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Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կառուցվածքային կամ առանձնացված ստորաբաժանման անվանումը 
Հ/հ Ծրագրի կամ միջոցառման 

անվանում 
Նախատեսված 

աշխատանքների նկարագիր 
Աշխատանքների իրականացման 

գործընթաց 
Իրականացնող 

կազմակերպություն, 
կատարման ժամկետ 

Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 
ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 
1. Առողջապահական 

կազմակերպությունների 
համար բժշկական 
սարքավորումների և 
պարագաների ձեռքբերում 

Ծրագրի շրջանակներում 2020 
թվականին նախատեսվում է 
ձեռքբերել ներքոթվարկյալ 
սարքավորումները. 
Ուլտրաձայնային ստացիոնար 
հետազոտման սարք 2 տվիչով՝ 10 
հատ 
Արյան մեջ տրոպոնինի 
մակարդակը որոշող սարք` 10 հատ 
Իմունոֆերմենտային 
անալիզատոր` 7 հատ 
Բիոքիմիական անալիզատոր՝ 20 
հատ 
Կոագուլոմետր՝ 14 հատ 
Ավտո-ռեֆ-կերատոմետր՝ 8 հատ 
Ճեղքային լամպ՝ 6 հատ 
Էլեկտրասրտագրության (ԷՍԳ) 
երկարատև մոնիտորինգի կրովի 
համակարգ /հոլտեր/՝ 5 հատ 
Կոլպոսկոպ՝ 7 հատ 
Գինեկոլոգիական սեղան՝ 39 հատ 
Սպիրոմետր՝ 1 հատ 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է՝ 

 ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/3-1 
 ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/3-2 
 ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/3-3 
 ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/7 
 ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/5 
 ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/14-1 
 ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/14-2 
 ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/14-3 
 ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/14-4 
 ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/14-5 

Ձեռք է բերվել՝  
1. Արյան մեջ տրոպոնինի 
մակարդակը որոշող սարք՝ 10 հատ 
2.  Ճեղքային լամպ՝ 6 հատ 
3.  Էլեկտրասրտագրության (ԷՍԳ) 
երկարատև մոնիտորինգի կրովի 
համակարգ /հոլտեր/՝ 5 հատ 
4. Ջերմային տպիչ՝ նախատեսված 
արյան մեջ տրոպոնինի մակարդակը 
որոշող սարք համար՝ 10 հատ 
5. Կոլպոսկոպ՝ 5 հատ 

1.«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ 
10.04.2020-08.06.2020թ 

2. «Մեդտեխսերվիս» ՍՊԸ 
15.04.2020թ.-13.06.2020թ. 
3. «Մեդէքսպերտ» ՍՊԸ 
14.04.2020թ-12.06.2020թ. 

4.«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ 
13.04.2020թ-11.06.2020թ. 

5. «Մեդտեխսերվիս» ՍՊԸ 
10.08.2020թ-18.10.2020թ. 

6. «Ավէմեդ» ՍՊԸ 
27.07.2020թ-04.09.2020թ. 
7. «Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ 
28.07.2020թ-04.10.2020թ. 

8. «Վիոլա» ՍՊԸ 
24.07.2020թ-01.09.2020թ. 

9. «Յունիմեդ» Հայ-Ռուսական 
ՀՁ ՍՊԸ 

27.07.2020թ-04.09.2020թ. 
10. «Մեդէքսպերտ» ՍՊԸ 
23.07.2020թ-01.09.2020թ. 
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6.  Ուլտրաձայնային ստացիոնար 
հետազոտման սարք 2 տվիչով 
7. Իմունոֆերմենտային 
անալիզատոր՝ 7 հատ 
8. Բիոքիմիկական անալիզատոր՝ 20 
հատ 
9. Ավտոռեֆկերատոմետր՝ 8 հատ 
10. Գինեկոլոգիական սեղան՝ 39 հատ 

2. 

Առողջապահական 
օբյեկտների 
հիմնանորոգում 

Նախատեսվում է «Նոր Արեշ 
պոլիկլինիկա», «Արշակունյաց 
պոլիկլինիկա», «Թիվ 12 
պոլիկլինիկա», «Նորագավիթ 
պոլիկլինիկա» և «Նուբարաշեն 
պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ներում 
կատարել սանհանգույցների 
հիմանորոգման, դռների և 
էլեկտրական լարերի 
փոխարինման, ներքին պատերի 
հարդարման, ներկման 
աշխատանքներ 

Տես աշխատակազմի շինարարության 
և բարեկարգման վարչության 
հաշվետվություն /համակարգող 
ստորաբաժանում/ 

 

 

3. Բնակչությանը 
կոմպյուտերային և մագնիսա-
ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի 
ծառայության տրամադրում 

Ծրագրի շրջանակներում 2020 
թվականին նախատեսվում է 
ձեռքբերել. 
Կոմպյուտերային տոմոգրաֆիայի 
հետազոտություն /ԿՏ/՝ 150 հատ, 
Մագնիսա-ռեզոնանսային 
տոմոգրաֆիայի հետազոտություն 
/ՄՌՏ/՝  100 հատ: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի կայացել է մրցույթ, կնքվել է 
պայմանագիր 
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/43 
Մրցույթի արդյունքում ձեռք է բերվել 
կոմպյուտերային  տոմոգրաֆիայի 
ծառայություն՝ թվով 150 հատ, 
մագնիսա-ռեզոնանսային  
տոմոգրաֆիայի ծառայություն` թվով 
100 հատ 
31.12.2020թ. դրությամբ 150 
քաղաքացու մատուցվել է 
կոմպյուտերային  տոմոգրաֆիայի 
ծառայություն, 100 քաղաքացու 
մագնիսա-ռեզոնանսային  
տոմոգրաֆիայի ծառայություն  

«ՄԻԲՍ» ՍՊԸ 
19.02.2020թ-25.12.2020թ. 

 

4. «Առողջության Երևանի քաղաքապետարանի Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 1. «Սիլ Ինշուրանս» ԱՓԲԸ  
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ապահովագրության» փաթեթի 
ձեռքբերում 

ենթակայության 
մանկապարտեզների և շախմատի 
դպրոցների, երաժշտական և 
արվեստի դպրոցների, 
մարզադպրոցների, 
մանկապատանեկան 
ստեղծագործության և 
գեղագիտական 
դաստիարակության, մշակույթի 
կենտրոնների, այլ մշակութային 
կազմակերպությունների, ինչպես 
նաև «Թափառող կենդանիների 
վնասազերծման կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի 
և «Երևանի աղբահանության և 
սանիտարական մաքրում» 
համայնքային հիմնարկի 
հաստիքացուցակներով 
նախատեսված հաստիք զբաղեցնող 
աշխատողների համար և Երևանի 
քաղաքապետարանի /ներառյալ 
Երևանի վարչական շրջանները, 
սոցիալական ծառայությունների և 
քաղաքացիական կացության 
ակտերի գրանցման տարածքային 
բաժինները/, Երևանի 
ենթակայության գրադարանների, 
թանգարանների, թատրոնների 
հաստիքացուցակներով 
նախատեսված հաստիք զբաղեցնող 
աշխատակիցների, ինչպես նաև 
«Գերատեսչական շենքերի 
պահպանման և շահագործման» 
փակ բաժնետիրական ընկերության 
և «Երևանտրանս» փակ 
բաժնետիրական ընկերության, 
կառավարման տեխնոլոգիաների, 
Երևան հիմնադրամի, «Երևանի 

օրենքի կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-20/21  
Ձեռք է բերվել. 
Երևանի քաղաքապետարանի 
ենթակայության մանկապարտեզների 
և շախմատի դպրոցների, 
երաժշտական և արվեստի դպրոցների, 
մարզադպրոցների, 
մանկապատանեկան 
ստեղծագործության և գեղագիտական 
դաստիարակության, մշակույթի 
կենտրոնների, այլ մշակութային 
կազմակերպությունների, ինչպես նաև 
«Թափառող կենդանիների 
վնասազերծման կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի և 
«Երևանի աղբահանության և 
սանիտարական մաքրում» 
համայնքային հիմնարկի 
հաստիքացուցակներով 
նախատեսված հաստիք զբաղեցնող 
աշխատողների համար «Առողջության 
ապահովագրության» փաթեթի ձեռք 
բերում 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝   
հ.ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-20/85 
Ձեռք է բերվել. 
Երևանի քաղաքապետարանի 
/ներառյալ Երևանի վարչական 
շրջանները, սոցիալական 
ծառայությունների և քաղաքացիական 
կացության ակտերի գրանցման 
տարածքային բաժինները/, Երևանի 
ենթակայության գրադարանների, 
թանգարանների, թատրոնների 
հաստիքացուցակներով 

20.03.2020թ.-20.03.2021թ. 
2. «Սիլ Ինշուրանս» ԱՓԲԸ 

16.06.2020թ.-15.06.2021թ. 
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կառուցապատման ներդրումային 
ԾԻԳ» ՀՈԱԿ-ի աշխատողների 
համար «Առողջության 
ապահովագրության» փաթեթի ձեռք 
բերում 

նախատեսված հաստիք զբաղեցնող 
աշխատակիցների, ինչպես նաև 
«Գերատեսչական շենքերի 
պահպանման և շահագործման» փակ 
բաժնետիրական ընկերության և 
«Երևանտրանս» փակ բաժնետիրական 
ընկերության, կառավարման 
տեխնոլոգիաների, Երևան 
հիմնադրամի, «Երևանի 
կառուցապատման ներդրումային 
ԾԻԳ» ՀՈԱԿ-ի աշխատողների համար 
«Առողջության ապահովագրության» 
փաթեթ 

ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ 
1. Առևտրի, սպասարկումների և 

կենցաղային 
ծառայությունների ոլորտի 
օրենսդրական դաշտի 
կատարելագործման 
նպատակով 
առաջարկությունների 
ձևավորում և ներկայացում, 
ինչպես նաև առևտրի, 
հանրային սննդի և 
կենցաղային 
ծառայությունների ոլորտում 
գործունեության կանոնների և 
դրանց կիրառման լրացուցիչ 
պայմանների մշակում։ 

Առաջարկվելու է «Տեղական 
տուրքերի և վճարների մասին» 
օրենքում կատարել լրացումներ և 
սահմանել շինանյութերի վաճառքի 
և կենցաղային սպասարկման 
օբյեկտների ժամը 24.00-ից հետո 
աշխատելու թույլտվության համար 
տեղական տուրքի տեսակներ։ 
Առաջարկություններ 
կներկայացվեն նաև առևտրի և 
սպասարկման ոլորտի այլ 
օրենսդրական ակտերում 
փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու վերաբերյալ։ 

Առևտրի և սպասարկումների 
ոլորտում օրենսդրական 
կարգավորումներ կատարելու 
նպատակով Երևանի 
քաղաքապետարանի աշխատակազմի 
առևտրի և սպասարկումների 
վարչության կողմից մշակվել և 
շրջանառության մեջ է դրվել «Առևտրի 
և ծառայությունների մասին», «Երևան 
քաղաքում տեղական 
ինքնակառավարման մասին», 
«Տեղական ինքնակառավարման 
մասին», «Տեղական տուրքերի և 
վճարների մասին» օրենքներում և 
վարչական իրավախախտումների 
վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում  
լրացումներ և փոփոխություններ 
կատարելու մասին, մի շարք 
օրենքների նախագծեր։ 

Առևտրի և սպասարկումների 
վարչություն 
 Կատարման ժամկետ` 
ամբողջ տարվա ընթացքում 

 

2. Բացօթյա ապօրինի առևտրի 
կանխարգելում և արգելում, 

Առաջարկություններ 
կներկայացվեն բացօթյա ապօրինի 

Լրամշակվել և շրջանառության մեջ է 
դրվել վարչական 

Առևտրի և սպասարկումների 
վարչություն, վարչական 
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արդյունավետությունը 
բարձրացնելու նպատակով 
օրենսդրական 
փոփոխությունների 
կատարում։ 

առևտուրը կանխարգելելու 
վերաբերյալ օրենսդարական 
ակտերում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու 
վերաբերյալ։ Բացօթյա առևտրի 
նկատմամբ անհրաժեշտ 
հսկողության իրականացում։ 

իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ 
օրենսգրքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին օրենքի 
նախագիծը, որով նախատեսվում է 
լիազորություն տրամադրել տեղական 
ինքնակառավարման մարմիններին՝ ոչ 
սահմանված տեղում առևտուր  
իրականացնելու դեպքում  բացօթյա 
առևտրի անմիջական օբյեկտ 
համարվող ապրանքները վերցնել։  
Հսկողություն է իրականացվել բոլոր 12 
վարչական շրջաններում և կազմվել է 
թվով 1204 վարչական 
իրավախախտման վերաբերյալ 
արձանագրություն։ 

շրջանների առևտրի, 
սպասարկումների և 
գովազդի բաժիններ 
Կատարման ժամկետ` 
ամբողջ տարվա ընթացքում 

3. Շաբաթ, կիրակի և տոնական 
օրերին գյուղատնտեսական 
արտադրանքի, սպառողական 
ապրանքների շուկաների, 
տոնավաճառների 
կազմակերպում։ 

Գյուղատնտեսական 
արտադրանքի, սպառողական 
ապրանքների շուկաների, 
տոնավաճառների կազմակերպում։ 

Երևանի քաղաքապետարանը ՀՀ 
Էկոնոմիկայի նախարարության հետ 
համատեղ յուրաքանչյուր շաբաթ, 
կիրակի և ամանորյա նախատոնական 
օրերին Հրազդան մարզադաշտի 
հարակից տարածքում կազմակերպել է 
գյուղատնտեսական արտադրանքի 
տոնավաճառ։ 

Առևտրի և սպասարկումների 
վարչություն  
Կատարման ժամկետ` 2-4 
եռամսյակներ 

 

4. Հանրային սննդի 
ժամանակավոր-սեզոնային 
ծառայության կազմակերպման 
կանոնակարգում։ 

Բացօթյա սրճարանների 
գործունեության կանոնակարգում։ 
Առաջարկություններ 
կներկայացվեն հանրային սննդի 
ժամանակավոր-սեզոնային 
ծառայության կազմակերպման 
վերաբերյալ օրենսդրական 
ակտերում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու 
վերաբերյալ։ 

Նշված ոլորտը կանոնակարգելու 
համար լրամշակվել և շրջանառության 
մեջ է դրվել համապատասպան 
օրենսդրական նախագծերի փաթեթ։   
2020 թվականի ընթացքում թվով 311 
տնտեսվարող սուբյեկտների հետ 
կնքվել է հանրային սննդի 
ժամանակավոր-սեզոնային 
ծառայություն կազմակերպելու 
վերաբերյալ պայմանագիր։ 

Առևտրի և սպասարկումների 
վարչություն 
Կատարման ժամկետ` 1-3 
եռամսյակներ 

 

5. Երևան քաղաքի ընդհանուր 
օգտագործման տարածքներում 
(մայթերում, կանաչապատման 
համար նախատեսված 

