
Հունիսի 1 
«2800-ամյա Երևանը՝ փոքրիկների համար» միջոցառումների շարք՝ նվիրված Երեխաների 
իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվան և Երևանի հիմնադրման 2800 ամյակին 
 
Ազատության հրապարակ, Կենտրոն վարչական շրջան  
11:00-12:00 կավճանկարչություն՝ հեքիաթի հերոսների մասնակցությամբ 
11:00-16:00 մանկական համերգային զվարճալի ծրագիր  
13:00-17:00 «2800-ամյա Երևանը երեխաների աչքերով». նկարում են Երևանի արվեստի դպրոցների 
սաները, կերպարվեստի ուսուցման բաց դաս 
 
Մանկական զբոսայգի, Կենտրոն վարչական շրջան 
10:00-13:00 «Առողջ Երևան». մայրաքաղաքի վարչական շրջանների մանկապարտեզների 
տոնահանդես 
 
Երևանի կենդանաբանական այգի 
10:00-15:00 տոնական համերգային ծրագրեր, խաղեր, մրցույթներ 
 
Երևանի Իրինա Ռոդնինայի գեղասահքի դպրոց, Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջան 
15:00 -16:30 «Ամառային սառույց».տոնական ծրագիր 
 
«Հաղթանակ» զբոսայգի, Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջան 
10:00-13:00  25 զվարճախաղերի անվճար սպասարկում 
11:00-19:00  մանկական երգի և պարի փառատոն  
19:00-23:00  երաժշտական շոու-ծրագիր, հրավառություն 
 
Կարապի լիճ 
20:30-23:00 մուլտֆիլմերի բացօթյա ցուցադրում 
 
!! Երևանի վարչական շրջանների կենտրոնական զբոսայգիներում և պուրակներում կանցկացվեն 
տոնական ծրագրեր  
 
Հունիս 1-2 
«Երևան՝ երազանքների քաղաք» 
Կենտրոն վարչական շրջան, Հյուսիսային պողոտա 
13:00-20:00 հայորդաց տների սաների, մանկական մշակութային խմբերի մասնակցությամբ՝ 
արվեստի աշխատանքների ցուցադրում, երաժշտական կատարումներ   
 
Հունիսի 3 
«Փորձի՛ր քեզ մարզաձևերում» մարզական ցուցադրական ելույթներ 
Ազատության հրապարակ,Կենտրոն վարչական շրջան 
18:00-20:00 վոլեյբոլ, բաստկեբոլ, սուսերամարտ, հանդբոլ 
20:00-22:00 մարզական երիտասարդական դիսկոտեկ  
 
 



Հունիսի 4 
«Ես և բնությունը» բնասիրական դիմակահանդես 
Սիրահարների այգի,Կենտրոն վարչական շրջան 
16:00-19:00 կենդանիների հետ ինտերակտիվ շփում, խաղեր, համերգային ծրագիր 
 
Հունիսի 6  
Արամ Խաչատրյան 115 
Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարան, Զարոբյան 3 
12:00-14:00 պատանի ստեղծագործողների փառատոն՝ Երևանի երաժշտական և արվեստի 
դպրոցների սաների մասնակցությամբ 
 
Հունիսի 8 
«Խոսող Խաղալիք»  տիկնիկների 4-րդ փառատոն 
Ազատության հրապարակից-Միսաք Մանուշյանի պուրակ 
16:00-17:00 շքերթ-դիմակահանդես՝ հեքիաթի հերոսների մասնակցությամբ  
Միսաք Մանուշյանի անվան պուրակ, Կենտրոն վարչական շրջան 
17:00-21:00 տիկնիկների ցուցահանդես, ներկայացումներ 
 
«Ուրախ ամառ Աջափնյակում» 
Արմենիա բժշկական կենտրոնի հարակից զբոսայգի, Աջափնյակ վարչական շրջան  
17:00-19:00 մանկական զվարճալի համերգային ծրագիր 
 
