունյաց, Գ. Նժդեհ, Եղ. Թադևոսյան, 

Եղբայրության, Հ. Հովսեփյան, Չեխով, Արտաշիսյան, Մանանդյան, 

Շևչենկո, Ֆրունզե, Շիրակ փողոցներում, «Ալաշկերտ» մ/դ հարող լանջ: 

Նախատեսվ

ած 100գմ 

ոռոգման  

ցանցի 

ընդլայնում 

չի 

իրականացվ

ել,  քանի  որ 

Երևանի 
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քաղաքապե

տարանի 

կողմից 

ջրագիծ չի 

անկացվել: 

3 Բնակարանային ֆոնդի շահագործում, սպասարկում և նորոգում 

3.1 Հարթ 

տանիքների 

նորոգում 

/իզոգամ/ 

Կիրականացվեն 

4500քմ հարթ և 

4000քմ թեք 

տանիքների, 1500գմ 

անձրևատար 

խողովակների և 

ջրհորդանների 

վերանորոգման 

աշխատանքներֈ 

Շենքերի 

շքամուտքերում 

կտեղադրվի 365քմ 

(95 հատ) դուռ, 

425քմ պատուհան և 

կվերանորոգվի 

թվով 80 մուտք: 

Կիրականացվի 

բազմաբնակարան 

շենքերի թվով 8 

վթարային 

շքապատշգամբներ

ի վերանորոգում, 10 

վերելակներում 

կիրկանացվեն 

հիմնանորոգման 

աշխատանքներ: 

 

ԲՄԱՇՁԲ-19/33-6 

 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր:  

Կատարվել է 2900քմ մակերեսով հարթ տանիքների վերանորոգման 

աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝ Շարուրի փող. 28, 28/1, Եղ. 

Թադևոսյան 12, 12/3, Չեխովի 27,  48 Ս. Տարոնցու 7/2, 1/1, Շարուրի փող. 

24/2, Թադևոսյան 8, Արտաշիսյան 50, 50/1, 63/1, Շիրակի 58/1, 

Բագրատունյաց 49, 22, Վ. Շենգավիթ 2-րդ փողոց 20/3, Բարեգործական 

ճաշարան: 

«Կարպ-Գազ-Ռադ» 

ՍՊԸ 

27.05.2019թ. 

30.09.2019թ. 

 

Երևանի 

2019թ. 

բյուջեով 

հաստատվել 

է 2400քմ 

մակերեսով  

հարթ 

տանիքի  

վերանորոգմ

ան 

աշխատանք

ներ 

3.2 Թեք 

տանիքների 

նորոգում 

/ազբոհերձաքա

ր/ 

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ -19/84 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր:    

Թեք տանիքների վերանորոգման համար ձեռք են բերվել թիթեղ և 

ծալքաթիթեղ և վերանորոգվել է 4800 քմ մակերեսով տանիք: 

«Սեմուր ընդ Կո» 

ՍՊԸ 

 20․06․2019- 

20․07․2019թ․ 

 

 

3.3 Վերելակների 

հիմնանորոգում 

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ -19/5 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր:    

Իրականացվել են թվով 9 վերելակների հիմնանորոգման 

աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝ Ն.Շենգավիթ 11փող. 37շ., 

.Նժդեհի փող. 27/1շ. 2-րդ մուտք,Գ.Նժդեհի փող. 56ա ß.,  

Արշակունյաց 50/1 1-ին մուտք, Արշակունյաց 50/1 2-րդ մուտք, Ֆրունզե 

10/1 2-րդ մուտք,Շարուրի 24 2-րդ մուտք,Գ.Նժդեհի փող. 27/1շ. 1-ին 

մուտք, Արարատյան 62/1: 

 «Ույուտ վերելակ» 

ՍՊԸ 

 26․02․2019- 

31․07․2019թ․ 

«ՕՊՏՇԻՆ» ՍՊԸ 

12.06.2019թ. 

01.10.2019թ. 

Արարատյան 

62/2 շ 

վերելակի 

վերանորոգմ

ան 

աշխատանք

ները 

կավարտվեն 

2020թ.: 

 

3.4 Մուտքերի 

վերանորոգում 

ԵՔ- ԲՄԱՇՁԲ – 19/32 - 6  

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

«Էլդոգար» ՍՊԸ 

 24.06.2019–

Թվով 2 

մուտք 
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պայմանագիր: Ըստ պայմանագրի Նախատեսված է իրականացնել 

թվով 78 մուտք: 

Մուտքի վերանորոգման աշխատանքներ են կատարվել հետևյալ 

հասցեներում՝  

Շարուրի 10, 12, 18, 25, 27, 33, Մանանդյան 16, 22, 

Մանթաշյան 4/5, 28ա, Արարատյան 5, 64, Արշակունյաց 44/3, 48/1, 50, 

50/1, 135դ, Արտաշիսյան 45/20, 45/21, 54, 59, 62, 63, 88, Շիրակի 2-րդ օբ, 

3-րդ օբ., 56/1, Աէրացիա 4, Բագրատունյաց 10, 12, 13, 34ա, 36, Սևանի 

130, 128, Ս. Տարոնցի 1/1, Բագրատունյաց 1-ին նրբ. 3, Արտաշիսյան 

44/3, 37, 41, Եղբայրության 10, 13, Ն. Շենգավիթ 11 փողոց 37/3, 39/2, 

Արշակունյաց 51, 53, Գ. Նժդեհի 13, 34/1, 19, Մայիսի 9 13, Չեխովի 48, 52, 

Եղ. Թադևոսյան 13, 17, Ֆրունզե 6/2, Ս.Տարոնցի նրբ. 14,  1, 5, 8 շենքերի 

մուտքերում: 

30.09.2019 վերանորոգվ

ել է 

համատիրու

թյունների 

կողմից: 

3.5 Այլ 

աշխատանքներ 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ– 19/24   

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր:  

 Նախատեսված է իրականացնել 365քմ (95 հատ) մուտքի դռան և  425քմ 

պատուհանի տեղադրման աշխատանքներ տեղադրվել է 174 դուռ և և  

425քմ պատուհան 

Վերանորոգվել է 15 հատ շքերթային պատշգամբ: 

Իրականացվել են 1500գմ անձրևատար խողովակների և ջրհորդանների 

վերանորոգման աշխատանքներ: 

«Ագարակ» ՍՊԸ 

15.05.2019 – 

30.09.2019 

 

«Գրանտշին» ՍՊԸ 

«ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ – 

19/30»  08.05.2019 – 

30.08.2019 

 

4 Կրթություն, մշակույթ և սպորտ 

4.1 Կրթություն 2019թ. 

կրթօջախներում 

կիրականացվի 

մարզական գույքի 

թարմացում և 

արդիականացում: 

Կիրականացվեն 

սանհանգույցների, 

տանիքի, 

կոյուղագծերի, 

ինչպես նաև 

ջրագծերի 

Պարբերաբար կատարվել են  շրջայցեր մանկապարտեզներ, նրանց 

գործունեությունը, նախադպրոցական ոլորտին վերաբերող 

օրենսդրության և նորմատիվ ակտերի պահանջներին համապատաս-

խանեցնելու նպատակով իրականացվել են ուսումնասիրություններ, 

տրվել են հանձնարարականներ: 

Ուսումնասիրություն է իրականացվում մանկապարտեզներում 

սանիտարահիգիենիկ նորմերի պահպանման ուղղությամբ տարվող  

աշխատանքներին: Այցելությունների ժամանակ ստուգվել են 

աշխատողների սանիտարական գրքույկները, բուժկետերի 

հագեցվածությունը դեղորայքով:  

23.03.2019թ.-ին համապետական շաբաթօրյակի շրջանակներում 

վարչական շրջանում գտնվող թվով 29 դպրոցների և 22 
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նորոգման և ներքին 

հարդարման 

աշխատանքներ: 

Տոների և 

հիշատակի օրերին 

նվիրված 

կկազմակերպվեն 

մշակութային և 

կրթական, 

մարզական 

միջոցառումներ: 

Կիրականացվեն 

մանկապարտեզներ

ի մասնակի 

վերանորոգման 

աշխատանքներ: 

Կշարունակվեն 

աշխատանքները 

գրադարանների 

ընթերցասրահները 

ժամանակակից 

պահանջներին 

համապատասխան

եցնելու 

ուղղությամբ 

(ապահովում 

համակարգչային 

տեխնիկայով, 

համացանցով, 

տեսակապի 

միջոցներով, նոր 

գույքով, գրքային 

ֆոնդով)ֈ 

մանկապարտեզների տարածքներում իրականացվել են սանմաքրման 

և բարեկարգման աշխատանքներ: 

13.04.2019թ.-ին համաքաղաքային ծառատունկի շրջանակներում 

վարչական շրջանում գտնվող թվով 29 դպրոցների և 21 

մանկապարտեզների տարածքներում իրականացվել է ծառատունկ և 

սանմաքրման աշխատանքներ: 

Ս/թ մայիսի 30-ին տեղի է ունեցել Շենգավիթ վարչական շրջանում 

գործող մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ների տնօրենների հետ 

աշխատանքային խորհրդակցություն: Աշխատանքային 

կարգապահության և աշխատանքի որակի բարձրացման նպատակով 

տնօրեններին տրվել են համապատասխան հանձնարարականներ և 

ցուցումներ: 

28.08.2019թ. տեղի է ունեցել հերթական աշխատանքային 

խորհրդակցությունը մանկապարտեզների տնօրենների հետ:  

Վարչական շրջանում մանկապարտեզներում հիմք է դրվել «Բաց 

քննարկումների հարթակ ծնողների համար» ծրագրին, որի 

շրջանակներում վարչական շրջանի ղեկավարը և աշխատակազմը 

հանդիպումներ է ունենում մանկապարտեզի սաների ծնողների հետ, 

լսում նրանց հարցադրումները և տալիս խնդիրների լուծման 

հանձնարարականներ: 

Ղեկավարվելով ՀՀ ԱՕ 223-րդ հոդվածի 1-ին կետի, 1-ին ենթակետի 

պահանջներով «Երևանի հ.143 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ տնօրենի հ.73-Ա 

հրամանով մանկապարտեզի դաստիարակ Գայանե Հունանյանի 

նկատմամբ կիրառվել է կարգապահական տույժ՝ աշխատանքային 

պարտականությունները ոչ պատշաճ կատարելու համար: 

4.2 Մշակույթ ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-19/4-1 

ԵՔ/ԳՀԾՁԲ 19/52-2 

ԵՔ/ԳՀԾՁԲ 19/52-2 

ԵՔ/ԳՀԾՁԲ 19/52-2 

ԵՔ/ԳՀԾՁԲ 19/52-2 

ԵՔ/ԳՀԾՁԲ 19/193 

Հ.32 գրադարանում տեղի է  ունեցել  Հին նոր տարվան նվիրված 

մանկական ներկայացում: 

«ՀՀ ՊՆ մարշալ Արմենակ Խանփերյանցի անվան ռազմական 

ավիացիոն համալսարան»-ում տեղի ունեցավ տոնական միջոցառում 

«Էլիտա Էս Վե» 

ՍՊԸ, 24.12.2018թ. 