Չգործող, ոչ հարիր տեսք ունեցող 
առևտրի և սպասարկման 
կրպակների ապամոնտաժում և 
առևտրի առանձին օբյեկտների 

2020 թվականի ընթացքում 
ապամոնտաժվել է  թվով 12 ապօրինի 
տաղավար՝ Վ. Փափազյան և Ա․ 
Խաչատրյան փողոցների խաչմերուկ, 

Առևտրի և սպասարկումների 
վարչություն 
Կատարման ժամկետ` 
ամբողջ տարվա ընթացքում 
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տարածքներում, 
ճանապարհների բանուկ 
մասերին կից հատվածներում) 
կրպակների, տաղավարների և 
ժամանակավոր այլ 
շինությունների թվաքանակի 
կրճատման և 
ապամոնտաժման, դրանց 
հետագա գործունեության 
նպատակահարմարության և 
օրինականության վերաբերյալ 
հարցերի ուսումնասիրություն 
և ապամոնտաժում։ 

արդիականացում։ 
Մայրաքաղաքում քաղաքակիրթ 
առևտուր կազմակերպելու 
նպատակով առաջիկայում 
միջոցներ կձեռնարկվեն չգործող, 
լքյալ, հողի վարձակալության 
ժամկետը լրացած, ոչ հարիր տեսք 
ունեցող առևտրի և սպասարկման 
կրպակների ապամոնտաժման ու 
արդիականացման ուղղությամբ։ 
Առաջնահերթությունը կտրվի 
կանաչ տարածքներում և մայթերի 
վրա տեղադրված կրպակների 
ապամոնտաժմանը։ 

Աբովյան փողոց-Սայաթ Նովա 
պողոտա խաչմերուկ, Հ. Հակոբյան 
փողոցի թիվ 4 շենքի դիմաց, 
Գյուլբենկյան-Ա. Խաչատրյան 
խաչմերուկ (2 հատ), Թամանյան 16/1, 
Դ. Վարուժան-Մալաթիա խաչմերուկ, 
Իսահակյան-Տերյան խաչմերուկ, 
Նալբանդյան 128, Չարենցի 8, Աբովյան 
38, Կորյունի 16։ 

ԱՐՏԱՔԻՆ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ԳՈՎԱԶԴ 
 1. Շենքերի գովազդային 

անձնագրերի մշակում և 
գովազդների 
համապատասխանեցում 
գովազդային անձնագրերին 

Կենտրոն վարչական շրջանում 
նախատեսվոմ է մրցութային 
կարգով իրականացնել թվով 100 
հատ շենքերի գովազդային 
անձնագրերի պատվիրում: 

  Աշխատանքները 
չեն 
իրականացվել 
արտակարգ 
դրությամբ 
պայմանավորվա
ծ: 
 

 2. Էլեկտրոնային 
թույլտվությունների 
տրամադրում 

Արդեն իսկ ստեղծված 
էլեկտրոնային բազայի հիման վրա 
կստեղծվի կայք, որի միջոցով 
գովազդային 
կազմակերպությունները և 
տնտեսվարողները կտեսնեն 
յուրաքանչյուր շենքի գովազդային 
անձնագիրը և հնարավորություն 
կունենան էլեկտրոնային 
եղանակով ուղարկել հայտեր 
գովազդի հաստատման, 
տեղադրման թույլտվություն 

2020 թվականին իրականացվել է  
էլեկտրոնային կառավարման 
համակարգի արդիականացման 
աշխատանքներ, որի միջոցով տրվել է  
12475 թույլտվություն՝ 3840 կրիչների 
համար: 
 

Արտաքին ձևավորման և 
գովազդի վարչություն 
 (հունվար-դեկտեմբեր) 
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ստանալու համար: 
Հնարավորություն կտրվի նաև 
էլեկտրոնային եղանակով վճարել 
արտաքին գովազդի համար 
նախատեսված տեղական տուրքի 
գումարը: Նախատեսվում  է 
իրականացնել նոր էլեկտրոնային 
կայքի պիլոտային փորձարկում: 

 3. Ներդրումային ծրագրերի 
իրականացում՝ որպես 
փոխհատուցում գովազդային 
մակերեսների տրամադրման 
սկզբունքով 

2020 թվականին նախատեսվում է 
ներդրումային ծրագրով 
իրականացնել գովազդային 
մակերեսների տրամադրմամբ  
մասնավոր 
կազմակերպություններին նոր 
կանգառասրահների, 
հեծանիվականգառների, և  
վերգետնյա անցումների 
մրցույթների հայտարարում: 
 

 
 
 

  Աշխատանքները 
չեն 
իրականացվել 
արտակարգ 
դրությամբ 
պայմանավորվա
ծ: 
 

 4. Գովազդային վահանակների 
մրցութային կարգով 
տրամադրման և տեղական 
տուրքերի և վճարների 
հավաքագրման նոր 
մեխանիզմի ներդրում 

Նախապես սահմանել գովազդային 
վահանակների բոլոր պոտենցիալ 
վայրերը և տեսակները՝ ելնելով 
քաղաքի համար դրանց 
նպատակահարմարությունից,  
Բաժանել պոտենցիալ գովազդային 
տեղերը լոտերի և հայտարարել 
մրցույթ գովազդային 
կազմակերպությունների միջև: 

  Աշխատանքները 
չեն 
իրականացվել 
արտակարգ 
դրությամբ 
պայմանավորվա
ծ: 
 

       Այլ ծրագրեր 
 5. Գովազդային տարածքների 

հաշվառման, չափագրման, 
իրավական դաշտին 
համապատասխանեցմանն 
ուղղված աշխատանքներ 

Նախատեսվում է իրականացնել 
գովազդային տարածքների 
հաշվառման, չափագրման, 
իրավական դաշտին 
համապատասխանեցմանն 
ուղղված աշխատանքներ՝ Երևանի 
բյուջե համապատասխան 
մուտքերի ապահովման 

2020 թվականին  իրականացվել է  
վարչական շրջաններում առկա 
գովազդների գույքագրման  և  
չափագրման աշխատանքներ: 
2020 թվականին հաստատվել են թվով 
1740  հատ գովազդային էսքիզներ: 
2020 թվականին արտաքին գովազդի 
տուրքը սահմանվել է  1.401,500,0 

Արտաքին ձևավորման և 
գովազդի վարչություն, 
Վարչական շրջաններ, 
Գովազդային 
կազմակերպություններ 
(հունվար-դեկտեմբեր) 
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նպատակով: դրամ, հավաքագրվել է  1.453,360,4 ՀՀ 
դրամ:  

 6. Ապօրինի տեղադրված 
գովազդային վահանակների 
ապամոնտաժման 
աշխատանքների 
իրականացում 

Կշարունակվեն օրենքին 
չհամապատասխանող, ինչպես 
նաև ինքնակամ և ապօրինի 
տեղադրված գովազդային 
վահանակների հայտնաբերման և 
ապամոնտաժման 
աշխատանքները, կշարունակվի 
խիստ հսկողությունը 
մայրաքաղաքի տարածքում առկա 
գովազդային վահանակների 
հայալեզու գրվածքը 
օրենսդրության պահանջներին 
համապատասխանեցնելու 
նպատակով։ 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/9          
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
2020  թվականին   ընթացքում 
ապամոնտաժվել է թվով 1188 հատ  
ապօրինի տեղադրված գովազդային 
վահանակներ: 

Արտաքին ձևավորման և 
գովազդի վարչություն, 
վարչական շրջաններ, 
«Ձևավորում» ՓԲԸ 
08.04.2020թ. 
  (հունվար-դեկտեմբեր) 

 

 7. Քաղաքային միջոցառումների 
կազմակերպման, տպագրման 
և ձևավորման աշխատանքներ 

Նախատեսվում է շարունակել 
տոնական միջոցառումների, 
թեմատիկ բաներների, 
հրավիրատոմսերի, 
շնորհակալագրերի, 
տաղավարների, ֆլայերների, 
ինստալյացիաների, ստիկերների 
ձևավորումն ու կազմումը:  
 

1.Երևան արևային համայնք ֆլայերի 
կազմում, 
2. «Investment Proposal Construction of 
an area adjacent to the Saint Gregory the 
Illuminator Cathedral» ներդրումային 
ծրագրի բուկլետի կազմում, 
3. Շնորհակալագրերի ու պատվոգրերի 
ձևավորում, 
4. Դիանա Աբգարի անվան պուրակի 
ցուցանակի ձևավորում, 
5. ԵՊԲՀ-ի դիմացի գետնանցման 
տաղավարների նախագիծ-առաջարկ, 
6.Մարտի 8-ի տոնական միջոցառման 
նախագիծ-առաջարկ, 
7. ԵՄ-ն Երևանի համար Արևային 
համայնք «Լեդ լուսատուներ» 
տեղեկատվական բաների, 
ինֆոգրաֆիկայի ձևավորում, կազմում, 
8.Շինհրապարակների բաներների 
կազմում, 
9. Փողոցների և շենքերի անվան ու 

Արտաքին ձևավորման և 
գովազդի վարչություն 
(հունվար-դեկտեմբեր) 
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համարակալման ցուցանակների 
էսքիզ  
10.Զարգացման ծրագրի բուկլետի 
ձևավորում կազմում, 
11.Հեծանվականգառների էսքիզ, 
12.Էկո գրիչների էսքիզ, 
13.Covid-19 սոցիալական գովազդի 
ֆլայերների կզմում, 
14.Ղարաբաղյան պատերազմի 
վերաբերյալ սոցիալական գովազդի 
բաներների կազմում, 
15. Նստարանների, աղբամանների նոր 
դիզայնի կոնստրուկտիվ նախագիծ-
առաջարկ, 
16.Ծաղկի վաճառակետ-տաղավարի 
նոր դիզայնի կոնստրուկտիվ 
նախագիծ-առաջարկ, 
17.Գովազդային վահանակի և 
գովազդային վահանակով 
հեծանվականգառների  նոր դիզայնի 
կոնստրուկտիվ նախագիծ-առաջարկ, 
18.Երևան քաղաքի նոր 
տրանսպորտային միջոցների 
ձևավորում, 
19. Սարյան և Աբովյան 
արդիականացվող պուրակների 
համար նստարանների և 
աղբամանների նախագիծ-առաջարկ, 
20. Ավագանու անդամների 
անվանական տրաֆարետներ, 
21.Երևանի քաղաքապետարանի 
աշխատակազմի ղեկավարության և 
ավագանու անդամների այցեքարտերի 
կազմում, 
22. Հանձնարարականների բլանկների 
կազմում, 
23. Ամանորյա կոնֆետների տուփերի 
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ձևավորում էսքիզ, 
24. Փողոցների և շենքերի անվան ու 
համարակալման ցուցանակների 
էսքիզ, 
25. Տեղական հարկերի վճարման 
օգտակարության վերաբերյալ 
սոցիալական գովազդի բաներների 
էսքիզ, 
26. Երևանի քաղաքապետի և 
աշխատակազմի քարտուղարի 
ամանորյա շնորհավորական բացիկի 
դիզայն, 
27. Կոնֆետների տուփերի ձևավորում: 

 8. Դրոշների փոխարինման և 
դրոշակազարդման 
աշխատանքներ 

2020 թվականին ամսական 
կտրվածքով նախատեսվում է 
իրականացնել 529 հիմնային 
պատվանդանների դրոշների 
փոխման, մաքրման և 
սպասարկման աշխատանքներ:  
2020 թվականին կիրականացվեն 
դրոշակազարդման աշխատանքներ 
օտարերկրյա 
պատվիրարկությունների 
պետական պաշտոնական այցերի 
ժամանակ։ 
Նախատեսվում է իրականացնել մի 
շարք մշակութային 
միջոցառումների ձևավորման և 
դրոշակազարդման աշխատանքներ 
(Բանակի օր, Սուրբ Սարգիս, 
Կանանց միամսյակ, Մայիսի 1, 
Մայիսի 9 Մայիսի 28, Վերջին զանգ, 
Երեխաների պաշտպանության օր, 
Երևանյան ամառ, 
Սահմանադրության օր, 
Անկախության օր, Ուսուցչի օր, 
Էրեբունի-Երևան,Ամանորյա 

1.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-20/29  
2.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/57    
3.ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-20/30   
4.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-20/25 
5.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/122   
 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
 
1.Իրականացվել է անկախության 
օրվան նվիրված դրոշակազարդարում: 
 
2.Իրականացվել է դրոշների փոխման 
աշխատանքներ: 
 
3.Իրականացվել է Հորդանանի 
թագավորի այցի կապակցությամբ 
դրոշակազարդման աշխատանքներ: 
 
4.Իրականացվել են մի շարք 
միջոցառումների դրոշակազարդման և 
ձևավորման աշխատանքներ: 
 

Արտաքին ձևավորման և  
գովազդի վարչություն, 
մրցույթում հաղթող 
կազմակերպություններ 
 
 
 
 
 
1.  «Ձևավորում» ՓԲԸ  
01.02.20թ. 
 
2.    «Տերմոպրոտեկտ»   ՍՊԸ    
05.03.20թ 
 
3. «Ձևավորում» ՓԲԸ 
01.02.20թ. 
 
 
 
4.  Ձևավորոմ» ՓԲԸ  
24.01.20թ.  
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տոնակատարություններ   և   
Եղեռնի սգո արարողությունների 
միջոցառումների ձևավորման 
աշխատանքներ:  
Ձեռք են բերվել ՀՀ եռագույն 
դրոշներ: 

5. Ձեռք է բերվել 3000 հատ 1մ- 2մ 
չափերի եռագույն դրոշներ:  
 

 
5. «ԱԼՊԱՆՈ» ՍՊԸ 
06.04.20թ. 
 

 9. Փողոցների, հրապարակների, 
այգիների կահավորման 
աշխատանքների 
իրականացում: 

Երևան քաղաքի փողոցների, 
հրապարակների, այգիների 
կահավորման նպատակով  
նախատեսվում է  նորոգվեն  
անվճար հայտարարությունների  
տախտակներ, փողոցների  
ուղենիշներ, աղբամաններ և 
նստարաններ: Կիրականացվեն և 
կտեղադրվեն նստարաններ, 
աղբամաններ  և  ցուցանակներ:   

1. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20-108/1  
2. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20-108/2    
3. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20-128 
4. ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-19/7-1 
5. ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-19/7-2 
6. ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-19/7-3 
7. ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-19/15 
1.Իրականացվել են հետևյալ 
աշխատանքները՝ 
Աղբամանի ամբողջական 
վերանորոգում - 100 հատ 
Աղբամանի մասնակի վերանորոգում - 
645 հատ: 
2.Կատարվել են հետևյալ 
աշխատանքները՝ 
նստարանի ամբողջական 
վերանորոգում - 50 հատ: 
3.Կատարվել են հետևյալ 
աշխատանքները՝ 
նստարանի մասնակի վերանորոգում -  
900 հատ: 
4.Պայմանագրի շրջանակներում գնվել 
է թվով 500 հատ «Երևան» գրվածքով 
նստարան, որից Երևանի 
քաղաքապետարանին ի պահ տրված 
141 նստարանից 2020 թվականի 
ընթացքում տեղադրվել են թվով 44-ը։ 
 5.Կնքված պայմանագրի 
շրջանակներում գնվել է թվով 600 
ձուլվածքով աղբաման, որից Երևանի 
քաղաքապետարանին ի պահ տրված 

Արտաքին ձևավորման և 
գովազդի վարչություն, 
մրցույթում հաղթող 
կազմակերպություններ 
 
 
1. «Ձևավորում» ՓԲԸ 
07.09.2020թ. 
 