Հունիսի 9  
«Երևանյան գեղանկար»   
Մ. Սարյանի պուրակ, Կենտրոն վարչական շրջան   
11։00-16:00 «Երևան 2800» կտավի ստեղծում՝  Երևանի արվեստի սաների մասնակցությամբ  
/կցուցադրվեն նաև նախորդ տարիների ստեղծված կտավները/ 
 
«Street Workout» բացօթյա առաջնություն  
Արմենիա բժշկական կենտրոնի հարակից զբոսայգի, Աջափնյակ վարչական շրջան  
17:00-20:00 «Street Workout»-ի Հայաստանի թիմային առաջնություն  
 
Հունիսի 10  
«Համով-հոտով Երևան»  հայկական խոհանոցի 4-րդ փառատոն 
Անգլիական զբոսայգի, Կենտրոն վարչական շրջան 
17:00-21:00 ազգային տոնածիսական ուտեստների 4-րդ փառատոն՝ «Հայ խոհարարական 
ավանդույթների զարգացման և պահպանման» ՀԿ–ի և երևանյան լավագույն ռեստորանների 
մասնակցությամբ 
 
Հունիսի 15 
«Իմ ջերմ Ավանում» 
Թումանյան այգի, Ավան վարչական շրջան  
18:00-20:00 մանկական զվարճալի համերգային ծրագիր 
  



 
«Երևանը՝ բոլորի համար» մարզական ծրագիր 
Ազատության հրապարակ, Կենտրոն վարչական շրջան  
18:00-21:00 սպարտակիադա 2018`հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնակցությամբ 
 
Հունիսի 16 
«Հնչում է Երևանը»  երաժշտական և արվեստի դպրոցների 11-րդ փառատոն    
Արամ Խաչատրյան համերգասրահ, Կենտրոն վարչական շրջան  
19:00-21:00 Երևանի քաղաքապետարանի երաժշտական և արվեստի դպրոցների 11-րդ  փառատոնի 
եզրափակիչ համերգ  
 
Հունիսի 17 
«Ամառային սառույց» հոկեի մրցաշար   
Երևանի Իրինա Ռոդնինայի գեղասահքի դպրոց, Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջան  
17:00-18:30 մանկական թիմերի ցուցադրական խաղեր  
 
«Դրեգ րեյսինգ 2018» արագընթաց Երևան  
Երևան-Մասիս հին ճանապարհի հատված  
16:00-22:00 սպորտային մեքենաների 2-րդ մրցաշար 
 
Հունիսի 22 
«Հեքիաթային ամառ Արաբկիրում» 
Վահագն Դավթյանի անվան զբոսայգի, Արաբկիր վարչական շրջան 
18:00-21:00 մարզահամերգային զվարճալի ծրագիր, կավճանկարչություն, մրցույթներ  
  
«Ֆրեսկո» ֆիլմերի միջազգային 5-րդ փառատոն 
Կարապի լիճ, Կենտրոն վարչական շրջան   
19:00-22:00 ֆրեսկո արդի արվեստի և հոգևոր ֆիլմերի 5-րդ միջազգային փառատոնի երևանյան 
ցուցադրությունների ամփոփում  
 
Հունիսի 23   
«Երաժշտություն անիվների վրա» երաժշտական զբոսանք Երևանով  
Ֆրանսիայի հրապարկ-Էրեբունի պատմահնագիտական արգելոց թանգարան-Ֆրանսիայի հրապարակ 
14:00-19:30 երաժշտական զբոսանք «Երևան սիթի տուր» երկհարկանի ավտոբուսով 
 
«Երևանյան բառդ » 
Շառլ Ազնավուրի անվան հրապարակ, Կենտրոն վարչական շրջան  
19:30-22:30 հեղինակ կատարողների երեկո 
 