«Մալետա» ՍՊԸ 

16.04.2019թ.-

25.12.2019թ. 

«Մալետա» ՍՊԸ 

Օգոստոս ամսին 

«Մալետա» ՍՊԸ 

Սեպտեմբեր ամսին 

Մարինե 
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նվիրված Հայոց բանակի օրվան: 

Ա. Տիգրանյանի անվան երաժշտական դպրոցում  հյուրընկալվել են 

Խարբերդի մանկատան և «Էմմանուել» հ/կ երեխաները: Նոր տարվա 

առթիվ Պատանեկության ստեղծագործական կենտրոնի պատանի 

դերասանները տոնական անակնկալ են մատուցել շրջանում գործող 

«Փրկություն» հ/կ «Մտավոր խնդիրներ ունեցող դեռահասների և 

երիտասարդների ցերեկային խնամքի և զբաղվածության կենտրոնի» 

սաներին:  

Սուրբ Գևորգ եկեղեցում տեղի է ունեցել Տյարնընդառաջի տոնին 

նվիրված համերգային ծրագիր: 

Ստ. Ջրբաշյանի անվան երաժշտական դպրոցում տեղի է ունեցել 

կանանց միամսյակին նվիրված համերգային ծրագիր: 

Հ.17 գրադարանում տեղի ունեցավ պոեզիայի միջազգային օրվան 

նվիրված միջոցառում: 

Պատանեկության ստեղծագործական կենտրոնի նախաձեռնությամբ` 

Արցախի հետ համագործակցության շրջանակներում, կազմակերպվել է 

Քարվաճառի 20 երեխաների այցելություն վարպետաց դասերի, կինոյի 

տուն և պատմության թանգարան:   

Գ.Նժդեհի անվան հրապարակում կազմակերպվել է մոմավառություն` 

նվիրված 2016թ. ապրիլյան պատերազմի հերոսների հիշատակին: 

Սուրբ Զատիկը նշվել է ընդունված կարգի համաձայն: 

Այցելություն է կատարվել Եռաբլուր պանթեոն և հարգանքի տուրք 

մատուցվել զոհված ազատամարտիկների հիշատակին:  

Ներքին Չարբախ թաղամասում՝ Հայրենական պատերազմի հերոսների 

հիշատակին նվիրված հուշարձանի մոտ, տեղի է ունեցել միջոցառում` 

նվիրված Հաղթանակի օրվան: 

Գ. Նժդեհի անվան հրապարակում կազմակերպվել է Հանրապետության 

օրվան նվիրված տոնական համերգ: 

Գ. Նժդեհի անվան հրապարակում տեղի է ունեցել Երեխաների 

պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված տոնական ուրախ 

միջոցառում: 

 «Երևանյան ամառ 2019» ծրագրի շրջանակում Մանկական 

երկաթուղում Շենգավիթի 21 մանկապարտեզների ավարտական 

խմբերի սաների համար կազմակերպվել էր հետաքրքիր մանկական 

միջոցառում: 

Կույումջյան ԱՁ 

Ավարտը՝ 

25.12.2019թ. 

«Արմեն Ցլիկյան» 

ՍՊԸ 

Դեկտեմբեր 
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Մանթաշյան փողոցի հ. 51 շենքի բակում կառուցվել է քառօրյա 

պատերազմի հերոսներին նվիրված հուշակոթող:  

Շրջանի  այգիներում, պուրակներում, բակերում և մարդաշատ 

վայրերում տեղի ունեցավ վարդավառի տոնին նվիրված 

միջոցառումներ: 

Սբ. Գևորգ և Սբ. Խաչ եկեղեցիներում վաղ առավոտյան նշվել է Սբ. 

Աստվածածնի Վերափոխման տոնը: 

Կարևորելով բակային խաղերի դերը յուրաքանչյուր երեխայի կյանքում, 

Գ. Նժդեհի հ․ 24 շենքի բակում Շենգավիթ վարչական շրջանի 

ղեկավարի աջակցությամբ կազմակերպվեց «Հրաժեշտ ամռանը» 

խորագրով միջոցառում: 

Գ.Նժդեհի անվան հրապարակում կազմակերպվել էր ՀՀ անկախության 

28 ամյակին նվիրված տոնական միջոցառում:  

Եղբայրության h. 16 շենքը նշեց 80 ամյակը, ինչի կապակցությամբ էլ 

շենքի բնակիչների նախաձեռնությամբ կազմակերպվել էր տոնական 

ցերեկույթ:  

Հ.32 գրադարանում հյուրընկալվել էր ՀՀ Նախագահ Արմեն Սարգսյանի 

տիկին Նունե Սարգսյանըֈ Հանդիպման առիթը Նունե Սարգսյանի 

հեղինակած «Սադափ» հեքիաթի հիման վրա գրադարանում 

բեմադրված ներկայացումն էրֈ Նունե Սարգսյանը հ.32 գրադարանին 

նվիրեց իր հեղինակած նոր գրքերիցֈ 

ՌԴ Չեբոքսարի քաղաքից Հայաստան ժամանած մի խումբ ուսանողներ 

Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավար Ռազմիկ Մկրտչյանի 

նախաձեռնությամբ հյուրընկալվել էին Շենգավիթ վարչական 

շրջանում, այցելել «Մեգերյան կարպետ»՝ ծանոթանալու հայկական 

գորգագործության անցյալ և ներկա մշակույթին: 

 «Էրեբունի-Երևան 2801» ամյակի տոնական միջոցառումներ 

կազմակերպվեցին Մ.Գորգիսյանի անվան զբոսայգում, Ա. 

Կարապետյանի անվան պուրակում, «Կարմիր բլուր» հնավայրին 

հարակից այգում, 

Ֆրունզե փողոցի հ.18 հասցեում, Մայիսի 9 փողոցի հ.51 հասցեում, Նոր 

Խարբերդ, Նորագավիթ և Ն. Չարբախ թաղամասերում, ինչպես նաև Գ. 

Նժդեհի անվան հրապարակում:  

Ա. Տիգրանյանի անվան երաժշտական դպրոցում «Երգս հանձնում եմ 

քեզ» խորագրով համերգային ծրագրին, որը նվիրված էր Կոմիտասի 150 
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ամյակին: 

Վրաստանի Հանրապետության Թելավի քաղաքում տեղի ունեցավ «Հին 

քաղաքի նկարները» խորագրով միջազգային մրցույթ-փառատոն, որին 

մասնակցություն ունեցան նաև Ա. Տիգրանյանի անվան երաժշտական 

դպրոցի սաները:  

Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի, «Լույսի 

աստղ» և «Ալեքս» հասարակական կազմակերպությունների հետ 

համագործակցության շրջանակներում հաշմանդամների միջազգային 

օրվա կապակցությամբ կազմակերպվել է համերգային ծրագիր: 

Հ.16 գրադարանի և «Հայոց օջախ» կրթամշակութային ՀԿ-ի հիմնադիր 

նախագահ Գայանե Առաքելյանի նախաձեռնությամբ Ա.Տիգրանյանի 

անվան երաժշտական դպրոցում կազմակերպվել էր հոբելյանական 

երեկո՝ նվիրված հայ կոմպոզիտոր, բանաստեղծ, ՀՀ ժողովրդական 

արտիստ Սասուն Պասկևիչյանի 80 ամյակինֈ  

Գ.Նժդեհի անվան հրապարակում կազմակերպվել էր Ամանորին 

նվիրված համերգային ծրագիր, որի ընթացքում ելույթ են ունեցել 

սիրված ու ճանաչված երգիչ-երգչուհիներ: Ներկաներին շնորհավորել 

ու ամանորյա մաղթանքներ են հղել Ձմեռ պապն ու Ձյունանուշը և 

ներկա բոլոր երեխաներն ստացել են ամանորյա նվերներ: 

4.3 Սպորտ ԵՔ/ԳՀԾՁԲ 19/79-1 

ԵՔ/ԳՀԾՁԲ 19/79-1 

ԵՔ/ԳՀԾՁԲ 19/79-1 

ԵՔ/ԳՀԾՁԲ 19/79-1 

ԵՔ/ԳՀԾՁԲ 19/79-1 

Ուսումնասիրվել են վարչական շրջանի թվով չորս մարզադպրոցների 

աշխատանքները: Ուսումնասիրության արդյունքում խախտումներ չեն 

արձանագրվել: 

Բազմաֆունկցիոնալ բակերում սպորտային կյանքն աշխուժացնելու և 

բազմաֆունկցիոնալ դաշտերն արդյունավետ օգտագործելու, 

քաղաքացիներին դեպի սպորտը ուղղորդելու և առողջ ապրելակերպ 

քարոզելու նպատակով տարբեր տարիքի անձիք ընդգրկվել են 

ֆիզիկական մարզական տարբեր խմբերում: 

Հայաստան ԿՄԸ-ում տեղի է ունեցել վաստակավոր մարզիչ Հարություն 

Հակոբյանի և Գեղամ Վարդանյանի հիշատակին նվիրված սեղանի 

թենիսի հուշամրցաշար և սեղանի թենիսի մեծահասակների 

«Գրին վեյ թրեվլ» 

ՍՊԸ 

15.05.19թ.-30.06.19թ. 