2. «Բեկյալ» ՍՊԸ -ի 
 07.09.2020թ.  
 
3. «Քնար Շին» ՍՊԸ 
02.10.2020թ. 
4. «Նիկոլ Դուման» ՍՊԸ 
 20.08.2019թ. 
5. «Բելմետ» ՍՊԸ 
20.08.2019թ. 
 
 
 
 
6.«Մետաղամանեղեն 
գործարան»  ԲԲԸ 
20.08.2019թ. 
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249 նստարանից 2020 թվականի 
ընթացքում տեղադրվել են թվով 42-ը։ 
6. Կնքված պայմանագրի 
շրջանակներում գնվել է թվով 200 
մետաղյա դույլ, որից 27 հատ մետաղյա 
դույլ ի պահ է տրվել Երևանի 
քաղաքապետարանին՝ 2020 թվականի 
ընթացքում տեղադրելու համար, 
սակայն մետաղյա դույլ 2020թ.-ին չի 
տեղադրվել։ 
7.Կնքված պայմանագրի 
շրջանակներում    գնվել է թվով 400 
հասարակ նստարան, որից  Երևանի 
քաղաքապետարանին ի պահ տրված 
29 նստարանից 2020 թվականի 
ընթացքում տեղադրվել են թվով 7-ը։ 

7.«Գործ-555» ՓԲԸ       
30.08.2019թ. 
 

 10. Աշխատանքներ 
մասնագիտացված 
գովազդային 
կազմակերպությունների հետ 

2020 թվականին շարունակվելու է 
աշխատանքը մասնագիտացված 
գովազդային 
կազմակերպությունների հետ՝ 
գովազդային վահանակների 
արդիականացման, սոցիալական 
գովազդային ծրագրերի 
իրակացման և Երևան համայնքի 
հետ աշխատանքի որակի 
բարձրացման ուղղություններով: 

Քննարկվել և իրականացվել են 
մասնագիտացված գովազդային 
կազմակերպությունների հետ՝ 
գովազդային վահանակների 
արդիականացման, էսքիզների 
ներկայացման, թույլտվությունների 
տրամադրման  ինչպես նաև 
սոցիալական գովազդների 
տեղադրման աշխատանքներ։ 
2020 թվականին ներկայացրել են թվով 
360 հատ դիմում: 

 

Աշխատակազմի արտաքին 
ձևավորման և  գովազդի 
վարչություն, գովազդային 
գործակալություններ 
(հունվար-դեկտեմբեր) 

 

 11. Սոցիալական գովազդների 
տեղադրում: 

Սոցիալական գովազդների 
տեղադրումը կիրականացվի 
համայնքային և/կամ 
հանրապետական հանձնաժողովի 
կողմից այդպիսին ճանաչվելուց 
հետո: 
 

2020  թվականին   համայնքային 
հանձնաժողովի կողմից թվով 22 հատ 
գովազդներ ճանաչվել են սոցիալական 
բնույթի: 
 
 

Արտաքին ձևավորման և 
գովազդի վարչություն, 
Համայնքային  
հանձնաժողով: 
(հունվար-դեկտեմբեր) 
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ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
1. Սարալանջի 10 հա բուֆերային 

անտառաշերտի  
վերականգնում 

Բուֆերային  գոտի հանդիսացող 
տարածքներում նախատեսվում է 
իրականացնել ծառերի 
սանիտարական էտ, ծառերի և 
թփերի տնկում, նոր ոռոգման 
ցանցի ստեղծում, ջրավազանի և 
պոմպակայանի ստեղծում և այլ 
աշխատանքներ: 

ԵՔ-ԲՆԱՇՁԲ-20/1 
Ավարտվել  է ոռոգման ցանցի 
կառուցման աշխատանքները, ծառերի 
և թփերի տնկման աշխատանքների 
կատարման համար հայտարարվել է 
մրցույթ, հաղթող մասնակից է 
ճանաչվել <<Ագրոատոմ>> ՍՊԸ-ն, որը 
հրաժարվել է պայմանագիր կնքել 
Երևանի քաղաքապետարանի հետ: 

«Մեդիսոն Էյբլ» ՍՊԸ 
14.02.2020թ.-12.06.2020թ. 

 

2. Կոմիտասի անվան այգու 
հիմնանորոգում 

Նախատեսվում է իրականացնել 
այգու բարեկարգման, ինչպես նաև 
լայնածավալ կանաչապատման, 
դեկորատիվ բարձր որակ ունեցող 
տնկիների և ծաղկապատման 
տարրերի կիրառմամբ 
աշխատանքներ։ 

Խորքային հորը կառուցվել է, միացվել 
ոռոգման ցանցին։ 

 Ծրագրի 
իրականացման 
ժամկետը անորոշ 
է, քանի որ այգու 
տարածքում 
նախատեսվում է 
նոր ճանապարհ 
կառուցել։ Այգու 
բարեկարգման 
աշխատանքներ 
կիրականացվեն 
ճանապարհի 
կառուցման 
աշխատանքների 
ավարտից հետո։ 

3. Ընդհանուր օգտագործման 
կանաչ տարածքների 
բարելավում 

Նախատեսվում է 2020թ-ին 
բարելավել Աշտարակ-Դավթաշեն 
նոր կառուցված 
ճանապարհահատվածի հարակից 
4,5 հա կանաչ տարածքը: 
Ընդհանուր  օգտագործման կանաչ 
տարածքների բարելավում` նոր 
սիզամարգերի ստեղծման, 
ծառատունկի, ծաղկապատման 
շնորհիվ։ 

Աշտարակ-Դավթաշեն նոր կառուցված 
ճանապարհահատվածի հարակից 4.5 
հա կանաչ տարածքի որոշակի 
հատվածում իրականացվել է 
գողացված փականների մասնակի 
փոխարինում, որից հետո ոռոգման 
համակարգը արդյունավետ է դարձել և 
բարելավվել է սիզամարգերի վիճակը։ 
Դավթաշենի և Սիլիկյանի խորքային 
հորերի համար ստացվել է 

«ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ 
Հունվար-դեկտեմբեր 
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ջրօգտագործման թույլտվությունները։ 
Խորքային հորերը ունեն նախագիծ, 
հորատումը կիրականացվի 2021թ-ին։ 

4. Ծիծեռնակաբերդի 
անտառպուրակի 8.0 հա 
հատվածի վերականգնում 

Ծրագրի իրականացման 
շրջանակներում նախատեսվում է 
կատարել ծառերի առողջացման 
նպատակով բջջաշիվային էտ և 
ծառատունկի աշխատանքներ: 
Վերականգնել Ծիծեռնակաբերդի 
անտառպուրակի 8.0 հա 
մակերեսով համայնքային 
սեփականություն հանդիսացող 
հատվածը: 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/116 
Տարածքում իրականացվել է ոռոգման 
նոր ցանցի նախագծման և կառուցման 
աշխատանքներ։ 
Գարնանը իրականացվել է ծառերի 
բջջաշիվային էտ։ 
Ներկայումս «ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ-ի կողմից 
իրականացվում է տարածքի 
լանդշաֆտային պլանավորում և 
կանաչ տնկարկների հաշվառում,  որի 
ավարտից հետո կիրականացվեն 
կանաչապատման նախագիծ։ 

«Բիդեք» ՍՊԸ 
10.09.2020թ.-25.12.2020թ. 

 

5. Ջրաշխարհի աջակողմյան 
լանջի 12 հա տարածքի 
անտառաշերտի 
վերականգնում 

Ջրաշխարհի աջակողմյան լանջին 
ստեղծել կանաչ տնկարկներով 
պաշտպանիչ շերտ: Բուֆերային  
գոտի հանդիսացող տարածքներում 
նախատեսվում է իրականացնել 
ծառերի սանիտարական էտում, 
ծառատնկում, նոր ոռոգման ցանցի 
ստեղծում և այլ աշխատանքներ։ 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/15 
Իրականացվել են բուֆերային 
անտառային գոտու ստեղծման 
նախագծա-նախահաշվային 
աշխատանքներ։ 
 

«ԷՅ ՋԻ ԹԻ ՓՐՈՋԵՔԹ» ՍՊԸ 
27․02․2020թ․ 
17․04․2020թ․ 

 

6. Կանաչապատման նորագույն 
մոտեցումների կիրառում 

Առաջնահերթ է ներդնել կաթիլային 
եղանակով ոռոգման համակարգեր: 
Ստեղծել ծաղկանոցներ, որոնք 
համալրված կլինեն բազմամյա 
ծաղկասածիլներով: Որպես 
կոնցեպտ լուծում կիրառել ծաղկող 
թփերը՝ կանաչ ցանկապատեր 
ստեղծելու համար (Հ. Հակոբյան, Ա. 
Խաչատրյան, Վ. Սարգսյան, 
Բեյրութի փողոցներ)։ 

Թփապատումն իրականացվել է 
Էրեբունի,  Տիգրան Մեծ փողոցներում, 
Նուբարաշենի այգում,  Կոմիտաս, 
Ազատության, Վաղարշան-Քոչար, 
Լենինգրադյան, Հասրաթյան, 
Արզումանյան, Շինարարներ, 
Ազատության, Դավիթ-Անհաղթ 
փողոցներում, Պ. Սևակի պուրակում, 
Հաղթանակ զբոսայգում, Դրոյի, 
Բաբաջանյան, Խուդյակով, 
Սաֆարյան, Թևոսյան, Նանսեն, 
Դավիթ Բեկ,  Բագրատունյաց, Գ. 
Նժդեհ, Արշակունյաց, Րաֆֆու  
փողոցներում: 

Բնապահպանության 
վարչություն, 

«ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ 
Հունվար-դեկտեմբեր 
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Կաթիլային ոռոգման համակարգերի 
ներդրումը քննարկվում է բոլոր 
նախագծերի կազմման ժամանակ։ 
Վարչության կողմից իրականացվել է 
տնկիների կպչողականության և նրանց 
խնամքի մոնիթորինգ։ Տնկիների շուրջ 
70%-կենսունակ են։ 
Իրականացվել է Բեյրութի և Իտալիայի 
փողոցների ոռոգման համակարգի 
կառուցումը։ 

7. Կանաչ տարածքների խնամքի 
և ծառատնկման համար 
ժամանակակից մեքենա-
սարքավորումների  
ձեռքբերում 

Նախատեսվում է 2020թ-ին ձեռք 
բերել կոճղերի մանրացման 2 
տեխնիկա։ 

Ձեռք են բերվել տրակտոր՝ սրսկում 
կատարող կցորդիչով, 2 տելեսկոպիկ 
ավտովերելակ, 10 խոտհնձիչ և 20 
սրսկիչ տեխնիկա. 

 ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/43 
 ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/45-1 
 ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20-45/3 
 ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/45-2 

«ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ-ի կողմից լրացուցիչ 
ձեռք են բերվել 21 Mersedes-Benz 
SPRINTER 316 CDI   ավտոմեքենա, 
4Mersedes-Benz Chassis 516 CDI 
ֆուրգոն բեռնատար, 5 ԳԱԶ c41R13-
1060 աղբատար, 140 խոտհնձիչ 
Կոճղերի մանրացման տեխնիկայի 
ձեռք բերման համար <<ԿՇՄՊ>> 
ՀՈԱԿ-ի կողմից հայտարարվել է 
մրցույթ։ 

1.«Հրաշք Այգի» ՍՊԸ 
12․02․2020թ․- 
15․05․2020թ․ 

 
2.«Գալոպեր» ՍՊԸ 

12․03․2020թ․- 
05․07․2020թ․ 

 
 

3.Ա/Ձ Վալոդյա Նիկողոսյան 
06․03․2020թ․- 
19․05․2020թ 

 
 

4.«ԻՆՏ․ ՄԵՆՏԱՍ ԳՐՈՒՊ» 
06.03.2020թ.- 
30.05.2020թ. 

 

8. Այլընտրանքային (ուղղաձիգ) 
կանաչապատում 

Նախատեսվում է ուղղաձիգ 
կանաչապատման էլեմենտների 
օգտագործում` մայրաքաղաքի մի 
քանի վերգետնյա հետիոտնային 
անցումներում (Հերացի, 
Արշակունյաց, Բագրատունյաց) 
ինչպես նաև Մյասնիկյան 
պողոտայի զառիթափ լանջերին 
մագլցող թփերով թփապատում։ 

Մագլցող վարդերով և կուսախաղողով 
ուղղաձիգ կանաչապատում է 
իրականացվել Շիրազի փողոցի վրա 
գտնվող երկու վերգետնյա 
անցումներում: 

«ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ 
Հունվար-դեկտեմբեր 
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9. Շների զբոսանքի համար 
զբոսայգիների ստեղծում 

Ներկայումս բոլոր վարչական 
շրջաններում քարտեզագրվել են 
թվով 19 զբոսայգիներ, 
նախատեսվում է այդ 
զբոսայգիներում իրականացնել 
զբոսայգիների ցանկապատման և 
կահավորման աշխատանքներ՝ 
միջազգային փորձին 
համապատասխան։ 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/32 
2 զբոսայգիների ստեղծման 
նախագծա-նախահաշվային 
աշխատանքները ավարտվել են։ 
Ֆինանսական միջոցների  
բացակայության պատճառով 
զբոսայգիների կառուցումը 
կիրականացվի հետագա տարիներին։ 
Թվով 10 զբոսայգիների նախագծման 
համար հայտարարվել է մրցույթ։ 

«Էյ Վի Էն Գրուպ» ՍՊԸ 
03.04.2020թ.- 
17.05.2020թ․ 

 

10. «Նոր Արաբկիր» զբոսայգու 
բարեկարգում 
 

Զբոսայգում կիրականացվի ծառերի 
և թփերի սանիտարական էտում, 
մաքրում, չորուկների հեռացում, 
կոճղա-շիվային վերականգնման 
աշխատանքներ 

Զբոսայգում իրականացվել է ծառերի և 
թփերի սանիտարական էտում, 
մաքրում, գույքագրվել և հատվել են 
չոր ծառերը։ 
Առկա է բարեկարգման նախագիծ, որը 
կիրականացվի ֆինանսական 
միջոցների առկայության դեպքում։ 

«ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ 
Հունվար-դեկտեմբեր 

 

11. «Երևան  քաղաքի  ընդհանուր  
օգտագործման  կանաչ  
տարածքների  և  ոռոգման  
համակարգերի գույքագրում» 
 

Երևան քաղաքի կանաչ 
տարածքների և ոռոգման ցանցի 
գույքագրում,  ԱՏՀ հենքով 
տվյալների բազայի ստեղծում։ 
Երևան քաղաքի կանաչ 
տարածքների գույքագրման, 
քարտեզագրման միջով հնարավոր 
կլինի առավել օպերատիվ կերպով 
իրականացնել կանաչ 
տարածքների խնամքի և 
սպասարկման, նոր կանաչ 
տարածքների ստեղծման 
աշխատանքները 

Իրականացվել է ոռոգման ցանցի արդի 
վիճակի վերլուծություն։ 
Կանաչապատում և շրջակա 
միջավայրի պահպանություն  ՀՈԱԿ-ի  
Տվյալների հավաքագրման, վարման և 
կառավարման համակարգի ներդրման 
հայեցակարգի համաձայն 
իրականացվել են տեղագրական 
հանութագրման աշխատանքներ։ 
Մասնավորապես հանութագրվել են․ 
-Սարյան պուրակի տարածքը (1,2 հա) 
-Աբովյան պուրակը (0,8 հա) 
-Ծիծեռնակաբերդի այգին (16 հա) 
-Հաղթանակի այգին (2 հա) 
 Բազայում արդեն իսկ առկա են՝ 
2711 ծառ և թուփ 
1410 ոռոգման համակարգի փական և 
ցնցուղ 
1748 մ կենդանի ցանկապատ 
10 465 մ ոռոգման համակարգի գծային 

Բնապահպանության 
վարչություն 

«ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ 
Հունվար-դեկտեմբեր 
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էլեմենտ 
215 000 մ2 բուսական տարածք։ 

12. «Աբովյանի անվան և Սարյանի 
անվան պուրակների 
վերականգնում» 
 

Կիրականացվի Աբովյանի անվան և 
Սարյանի անվան պուրակների 
բարեկարգման, կանաչ 
տարածքների խնամքի, նոր 
ոռոգման ցանցի անցկացման 
աշխատանքներ 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/2 
Աբովյանի անվան և Սարյանի անվան 
պուրակների բարեկարգման 
նախագծերը պատրաստ են, Սարյան 
պուրակում ավարտվել են 
բարեկարգման աշխատանքները։ 

«Մեգամետր» ՍՊԸ 
24.02.2020թ.-20.11.2020թ. 

 

 

13. Փարոսի անտառի 
վերականգնում 

Նախատեսվում է իրականացնել 
Փարոսի բլրի 30 հա-ից 6 հա 
անտառային տարածքի տնկիների 
լրացման, ոռոգման, խնամքի 
աշխատանքեր։ 

Ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ 
հարակից տարածքների 
սեփականատերերը կամավորության 
սկզբունքով իրականացնում են 
տարածքի խնամքի, ոռոգման և 
կանաչապատման աշխատանքները։  

  

14. Աշտարակ-Դավթաշեն  նոր 
կառուցված 
ճանապարհահատվածում 
կանաչապատման  
իրականացում 

Նախատեսվում է կանաչապատել 
Աշտարակ-Դավթաշեն նոր 
կառուցված 
ճանապարհահատվածի հարակից 
4,5 հա տարածքը։ Կիրականացվի 
Աշտարակ-Դավթաշեն նոր 
կառուցված 
ճանապարհահատվածի հարակից 
տարածքներում ոռոգման ցանցի 
անցկացման, խոտի սերմի ցանքսի, 
ծառաթփատեսակների, 
ծաղկասածիլների տնկման 
աշխատանքներ։ 

Տարածքի կանաչապատման 
նախագծերն ու տեխնիկական 
բնութագիրը պատրաստ են: 
Կանաչապատման աշխատանքները 
կիրականացվեն խորքային հորի 
կառուցումից հետո՝ 2021 թվականին։ 
 

«ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ 
Հունվար-դեկտեմբեր 

 
 
 
 

 

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏ 
1. Ծնողավարման 

հմտությունների ուսուցում 
Աջակցության կենտրոններում, 
խնամակալական ընտանիքներում 
գտնվող երեխաների ծնողների կամ 
նրանց օրինական 
ներկայացուցիչների համար 
«Ծնողավարման հմտություններ» 
թեմայով սեմինարիների 

Չի իրականացվել 1-ին եռամսյակ  Հաշվի առնելով   
Հայաստանի 
Հանրապետությու
նում արտակարգ 
դրություն 
հաստատելու 
մասին  ՀՀ 
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կազմակերպում և անցկացում կառավարության 
16 մարտի 2020 
թվականի հ. 298-
Ն որոշումը, 
ինչպես նաև 
բաժնի 
միջոցառումների 
փոփոխության 
հնարավորությու
նը, նշված 
ծրագիրը առայժմ 
չի իրականացվել: 

2. Խնամատար ինստիտուտի 
կայացում և խրախուսում 

Խնամատարության նոր 
տեսակների վերաբերյալ 
իրազեկում, Երևան քաղաքում 
բնակվող խնամատար 
ընտանիքների խրախուսում, 
ընտանիքների հետ առկա 
խնդիրների քննարկում և լուծման 
տարբերակների մշակում 

Չի իրականացվել 2-րդ եռամսյակ Հաշվի առնելով   
Հայաստանի 
Հանրապետությու
նում արտակարգ 
դրություն 
հաստատելու 
մասին  ՀՀ 
կառավարության 
16 մարտի 2020 
թվականի հ. 298-
Ն որոշումը, 
ինչպես նաև 
բաժնի 
միջոցառումների 
փոփոխության 
հնարավորությու
նը, նշված 
ծրագիրը առայժմ 
չի իրականացվել: 

3. Երեխաների ընդգրկում 
քաղաքային 
կրթամշակութային 
միջոցառումներին 

Սոցիալական տարբեր խմբերի 
երեխաների թանգարաններ, 
թատրոններ այցելության, 
քաղաքային city tour-ի 
կազմակերպում, Երեխաների 
պաշտպանության օրվան, 

Չի իրականացվել 2-րդ եռամսյակ, 
 3-րդ եռամսյակ, 
4-րդ եռամսյակ 

Հաշվի առնելով   
Հայաստանի 
Հանրապետությու
նում արտակարգ 
դրություն 
հաստատելու 
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ամանորին նվիրված մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում 

մասին  ՀՀ 
կառավարության 
16 մարտի 2020 
թվականի հ. 298-
Ն որոշումը, 
Երևան քաղաքի 
ավագանու 
24.06.2020թ. N 
258-Ա որոշման 
համաձայն տեղի 
ունեցած 
կառուցվածքային 
փոփոխության 
արդյունքում 
բաժնի 
վերակազմավորո
ւմը,  ինչպես նաև 
բաժնի 
միջոցառումների 
փոփոխության 
հնարավորությու
նը, նշված 
ծրագիրը առայժմ 
չի իրականացվել: 

4. Երևան քաղաքի վարչական 
շրջանների խնամակալության 
և հոգաբարձության 
հանձնաժողովների 
անդամների 
վերապատրաստում 

Վարչական շրջանների 
խնամակալության և 
հոգաբարձության 
հանձնաժողովների անդամների 
համար վերապատրաստումների  
պարբերաբար իրականացում 

Չի իրականացվել 3-րդ եռամսյակ Հաշվի առնելով   
Հայաստանի 
Հանրապետությու
նում արտակարգ 
դրություն 
հաստատելու 
մասին  ՀՀ 
կառավարության 
16 մարտի 2020 
թվականի հ. 298-
Ն որոշումը, 
Երևան քաղաքի 
ավագանու 
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24.06.2020թ. N 
258-Ա որոշման 
համաձայն տեղի 
ունեցած 
կառուցվածքային 
փոփոխության 
արդյունքում 
բաժնի 
վերակազմավորո
ւմը,  ինչպես նաև 
բաժնի 
միջոցառումների 
փոփոխության 
հնարավորությու
նը, նշված 
ծրագիրը առայժմ 
չի իրականացվել: 

5. Բաժնի քանակական և 
որակական ցուցանիշներ 

1. Առանց ծնողական խնամքի 
մնացած երեխաների 
հայտնաբերում, հաշվառում, 
կարիքների գնահատում և ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված 
արտոնությունների տրամադրման 
ապահովում: 
2.Կյանքի դժվարին 
իրավիճակներում գտնվող 
երեխաների տվյալների 
մուտքագրում «Մանուկ» 
տեղեկատվական բազայում: 
3.Կրթության առանձնահատուկ 
պայմանների կարիք ունեցող 
երեխաների կարիքի վկայագրում:  
4. Խնամատարության 
ինստիտուտի կայացմանն 
աջակցություն: 
5. Երեխայի ընտանիքում ապրելու 
իրավունքի իրացման նպատակով 

1.Հայտնաբերվել և հաշվառման են 
վերցվել առանց ծնողական խնամքի 
մնացած 28 երեխա, առանց ծնողական 
խնամքի մնացած երեխաների թվին 
պատկանող 1 անձ, իրականացվել է 
կարիքների գնահատում և ուղղորդում 
համապատասխան կառույցներ՝ 
մասնագիտական աջակցություն 
ստանալու նպատակով։ 
2.Երեխաների տվյալների 
շտեմարանում մուտքագրվել է կյանքի 
դժվարին իրավիճակում գտնվող 36 
երեխայի տվյալ։ 
3.Հիմք ընդունելով ծնողի դիմումը և 
տարածքային 
մանկավարժահոգեբանական 
աջակցության կենտրոնի 
եզրակացությունը՝ վկայագրվել է 427 
երեխայի կրթության 
առանձնահատուկ պայմանների 

Տարվա ընթացքում  
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որդեգրման հնարավորության 
մասին եզրակացության 
տրամադրման  
գործընթացի իրականացում: 
6.Կյանքի դժվարին 
իրավիճակներում գտնվող 
երեխաների տեղավորում խնամքի 
և պաշտպանության 
հաստատություններում և այդ 
հաստատություններից  
դուրսգրում։ 
7.Որդեգրման ենթակա երեխաների 
հաշվառում՝անձնական քարտի 
լրացում, անձնական գործի 
կազմում և կենտրոնացված 
հաշվառման ներկայացում: 
8.Պետական մարմինների, 
միջազգային և տեղական 
հասարակական կառուցների և 
կազմակերպությունների հետ 
համատեղ երեխաների 
հիմնախնդիրների լուծմանն 
ուղղված ծրագրերի մշակում, 
համատեղ միջոցառումների 
իրականացում: 
9.Կյանքի դժվարին 
իրավիճակներում գտնվող 
երեխաների տվյալների 
փոփոխություններ  «Մանուկ» 
տեղեկատվական բազայում: 
10. Կյանքի դժվարին 
իրավիճակներում գտնվող 
հակասոցիալական վարք 
դրսևորած երեխաների 
տեղավորում խնամքի հատուկ 
հաստատություններ: 
 

կարիքը։ 
4.Խնամատարության կարգի 
համաձայն որպես խնամատար ծնող 
դառնալ ցանկացող հաշվառվել է 3 
անձ,  տրվել է 2 եզրակացություն 
երեխայի խնամքը խնամատար 
ընտանիքում կազմակերպելու մասին, 
կնքվել է Խնամատարության 9 
պայմանագիր՝ Երևանի քաղաքապետի 
և խնամատար ծնողի, օրինական 
ներկայացուցչի միջև: 
5.Հիմք ընդունելով քաղաքացիների 
կողմից ներկայացված 
փաստաթղթերը, և կենսապայմանների 
ուսումնասիրության ակտերը՝ երեխա 
որդեգրելու հնարավորության մասին 
տրվել է 19  դրական եզրակացություն, 
հաշվառման է վերցվել երեխա 
որդեգրել ցանկացող 21 անձ։ 
Կազմվել և ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի 
նախարարություն է ուղարկվել թվով 
15 հարցում՝ երեխային տեսակցելու և 
որդեգրման հնարավորությունը 
պարզելու համար: 
6.Վարչական շրջաններից ստացված 
գրությունների, ծնողների դիմումների, 
ներկայացված փաստաթղթերի, 
ինչպես նաև կենսապայմանների 
ուսումնասիրման արդյունքների 
հիման վրա 17 երեխա տեղավորվել է 
մանկատուն, տրվել է մանկատնից 
դուրսգրման մասին 10 
եզրակացություն: 
7.Որդեգրման կարգի համաձայն 
հաշվառվել է  որդեգրման ենթակա 10 
երեխա: 
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 8.Բաժինը համագործակցել է  ՀՀ 
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
և արդարադատության 
նախարարությունների 
համապատասխան բաժինների, 
Երևանի մանկատների, ՀՀ 
ոստիկանության ԱԳ բաժինների, 
«Երևանի «Զատիկ» երեխաների 
աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի, 
ՀՕՖ-ի «Երեխաների աջակցության 
կենտրոն» հիմնադրամի հետ՝ կյանքի 
դժվարին իրավիճակում հայտնված 
երեխաների և նրանց ընտանիքների 
խնդիրների ուսումնասիրման, լուծման 
և կանխարգելման նպատակով։ 
9. Երեխաների խմաքի 
հաստատություններից և ՀՀ մարզերի 
համանուն բաժիններից ստացված 
տեղեկությունների հիման վրա  
իրականացվել է մոտ 800 երեխաների 
տվյալների  ճշգրտում և համալրում 
«Մանուկ» տեղեկատվական բազայում: 
10. ՀՀ ոստիկանությունից ստացված 
փաստաթղթերի հիման վրա 1 
երեխայի տրվել է «Կյանքի դժվարին 
իրավիճակում գտնվող երեխաների 
տեղեկատվական համակարգում» 
հաշվառված լինելու մասին 
տեղեկանք: 

6. Երևանի քաղաքապետարանի 
աշխատակազմում երեխաների 
և սոցիալական 
պաշտպանության ոլորտում 
արդյունավետ կառավարման 
համակարգի ներդրում 

Երեխաների և սոցիալական 
պաշտպանության արդյունավետ 
կառավարման համակարգի 
ներդրման նպատակով 
անհրաժեշտ է՝ 
1. Երևան համայնքի 
սոցիալական կարիքների 
գնահատում, վարչական 