Հունիսի 24  
«ԵրեՖԱՆ» 2-րդ երիտասարդական մարզամշակութային փառատոն  
Թումոյի այգի,Աջափնյակ վարչական շրջան 
15:00-20:00 մարզական թիմային խաղեր 
20:00-22:00 դիսկոտեկ, մրցանակաբաշխություն  



 
Հունիսի 27 
«Ճկույթիկ» մանկական համերգային ծրագիր 
Հյուսիսային պողոտա, Կենտրոն վարչական շրջան 
19:00-21:00 Մարտին Յորգանսի և մանկական խմբերի մասնակցությամբ երաժշտական հանդիպում 
 
Հունիսի 29 
«Ամառային ակնթարթ Դավթաշենում» 
Կենտրոնական այգի, Դավթաշեն վարչական շրջան  
18:00-20:00 համերգային ծրագիր՝ էստրադային արտիստների, հեքիաթի հերոսների 
մասնակցությամբ 
 
«Մեր երևանյան լիճը» մարզամշակութային միջոցառում  
Երևանյան լիճ, Շենգավիթ վարչական շրջան 
19:00 -21:00 ջրային մարզաձևերի ցուցադրական ելույթներ, երաժշտական կատարումներ 
 
Հունիսի 30 
«Իմ չորքոտանի բարեկամը» ընտանի կենդանիների ցուցադրական 2-րդ մրցույթ-փառատոն  
Թումոյի այգի,Կիևյան կամրջի հարակից տարածք, Աջափնյակ վարչական շրջան 
17:00-20:00 կենդանիների ցուցադրական մրցումներ 
 
«Mix Battle Fest»  
Մանկական զբոսայգի, Կենտրոն վարչական շրջան 
17:00-20:00 մարզամշակութային բակային մարզաձևերի ցուցադրական ելույթներ  
 
Հուլիսի 1   
«Երեխաները՝ հանուն երեխաների» բարեգործական մարաթոն  
«Հաղթանակ» զբոսայգի, Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջան 
10:00-13:00 վազքի բարեգործական մարաթոն՝ «Հայ մայրեր» ՀԿ-ի հետ համատեղ 
 
Հուլիսի 3-7 
Երևանի քաղաքապետի փոխանցիկ գավաթի մրցաշար 2018 
«Երևանի թռչող գնդակ» մարզական միջոցառում 
Մանկական զբոսայգի, Կենտրոն վարչական շրջան   
18:00-20:00 վոլեյբոլի բակային առաջնություն 
 
Հուլիսի 6 
«Ողջույն 2800-ամյա էրեբունուց» 
Էրեբունի վարչական շրջանի մանկական զբոսայգի 
18:00-20:00 մարզամշակութային ծրագիր 
 
Հուլիսի 7 
«Երևանյան կինոերեկո» ֆիլմերի բացօթյա դիտում 
Կարապի լիճ, Կենտրոն վարչական շրջան  



20:30-22:30 «Ոսկե ծիրան 2018» միջազգային կինոփառատոնի ընտրված ֆիլմերի բացօթյա 
ցուցադրում 
 
Հուլիսի 8 
«Վարդավառի տոնը Երեվանում» 
Կարապի լիճ /հիմնական միջոցառում/, Կենտրոն վարչական շրջան   
12:00 Պայծառակերպության տոնին նվիրված միջոցառումների մեկնարկ Երևանի բոլոր վարչական 
շրջաններում  
 
Հուլիսի 10 -14  
Երևանի քաղաքապետի փոխանցիկ գավաթի մրցաշար 2018 
«Երևանի ոսկե զամբյուղ» մարզական միջոցառում 
Թումոյի այգի մարզադաշտերում, Աջափնյակ վարչական շրջան 
18:00-20:00 բասկետբոլի բակային առաջնություն 
 
«Երևանի կաշվե գնդակ» մարզական միջոցառում 
Թումոյի այգու մարզադաշտերում, Աջափնյակ վարչական շրջան 
10:00-16:00 ֆուտբոլի բակային առաջնություն 
 