«Գրին վեյ թրեվլ» 

ՍՊԸ 

15.05.19թ.-31.05.19թ. 

«Գրին վեյ թրեվլ» 

ՍՊԸ 

15.05.19թ.-30.06.19թ. 

«Գրին վեյ թրեվլ» 

ՍՊԸ 

15.05.19թ.-30.09.19թ. 

«Գրին վեյ թրեվլ» 

ՍՊԸ 

15.05.19թ.-30.09.19թ. 
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Հայաստանի Հանրապետության առաջնություն: 

«Երևանի Շենգավիթի համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան 

մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ում տեղի  է ունեցել «Հայաստանի 

ժամանակակից հնգամարտի ազգային ֆեդերացիայի» կողմից 

կազմակերպված «Վազք-լազերային հրաձգություն» մարզաձևի 

համայնքային փուլը, որին մասնակցում էին վարչական շրջանում 

գործող դպրոցների թիմերը:  

 «Սպարտակ» ԿՄԸ-ում տեղի է ունեցել ՀՀ Ազգային ժողովի գավաթի 

խաղարկության 1-ից 6-րդ դասարանների աշակերտների 

մրցապայքարի 2-րդ` Երևան քաղաքի առաջնությունը:  

«Երևանի Շենգավիթի համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան 

մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի հանդբոլի մինչև 15 և մինչև 13 տարեկանների 

պատանիների թիմերը մասնակցել են ՀՀ հանդբոլի 2004-2005 և 2006-

2007թթ. ծնված պատանիների առաջնություններին: 

«Սպարտակ» ԿՄԸ-ում տեղի է ունեցել ՀՀ սպորտի և 

երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից 

կազմակերպված «Լավագույն մարզական նախադպրոցական 

հաստատություն» մրցույթի 3-րդ՝ քաղաքային փուլը:  

Ս/թ հունիսի 6-10-ը Վրաստանի Հանրապետության Բաթումի 

քաղաքում տեղի է ունեցել սպորտային ակրոբատիկայի Թ.Բոլկվաձեի 

անվան միջազգային բաց առաջնություն, որին մասնակցում էին 

Երևանի «Շենգավիթի ակրոբատիկայի և գեղարվեստական 

մարմնամարզության մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի 

մարզիկները: 

Ս/թ հունիսի 21-23-ը քաղաք Գյումրիում տեղի է ունեցել 

ակրոբատիկայի ՀՀ պատանիների առաջնությունը, որին մասնակցել են 

«Շենգավիթի ակրոբատիկայի և գեղարվեստական մարմնամարզության 

մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մարզիկները: 

Ս/թ հուլիսի 5-25-ը տեղի ունեցավ Երևանի քաղաքապետի փոխանցիկ 

գավաթի «Առողջ սերունդ՝ պաշտպանված հայրենիք» 2019թ. 

համաքաղաքային բակային փառատոնը, մասնավորապես. 

Վարչական շրջանի բակային թիմերը, կայացած թվով 7 մարզաձևերից 

4-ում զբաղեցրեցին 1-ին, մեկում 3-րդ հորիզոնականները և ընդհանուր 

հաշվարկով զբաղեցրեցին առաջին հորիզոնականը, իսկ Շենգավիթ 

վարչական շրջանը արժանանացավ տարվա լավագույն մարզական 
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վարչական շրջան կոչմանը: 

 «Սպարտակ» ԿՄԸ-ում Շենգավիթ վարչական շրջանի մարզական 

ընտանիքները մասնակցեցին Հայաստանի Հանրապետության 

Նախագահի մրցանակի համար անցկացվող «Լավագույն մարզական 

ընտանիք» մրցույթի Երևան քաղաքի փուլին:  

Հայաստանի Հանրապետության նետաձգության ազգային 

ֆեդերացիայի և «Շենգավիթի նետաձգության մարզակումբ»-ի 

համատեղ ջանքերով տեղի ունեցավ «Դիպուկ նետաձիգ» հրաձգության 

մրցաշարը:  

Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կրթության, 

մշակույթի և սպորտի բաժնում ամփոփվեցին «Նախազորակոչային և 

զորակոչային տարիքի երիտասարդության հանրապետական 

ռազմամարզական խաղերի» ծրագրով 2-րդ տարածաշրջանային փուլի 

արդյունքները: «Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 

գավաթի խաղարկության» եզրափակիչ՝ հանրապետական փուլը տեղի 

ունեցավ ս/թ հոկտեմբերի 31-ից նոյեմբերի 1-ը «Սպարտակ» ԿՄԸ և 

«Արամ Մանուկյանի անվան մարզառազմական մասնագիտացված 

դպրոց» ՊՈԱԿ-ներում: Հանրապետական եզրափակիչ փուլում, 6-րդ 

դասարանցիների մրցապայքարում, Շենգավիթ վարչական շրջանը 

ներկայացված էր հ.31 հիմնական դպրոցի թիմով:  

«Երևանի սեղանի թենիսի և թենիսի մանկապատանեկան 

մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի սաները ս/թ նոյեմբերի 22-ից 24-ը Կիպրոսի 

Նիկոսիա քաղաքում մասնակցեցին պատանիների և կադետների 

սեղանի թենիսի միջազգային մրցաշարին: 

5 Սոցիալական ապահովություն 

5.1 Աջակցության 

ծրագրեր 

Դրամական 

աջակցություն 

կտրամադրվի 

կարիքավոր 

ընտանիքներին, 

հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց, 

Հայրենական Մեծ 

պատերազմի 

մասնակից 

ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-19/3 

Հարազատ չունեցող անձանց և սոցիալապես անապահով 

ընտանիքների համար հուղարկավորության կազմակերպման 

ծառայությունների տրամադրում՝ 33 շահառու:  

Սոցիալական տարբեր խնդիրներ ունեցող     ընտանիքներին 

տրամադրվել է  հետևյալ աջակցությունները՝սնունդ՝4121, հագուստ՝ 58, 

անվասայլակ՝1, տակդիր`12, մուրացկանությամբ զբաղվող`5, 

քացրավենիք` 5055, մանկական մոտոցիկլետ`1, էլեկտրահաղորդման 

լար`1 ընտանիքի, անօթևանների կացարանում տեղավորվել են 23 

անօթևան: 

«Բնակչության 

հատուկ 

սպասարկում» ՓԲԸ 

11.02.2019թ.-25.1 

2.2019թ 
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վետերաններին և 

այլ սոցիալապես 

անապահով 

անձանց: 

Կշարունակվեն 

վարչական 

շրջանում բնակվող 

սիրիահայ 

ընտանիքներին, 

ազատամարտի 

մասնակից 

վետերաններին, 

արցախյան 

ազատամարտում 

զոհվածների 

ընտանիքներին,  

ինչպես նաև 

տարեցներին 

աջակցության 

ծրագրերը: 

«Առաքելություն 

Հայաստան» ՀԿ-ի 

հետ 

համագործակցությ

ան շրջանակներում 

մի շարք 

սոցիալապես 

անապահով 

ընտանիքներ, 

միայնակ 

տարեցներ 

հնարավորություն 

կստանան օգտվելու 

բարեգործական 

ճաշարանից: 

Երևանի քաղաքապետարան  միջնորդություն է ներկայացվել 121 

բնակչի՝ պետ. պատվերի շրջանակներում հիվանդանոցային բժշկական 

օգնություն ցուցաբերելու նպատակով: 

Վարչական շրջանի ղեկավարի մոտ բնակիչների ընդունելությանը 

հաշվետու եռամսյակի ընթացքում մասնակցել են սոցիալական 

ոլորտին վերաբերվող խնդրանքներով 390 բնակիչ:  

 Սոցիալական աջակցության նպատակով հաշվետու      

ժամանակաշրջանում կազմակերպվել են շուրջ 275 տունայցեր: 

Կազմակերպվել է Ամանորյա ուրախ միջոցառում «Մետրո» 

թատրոնում, որին մասնակցել են վարչական շրջանում բնակվող 

սիրիահայ ընտանիքների երեխաները, «Էմմանուել», «Ալեքս» և 

«Փրկություն» հասարակական կազմակերպություններում հաշվառված 

երեխաները: 

Տեառնընդառաջի տոնի առիթով Նոր Խարբերդ թաղամասի 

երեխաների, «Ալեքս» Հկ- հետ համատեղ կազմակերպել է 

տոնակատարություն, որի ընթացքում նրանց բաժանվել է նվերներ և 

քաղցրավենիք: Ս.Զատիկի տոնակատարության կապակցությամբ թվով 

1250 ընտանիքի տրամադրվել է սննդամթերքի փաթեթ /ԱԳՀ-ում 

հաշվառված միայնակ անժառանգների, Հայրենական մեծ պատերազմի 

մարտական գործողությունների մասնակից վետերանների, Արցախյան 

պատերազմի մասնակից հաշմանդամություն ունեցող 

ազատամարտիկների, Արցախյան պատերազմում զոհված 

ազատամարտիկների ընտանիքների և այլն/ : 

Երկրապահի օրվա, ինչպես նաև Մեծ Հայրենականում տարած 

հաղթանակի տոների կապակցությամբ վարչական շրջանում բնակվող 

Հայրենական Մեծ պատերազմի մարտական գործողություններին 

մասնակից վետերանները, Արցախյան պատերազմի 

ազատամարտիկները՝ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի 

ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ, այցելել են Հաղթանակի զբոսայգի, 