1. Վարչության կողմից 2020 թվականի 
համար նախատեսված ծրագրերը 
ամբողջությամբ հնարավոր չի եղել 
իրագործել, երկրում ստեղծված 
արտակարգ դրության (հիմք՝ ՀՀ 
Կառավարության N-298-Ն որոշում, 
ընդունված՝ 16 մարտի 2020թ), ինչպես 
նաև պատերազմական իրավիճակի 
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շրջանների աշխատակազմերի 
համապատասխան բաժիններում 
սոցիալական աշխատողի և 
հոգեբանի հաստիքի ներդրում՝ 
Երևան համայնքի սոցիալական 
կարիքների գնահատման հիման 
վրա, 
2. Համայնքային 
ծառայողների, ինչպես նաև 
սոցիալական աշխատողների 
մասնագիտական 
վերապատրաստումների 
իրականացում, շարունակական 
իրազեկումների կազմակերպում, 
3. Տեղական սոցիալական 
պլանավորման, ինչպես նաև 
տեղական սոցիալական ծրագրերի 
ընթացակարգերի և գործիքակազմի 
մշակում և տեղայնացում՝ ներառյալ 
ֆինանսավորման մեխանիզմներ, 
4. Համակարգի 
աշխատանքների արդյունավետ 
կառավարման համար համակարգի 
թվայնացման նպատակով՝ 
տեխնիկական բնութագրի մշակում, 
5. Համայնքի, ինչպես նաև այլ 
կազմակերպությունների կողմից 
իրականացված սոցիալական 
ծառայությունների մոնիթորինգի և 
գնահատման գործառույթների 
մեխանիզմների մշակում, 
6. Ծառայությունների 
պատվիրակման ընթացակարգի 
մշակում և տեղայնացում, 
7. Սոցիալական աշխատանքի 
սուպերվիզիայի մեխանիզմների 
մշակում, համագործակցության 

պատճառով: Ելնելով ստեղծված 
իրավիճակից՝ տարվա ընթացքում 
վարչության կողմից իրականացվել են 
այլ մեծածավալ աշխատանքներ՝ ըստ 
անհրաժեշտության: 
2020 թվականի ընթացքում 
Երեխաների և սոցիալական 
պաշտպանության արդյունավետ 
կառավարման համակարգի ներդրման 
նպատակով իրականացվող 
աշխատանքների 1-ին փուլի 
արդյունքում ՀՀ Երևան քաղաքի 
ավագանու կողմից 2020թ. հունիսի 24-
ին  հաստատվել է N 258-Ա որոշումը՝ 
համաձայն որի ստեղծվել է  
«Երեխաների և սոցիալական 
պաշտպանության վարչություն»-ը:  
2-րդ փուլով նախատեսվում է 12 
վարչական շրջանների 
համապատասխան բաժինների 
փոփոխություններ, որոնք կնպաստեն 
համայնքում երեխաների և 
սոցիալական պաշտպանության 
ոլորտում արդյունավետ 
կառավարման համակարգի ներդրման 
աշխատանքներին, համայնքում 
ընտանիքների  ամրապնդմանը և 
երեխաների պաշտպանության 
ապահովմանը: 
 UNICEF-ի հետ համատեղ 
իրականացված հետազոտության 
արդյունքում նոր համակարգի 
ներդրման նպատակով Երևանի 
քաղաքապետի 2020թ. օգոստոսի 25-ի 
հ. 2593-Ա  որոշմամբ  ստեղծվել է  
«Երեխաների և սոցիալական 
պաշտպանության վարչություն», 
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արդյունավետությունը 
բարձրացնելու նպատակով,  
8. Երևան համայնքում 
սոցիալական ծրագրեր 
իրականացնող 
կազմակերպությունների 
քարտեզագրում, 
9. Երևան համայնքի 
երեխաների և սոցիալական 
պաշտպանության համակարգի 
վերաբերյալ հանրային իրազեկման 
միջոցառումների, ինչպես նաև 
աշխատանքների 
արդյունավետության 
բարձրացմանը միտված 
աշխատաժողովների 
կազմակերպում 

որտեղ ներդրվել է իրավաբանի 
հոգեբանի և սոցիալական աշխատողի  
հաստիքներ, գործարկվել է 
սուպերվիզիայի մեխանիզմը:  
Տարվա ընթացքում կազմակերպվել է 
հանդիպում-քննարկումներ և 
աշխատաժողովներ վարչական 
շրջանների սոց. բաժինների և 12 
ՍԱՏԲ-ների պետերի հետ:  
Ներկայացվել են 2021թվականին 
տարեկան բյուջեով նախատեսվող 
ծրագրերի կազմակերպման 
իրականացման ընթացակարգերը և 
մեխանիզմները:  
2021թ-ին տեղական սոցիալական 
ծրագրերի 
ընթացակարգերի և գործիքակազմի 
մշակման և տեղայնացման (ներառում 
է նաև 6-րդ կետում նշված 
աշխատանքները) նպատակով 2020թ-ի 
ընթացքում UNICEF-ի հետ համատեղ 
իրականացվել են 
նախապատրաստական 
աշխատանքներ: 
Իրականացված և նախատեսվող 
աշխատանքների վերաբերյալ 
շնորհանդեսի շրջանակներում ամփոփ 
տեղեկատվություն է ներկայացվել 
ավագանու անդամներին, որը 
մեկնաբանվել է հեռուստատեսությամբ 
և համացանցով: 
Երևան քաղաքի սոցիալական 
կարիքների գնահատման նպատակով 
2020թ. դեկտեմբեր ամսին ՀՀ 
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարության «Աշխատանքի և 
սոցիալական հետազոտությունների 
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ազգային ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ի հետ 
կազմակերպվել է հանդիպումներ և 
աշխատաժողովներ Երևանի 12 ՍԱՏԲ-
ների 66 մասնագետների հետ: 
Աշխատանքները շարունակական 
բնույթ է կրում և նախատեսվում է 
ավարտել 2021թ-ին: 
Աշխատակիցների կողմից 
իրականացվել են արտակարգ 
իրավիճակային  /պայմանավորված 
նոր կորոնավիրուսային 
հիվանդության տարածման  դեպքերի  
կանխարգելմամբ ինչպես նաև 
Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված 
լայնամաշտաբ պատերազմի 
պայմաններում սոցիալապես 
անապահով ընտանիքներում /57 
աշխատակիցների կողմից 10 օրվա 
ընթացքում/ իրականացվել է 1078/ 
առաջնային կարիքի գնահատում: 
Քննարկվել են իրականացման 
ընթացակարգերը և մեխանիզմները:  
Տարվա ընթացքում «Յունիսեֆ» 
կազմակերպության հետ մեկտեղ 
իրականացվել են տեղական 
սոցիալական ծրագրերի 
պլանավորման, վերջիններիս 
ընթացակարգերի և գործիքակազմի 
մշակմանն, ինչպես նաև  դրանց 
ֆինանսավորման մեխանիզմների 
ընթացակարգի մշակման 
գործընթացին ուղղված 
աշխատանքները: 
Երևան քաղաքի ավագանու 
24.11.2020թ.  հ. 291-ն որոշման 
համաձայն  շուրջ 550 սոցիալապես 
անապահով ընտանիքներին անվճար 
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հատկացվել է   ձմեռային 
վառելափայտ:  
Վառելափայտ ստացողների 
սոցիալապես անապահով 
ընտանիքների ցուցակները, ինչպես 
նաև վարչության կողմից մշակված 
չափորոշիչները, տրամադրվել են 
աշխատակազմի բնապահպանության 
վարչությանը:  
Երևանի  քաղաքապետարանի  կողմից 
Ամանորի և Սուրբ ծննդյան տոների 
կապակցությամբ ձեռք է   բերվել 
Երևանի պատանի հանդիսատեսի, 
Մհեր Մկրտչյանի անվան 
արտիստական թատրոնների  շուրջ 
5000 տոմս, որոնք տրամադրվել են   
սոցիալապես անապահով 
ընտանիքների երեխաների 
/բազմազավակ 4 և ավելի, 
միակողմանի և երկողմանի 
ծնողազուրկ երեխաների, խնամատար 
ընտանիքների երեխաներին, ինչպես 
նաև շուրջօրյա ժամանակավոր 
խնամքի, ցերեկային խնամքի 
կենտրոնների  երեխաներին, ինչպես 
նաև արցախցի երեխաներին/:  
Համագործակցության  
շրջանականերում  Հայաստանի 
պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի 
կողմից  շուրջ 1200 հրավիրատոմս է 
տրամադրվել  արցախցի 
ընտանիքների երեխաներին: 
«Յունիսեֆ» կազմակերպության հետ 
համատեղ   շուրջ 1000  երեխաների  
տրամադրվել  է  տոնական  նվերներ: 

7. Երևան համայնքի բնակիչների 
կենսամակարդակի 

1.Երևան համայնքի բնակիչների 
կենսամակարդակի բարելավման 

Հաշվի առնելով 16.03.2020 թվականին 
Հայաստանի Հանրապետությունում 
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բարելավմանն ուղղված 
նպատակային ծրագրեր 

ուղղությամբ նպատակային 
ծրագրեր իրականացնելու համար 
անհրաժեշտ է՝ 
1.1 Սոցիալական աջակցության 
ձևերի ընդլայնում՝ զարգացնելով 
անհրաժեշտ ծառայությունները և 
ոչ դրամական աջակցությունը։ 
Սոցիալական աջակցության 
ծառայությունները պետք է խթանեն 
անապահով ընտանիքների 
կարողությունների զարգացումը՝ 
նրանց ինքնաբավ դարձնելուն 
ուղղված և արժանապատիվ ու 
սեփական վաստակ  ունեցող 
ընտանիք ձևավորելու համար, 
1.2. Իրականացնել կյանքի 
դժվարին իրավիճակում հայտնված 
անձանց կամ ընտանիքի 
կարիքների գնահատում  
1.3. Անհատական սոցիալական 
ծրագրերի մշակում  
1.4. Տեղական սոցիալական 
ծրագրերի մշակում և 
իրականացում 
1.5 Վերը նշված երկու կետերը 
ապահովելու նպատակով 
ծառայությունների պատվիրակում, 
ինչպես նաև կամավոր 
լիազորությունների շրջանակում 
ավագանու հաստատած կարգի 
համաձայն աջակցության 
տրամադրում, 
2. Ելնելով հասարակության 
սոցիալական բևեռացվածության և 
աղքատության մեղմացման, 
ինչպես նաև յանքի դժվարին 
իրավիճակում հայտնված անձանց 

հայտարարված արտակարգ 
դրությունը՝ պայմանավորված նոր 
կորոնավիրուսային հիվանդության 
տարածման դեպքերի 
կանխարգելմամբ, վարչության կողմից 
հանձնարարվել է ՍԱՏԲ-ներին և 
վարչական շրջանների սոցիալական 
բաժիններին իրականացնել կյանքի 
դժվարին իրավիճակում հայտված 
անձանց կարիքի գնահատում: 
Գնահատված կարիքների հիման վրա 
կազմվել է արձանագրություն, որի 
մեթոդաբանության խնդիրների հետ 
կապված աշխատանքները դեռևս 
շարունակվում են:  
Գործընթացը վարչական շրջանների և 
ՍԱՏԲ-ների կողմից իրականացվել է 
հետևյալ փուլերով՝ 
Ստացված տեղեկատվությունը 
(առցանց, թեժ գիծ, դիմում) ստուգվել է 
առկա բազայում 
ապա կատարվել է հեռախոսազրույց 
ՍԱՏԲ-ի սոցիալական աշխատողի և 
վարչական շրջանի մասնագետի 
կողմից, որի ընթացքում կատարված 
կարիքի գնահատման վերաբերյալ 
տեղեկությունը արձանագրության 
տեսքով ներկայացվել է վարչություն: 
Արձանագրությունը կազմվել է 
հետևյալ ձևաչափով՝ 
Ներածական մասը ներառել է բնակչի 
հետ  զրույց-ուսումնասիրության 
ընթացքում հայտնի դարձած 
փաստերը: 
Վերջինիս արդյունքում տրվել է 
եզրահանգում և դիրքորոշում: 
Կազմված արձանագրությունների 
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և ընտանիքներից ոչ ոքի 
չանտեսելու սկզբունքներից՝ 
նախատեսվում է իրականացնել 
միջոցառումներ տոնական և 
հիշատակի օրերին: 

հիման վրա կատարվել է տվյալների 
հավաքագրում և հետագա աջակցման 
աշխատանքները իրականացվել է 
Երևան համայնքի բյուջեով կամ այլ 
կազմակերպությունների, անհատների 
կողմից տրամադրված աջակցությամբ: 
 Տոնական և հիշատակի օրերին 
իրականացվող միջոցառումներից 
օգտվողների համար  կազմակերպված 
աշխատաժողովում քննարկվել է 
չափորոշիչներ մշակելու կարգը    
ժամանակացույցը և իրականացման 
ընթացակարգը, որոնք միտված են 
լինելու համայնքում կյանքի դժվարին 
իրավիճակում հայտնված անձանց և 
ընտանիքներին ոչ ոքի չանտեսելու 
սկզբունքի պահպանմանը, նրանց 
արժևորմանը: 

8. Համագործակցության 
շրջանակներում սոցիալական 
գործընկերություն և 
ձեռներեցություն 

Կյանքի դժվարին իրավիճակում 
հայտնված անձանց կամ 
ընտանիքիների հետ աշխատող 
սոցիալական աշխատողների 
կողմից կարիքների գնահատման 
արդյունքում ներկայացվում են այն 
ընտանիքները, որոնք ցանկություն 
ունեն զբաղվել ընտանեկան 
ձեռնարկատիրությամբ, 
իրականացնել ծառայությունների 
մատուցում կամ սպասարկում։ Այս 
ամենը միտված է լինելու 
անհատական զարգացմանը, 
կարիերայի պլանավորմանն ու 
կառավարմանը, 
ձեռնարկատիրական 
գործունեության ապահովմանը։ 
Տվյալ շահառու խմբի հետ 
անհատական աշխատնքի 

Հայաստանում կին ձեռնարկատերերի 
գործունեության խթանմանն և 
զարգացմանն ուղղված ծրագրի  
շրջանակներում համագործակցության 
վերաբերյալ կազմակերպվել է 
հանդիպում  հետազոտության 
շրջանակում ծրագիրը իրականացնող 
պատասխանատու անձանց հետ: «Ի-
Վի Քոնսալթինգ» ՓԲԸ- 
պատասխանատուների  հանդիպման 
ժամանակ ձեռք  է բերվել 
պայմանավորվածություն 
կազմակերպության կողմից ծրագիրը 
ներկայացնելուց հետո քննարկել 
հետագա համագործակցությունը: 
Զբաղվածության խթանման 
նպատակով, մասնավորապես 
սոցիալական ձեռներեցությունը 
զարգացնելու համար նախատեսվել է 
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արդյունքում նրանց առաջարկվում 
է տարբեր ծրագրեր՝ հաշվի 
առնելով մարդու 
պահանջմունքների փոփոխման և 
կարիքների բավարարման 
բնականոն գործընթացը: Այն իր մեջ 
ներառում է երկաստիճան 
զարգացման գաղափարը։ Առաջին 
աստիճանը ենթադրում է շահառու 
խմբերի 
առանձնահատկությունների 
քարտեզագրում, կարողությունների 
մակարդակի գնահատում, 
կրթության և/կամ 
վերապատրաստման 
անհրաժեշտության արձանագրում 
և դրա արդյուքնում 
զբաղվածության խնդրի լուծում: 
Երկրորդ աստիճանը ենթադրում է 
շահառուների ձեռներացության 
հմտությունների զարգացում, 
ոլորտային ունակությունների 
բացահայտում, բիզնես գաղափարի 
գեներացմանն ու բիզնես մոդելի 
մշակմանն աջակցություն, 
ինքնազբաղվածության և/կամ 
ընտանեկան ձեռնարկության 
հիմնմանն ու զարգացմանն 
աջակցություն։ Վերոնշյալ 
երկաստիճան ծրագրերը կօգնեն 
աղքատությունը փոխակերպել 
տնտեսական զարգացման: Կարևոր 
պայման է լինելու, որ 
գործունեության ընթացքում բոլոր 
այս փուլերի տրամաբանական 
կապը պահպանվի, և հիմքում 
դրված լինի շարունակականության 