Հուլիսի 13 
«Երևանյան գույներ». ողջունում է Կենտրոնը 
Հյուսիսային պողոտա, Կենտրոն վարչական շրջան  
20:00-22:00 համերգային ծրագիր 
 
Հուլիսի 15 
«Սահենք միասին» գեղասահքի ցուցադրական ելույթներ  
Իրինա Ռոդնինայի անվան գեղասահքի դպրոց  
15:00-16:30 Երևանի մարզադպրոցի և Իսրայելի «Նասեթ բեն ջան Իսրայել» գեղասահորդների 
համատեղ ցուցադրական ելույթներ 
 
«Երևան դրիֆթքինգ» ավտո-մոտո շոու 
Վ. Սարգսյան մարզադաշտի հարակից տարածք, Կենտրոն վարչական շրջան 
11:00-18:00 ավտո-մոտո շոու՝ «STR» ավտոսիրողների ակումբի մասնակցությամբ  
 
Հուլիսի 18 
«Արևաշող իմ Նոր Նորք» 
Թաթուլ Կրպեյանի անվան զբոսայգի, Նոր Նորք վարչական շրջան 
18:00-20:00 համերգային ծրագիր 
 
Հուլիսի 17 -20  
Երևանի քաղաքապետի փոխանցիկ գավաթի մրցաշար 2018 
«Երևանի սրընթաց գնդակ» մարզական միջոցառում 
Թումոյի այգի, Աջափնյակ վարչական շրջան 
10:00-16:00 հանդբոլի բակային առաջնություն 



 
Հուլիս 20  
«Երևանը՝ բոլորի համար» մարզական ծրագիր 
Իրինա Ռոդնինայի անվան գեղասահքի դպրոց, Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջան 
17:00-18:30 հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնակցությամբ հոկեի ցուցադրական խաղ 
  
«Ողջույն Մալաթիա-Սեբաստիայից»  
Երիտասարդական զբոսայգի, Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջան  
18:00-20:00 համերգային ծրագիր  
 
Հուլիսի 22 
«Երևանի ձմերուկի 6-րդ փառատոն» 
Կարապի լիճ, Կենտրոն վարչական շրջան 
16:00-17:00 շքերթ -դիմակահանդես 
17:00-19:00 ձմերուկի փառատոնի բացման արարողություն, մրցույթներ, հյուրասիրություն  
19:00-22:00 երաժշտական ծրագիր, ուրախ խաղեր  
 
Հուլիսի 25   
Երևանի քաղաքապետի փոխանցիկ գավաթի մրցաշար 2018  
«Երևանյան անիվ 2800» մարզական միջոցառում 
Մանկական զբոսայգի, Կենտրոն վարչական շրջան  
10:00-14:00 հեծանվավազքի բակային առաջնություն 
 
Հուլիսի 26   
«Երևան Քվեսթ» 
Էրեբունի պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանի տարածք, Էրեբունի վարչական շրջան 
16:00-19:00 ինտելեկտուալ, դետեկտիվ զվարճալի խաղեր 
 
Երևանի քաղաքապետի փոխանցիկ գավաթի մրցաշար 2018 
«Շախմատային Երևան 2800» մարզական միջոցառում 
Մանկական զբոսայգի, Կենտրոն վարչական շրջան  
10:00-14:00 Երևանի շախմատի առաջնություն 
 
Հուլիսի 27  
Երևանի քաղաքապետի փոխանցիկ գավաթի մրցաշար 2018 
Շաշկու առաջնություն 
Մանկական զբոսայգի, Կենտրոն վարչական շրջան 
10:00-16:00 շաշկու բակային առաջնություն 
 
 
Աթլետիկայի առաջնություն  
Մանկական զբոսայգի, Կենտրոն վարչական շրջան 
10:00-14:00 աթլետիկայի բակային առաջնություն 
 