ծաղիկներ են դրվել Անհայտ զինվորի հուշարձանին` հարգանքի տուրք 

մատուցելով Հայրենական Մեծ և Արցախյան պատերազմներում 

զոհվածների հիշատակին:                     Տոնական միջոցառումը 

շարունակվել է Հայրենական Մեծ պատերազմի մասնակից 

վետերանների հյուրասիրությամբ: 

 Վարչական                        շրջանների զինծառայող ունեցող 150  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Գրին Վեյ Թրեյվլ 

ՍՊԸ                                     

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/50-3        

04.04.2019թ. 
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«Հայաստանի 

հաշմանդամների 

«Փյունիկ միություն» 

ՀԿ-ի հետ 

համագործակցությ

ան արդյունքում 

կշարունակվի 

հաշմանդամ 

երիտասարդների 

զբաղվածության, 

վերջիններիս 

մասնագիտական 

ուսուցման 

ապահովումը: 

Կկազմակերպվի 

սոցիալապես 

անապահով 

ընտանիքների 

դպրոցահասակ 

երեխաների 

ամառային 

հանգիստը 

ճամբարներում, 

երեխաներին 

կտրամադրեն 

դպրոցական 

պայուսակներ և 

գրենական 

պիտույքներ: 

Վարչական 

շրջանում գործող 

պոլիկլինիկաների 

հետ 

համագործակցությ

ամբ սոցիալապես 

ծնողներին հնարավորություն է ընձեռնվել այցելելու ՀՀ սահմանամերձ  

գոտիների և ԱՀ զորամասերում ծառայող իրենց որդիներին:  

<<Լույսի աստղ>> և <<Ալեքս>> ՀԿ-ների հետ համագործակցության 

շրջանակներում հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և ծնողների 

համար կազմակերպված 2-օրյա էքսկուրսիա  /Սյունիք՝ Խնձորեսկ, ԱՀ՝ 

Շուշի, Ստեփանակերտ և Գանձասար/, նվերների տրամադրում: 

185 դպրոցահասակ երեխաներ ամառային հանգիստն անցկացնելու 

նպատակով վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի 

ներկայացուցիչների և Երևանի ճանապարհային ոստիկանության 

աշխատակիցների ուղեկցությամբ մեկնել են Հանքավանի «Հեքիաթային 

կիրճ» և Ծաղկաձորի «ԼԱՎԱ Աղբյուր» ճամբարներ:  Տարեցների 

միջազգային օրվան նվիրված վարչական շրջանում գործող 

«Առաքելություն Հայաստան» հ/կ բարեգործական ճաշարանի 

շահառուների համար կազմակերպվել էր տոնական միջոցառում և 

հյուրասիրություն: Օրվա առիթով նրանց շնորհավորելու էին եկել Թիվ 

5 մշակույթի կենտրոնի սաները: Ուրախ ու գեղեցիկ կատարումները 

ոգևորեցին տարեցներին, ովքեր միանալով նրանց` պարեցին 

երիտասարդ օրերի խանդավառությամբ: 

Հաշմանդամների միջազգային օրվան նվիրված միջոցառում Շենգավիթ 

վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի, «Լույսի աստղ» և 

«Ալեքս» հասարակական կազմակերպությունների հետ 

համագործակցության շրջանակներում հաշմանդամների միջազգային 

օրվա կապակցությամբ` 50 երեխաների համար կազմակերպվել է 

միջոցառում վարչական շրջանի Նոր Խարբերդ թաղամասում՝ 

նպատակ ունենալով ևս մեկ անգամ ուշադրություն հրավիրել 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց, մասնավորապես՝ 

անչափահասների խնդիրների վրա:  

Կազմակերպվել է Ամանորյա ուրախ միջոցառում Գ.Նժդեհի 

հրապարակում, որի ընթացքում երեխաներին տրամադրվել է 

քաղցրավենիքների նվեր փաթեթներ: 

5.2 Համագործակցո

ւթյուն 

Համագործակցությունը շարունակվում է «Հույսի կաթիլ» ԲՀ, «Առդա» 

ԲՀԿ, «Դիակոնիա» ԲՀ, «Կամրջակ» ԲՀԿ, «Շենգավիթ» 

համատիրությունների միություն» ՀԿ, «Առաքելություն Հայաստան» ՀԿ, 

«Փրկություն» ՀԿ, «Էմմանուել» հատուկ կարիքներով երեխաների ՀԿ, 

«Կանանց աջակցման  կենտրոն» ՀԿ, «ՀՀ Խուլերի միավորում» ՀԿ, 
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անապահով 

(կարիքավոր) 

ընտանիքների 

համար 

կիրականացվի 

անվճար բժշկական 

խորհրդատվություն

, բուժզննում և 

դժվարամատչելի 

հետազոտություննե

ր, կտրամադրվեն 

միջնորդագրեր՝ 

պետպատվերի 

շրջանակներում 

բուժօգնություն 

ստանալու 

նպատակով: 

Ամանորի և Սուրբ 

Ծննդյան տոների 

կապակցությամբ 

կտրամադրվեն 

նվեր-փաթեթներ  

սոցիալապես 

անապահով 

ընտանիքներին, 

Հայրենական Մեծ 

պատերազմի 

մարտական 

գործողությունների

ն մասնակից 

վետերաններին, 

արցախյան 

պատերազմի 

մասնակից 

ազատամարտիկնե

«Պարգևիր ժպիտ» ՀԿ, «Հանս Քրիստիան Կոֆոեդ» , «Նյու Լայֆ» և «ՍՕՍ 

մանկական գյուղեր» հայկական բարեգործական հիմնադրամների, 

«Հայաստանի հաշմանդամների «Փյունիկ» միություն» ՀԿ, «Սատար» 

հաշմանդամների  ՀԿ, «Ալեքս» ՀԿ, «Ազատամարտի վետերանների 

միություն» ՀԿ,  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարության տնային պայմաններում միայնակ տարեցների և 

հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կենտրոնի,  Արթուր 

Հակոբյան ԱՁ, «Փեն Բոքս» և «Էդկա» ՍՊ ընկերությունների, նաև այլ 

անհատ բարերարների հետ:    Համագործակցության արդյունքում ձեռք 

է բերվում սննդամթերք և նյութական այլ ապրանքներ սոցիալական 

աջակցության ծրագրերը իրականացնելու համար, ինչպես նաև 

սոցիալական աջակցությունների իրականացման ժամանակ 

ապահովվում է առավել հասցեականություն,  հաշմանդամ 

երիտասարդների զբաղվածություն՝ նրանց  մասնագիտական 

ուսուցմանը աջակցելու նպատակով: 

Բաժինը համագործակցում է ՍԱՏԲ-ի հետ: Վարչական  շրջանի 

տարածքում բնակվող ընտանիքների սոցիալական վիճակն 

ուսումնասիրելու, կարիքավորության աստիճանը գնահատելու 

նպատակով իրականացվում են միասնական տունայցեր: Վարչական 

շրջանի կողմից ուղղորդվել են հաշվառվելու 34 ընտանիք: 

 Շենգավիթի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի հետ 

համագործակցության արդյունքում աշխատանք փնտրող, ինչպես նաև  

գործազուրկ քաղաքացիներին տրամադրելով խորհրդատվական 

ծառայություն, վերջիններս ուղղորդվում են կենտրոն՝ հաշվառվելու  

նպատակով: Հաշվետու ժամանակահատվածում վարչական շրջանի 

կողմից  ուղղորդվել են 45 բնակիչ: 

Բաժինը սերտ համագործակցում է վարչական շրջանի տարածքում 

Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության առողջապահական 

հիմնարկների ու կազմակերպությունների հետ, ապահովում է նրանց 

գործունեությունը: 
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րին և զոհված 

ազատամարտիկնե

րի ընտանիքներին: 

Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջան 

Հ/հ Ծրագրի, 

միջոցառումներ

ի և 

աշխատանքներ

ի  անվանումը 

Նախատեսված 

աշխատանքների 

նկարագիր 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց Իրականացնող 

կազմակերպություն

, կատարման 

ժամկետ 

Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 

1 Տարածքային բարեկարգման աշխատանքներ 

1.1 Փողոցների 

ասֆալտ-

բետոնե 

ծածկերի 

ընթացիկ 

վերանորոգում 

Նախատեսվում է 

փողոցների, 

մայթերի և 

միջբակային 

տարածքների 

մասնակի և 

կապիտալ 

վերանորոգում, 

ասֆալտապատում: 

Նախատեսվում է 

բարեկարգել 4 

բակային տարածք, 

տեղադրել 

նստարաններ: 

Նախատեսվում է 

վերանորոգել թվով 

5 մանկապարտեզ: 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/21-11 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