բարեգործական 
կազմակերպությունների հետ 
պիլոտային ծրագրի իրականցում, որի 
շրջանակներում իրականացվել են 
քննարկումներ «Ապագա» 
հիմնադրամի հետ, որի արդյունքում 
ՍԱՏԲ-ների հետ համատեղ ընտրվել 
են 8 ընտանիքներ (2 ընտանիք ևս 
պետք է ընդգրվեին ծրագրում), 
իրականացվել է նշված ընտանիքների 
կարիքների գնահատում, ինչպես նաև 
ՍԱՏԲ-ի սոցիալական աշխատողների, 
հիմնադրամի և Երևանի 
քաղաքապետարանի 
ներկայացուցիչների հետ համատեղ  
կատարվել են տունայցեր: Սակայն 
աշխատանքներն ավարտին չեն 
հասցվել կորոնավիրուսային 
համաճարակի և երկրում ստեղված 
պատերազմական դրության 
պատճառով: 
Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված 
պատերազմի հետևանքով Հայաստանի 
Հանրապետությունում  
հասարակության և խոցելի խմբերի 
հոգեկան առողջության պահպանման, 
վերականգնման և բարելավման 
խնդիրների լուծման նպատակով  
հայկական հոգեբուժական 
ասոցիացիան շարունակական 
համագործակցում  է ՀՀ Աշխատանքի 
և սոցիալական հարցերի 
նախարարության և 
քաղաքապետարանների  և այլ 
գերատեսչությունների  հետ: 
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և կենսունակության ապահովումը 
9. Սոցիալական 

ծառայությունների 
տրամադրում և պատվիրակում 

Ծառայությունների տրամադրումը 
կիրականցվի բացառապես 
ծառայությունները մատուցող 
կազմակերպությունների հետ 
մրցակցային սկզբունքով, 
համապատասխան մրցութային 
կարգով՝ տեղական սոցիալական 
ծրագրերի և կարիքների 
գնահատման հիման վրա ու 
պատվիրակման միջոցով: 
1. Աուտիզմ ունեցող դեռահասների 
և երիտասարդների համար 
ցերեկային կենտրոն։ 
2. Հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց սոցիալ-հոգեբանական 
աջակցության ցերեկային կենտրոն։ 
3. Մտավոր և հոգեկան 
խնդիրներով հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց ցերեկային 
սոցիալ-վերականգնողական 
ծառայություններ։ 
4. Տեսողական խնդիրներ ունեցող 
անձանց սոցիալ-հոգեբանական 
վերականգնում։ 
5.Տնային պայմաններում խնամքի 
ծառայություններ տարեցներին։ 
6. Տարեցների և հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց ցերեկային 
խնամքի ծառայություններ։ 
7. Տարեցների շուրջօրյա խնամք 
(փոքր տներ)։ 
8. Անօթևան մարդկանց համար 
գիշերակաց տներ։ 
9. Շուրջօրյա խնամքի 
ծառայություններ մտավոր 
խնդիրներ ունեցող անձնանց 

«Ամբրա» հոգեկան բարեկեցության  
կենտրոն ՀԿ-ն, Բաց հասարակության 
հիմնադրամներ Հայաստանի 
գրասենյակի ինչպես նաև ՀՀ 
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարության հետ համատեղ 
իրականացրել է «Կյանքի հավասար 
պայմաններ բոլորի համար» ծրագիրը: 
Ծրագրում  նախատեսված էր Երևան 
համայնքից շուրջ 50 քաղաքացիների 
ՀՀ ԱՍՀՆ-ում խնամքի  
հաստատությունում գրանցվելու 
համար հերթագրված անձանց կարիքի  
գնահատում:  
Վերը նշված կառույցների հետ 
համագործակցության շրջանակում 
վարչության և Երևանի ՍԱՏԲ-ների 
աշխատակիցների  կողմից վերլուծվել 
և հասցեավորվել են 50 
քաղաքացիներից 20-ը:  
Արթմեդ բժշկական կենտրոնի «Սթրես» 
բաժանմունքում, իրականացվել են 
հերթագրված քաղաքացիների 
հոգեկան առողջության և 
հոգեսոցիալական կարիքների 
գնահատումը: 
Հոկտեմբեր–դեկտեմբեր ամիսների 
ընթացքում «Հոգեբանական 
աջակցություն զոհված 
զինծառայողների ընտանիքներին 
»հասարակական նախաձեռնության 
շրջանակում համագործակցություն է 
իրականացվել վարչական շրջանների 
համապատասխան բաժինների հետ. 
նրանց տրամադրել են ընտանիքների 
կոնտակտային  տվյալները: 
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համար։ 
10. Շուրջօրյա խնամքի 
ծառայություններ հոգեկան 
առողջության խնդիրներ ունեցող 
անձանց համար»: 
11. Տնային խնամքի 
ծառայություններ հոգեկան 
առողջության խնդիրներ ունեցող 
անձանց համար։ 
12. Կարիքի գնահատման 
արդյունքում  սոցիալական 
աջակցության և ծառայությունների 
տրամադրում (ուղղորդում, 
խորհրդատվության տրամադրում, 
օգնականի և այլ ծառայություններ)։ 
Որակյալ և հասանելի 
ծառայությունների մատուցում 
(շուրջ 2500 շահառու): 

«Հանս Քրիստիան Կոֆոեդ» 
բարեգործական հիմնադրամին, որտեղ 
ներկայումս ապրում են շուրջ 100 
անօթևաններ,  հունվար-հուլիս 
ամիսներին Երևան համայնքի բյուջեից 
/կոմունալ ծառայությունների  
փոխհատուցման  նպատակով 
տրամադրվել է դրամական 
աջակցություն՝ 28.02.2020թ. 
«Նվիրատվության պայմանագիր Կ-8»-
ով:  
՝03.04.2020թ.«Նվիրատվության 
պայմանագիր Կ-9»-ով: 21.05.2020թ. 
«Նվիրատվության պայմանագիր Կ-
10»ով և 19.06.2020թ. «Նվիրատվության 
պայմանագիր Կ-11»ով:   
31.07.2020թ. «Նվիրատվության 
պայմանագիր Կ-12»ով և 19.08.2020թ. 
«Նվիրատվության պայմանագիր Կ-
13»ով:   
 Համագործակցության 
շրջանակներում «Հանս Քրիստիան 
Կոֆոեդ» բարեգործական 
հիմնադրամին ԱՄՆ միջազգային 
զարգացման գործակալությունից 
«Աջակցություն Հայաստանին  
նախաձեռնության» թիվ ASI020 
պայմանագրով տրամադրվել է 
տեխնիկական աջակցություն 
/պահարաններ, ծածկոցներ, 
վերմակներ, գազի սալօջախ, 
համակարգիչներ,՛«65» հեռուստացույց 
և այլն/: 

10. Բազմազավակ, երիտասարդ, և 
այլ խմբերին պատկանող 
ընտանիքներին աջակցություն 

Բազմազավակ ընտանիքներին 
աջակցության ծրագրերի մշակում և 
իրականացում։ 
2. Վերը նշված ընտանիքներին 

Երևան քաղաքում կամավոր 
խնդիրների լուծման նպատակով 
մշակվել է Հայաստանի 
Հանրապետության Երևան համայնքի 
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աջակցության նպատակով 
վերապատրաստումների 
իրականացում (տնտեսավարում, 
ծնողավարության  հմտություններ  
և այլն)։  
3.Վերը նշված ընտանիքներին 
աջակցության նպատակով 
վերապատրաստումների 
իրականացում (տնտեսավարում, 
ծնողավարության հմտություններ և 
այլն)։ 
4.Համապատասխան կարիքների 
առկայության դեպքում ավագանու 
կողմից հաստատված կարգի 
համաձայն համայնքի կամավոր 
լիազորությունների շրջանակում: 
Ժողովրդագրական իրավիճակի 
բարելավում (շուրջ 500 ընտանիք): 

սոցիալական աջակցության 
վերաբերյալ կամավոր խնդիրների, 
դրանց լուծմանն ուղղված սեփական  
լիազորությունների, այդ 
լիազորություններրի  իրականացման 
և  չափորոշիչները սահմանեվել են 
24.06.2020թ.  
Բազմազավակ ընտանիքների, 
տարեցների, հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց համար 
համապատասխան չափորոշիչներ 
մշակելու նպատակով տարվա 
ընթացքում իրականացվել են 
նախապատրաստական 
աշխատանքներ: 

11. Հայրենադարձ և փախստական 
ընտանիքների համար 
աջակցության ծրագրեր 

Հայրենադարձ ընտանիքներին 
բնակարանների վարձակալության 
մասնակի փոխահատուցում։ 
2. Փախստական ընտանիքների 
կարիքի գնահատման արդյունքում  
սոցիալական ծառայությունների 
տրամադրում։ 
3. Փախստական ընտանիքներին 
ձմռան ամիսներին առաջացած 
խնդիրների լուծման նպատակով՝ 
կոմունալ վարձավճարների 
մասնակի փոխհատուցում։ 
4.Համապատասխան կարիքների 
առկայության դեպքում ավագանու 
կողմից հաստատված կարգի 
համաձայն համայնքի կամավոր 
լիազորություների շրջանակում 
սոցիալական աջակցության 
տրամադրում: 

Համագործակցության շրջանակում 
ՄԱԿ-ի հետ  իրականացվել է 
քննարկումներ՝ ուղղված  
հայրենադարձ և փախստական 
ընտանիքների համար աջակցության 
ծրագրերի տրամադրմանը: 
Փախստակաների սոցիալական, 
տնտեսական ինտեգրման 
նկատառումով քաղաքապետարանը 
ակտիվ համագործակցել է ՄԱԿ-ի 
փախստականների գերագույն 
հանձնակատարի գրասենյակի և 
«Առաքելություն Հայաստան», 
կազմակերպության  հետ: 
Քննարկման ժամանակ բարձրացվել 
են մի շարք հարցեր ուղղված  
հայրենադարձ և փախստական 
ընտանիքների համար աջակցության 
ծրագրերի տրամադրմանը, ինչպես 
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ԿԴԻՀ-ում հայրենադարձ և 
փախստական ընտանիքներ (շուրջ 
1500 ընտանիք): 

նաև ՀՀ ում փախստականի 
կարգավիճակ ստացած անձանց 
իրավունքների և 
պարտականությունների վերաբերյալ: 

12. Արտակարգ իրավիճակների և 
նմանատիպ այլ դեպքերում 
կյանքի դժվարին 
իրավիճակներում հայտնված 
անձանց և ընտանիքներին 
աջակցություն 

Արտակարգ իրավիճակների և 
նմանատիպ այլ դեպքերում 
աջակցություն (շահառուների թիվը 
ըստ իրավիճակի): 

Հիմք ընդունելով 16.03.2020 թվականին 
Հայաստանի Հանրապետությունում 
հայտարարված արտակարգ 
դրությունը՝պայմանավորված նոր 
կորոնավիրուսային հիվանդության 
տարածման դեպքերի 
կանխարգելմամբ, 2020թ. ընթացքում 
իրականացվել են հետևյալ 
միջոցառումները՝ 
Թիրախավորվել են անհետաձգելի 
սոցիալական աջակցության կարիք 
ունեցող խմբերը: 
Երկրում արտակարգ դրություն 
հայտարարելուց հետո՝ բոլոր 12 
վարչական շրջաններում 
հավաքագրվել և շուրջ 756 խոցելի 
(բազմազավակ, բազմանդամ, 
հաշմանդամություն ունեցող  
ընտանիքներ, միայնակ 
անժառանգներ, թոշակառուներ:) 
ընտանիքների տրամադրվել է այդ 
պահին մանկապարտեզներում առկա, 
պիտանելիության ժամկետում գտնվող 
սնունդ: 
Շահառուների ցուցակների 
համակարգման գործընթացը 
հաջորդել է երկրում արտակարգ 
դրություն հայտարարելուն, որի 
արդյունքում Կ87 խմբում (միայնակ 
անժառանգ տարեց թոշակառուներ) 
ներառվել է շուրջ 4000 շահառու:  
Երևան համայնքի բյուջեից շուրջ 3550 
անժառանգ թոշակառուների 

  



37 
 

տրամադրվել են բնաիրային փաթեթ:  
Բնաիրային փաթեթների, ինչպես նաև 
շահառուների ցանկը համաձայնեցվել 
է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական 
հարցերի նախարարության, նոր 
կորոնավիրուսով պայմանավորված 
աշխատանքների համակարգման 
շտաբի հետ: 
Աջակցության տրամադրման 
գործընթացը կազմակերպվել է 
փուլերով: Փաթեթների տրամադրման 
առաջնահերթության առաջին խմբում 
ընդգրկվել են միայնակ անժառանգ 
կենսաթոշակառուներ (անժառանգ 
թոշակառուներից կազմված 
ընտանիք)՝ Կ87: 
ՍԱՏԲ-ների միջոցով հստակեցվել է 
ցուցակներում ներառված անձանց 
տվյալ հասցեում փաստացի բնակվելու 
հանգամանքը, ինչպես նաև 
իրականացվել է համադրում տարբեր 
կազմակերպությունների կողմից 
բնաիրային փաթեթներ տրամադրված 
ցուցակների և ՍԱՏԲ-ների 
ցուցակներով՝ հնարավոր 
կրկնություններից խուսափելու 
համար:  Համադրումից հետո 
յուրաքանչյուր վարչական շրջանի 
տրվել է համապատասխան 
ցուցակները, որոնց հիման վրա 
կատարվել է փաթեթների բաշխումը: 
Բաշխման գործընթացի 
կազմակերպումը իրականացվել է 
վարչական շրջանների 
աշխատակցիների (կամավորների) 
կողմից՝ ղեկավարների անմիջական 
հսկողությամբ:  
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Աշխատանքների  կազմակերպման  
ընթացքը համաձայնացվել է  
պարետատան ցուցումներին 
համապատասխան: 
Համագործակցության արդյունքում 
տարբեր ռիսկային խմբերի 
աջակցություն է տրամադրվել նաև 
հետևյալ կազմակերպությունների 
կողմից՝ 