Օգոստոսի 3 
«Արևավառ ողջույն Նորք-Մարաշից» 
Ա. Արմենակյանի անվան հ.26 դպրոցի մարզադաշտ, Նորք-Մարաշ վարչական շրջան 
19:00-21:00 համերգային ծրագիր, պարային համույթներ 
 
Օգոստոսի 4 
«Street Workout Fest» բակային մարզաձևերի 6-րդ փառատոն  
Ազատության հրապարակ, Կենտրոն վարչական շրջան 
18:00-20:00 Հայաստանի և Արցախի «Street Workout» թիմերի ցուցադրական ելույթներ  
 
«Երևան ՏԱՐԱԶֆեստ» 4-րդ փառատոն 
Հյուսիսային պողոտա, Կենտրոն վարչական շրջան 
18:00-20:00 ցուցահանդես-տոնավաճառ՝ ժողվարպետների, հայկական արտադրանքը ներկայացնող 
ընկերությունների, թանգարանների մասնակցությամբ 
20:00-23:00 տարազային և մանրանկարչության բաղադրիչ պարունակող դիզայներական 
հավաքածուների անհատական ցուցադրություն-դեֆիլե /Տերյան մշակութային կենտրոնի և անհատ 
դիզայներների մասնակցությամբ/ 
 
Օգոստոսի 10 
«Լուսաշող ամառ Նուբարաշենում» 
Կենտրոնական զբոսայգու հարակից տարածք, Նուբարաշեն վարչական շրջան  
19:00-21:00 մանկական զվարճալի համերգային ծրագիր 
 
Օգոստոսի 12  
Երիտասարդների միջազգային օր    
Ազատության հրապարակ, Կենտրոն վարչական շրջան   
19:00-23:00 «Երիտասարդ Երևան» ակումբային դիջեյների փառատոն, դիսկոտեկ  
 
Օգոստոսի 17   
«Ողջույն Շենգավիթից »  
Ա. Կարապետյանի անվան պուրակ, Շենգավիթ վարչական շրջան  
18:00-20:00 «Պարենք հայերեն» ռազմահայրենասիրական երգ ու պար 
 
«Մարզական ամառ» մոտոկրոսի առաջնություն 
Մոնթե Մելքոնյան ճանապարհահատված, Աջափնյակ վարչական շրջան 
13:00-21:00 մոտոկրոսի և հեծանվասպորտի սիրահարների համար ցուցադրական մրցումներ  
 
 
Օգոստոսի 18 
«Երևանի գարեջրի 5-րդ փառատոն» 
Կենտրոն վարչական շրջան /լրացուցիչ կտեղեկացվի վայրը/ 
18:00-23:00 գարեջրի ամենամյա փառատոն՝ գարեջրի արտադրությամբ զբաղվող ընկերությունների 
մասնակցությամբ  
 



Օգոստոսի 24  
«Երազանքի թևերով». ողջունում է Քանաքեռ-Զեյթունը  
Դավիթ Անհաղթի անվան պուրակ, Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջան  
19:00-21:00 մանկական ուրախ համերգային ծրագիր, ցուցահանդես 
 
Օգոստոսի 25 
« Street Workout Fest » հայաստանի առաջնության նախընտրական փուլ 
Արմենիա բժշկական կենտրոնի հարակից զբոսայգի, Աջափնյակ վարչական շրջան  
17:00-20:00 Հայաստանի և Արցախի «Street Workout» թիմերի բակային մարզաձևերի առաջնություն 
/առաջնությունը կանցկացվի սեպտեմբեր և հոկտեմբեր ամիսներին/ 
 
Օգոստոսի 31 
«Ցտեսությու´ն ամառ»  
Կարապի լիճ, Կենտրոն վարչական շրջան 
20:00-22:00 «Երևանյան ամառ 2018» եռամսյա ծրագրի եզրափակիչ միջոցառում 
 