Ասֆալտապատման աշխատանքներն իրականացվել են 7487,7քմ 

մակերեսով հետևյալ հասցեներում` Յ.Ռայնիսի հ.9շ դեպի հ.հ.7, 90, 88, 

5 շենքեր տանող միջբակային ճանապարհ– 560քմ, Գոգոլի հ.86շ բակ – 

35քմ, Գոգոլի հ.85շ բակ – 270քմ, Գոգոլի փողոցից դեպի Ռուբինյանց 

հ.հ.24, 26, 28շենքեր տանող ճանապարհ – 640քմ, Ռուբինյանց փ․ հ.22շ 

բակ – 135քմ, Յ.Ռայնիսի հ.17շ բակ – 439քմ, Պ.Սևակի հ.11 մարզադպրոց 

– 283քմ, Ռուբինյանց փողոցից հ.20շ բակ–12քմ, Գոգոլի հ.հ.86,88շենքերի 

հատող տարածք – 49քմ, Յ.Ռայնիսի հ.105շ բակ – 578քմ, Յ.Լեփսիուսի 

հ.25շ -24քմ, Յ.Ռայնիսի հ.11աշ հարող միջբակային ճանապարհ – 299քմ, 

Ֆանարջյան փողոցից դեպի Յ. Լեփսիուսի հ.հ.2,4,6,8,10 շենքեր տանող 

միջբակային ճանապարհ – 196քմ, Յ.Լեփսիուսի փողոց №14 երթուղու 

վերջնամաս – 42քմ, Յ.Լեփսիուսի հ.12շ բակ – 107քմ, №136 դպրոցից 

դեպի Յ. Լեփսիուսի հ.հ.27,29 շենքեր տանող միջբակային ճանապարհ– 

47քմ, Յ.Լեփսիուսի հ.41շ ետնամաս – 200քմ, Ռուբինյանց փողոցից 

դեպի Ծ. Աղբյուր տանող ճանապարհ – 28քմ, Ռուբինյանց փողոցից 

դեպի Կ. Ուլնեցու փողոց տանող տարանցիկ ճանապարհ– 29քմ, 

Ա․Տիգրանյան հ.38շ իջատեղ – 111քմ, Գոգոլի փող. հ.7շ. բակ – 211քմ, 

Գոգոլի փող.ից դեպի հ.հ.7,5ա շ.շ. տանող միջբակային ճան.-198քմ, 

Գոգոլի փող. 3շ. բակ – 58քմ, Ռուբինյանց փող. հ.2/2շ. բակ – 24քմ, 

«Շինպլյուս»  ՍՊԸ, 

22.05.2019-

10.10.2019թթ. 
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Գոգոլի փող. հ.9շ. – 18քմ, Գոգոլի փող. խրամուղի – 32քմ, Գոգոլի փող. 

87շ. – 98քմ, Յ.Ռայնիսի փող. հ.7շ. բակ – 64քմ 

Ազատության նրբ. հ.հ.5,5ա շ.շ. ետն.-644քմ, Զ.Սարկավագի 72շ. բակ – 

103քմ 

Ռուբինյանց 17/1շ.բակ և միջբակ. ճան.-151քմ, Ռուբինյանց 17/2շ. – 3քմ, 

Ռուբինյանց 19շ. բակ – 34քմ, Ռուբինյանց 19/2շ. բակ – 13քմ, 

Ռուբինյանց 19/1շ. ետն.- 120քմ, Նորաշխարհյան փող. -24,7քմ, 

Ռուբինյանց հ.հ.21/1,23/1շ.շ.-259քմ 

Մ.Մելիքյան 7շ.-268քմ, Մելիքյան հ.հ. 5,6շ.շ.-743քմ, Դ.Անհաղթ 18շ. 

ետն.- 76քմ 

Ռուբինյանց /Զեյթունի կահ. գործ. դիմ/-35քմ, Ազատության պող. նրբ. -

15քմ 

1.2 Բակային 

տարածքների 

բարեկարգում 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/40 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

Բակային տարածքների բարեկարգման աշխատանքներ են 

իրականացվել հետևյալ հասցեներում. 

Գոգոլի փող. հ.9 շենքի հարակից տարածքում: 

Զ.Քանաքեռցու փող. հ.54/6 շենքի հարակաից տարածքում: 

Յան-Ռայնիսի փող. հ.88 շենքի հարակաից տարածքում: 

 

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/7-2 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

Տեղադրվել են թվով 20 նստարաններ հետյալ հասցեներում. 

Հասրաթյան փող. 5/2շ.-1հատ, Կ.Ուլնեցու 3փակ. 2/1շ.-1հատ, 

Կ.Ուլնեցու 3փակ. 2/2շ.-1հատ          Կ.Ուլնեցու 3փակ. 1շ. – 1 

հատ,Ադոնցի 14շ.-1 հատ, Դրոյի 23շ.–1 հատ,Ռուբինյանց 17/1շ.–1 հատ, 

Ա.Տիգրանյան 5շ. – 2 հատ, Դրոյի 14շ. – 2 հատ, Ռուբինյանց փող. 17/1շ. 

– 1 հատ,      Պ.Սևակի փող. 8շ. – 2 հատ, Չոլագյան պուրակ – 2 հատ, 

Մ.Ավետիսյան 2 փող. 17շ. – 1 հատ, Կ.Ուլնեցու 1փակ. 2շ. – 2 հատ, 

Կ.Ուլնեցու 1փակ. 4շ. – 1 հատ: 

«Կարպ-Գազ-Ռադ» 

ՍՊԸ, 

01.07.2019-

30.09.2019թթ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Գործ-555»  ՓԲԸ 

26.04.2019-

10.10.2019թթ. 

 

Բյուջեի 

քննարկամա

ն ժամանակ 

հաստատվել 

է 3-ը: 

Կապալառու

ի թերանալու 

հատևանքով 

բակային 

բարեկարգմ

ան 

աշխատանք

ները 

կատարվել 

են թերի և 

ունեն 85% 

ավարտվածո

ւթյուն:  

2 Կանաչ տարածքների ընդլայնում, պահպանում և ոռոգում 

2.1 Կանաչ 

տարածքների  

Նախատեսվում է 

վերականգնել 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/2-2  

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

«Քանաքեռ-Զեյթուն 

բարեկարգում» 
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պահպանում և 

խնամք 

2000քմ սիզամարգ և 

ստեղծել 400քմ 

ծաղկային տարածք, 

ստեղծել և լրացնել 

վարդանոցներ՝ 

200քմ: 

 

պայմանագիր: 

Իրականացվել են 2000քմ սիզամարգերի վերակիանգնման 

աշխատանքներ: Կատարվել է 32.5հա տարածքի պատահական աղբի 

հավաքում,   սիզամարգերի   փոցխում  տերևներից – 31.53հա, 

սիզամարգի  ոռոգում  ռետինե  խողովակով – 140խմ, սիզամարգի  

ոռոգում  ջրցան  մեքենայով – 390խմ,  աղբի  և մոլախոտի  բարձում,   

բեռնաթափում - 1079տ,   մացառների հեռացում - 15700քմ,  

զբոսայգիների   հրապարակների   և ճանապարհների            մաքրում - 

168300քմ,     խոտհունձ –17.3հա, խոտհունձ գերանդիով – 11000քմ, 

հնձած   խոտի  հավաքում – 17700քմ,  կենդանի ցանկապատի  ոռոգում 

– 880խմ, կենդանի ցանկապատի խուզում – 900քմ, ծառերի ոռոգում 

ջրցան մեքենայով – 220խմ,  ծառերի  չորուկների  կոճղաշվերի  կտրում 

– 3820 ճյուղ, բնաբաժակնեի բացում և փակում – 13000քմ, մոլախոտի 

մաքրում – 9000քմ, անցումների   և   հրապարակների   ավլում – 

46100քմ, զբոսայգիների   համատարած   ոռոգում – 91հա,   ծառերի 

բուժում թունաքիմիկատներով – 2760ծառ, թփերի բուժում 

թունաքիմիկատներով – 1050թուփ, կկրապատում – 900ծառ: 

ՓԲԸ,  

08.01.2019-

25.12.2019թթ. 

2.2 Ծաղկային 

տարածքների 

ստեղծում և 

խնամք 

Ստեղծել 400քմ ծաղկային տարածք, իրականացվե է ծաղկային   

տարածքների   բահափոր – 1950քմ, հողի հարդեցում – 1950քմ, ոռոգում 

– 1089խմ, ծաղկային  տարածքների ոռոգում ջրցան  մեքենայով – 300մ, 

ծաղկանոցի ձևավորում – 730քմ, ծաղկանոցի խարարտացում – 

1400փոս, ծաղկանոցների քաղհան – 13550քմ, չոր ծաղիկների 

հավաքում – 2200քմ: 

Ստեղծվել և լրացվել է 200քմ վարդանոցներ    

  

2.3 Ծառատունկ Իրականացվել է ծառատունկ, փորվել է – 1420փոս, տնկվել է 1420 հատ 

տնկի և 400թուփ: 

  

2.4 Հուշարձանների 

պահպանում 

Կատարվել է 10 հուշարձանի հարակից տարածքների մաքրման և 

խնամքի աշխատանքներ - 770քմ: 

  

2.5 Չոր ծառերի 

հատում և 

երիտասարդաց

ում, ծառերի 

խոր էտ 

Կատարվել է ծառերի ձևավորում– 28570ճյուղ, էտվել է – 370ծառ, 

հատվել – 45ծառ, մանրացվել է 25տ վառելափայտ: 

  

3 Բնակարանային ֆոնդի շահագործում, սպասարկում և նորոգում 

3.1 Հարթ Բնակարանային ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/33-1 «Գռունոր»  ՍՊԸ  
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տանիքների 

նորոգում 

/իզոգամ/ 

ֆոնդի 

պահպանման 

նպատակով 

նախատեսվում է 

բազմաբնակարան 

շենքերի հարթ և 

թեք տանիքների, 

նկուղային հարկերի 

ջրամատարկարար

ման և 

ջրահեռացման 

խողովակների 

նորոգում, 

շքամուտքերի 

վերանորոգում: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

Աշխատանքներն են իրականացվել հետևյալ հասցեներում. 

Զ.Սարկավագի 131շ.-322քմ -1շերտ              Դրոյի 28շ.-105 քմ-1շերտ                       

Ռուբինյանց 2շ. -300քմ-2շերտ               Կ.Ուլնեցու 3փակ. 6շ. -50 քմ-

1շերտ          Յ.Լեփսիուսի 1աշ. -410քմ-2շերտ     Զ.Սարկավագի 126/2շ. -

222քմ-1շերտ         Գոգոլի 87շ. – 285 քմ-1շերտ               Զ.Սարկավագի 

54/1շ. – 362 քմ-1շերտ  Զ.Սարկավագի 106/1բշ. – 200քմ-1շերտ     

Յ.Լեփսիուսի 3աշ – 410քմ-2շերտ          Զ.Սարկավագի 54/4շ-100քմ-1շերտ           

Մ.Մելիքյան 5-100քմ-1շերտ                       Կ.Ուլնեցու 3փակ. 6շ-300քմ-

2շերտ 

Ընդամենը՝   1746 քմ-1շերտ 

                       1420քմ-2շերտ 

27.05.2019-

10.10.2019թթ. 