 «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ 
 «World Vision» միջազգային 

բարեգործական կազմակերպություն 
 Գերմանական կարմիր խաչ 
 Հայկական կարմիր խաչ 
 «Հայ» ասոցիացիան՝ «Հայ տարեց» 

ծրագրով 
 Տարբեր բարերաներ: 
 և այլ հկ-ներ 

Երկրում արտակարգ  դրություն 
հայտարարելուց   հետո՝ բոլոր 12 
վարչական շրջաններում 
հավաքագրվել և շուրջ 13 հկ-ների և մի 
շարք բարերարների աջակցությամբ 
բնաիրային փաթեթներ են 
տրամադրվել  տարբեր ռիսկային 
խմբերում գտնվող սոցիալական 
աջակցության կարիք ունեցող շուրջ 
25.000  անձանց/ ընտանիքների:  
Տարվա ընթացքում «Աջակցություն 
անձը հաստատող փաստաթուղթ 
չունեցող անձանց և 
քաղաքացիությունը կորցնելու 
վտանգի տակ գտնվող անձանց 
բացահայտմանը» ծրագրի 
շրջանակներում ստեղծված 
աշխատանքային խմբի հետ 
համագործակցության շրջանակում 
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կազմակերպվել են աշխատանքային 
քննարկումներ, առցանց Skype-ի 
միջոցով: Ծրագրի նպատակն է 
աշխատանքային խմբի 
հանդիպումների ընթացքում քննարկել 
շահառուների փաստաթղթավորման 
հետ կապված բարդ խնդիրները: 
Կատարվել է նաև վիրավոր 
զինծառայողների շուրջ 440 
ընտանիքների կարիքի գնահատում և 
ըստ անհրաժեշտության նրանց 
տրամադրել սոցիալական 
աջակցություններ: 
Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված 
պատերազմի հետևանքով տուժած 
արցախի հանրապետությունից 
տեղահանված շուրջ 26.000 ընտ./ 
106.000 անձ, ինչպես նաև Հայաստանի 
Հանրապետությունից առաջնագիծ 
մեկնած, վիրավորում ստացածների, 
զոհվածների, մասնակիցների, 
գերիների և անհետ կորածների, 
սոցիալապես անապահով շուրջ 1154 
ընտ./ 4711 անձ տրամադրվել է 
բնաիրային  աջակցություններ /սնունդ, 
հագուստ, հիգենայի պարագաներ, 
ծալովի մահճակալ, տակդիրներ, 
ներքնակներ և այլն/:   
Երևանի չորս վարչական շրջաններում 
/Շենգավիթ, Նոր Նորք, Էրեբունի և 
Մալաթիա-Սեբաստիա/ բնակվող և 
արցախյան պատերազմի արդյունքում 
վիրավորում ստացած կամ զոհված 
անձանց, ինչպես նաև  տեղահանված 
/շուրջ 260/ ընտանիքների 
համագործակցության շրջանակում 
Հայկական Կարիտաս հասարակական 
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կազմակերպությանը, կողմից 
հատկացվել են պարենային և ոչ 
պարենային փաթեթներ:  
ՄԱԿ–ի համաշխարհային պարենի 
ծրագրի երևանյան գրասենյակի 
աջակցությամբ  իրականացվել է 
Երևան քաղաքում 22782 շահառուների 
պարենային  օգնության տրամադրման 
ծրագիր: Ծրագրի շրջանակներում 
կիրականացվեն պարենի 
բաշխումները՝ 1-ին փուլով 10.838 
անձանց, իսկ 2-րդ փուլով 11.944 
անձանց (որն իրականացվելու է 2021 
թվականին):  
  ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական 
հարցերի նախարարի 01.11.2020 
թվականի N2-2/60485-2020 գրության 
համաձայն բաշխման գործընթացի 
կազմակերպումը իրականացվում է 
ՍԱՏԲ-ների միջոցով, վարչական 
շրջանների աշխատակցիների 
աջակցությամբ և վարչական 
շրջանների ղեկավարների 
անմիջական հսկողության ներքո: 

13. Պետության կողմից 
պատվիրակված 
լիազորությունների 
շրջանակում ինտեգրված 
սոցիալական 
ծառայությունների 
կազմակերպում և 
իրականացում 

1.Պետության կողմից 
պատվիրակված 
լիազորությունների իրագործում` 
1.1 կարիքավոր բնակչության 
հայտնաբերման, հաշվառման, ՀՀ 
օրենսդրությամբ և այլ իրավական 
ակտերով սահմանված կարգով 
անձի (ընտանիքի) սոցիալական 
կարիքների գնահատման, 
սոցիալական գործի կազմման (այդ 
թվում և էլեկտրոնային եղանակով), 
պետական նպաստների 
նշանակման կազմակերպում և 

2020թ. կազմակերպվել է ՍԱՏԲ-ների 
գործունեությունը, մասնավորապես՝ 
կարիքավոր բնակչության 
հաշվառման, պետական նպաստների 
և ավանդների դիմաց 
փոխհատուցումների նշանակման 
գործընթացը, ինչպես նաև դրանց 
վճարումը: 
ՍԱՏԲ-ների կողմից փաստագրվել են 
շուրջ 16591 կարիքավոր ընտանիքներ, 
իսկ միջին հաշվով՝ շուրջ 13616 
ընտանիքներ ստացել են ընտանեկան, 
սոցիալական նպաստներ, իսկ 2406 
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իրականացում, 
1.2 սոցիալական պաշտպանության 
ոլորտում անձի իրավունքների և 
դրանց իրականացման, 
սոցիալական աջակցության 
շրջանակներում տրամադրվող 
ծառայությունների մատուցում, 
1.3 բազմամասնագիտական 
աշխատանքային խմբերի 
(աջակցող ցանցի) 
համագործակցությամբ 
սոցիալական դեպքի վարման 
գործընթացի կազմակերպման, 
տարածքային մակարդակում 
կնքված սոցիալական 
համագործակցության 
համաձայնագրի համաձայն 
ձևավորված համակարգող 
խորհուրդների գործունեության 
ապահովում։ 
2. Սոցիալական ոլորտում 
բարեփոխումների արդյունքում 
ինտեգրված սոցիալական 
ծառայությունների համակարգի 
ներդրման աջակցություն։ 
Սոցիալական, ընտանեկան 
նպաստի, հրատապ օգնության 
տրամադրում, ինչպես նաև 
սոցիալական դեպքի վարում 
(միջինը 17.000 շահառու): 

ընտանիքներ՝ հրատապ 
օգնություններ: 
Եռամսյակի ընթացքում ՀՀ 
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարությունից ստացվել են 
տարբեր գերատեսչությունների 
համադրման շուրջ 142 ցուցակներ, 
որոնք համադրվել են ԱԳՀ-ում 
հաշվառված ընտանիքների տվյալների 
հետ, ամփոփվել և համապատասխան 
գրությամբ տրամադրվել են վերը 
նշված նախարարությանը: 
Համադրումների արդյունքում ոչ 
հավաստի տեղեկությունների  հիման 
վրա նշանակված նպաստներից 
եռամսյակի ընթացքում կասեցվել է, 
իսկ ավելի վճարված գումարները 
վերադարձվել են ՀՀ պետական բյուջե: 
Տարվա ընթացքում ամփոփվել են 
հունվար-դեկտեմբեր  ամիսներին 
ՍԱՏԲ-ների կողմից նշանակված և 
վճարված պետական նպաստների 
վերաբերյալ  փոխադարձ ակտերը՝ 
համաձայնեցված՝«Հայփոստ ՓԲԸ-ի  
հետ» : 
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 
836 ընտանիքների/  ներկայացվել է ՀՀ 
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 



42 
 

նախարարություն : 
2020 թվականի հունվար- փետրվար 
ամիսներին www.yerevan.am կայքում 
թարմացվել է Երևան համայնքի 
աջակցող ցանցի կազմը, որի 
արդյունքում վերջնական թիվը կազմել 
է շուրջ 207 անձ:  Վերջինիս նպատակն 
է՝ Երևան համայնքում սոցիալական 
ծրագրերի իրականացման ընթացքում 
սոցիալական ծառայություններ 
տրամադրող մարմինների, 
կազմակերպությունների և 
ֆիզիկական անձանց միջև 
արդյունավետ և հասանելի 
համագործակցություն ապահովելը: 
Երևանի քաղաքապետի 26.02.2020թ. հ. 
655-Ա որոշմամբ ձևավորվել է 
«Տարածքային մակարդակում կնքված 
սոցիալական համագործակցության 
համաձայնագրի  համաձայն 
համակարգող խորհուրդների 
անհատական կազմերը»՝ 122 անձով: 
Տարվա ընթացքում Երևանի 
Աջափնյակ, Էրեբունի, Շենգավիթի և 
Նուբարաշեն, Քանաքեռ-Զեյթուն, 
Մալաթիա-Սեբաստիա և Նոր Նորք  
ՍԱՏԲ-ներում կապված 
խնդրահարույց դեպքերի հետ 
բազմամասնագիտական խմբերի հետ 
իրականացվել են մի շարք 
աշխատանքային քննարկումներ և 
տրվել են անհրաժեշտ մեթոդական 
օգնություններ (մարտ-մայիս 
ամիսների ընթացքում վերոգրյալ 
կազմակերպությունների միջև 
աշխատանքերը կազմակերպվել և 
իրականացվել են հեռավար կերպով՝ 
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պայմանավորված երկրում ստեղծված 
արտակարգ դրությամբ ): 
Բացի այդ, Երևանի ՍԱՏԲ–ների հետ 
մշտադիտարկման շրջանակներում 
տարվա տնթացքում ամփոփվել են 
թվով շուրջ 210 ընտանիքների 
սոցիալական դեպքի վարման 
գործընթացներ, որից ընտանիքի 
ընթացիկ  /կարիքի գնահատում, 
կարիքի բացահայտում/ 
միջամտություն՝շուրջ 157 իսկ 
փակված ընտանիքների դեպքերը՝ 
շուրջ 53: 
 

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ 
1. Երևան քաղաքի զբոսաշրջային 

բրենդի մշակմանն ուղղված 
աշխատանքների 
իրականացում 

Ծրագիրը հնարավորություն կտա 
շահագրգիռ բոլոր կողմերի 
մասնակցությամբ ձևավորել 
Երևանի՝ որպես կազմակերպված 
հանգստի, զբոսաշրջության համար 
բարենպաստ ու գրավիչ քաղաքի 
նկարագիր և ճանաչելի դարձնել 
Երևանը միջազգային 
զբոսաշրջային շուկայում: 

Իրականացվել  են  մի շարք 
քաղաքների զբոսաշրջային բրենդների 
համացանցային և ստացված 
առաջարկների  
ուսումնասիրություններ: 

Աշխատակազմի մշակույթի և 
տուրիզմի վարչություն 
2020 թ. հունվար -դեկտեմբեր 

 

2. Միջազգային և 
միջտարածաշրջանային 
համագործակցության 
զարգացում զբոսաշրջության 
ոլորտում 

Տարաբնույթ միջոցառումների 
մշակում և իրականացում մի շարք 
քույր և գործընկեր քաղաքների 
հետ, մասնավորապես գործարար 
հանդիպումների, ճանաչողական 
այցերի, փորձի փոխանակման, 
սեմինարների, կոնֆերանսների, 
կլոր-սեղանների կազմակերպում՝ 
պետական և մասնավոր 
շահագրգիռ 
կազմակերպությունների 

COVID-19-ը նոր տիպի 
կորոնավիրուսի համավարակով 
պայմանավորված զբոսաշրջության 
ոլորտում միջազգային 
համագործակցությունն իրականացվել 
է առցանց համակարգով: Ստեղծված 
իրավիճակով պայմանավորված՝ 
առցանց զբոսաշրջությունը խթանելու 
նպատակով Երևան քաղաքի քույր և 
գործընկեր քաղաքների 
նախաձեռնությամբ իրականացվել է 

Աշխատակազմի մշակույթի և 
տուրիզմի վարչություն  
2020 թ. ապրիլ-      
դեկտեմբեր 
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մասնակցությամբ: խաչաձև  մարքեթինգային (cross-
promotion) նախագիծ: 
Այս նախագծի փոխադարձ 
պայմանավորվածության համաձայն՝ 
Երևանի քույր քաղաքների, 
մասնավորապես,  Կիևի, Օդեսսայի 
(https://odessa-journal.com) և Սանկտ 
Պետերբուրգի պաշտոնական 
սոցիալական հարթակներում, 
զբոսաշրջային հավելվածներում, 
առցանց պարբերականներում 
ներկայացվել է Երևան քաղաքի 
տեսարժան վայրերի գրավչությունն ու  
զբոսաշրջային ներուժը, և  
համապատասխանաբար, Երևան 
քաղաքի  զբոսաշրջային 
տեղեկատվական և քաղաքացիների 
սպասարկման կետրոնի ֆեյսբուքյան 
կայքէջում (Yerevan Tourism Information 
and Support Center)  ներկայացվել է 
վերոնշյալ քաղաքների զբոսաշրջային 
ներուժը: 
Երևան քաղաքի զբոսաշրջային 
տեղեկատվական կենտրոնի 
ֆեյսբուքյան էջում  հրապարակվել  են 
Հայաստանում և արտերկրում գործող 
զբոսաշրջային և մշակութային 
կառույցների վիրտուալ շրջայցեր, 
ինչպես նաև  Երևանի քույր և 
գործընկեր ավելի քան 50 քաղաքների 
զբոսաշրջային ներուժի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն: 
2020թ. սեպտեմբերին տուրիզմի 
բաժինը մասնակցել է «Քաղաքների 
զբոսաշրջության համաշխարհային 
ֆեդերացիայի» (WTCF) առցանց 
համաժողովին՝ «Զբոսաշրջության 
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համագործակցություն և զարգացում» 
թեմայով: Երևանը միջազգային 
կառույցին անդամակցում է 2018 
թվականից: 2020 թ. դեկտեմբերին 
տուրիզմի բաժինը մասնակցել է 
«Քաղաքների զբոսաշրջության 
համաշխարհային ֆեդերացիայի» 
(WTCF) կողմից կազմակերպված 
«Զբոսաշրջության 
առավելությունները» խորագրով 
վեբինարին Zoom առցանց 
հարթակում, որն ուղղված էր 
զբոսաշրջության ոլորտի խթանմանը: 

3. Երևանում զբոսաշրջային 
ենթակառուցվածքների 
զարգացման ուղղությամբ 
ծրագրերի իրականացում 