 

3.2 Թեք 

տանիքների 

նորոգում 

/ազբոհերձաքա

ր/ 

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/84 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

Թեք տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ իրականացվել են 

հետևյալ հասցեներում` Ռուբինյանց  2/1շ.-120քմ,Ռուբինյանց 9շ. -

400քմ,Ռուբինյամց 13շ.-20քմ,Ռուբինյան 6շ.-80քմ,Յ.Ռայնիսի 15շ.-

60քմ,Յ. Ռայնիսի 9շ.-20քմ,Գոգոլի 3շ.-55քմ,Գոգոլի 5աշ.-80քմ, 

Զ.Սարկավագի 117/1շ.-212քմ ,Զ.Սարկավագի 145/1շ.-67քմ, 

Զ.Սարկավագի 123/2շ.-37քմ, Զ.Սարկավագի 145շ. -

7քմ,148մանկապարտեզ- 17քմ,Քանաքեռ 6փ  5նրբ. 8տուն-

24քմ,Քանաքեռ 2փ 73/1տուն-101քմ,Ծ. Աղբյուրի 20տուն-

50քմ,Զ.Սարկավագի 123/2շ-37քմ,Զ.Սարկավագի 145շ-7քմ,Դրոյի 11շ.-

203քմ,Հր.Ներսիսյան 8շ.-88քմ,Պ.Սևակի 92շ.-75քմ,Դրոյի 16շ.-

101քմ,Ա.Ահարոնյան 16շ.-78քմ,Ա.Ահարոնյան 14շ.-101քմ,Դ.Անհաղթի 

4շ.-84քմ,Դ.Անհաղթի 5շ.-78քմ,Ռուբինյանց 21/1շ.-101քմ,Ազատության 

2շ.-95քմ,Ա.Տիգրանյան 53շ-135քմ,Գործկոմի 9շ-101քմ,Կ.Ուլնեցու 2փակ.  

2/1շ.-34քմ,Կ.Ուլնեցու 1փակ. 4շ.-58քմ,Մ.Ավետիսյան 2փ 17աշ.-

54քմ,Դրոյի 15շ.-17քմ,Յ.Լեփսիուսի 35շ.-50քմ,Վարշավյան 4շ.-

95քմ,Դրոյի 9շ-82քմ, 

Դրոյի 11շ-40քմ,Կ.Ուլնեցու 3փակ. 2/1շ-40քմ,Պ.Սևակի 1/2շ.-51քմ, 

Մ.Ավետիսյան 2փ. 11շ-54քմ,Յ.Լեփսիուսի 29շ-25քմ,Դրոյի 26շ-

67քմ,Ռուբինյանց 2/1շ-99քմ,Ռուբինյանց 17/1շ-60քմ,Յ.Ռայնիսի 17շ-

«Սեմուր ընդ Կո»  

ՍՊԸ 

20.06.2019-

10.10.2019թթ. 
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12քմ,Յ.Ռայնիսի 11շ-13քմ,Յ.Ռայնիսի 7շ-12քմ,Ռուբինյանց 4ա-

12քմ,Գոգոլի 7շ.-12քմ,Յ.Ռայնիսի 15շ.-12քմ,Գոգոլի 5շ-30քմ 

Յ.Ռայնիսի 15շ-50քմ,Յ.Ռայնիսի 11աշ-62քմ, 

Յ.Ռայնիսի 5շ-85քմ,Ռուբինյանց 16/1շ-85քմ,Գոգոլի 3շ.-67քմ,Գոգոլի 5շ-

57քմ,Ռուբինյանց 2/1շ.-80քմ 

Ընդամենը՝ 4049քմ 

3.3 Մուտքերի 

վերանորոգում 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/32-7 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

Իրականացվել են 70 շքամուտքերի վերանորոգման աշխատանքներ 

նշված  հասցեներում` Ռուբինյանց 2/1շ.-1,2,3,4 մուտքեր,Ռուբինյանց 

4շ. 1,2,3,4,5 մուտքեր,Գոգոլի 5շ.-1,2.3,4 մուտքեր,Կ.Ուլնեցու 3փակ. 4շ.-

1,2,3 մուտքեր,Կ.Ուլնեցու 2փակ . 6շ.- 1,2,3 մուտքեր,Կ.Ուլնեցու 1փակ. 

4շ.-1,2,3 մուտքեր,Կ.Ուլնեցու 70/1շ.-1 – 10 մուտքեր,Յ.Լեփսիուսի 19շ.-

1,2,3,4 մուտքեր,Յ.Լեփսիուսի 29շ.- 1,2,3,4 մուտքեր 

Դրոյի 14շ.-2-րդ մուտք,Զ.Սարկավագի 117շ.-1,2,3,4 

մուտքեր,Զ.Սարկավագի 123/3շ.-1,2,3 մուտքեր,Զ.Սարկավագի 127շ. - 

1,2 մուտքեր, 

Զ.Սարկավագի 54/1շ.- 1,2 մուտքեր,Ազատության 2շ.-1,2,3,6 մուտքեր  

Ադոնցի 14շ.-1,2 մուտքեր,Ա.Ահարոնյան 16շ-1,2,3 մուտքեր,Դ.Անհաղթ 

10շ. -1,2,3 մուտքեր,Մ. Մելիքյան 7շ.- 1-ին մուտք,Պ.Սևակի 92շ. - 1.2.3 

մուտքեր,Գոգոլի 5շ-5րդ մուտք: 

  

4 Կրթություն, մշակույթ և սպորտ 

4.1 Կրթություն Նախատեսվում են 

այցելություններ 

մանկապարտեզներ

՝ սննդի որակի և 

պահպանման 

ժամկետների, 

սանիտարահիգենի

կ պայմանների, 

ինչպես նաև 

երեխաների 

անձնական 

գործերի, 

Իրականացվել են այցելություններ մանկապարտեզներ՝ սննդի որակի և 

պահպանման ժամկետների, սանիտարահիգենիկ պայմանների, 

ինչպես նաև երեխաների անձնական գործերի, իրավական ակտերի 

ուսումնասիրության նպատակով: 

  

4.2 Մշակույթ Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել է 17 մշակութային 

միջոցառում․ 

1.ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-19/18 

Բանակի օր:  

2.ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-19/18 

Տեառընդառաջ 

1.«ԷԼԻՏ ԷՍՎԵ» 

ՍՊԸ, 

28.01.2019թ. 

2.«ԷԼԻՏ ԷՍՎԵ» 

ՍՊԸ, 

13.02.2019թ. 

3.«Պրեստիժ Լենդ» 

ՍՊԸ,  
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իրավական 

ակտերի 

ուսումնարության 

նպատակով: 

Կիրականացվեն 

կրթական, 

մշակությաին և 

սպորտային մի 

շարք 

միջոցառումներ: 

Մշակութային 

հաստատություննե

րի աշխատանքների 

վերահսկում: 

3.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/47-2 

Մայրության և գեղեցկության տոն: 

4.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/78 

Հայոց Մեծ եղեռնի հիշատակի օր: 

 

5.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/70-1 

Աշխատանքի օր: 

6.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/47-2 

Հաղթանակի օր և Շուշիի ազատագրման օր: 

7.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/47-2 

Վերջին Զանգ: 

8.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/47-2 

Ռուս սահմանապահի օր: 

9.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/70-2 

Երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օր: 

10.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/47-2 

Մանկապարտեզների ավարտական հանդեսներ: 

11.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/70-2 

Սբ.Աստվածածնի և խաղողօրհնեքի տոն  

12.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/47-2 

Գիտելիքի և դպրության օր  

13.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/70-2 

ՀՀ Անկախության հռչակաման օր    

14.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/70-2 

«Ուսուցչի օր» միջոցառման կազմակերպում: 

15.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/70-2 

«Երևանի օր» միջոցառման կազմակերպում:  

16.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/47-3 

«Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոներ» միջոցառման կազմակերպում: 

Տոնական հյուրասիրության կազմակերպում: 

Շնորհավորական բացիկների ձեռքբերում: 

17.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/70-3 

Վարչական շրջանի տոնական ձևավորում: 

  Իրականացվել են մշակութային հաստատությունների 

աշխատանքների վերահսկում: 

08.04.2019թ. 

4.«Լիանա 

Բեգլարյան» Ա/Ձ,  

24.04.2019թ. 

5.«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ,  

01.05.2019թ. 

6«Պրեստիժ Լենդ» 

ՍՊԸ,  

08.05.2019-

09.05.2019թթ. 

 

7.«Պրեստիժ Լենդ» 

ՍՊԸ,  

24.05.2019թ. 

8. «Պրեստիժ Լենդ» 

ՍՊԸ,  

27.05.2019թ. 

9. «Մարինե 

Կույումջյան 

Միհրանի» Ա/Ձ, 

01.06.2019թ. 

10.«Պրեստիժ Լենդ» 

ՍՊԸ,  

15.06.2019-

30.06.2019թթ. 

 

11.«Մարինե 

Կույումջյան 

Միհրանի» Ա/Ձ 

18.08.2019թ. 

 

12.«Պրեստիժ Լենդ» 

ՍՊԸ 

01.09.2019թ. 

13.«Մարինե 
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Կույումջյան 

Միհրանի» Ա/Ձ 

21.09.2019թ. 

 

14.«Մարինե 

Կույումջյան 

Միհրանի» Ա/Ձ 

05.10.2019թ. 

15.«Մարինե 

Կույումջյան 

Միհրանի» Ա/Ձ 

 19.10.2019թ. 

16.«ԼՈՌԵ 

ՀՈԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ 

դեկտեմբեր 

17.«Լիանա 

Բեգլարյան» Ա/Ձ 

դեկտեմբեր 

4.3 Սպորտ Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել է 5 սպորտային 

միջոցառում. 

1.ԵՔ- ԷԱՃԾՁԲ-19/41 

Անկախության 28-րդ տարեդարձին նվիրված դպրոցականների 28-րդ 

քաղաքային մրցումներֈ 

2. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ 19/73-1 

«Ազգային ժողովի գավաթի» խաղարկություն 

3.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ 19/73-2 

Լավագույն մարզական ընտանիք: 

Լավագույն մարզական բակ:   

Լավագույն մարզական համայնք:               

4.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ 19/73-1 

  Առողջ սերունդ` պաշտպանված հայրենիք՚ համաքաղաքային բակային 

փառատոն: 

5. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/73-1 

1.«ԷԼԻՏ ԷՍՎԵ» 

ՍՊԸ, 15.03.2019-

29.03.2019թթ. 

2. «Պրեստիժ Լենդ» 

ՍՊԸ, ապրիլ-մայիս 

3. «ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ, 

01.06.2019-

29.06.2019թթ. 

4. «Պրեստիժ Լենդ» 

ՍՊԸ, 30․04․2019-

29․06․2019թթ 

5.«Պրեստիժ Լենդ» 

ՍՊԸ 

հոկտեմբեր-

նոյեմբեր 
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Նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդների 

հանրապետական ռազմամարզական  խաղեր: 

5 Սոցիալական ապահովություն 

5.1 Աջակցության 

ծրագրեր 

Նախատեսվում է 

իրականացնել 

սոցիալական 

աջակցության 

ծրագրեր: 

Կշարունակվի 

վարչական 

շրջանում գործող 

բարեգործական 

ճաշարանների 

կազմակերպման 

ծրագիրը:Տոնական 

օրերի 

կապակցությամբ 

շահառուների 

համար 

կկազմակերպվեն 

միջոցառումներ: 

Կկազմակերպվի 

սոցիալապես 

անապահով 

ընտանիքների 

դպրոցահասակ 

երեխաների 

ամառային 

հանգիստը, 

երեխաներին 

կհատկացվեն 

գրենական 

պիտույքների 

փաթեթներ: 

Սոցիալապես 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 

պայմանագիր: 

1.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/25 

Սոցիալական տանը գործող բաղնիքի անվճար ծառայություններից 

օգտվելու համար, յուրաքանչյուր ամիս կարիքավոր 100 շահառուների, 

իսկ հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ժամանակահատվածում             150-200 

շահառուների հատկացվել է կտրոն: 

2.ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-19/3  

Ընտանիքի մահացած անդամի և հարազատ չունեցող անձանց 

հուղարկավորության ծախսերը փոխհատուցելու նպատակով ինը 

ընտանիքի ցուցաբերվել է հուղարկավորության ծախսերի մասնակի 

փոխհատուցում: 

3.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/33 

 Աշխատանքի օրվա կապակցությամբ վարչական շրջանի թվով 50 

սոցիալապես անապահով աշխատանքի վետերանների հատկացվել է 

սննդի փաթեթ: 

4. Մայիսյան հաղթանակների տոների կապակցությամբ  թվով 138 

Հայրենական Մեծ պատերազմի վետերաններին, արցախյան 

ազատամարտի հաշմանդամ ազատամարտիկներին և զոհված 

ազատամարտիկների ընտանիքներին   հատկացվել է դրամական 

աջակցություն: 

 

5.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/33 

Ընտանիքի միջազգային օրվա կապակցությամբ վարչական շրջանի 30 

բազմազավակ ընտանիքի հատկացվել է սննդի փաթեթ: 

6.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/34 

Սոցիալապես անապահով ընտանիքների 10 հղի կանանց, որպես նվեր 

հատկացվել է էլեկտրական թեյնիկֈ 

7. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/35-1 

Երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրվա կապակցությամբ, 

սոցիալապես անապահով, բազմազավակ, մանկուց հաշմանդամ 

երեխաներ ունեցող ընտանիքների 100 երեխայի հատկացվել է 

1. «Առաքելություն 

Հայաստան» ԲՀԿ,  

28.02.2019-

25.12.2019թթ. 

2. «Բնակչության 

հատուկ 

սպասարկում» 

ՀՈԱԿ, 

11.02.2019-

25.12.2019թթ. 

3. «Նորք-7» ՍՊԸ, 

02.05.2019թ. 

4.Երևանի 

քաղաքապետի 

կարգադրություն 

 №523-Ա   

30.05.2019թ.  

5. «Նորք-7» ՍՊԸ, 

15.05.2019թ. 

6. «ՎԻԷԼ ՎԻ 

ՍԵՆԹՐ» ՍՊԸ 

17.05.2019թ. 

7. «Ինֆինիտի 

Գրուպ» ՍՊԸ, 

03.06.2019թ. 

8. «Լուսինե» 

կանանց ՀԿ,  

03.06.2019թ. 

9. Երևանի 

քաղաքապետի 

15.05.2019թ. 

N 1603-Ա որոշում 

Հաշվետու 

ժամանակաշ

րջանում 

դրամական 

աջակցությու

ն չի 

ցուցաբերվել: 
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անապահով 

անձանց 

առողջապահական 

խնդիրների լուծման 

նպատակով 

կտրամադրվեն 

պետպատվերի 

միջնորդագրեր և 

առողջարանների 

ուղեգրեր: 

Շրջանում գործող 

հասարակական 

կազմակերպություն

ների հետ 

համագործակցությ

ան միջոցով 

կշարունակվի 

մարդասիրական 

օգնության 

տրամադրումը, 

մասնագիտական 

ուսուցման 

ծրագրերի 

իրականացումը: 

անկողնային սպիտակեղենի հավաքածու: 

8. ԵՔՔԶ-ՆՎ-19/12 

Հունիսի 1-ի կապակցությամբ, «Լուսինե» կանանց ՀԿ-ի հետ համատեղ, 

սոցիալապես անապահով ընտանիքների 100 երեխայի համար, Արամ 

Խաչատրյան համերգասրահում կազմակերպվել է համերգ: 

9. Իրականացվել է Արցախում և ՀՀ սահմանամերձ գոտիներում 

ծառայող երևանաբնակ ժամկետային զինծառայողների ծնողների 

զորամասեր այցի կազմակերպման աշխատանքներֈ 

10.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/42 

 Իրականացվել է «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ-ի ցերեկային 

խնամքի կենտրոնի «Նռնենի»  սոցիալական տան  30 շահառուների 

մեկօրյա հանգստի կազմակերպումը քաղաք Դիլիջանում 

(տրանսպորտային ծախս)ֈ 

11.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/42 

 Կազմակերպվել է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարության տնային պայմաններում միայնակ տարեցների և 

հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կենտրոնի 40 

շահառուների մեկօրյա հանգիստը Արագածոտնի մարզում 

(տրանսպորտային ծախս)ֈ 

12.ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-19/3 

  Հաշմանդամների միջազգային օրվա կապակցությամբ, սոցիալապես 

անապահով ընտանիքների 70 հաշմանդամի հատկացվել է սրբիչների 

հավաքածու: 

13.ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-19/3 

  Ամանորի կապակցությամբ վարչական շրջանի 1430 ընտանիքի 

հատկացվել է սննդի փաթեթ: 

14. Վարչական շրջանում գործել են երեք, իսկ 3-րդ եռամսյակում երկու 

բարեգործական ճաշարաններ, որտեղ օրական մեկանգամյա սնունդ են 

ստացել մոտ 300-400 շահառու: 

 

 

 

Գերմանական Կարմիր Խաչի Բադեն-Վյուրտեմբերգի երկրամասային 

կազմակերպության մասնաճյուղին, «Գթության խոհանոց» 

բարեգործական ծրագրի իրականացման համար, վարչական շրջանի 

10.«ԷԼԻՏԲԱՍ» ՍՊԸ 

16.08.2019թ. 

 

  

 

 

 

11.«ԷԼԻՏԲԱՍ» ՍՊԸ 

13.09.2019թ. 

 

 

 

 

 

 

 

12. «Մարգարիտ 

Միրիջանյան» ԱՁ, 

03.12.2019թ. 

 

 

 

13. «Ցիկլոիդ» ՍՊԸ, 

20.12.2019-

25.12.2019թթ. 

 

 

14. Գերմանական 

Կարմիր Խաչի 

«Գթության 

խոհանոց», 

«Առաքելություն 

Հայաստան» ԲՀԿ, 

Հայ Առաքելական 

եկեղեցու 
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կողմից տրվել է փոխհատուցում: 

 

 

15.ԵՔՔԶ-ՆՎ-19/2, 

ԵՔՔԶ-ՆՎ-19/3 

Կանանց միջազգային տոնի կապակցությամբ, «Առաքելություն 

Հայաստան» ԲՀԿ-ի և Գերմանական Կարմիր Խաչի «Գթության 

խոհանոց» բարեգործական ճաշարանների շուրջ 350 շահառուների 

համար կազմակերպվել են տոնական միջոցառումներ՝ 

հյուրասիրություն և համերգ: 

16. ԵՔՔԶ-ՆՎ-19/6,  

ԵՔՔԶ-ՆՎ-19/9 

  Սբ. Հարության տոնի կապակցությամբ, Գերմանական Կարմիր Խաչի 

«Գթության խոհանոց» և «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ-ի 

բարեգործական ճաշարանների շուրջ 350 շահառուների համար 

կազմակերպվել են տոնական միջոցառումներ ու հյուրասիրություն:  

17.ԵՔՔԶ-ՆՎ-19/15, 

ԵՔՔԶ-ՆՎ-19/16 

  Ամանորի կապակցությամբ, Գերմանական Կարմիր Խաչի «Գթության 

խոհանոց» և «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ-ի բարեգործական 

ճաշարանների թվով 190 շահառուների համար կազմակերպվել է 

տոնական միջոցառում: 

 18. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/69-1  

  Արագածոտնի մարզի Տեղերի վանական համալիրում կազմակերպվել 

է երկկողմանի և միակողմանի ծնողազուրկ թվով 40 երեխաների 

մեկօրյա հանգիստը: 

19. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/69-2  

  «Դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպում» ծրագրով, 

սոցիալապես անապահով ընտանիքների 83 երեխա, երեք 

հերթափոխով, իրենց ամառային հանգիստն են անցկացրել 

Ծաղկաձորի «ԼԱՎԱ Աղբյուր» մարզաառողջարանային ճամբարում, 

երեխաները ստացել են նվերներ՝ շապիկ, գլխարկ, գնդակ, շախմատ, 

իսկ սոցիալապես անապահով ընտանիքների 200 երեխաների համար 

երկու հերթափոխով վարչական շրջանի դպրոցներին կից 

կազմակերպվել են բակային ճամբարներֈ 

«Արաբկիրի 

Հայորդաց տուն» 

Համագործակցությ

ան պայմանագիր 

Երևանի 

քաղաքապետարան

- Հայաստանում 

ԳԿԽ ԲՎԵԿ 

մասնաճյուղ, 2019թ. 

15.«Առաքելություն 

Հայաստան» ԲՀԿ, 

11.03.2019թ., 

Գերմանական 

Կարմիր Խաչի 

ԲՎԵԿ մասնաճյուղ 

07.03.2019թ. 

16.Գերմանական 

Կարմիր Խաչի 

ԲՎԵԿ մասնաճյուղ, 

23.04.2019թ. 

«Առաքելություն 

Հայաստան» ԲՀԿ, 

22.04.2019թ. 

17. Գերմանական 

Կարմիր Խաչի 

ԲՎԵԿ մասնաճյուղ, 

26.12.2019թ., 

 «Առաքելություն 

Հայաստան» ԲՀԿ, 

27.12.2019թ. 

18. ԱՁ Մարինե 

Կույումջյան 

Միհրանի,  

30.05.2019թ. 

19. «Պրեստիժ Լենդ» 
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20.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/42 

  Վորլդ Վիժն Հայաստան կազմակերպության հետ կազմակերպվել է 

վարչական շրջանի 50 երեխաների ամառային հանգիստը Հանքավանի 

«Զեփյուռ» ճամբարում (երեխաների տեղափոխման տրանսպորտային 

ծախս)ֈ 

 

2019թ.  պետպատվերի շրջանակում անվճար բժշկական օգնություն 

ստանալու նպատակով 74 քաղաքացու տրվել է միջնորդագիր: 

ՍՊԸ, 

19.06.2019-

15.08.2019թթ. 

20. «ԷԼԻՏԲԱՍ» ՍՊԸ 

23.08.2019-

30.08.2019թթ. 

5.2 Համագործակցո

ւթյուն 

Վորլդ Վիժն Հայաստան կազմակերպությունը վարչական շրջանում 

իրականացնում է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 

աջակցության ծրագիր (մոտ 1600 երեխա): 

   «ՍՕՍ-Մանկական գյուղեր» ՀԲՀ-ն վարչական շրջանում 

իրականացնում է «Երեխաների մանկալքության կանխարգելման և 

ընտանիքների ամրապնդման», «Զբաղվածություն և տնտեսական 

կայունացում» ծրագրերը (մոտ 160 ընտանիք): 

 Համագործակցության նպատակով «ՍՕՍ-Մանկական գյուղեր» ՀԲՀ-ին,  

վարչական շրջանի կողմից, անվարձահատույց տրամադրվել է 

աշխատանքային տարածք: 

  «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ-ն, վարչական շրջանի կողմից 

անվարձահատույց տրամադրված տարածքում, բարեգործական 

ճաշարանի մոտ 100 շահառուի համար իրականացնում է «Ցերեկային 

կենտրոն» ծրագիրը: 

   Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի վետերանների խորհուրդը 

սոցիալապես անապահով  8 վետերանի հատկացրել է դրամական 

աջակցություն՝ 110000 դրամ, ինչպես նաև պարենային աջակցություն: 

   Վարչական շրջանը համագործակցելով շրջանում գործող 

բարեգործական հասարակական կազմակերպությունների, 

հիմնադրամների ու անհատ բարերարների (ՋԱՀ զարգացման 

հիմնադրամ, «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ, «Գլոբալ Էյդ Նեթվորք 

Գեյն» ոչ առևտրային ՍՊԸ, Վորլդ Վիժն Հայաստան 

կազմակերպություն) հետ իրականացրել է մարդասիրական օգնության 

տրամադրում (սնունդ, հագուստ, կոշիկ, խաղալիք, կենցաղային 

ապրանքներ, հիգիենայի միջոցներ, դպրոցական պարագաներ, 

տաքացուցիչ) մոտ 645 սոցիալապես անապահով շահառուների 

համարֈ 
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ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 

 
«ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՍՏԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԱՌԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀԱՐՑԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ 
ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՄ ՉԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

Հ/Հ 
Առաջարկության, 

առարկության հեղինակ 
 

Առաջարկության, առարկության 
կամ հարցադրման 
բովանդակություն 

Պարզաբանում/ 
եզրակացություն 

Կատարված 
փոփոխություններ 

1 2 3 4 5 
1 Աշոտ Միրզոյան 

«Սպառողների աջակցման 
կենտրոն» ՀԿ տնօրեն 

(18.02.2020 հ.20/17238) 

Առաջարկում ենք իրականացնել 
Երևանի կանաչ գոտիների 
(ծառերի) գույքագրում GPS 
համակարգի և տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, 
որի արդյունքում կստեղծվի 
տվյալների բազա յուրաքանչյուր 
ծառի համար (ծառի 
պատմություն) և կանաչ 
գոտիների քարտեզ: Կանաչ 
գոտիների գույքագրումը 
հնարավորություն կտա 
անձնագրավորել յուրաքանչյուր 
ծառը ու հետագայում 
կառավարելի դարձնել մինչ 
այժմ շարունակվող կանաչ 
գոտիների անվերահսկելի 
ոչնչացումը և դրական 
ազդեցություն կունենա քաղաքի 

Աշխատակազմի 
բնապահապանության 
վարչությունը համաձայն 
Երևանի զարգացման 2019 
թվականի ծրագրով 
նախատեսված 
աշխատանքների 
իրականացման 2019 թ. 
ընթացքում մասնագիտական 
քննարկումներ է 
իրականացրել կանաչ 
ենթակառուցվածքների 
գույքագրման հետ կապված 
ՀՀ ԳԱԱ 
«Էկոլոգանոոսֆերային 
հետզոտությունների 
կոնտրոն» ՊՈԱԿ-ի և 
Ամերիկյան համալսարանի 
«Հակոբյան 

Նախագծում 
փոփոխություններ չեն 

արվել 



շրջակա միջավայրի վրա: 
Գույքագրման տևողությունը 3,5 
ամիս, բյուջեն՝ 15.000.000, որից 
6.500.000 դրամը ծախսվելու է 
անհրաժեշտ սարքավորումները 
ձեռք բերելու համար: 
Գույքագրումը իրականացվելու 
է «Սպառողների աջակցման 
կենտրոն» ՀԿ փորձառու 
մասնագետների և 
քաղաքապետարանի 
բնապահպանության 
վարչության հետ համատեղ: 
Լուծում 
Գաղափարի լուծումը 
իրականացվելու է երեք փուլով՝ 
1 փուլ - համաձայնեցում 
Երևանի քաղաքապետարանի 
բնապահպանության 
վարչության հետ, 
սարքավորումների ձեռքբերում 
և աշխատանքային խմբի 
ձևավորում, աշխատանքային 
խմբի հրահանգավորում: 2 փուլ 
- ծառերի գույքագրում ըստ 
առանձին փողոցների և 
զուգահեռ տվյալների բազայի 
ստեղծում, ծառերի 
անձնագրավորում և 
ճշտումների իրականացում: 3 
փուլ -գույքագրման 
աշխատանքների ավարտ, 
տվյալների բազայի վերջնական 

բնապահապանական 
կենտրոն»-ի հետ, որոնց 
կողմից առաջարկվել է ԱՏՀ 
տեղեկատվական բազայի 
ստեղծում՝ օգտագործելով 
գերբարձր լուծաչափի 
արբանյակային և արդի ԱԹՍ-
ից ստացված լուսանկարների 
վերծանման եղանակով և GPS 
համակարգով ծառերի 
գույքագրման 
աշխատանքների 
իրականացում: Այդ 
նպատակով նշված 
կենտրոններին ներկայացվել 
է տեխնիկական բնութագիր 
Երևան քաղաքի ընդհանուր 
օգտագործման կանաչ 
տարածքների գույքագրման 
վերաբերյալ, որի շուրջ 
քննարկումները դեռ 
շարունակվում են հաշվի 
առնելով միջազգային փորձը: 
Միաժամանակ տեղեկացնում 
ենք, որ քաղաքապետարանի 
նորաստեղծ 
«Կանաչապատում և շրջակա 
միջավայրի պահպանություն» 
ՀՈԱԿ-ն ունի 
համապատասխան 
ստորաբաժանումն (ՏՏ 
մոնիթորինգ և 
քարտեզագրում) իր 



ստեղծում, տեղեկատվական 
համակարգի հետագա 
կառավարման հանձնում 
քաղաքապետարանին կամ այլ 
մասնագիտացված կառույցին: 
Կատարված աշխատանքների 
վերաբերյալ տեղեկատվության 
ներկայացում հանրությանը: 

ենթակառուցվածքներով և 
առաջիկայում նախատեսել է 
իրականացնելու կանաչ 
տարածքների գույքագրման 
աշխատանքներ: 
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