«Երևան Սիթի Տուր» քաղաքային 
զբոսաշրջային պաշտոնական 
երթուղու կատարելագործում ու 
արդիականացում, որը մեծ 
հետաքրքրություն է առաջացնում 
ինչպես մայրաքաղաքի հյուրերի, 
այնպես էլ բնակիչների շրջանում։ 
Իրականացվելու են տոն և 
հիշատակի օրերին նվիրված 
(ինչպես նաև առանձին դեպքերում) 
անվճար ակցիաներ՝ մասնակից 
դարձնելով երեխաներին, 
սոցիալապես անապահով 
խավերին և հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց։ Երևան 
քաղաքում գործող զբոսաշրջային 
տեղեկատվական աջակցության և 
քաղաքացիների սպասարկման 
կենտրոնների բարեկարգում և 
արդիականացում, ինչպես նաև 
զբոսաշրջային տեղեկատվական 
աջակցության և քաղաքացիների 
սպասարկման նոր կենտրոնների 
շահագործում: 

COVID-19-ը նոր տիպի 
կորոնավիրուսի համավարակով 
պայմանավորված  2020 թ. «Երևան 
Սիթի Տուր» զբոսաշրջային քաղաքային 
երթուղին չի գործել:                2020թ. 
սեպտեմբերին նախատեսվում էր 
«Զվարթնոց»  միջազգային 
օդանավակայանում նոր 
տեղեկատվական կենտրոնի 
շահագործում, որի նպատակով 
իրականացվել են մի շարք 
հանդիպում-քննարկումներ,  սակայն 
Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված 
լայնամասշտաբ պատերազմի 
հետևանքով`ռազմական դրության, 
ինչպես նաև արտակարգ դրության 
իրավական ռեժիմի  գործողությամբ  
պայմանավորված նախատեսված 
աշխատանքները  
ժամանակավորապես  հետաձգվել են: 

Աշխատակազմի մշակույթի և 
տուրիզմի վարչություն  
 
2020 թ. սեպտեմբեր 
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4. Մարքեթինգային 
քաղաքականության 
իրականացում 

Երևանի մասին հոդվածների 
տպագրում, գովազդային 
հոլովակների պատրաստում և 
լուսաբանում: 

Երևան քաղաքի քույր և գործընկեր 
քաղաքների նախաձեռնությամբ 
իրականացվել է խաչաձև  
մարքեթինգային (cross-promotion) 
նախագիծ: 
Այս նախագծի փոխադարձ 
պայմանավորվածության համաձայն՝ 
Երևանի քույր քաղաքների, 
մասնավորապես,  Կիևի, Օդեսսայի 
(https://odessa-journal.com) և Սանկտ 
Պետերբուրգի պաշտոնական 
սոցիալական հարթակներում, 
զբոսաշրջային հավելվածներում, 
առցանց պարբերականներում 
ներկայացվել է Երևան քաղաքի 
տեսարժան վայրերի գրավչությունն ու  
զբոսաշրջային ներուժը, և  
համապատասխանաբար, Երևան 
քաղաքի  զբոսաշրջային 
տեղեկատվական և քաղաքացիների 
սպասարկման կետրոնի ֆեյսբուքյան 
կայքէջում (Yerevan Tourism Information 
and Support Center)  ներկայացվել է 
վերոնշյալ քաղաքների զբոսաշրջային 
ներուժը: 2020 թ. դեկտեմբերին 
տուրիզմի բաժինը մասնակցել է «Իմ 
Հայաստան» ծրագրի 2020թ. 
զբոսաշրջային փորձառությունների 
վերաբերյալ առցանց 
հանդիպումներին: 

Աշխատակազմի մշակույթի և 
տուրիզմի վարչություն  
 
 
2020 թ. ապրիլ- դեկտեմբեր 
 
 

 

ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 
1. Բազմաբնակարան շենքերի 

կառավարման մարմինների 
մասնագիտական 
կարողությունների  

Բազմաբնակարան շենքերի 
շինությունների 
սեփականատերերի կողմից 
ընդհանուր բաժնային 

26.02.2020թ. կայացել է 
խորհրդակցություն վարչական 
շրջանների ղեկավարների 
աշխատակազմերի  բազմաբնակարան 

Աշխատակազմի կոմունալ 
տնտեսության վարչության 
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բարելավում սեփականության նկատմամբ իրենց 
իրավունքների և 
պարտականությունների 
իրազեկվածության բարձրացում: 

շենքերի կառավարման մարմինների 
աշխատանքները համակարգող 
մասնագետների հետ: 
Կոմունալ տնտեսության վարչության 
բազմաբնակարան շենքերի 
կառավարման մարմինների հետ 
աշխատանքների բաժնի   
մասնագետների կողմից մշտական 
խորհրդատվություն, մեթոդական 
ցուցումներ են տրվել  կառավարման 
մարմինների ղեկավարներին, 
աշխատակիցներին և  
տեղեկատվություն՝ 
բազմաբնակարան շենքերի 
շինությունների սեփականատերերին՝ 
ընդհանուր բաժնային 
սեփականության նկատմամբ իրենց 
իրավունքների և 
պարտականությունների վերաբերյալ 

2. Բազմաբնակարան շենքերի 
հարթ և թեք տանիքների 
վերանորոգում 

Ծրագրով նախատեսվում է Երևան 
քաղաքի բազմաբնակարան 
շենքերի 82016 քմ հարթ և 44300քմ 
թեք տանիքների հիմնանորոգման 
աշխատանքներ 

Փաստացի  վերանորոգվել  է  82339 քմ 
հարթ տանիք  և 59312քմ  թեք տանիք 

Մրցույթում հաղթող 
ճանաչված 
կազմակերպություն, 
համատիրություններ 
 

Աշխատանքների 
պատվիրատու են 
հանդիսանում 
վարչական 
շրջանների 
ղեկավարների 
աշխատակազմեր
ը 

3. Բազմաբնակարան  շենքերի  
մուտքերի վերանորոգում 

975 մուտքերի վերանորոգում Փաստացի  վերանորոգվել  է  697 
մուտք 

Մրցույթում հաղթող 
ճանաչված 
կազմակերպություն, 
համատիրություններ 
 

Աշխատանքների 
պատվիրատու են 
հանդիսանում 
վարչական 
շրջանների 
ղեկավարների 
աշխատակազմեր
ը 

4. Քաղաքային կոշտ կենցաղային 
թափոնների կառավարման 

Նուբարաշենի խճուղուն հարող և 
Աջափնյակի աղբավայրերի 

Ներկայումս ընթանում է 
շինարարական աշխատանքների 
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ծրագիր փակում և նոր քաղաքային 
աղբավայրի կառուցում: 
նախատեսվում է մեկնարկել 
Նուբարաշենի խճուղուն հարող 
առկա աղբավայրին հարակից 
տարածքում նոր աղբավայրի 
կառուցման ծրագիրը: 

կապալառուի ձեռքբերման մրցույթի 
գործընթաց: 

5. «ԵՄ-ն Երևանի համար. 
Արևային համայնք» ծրագիր» 

90 բազմաբնակարան բնակելի 
շենքերի տանիքներին արևային ՖՎ 
համակարգերի տեղադրում, 
մուտքերի լուսավորության 
անցկացում: 

Իրականացվել է առաջին փուլով 
ընտրված շենքերի տանիքներին 
արևային կայանների տեղադրման 
համար անհրաժեշտ կրող 
կոնստրուկցիաների հիմքերի և ներքին 
լուսավորության համակարգերի 
տեղադրման աշխատանքներ, 
կատարվել է երկրորդ փուլի շենքերի 
ընտրության և 
նախագծանախահաշվային 
փաստաթղթերի մշակման 
գործընթացը, մշակվել է շրջանառու 
ֆոնդերի մոդելը, նվիրաբերության 
պայամանգիրը և դրան կից 
փաստաթղթերը, ինչպես նաև 
«Արևային ուղեցույցի» նախնական 
տարբերակը: 

  

6. Քաղաքային արտաքին 
լուսավորություն 

28 փողոցներում նախատեսվում է 
իրականացնել հետևյալ 
աշխատանքները. 
• առկա էներգատար լուսատուները 
փոխարինել խնայող LED տիպի 
լուսատուներով, 
• փոխել/ամրացնել լուսավորության 
հենասյուները, 
•փոխել լուսավորության 
հենասյուների բարձակները, 
•տեղադրել ստորգետնյա 
հաղորդուղիներ՝ պլաստիկ 
խողովակաշարերով, 

N-YRV/LED/1 
Լուսավորության ցանցի 
արդիականացման աշխատանքների  
իրականացման համար պայմանագիր 
է կնքվել ֆիննական Օննինեն 
ընկերության հետ: 

11.01.2019թ.-08.2021թ. 
 

2019թ-ին սկսվել 
են 
շինարարական 
աշխատանքները: 
Ծրագիրը 
նախատեսվում է 
ավարտել 2021 թ. 
օգոստոսին: 
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•տեղադրել լուսավորության 
համակարգի նոր մալուխներ՝ 
ստորգետնյա հաղորդուղիներում, 
•առկա վերգետնյա այլ 
նշանակության մալուխներն 
անցկացնել ստորգետնյա 
հաղորդուղիներով, 
•ներդնել լուսավորության ցանցի 
կառավարման համակարգ:  

7. Սանիտարական մաքրում   և 
աղբահանություն 

Շարունակաբար բարելավվելու են 
սանիտարական մաքրման և 
աղբահանության իրականացման 
աշխատանքները: Հսկողություն է 
իրականացվելու սանիտարական 
մաքրման փողոցների, մայթերի, 
հրապարակների, բակային և 
ընդհանուր օգտագործման այլ 
տարածքների սանիտարական 
մաքրման, ինչպես նաև 4878 
բազմաբնակարան շենքերից և մոտ 
55000 մասնավոր 
տնատիրություններից 
իրականացվող աղբահանության 
աշխատանքների կատարման 
որակի նկատմամբ։ 

Վարչական շրջաններում 
իրականացվել են աղբի համար 
նախատեսված կոնտեյներների 
տեղաբաշխման աշխատանքներ: 
«ԵԱՍՄ» համայնքային հիմնարկի 
համար ձեռք է բերվել հատուկ 
նշանակության մեքենա 
մեխանիզմներ: 
 Երևանի քաղաքապետարանի 
աշխատակազմի կոմունալ 
տնտեսության վարչության կողմից 
ամենօրյա վերահսկողություն է 
իրականացվել «ԵԱՍՄ» համայնքային 
հիմնարկի կողմից իրականացվող 
աղբահանության և սանմաքրման 
աշխատանքների նկատմամբ, ինչպես 
նաև վարչական շրջանների հետ 
համատեղ վերահսկողություն է 
սահմանվել «Դավարս»   ՍՊԸ-ի կողմից 
կատարվող աշխատանքների 
նկատմամբ:  

Աշխատակազմի կոմունալ 
տնտեսության վարչության 

 

8. «Էլեկտրամատակարարում» «Հայաստանի էլեկտրական 
ցանցեր» ՓԲԸ 2020 թվականի 
ներդրումային ծրագրի 
շրջանակներում Երևան քաղաքի 
վարչական տարածքում 
նախատեսում է իրականացնել մոտ 
45 կմ  0,4/6/10 ԿՎ մալուխային 

Ներդրումային ծրագրի 
շրջանակներում Երևան քաղաքի 
վարչական տարածքում փաստացի 
իրականացնել 33100 մ  0,4/6/10 ԿՎ 
մալուխային գծերի փոխարինման, 
բազմաբնակարան շենքերի 602 
մուտքերի էլեկտրամատակարարման 

Իրականացվել է 
«Հայաստանի էլեկտրական 
ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից 
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գծերի փոխարինման, 
բազմաբնակարան շենքերի շուրջ 
560 մուտքերի 
էլեկտրամատակարարման 
տնտեսության վերակառուցման և 
36 տրանսֆորմատորային 
ենթակայանների տանիքների 
վերակառուցման աշխատանքներ: 
Նշված աշխատանքների 
իրականացման արդյունքում 
կբարձրանա մայրաքաղաքում 
ֆիզիկական և իրավաբանական 
անձ հանդիսացող սպառողների 
էլեկտրական էներգիայի 
մատակարարման 
հասանելիությունն և որակը: 

տնտեսության վերակառուցման և 47 
տրանսֆորմատորային 
ենթակայանների տանիքների 
վերակառուցման աշխատանքներ: 

9. «Ջրամատակարարում և 
ջրահեռացում» 
 

Պարտադիր կատարման 
աշխատանքների 2020թ. ծրագրի 
շրջանակներում «Վեոլիա Ջուր» 
ընկերության կողմից Արաբկիր և 
Կենտրոն վարչական շրջաններում 
կիրականացվի շուրջ 2110 գծմ 
խմելու ջրագծերի 
(խողովակաշարերի) նորով 
փոխարինման աշխատանքներ, նոր 
ջրաչափական հանգույցների և 
դիտահորերի ծածկերի 
բարձրացման աշխատանքներ: 
Երևան համայնքի 2020 թվականի 
բյուջեով նախատեսված 210 մլն. 
դրամի շրջանակներում 
մայրաքաղաքի տասներկու 
վարչական շրջաններում 
կիրականացվեն շուրջ 4000 գծմ. 
կոյուղատար և հեղեղատար ցանցի 
վերակառուցման և նոր ցանցի 
կառուցման աշխատանքներ, որի 

Փաստացի կատարվել է 1282մ 
կոյուղագծի և 3422մ ջրագծի 
փոխարինման աշխատանքներ: 
Երևան համայնքի 2020 թվականի 
բյուջեով  փաստացի կատարվել է 
1192մ կոյուղագծի 
կառուցման/վերակառուցման 
աշխատանքներ: 
 

Իրականացվել է «Վեոլիա 
Ջուր» ՓԲԸ-ի և Երևանի 
քաղաքապետարան կողմից 
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արդյունքում կապահովվի 
բազմաբնակարան շենքերի և 
մասնավոր առանձնատների 
ջրահեռացման համակարգի 
անխափան աշխատանքը: 

10. «Գազամատակարարում» 
 

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ 2020թ. 
մոտ 895 մլն. դրամի ներդրումային 
ծրագրի շրջանակներում Երևան 
քաղաքում կիրականացվի մոտ 9կմ 
գազամատակարարման ցանցի 
շինարարության և 
հիմնանորոգման աշխատանքներ, 
որի արդյունքում կբարելավվի 
շուրջ 13660 բաժանորդների 
գազամատակարարումը 

Իրականացվել է 3777մ 
գազամատակարարման ցանցի 
շինարարության և հիմնանորոգման 
աշխատանքներ: 

Իրականացվել է «Գազպրոմ 
Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 

 

11. «Կապ  և  
հեռահաղորդակցություն» 
 

«Վեոն Արմենիա» ընկերության 
կողմից 2020 թվականին Երևան 
քաղաքում կշարունակվի կապի 
նոր ժամանակակից 
ենթակառուցվածքների 
տեղադրման ծրագիրը՝ 
մասնավորապես Քանաքեռ-
Զեյթուն և Նորք-Մարաշ վարչական 
շրջաններում կտեղադրվեն թվով 10 
(ТШ) տիպի հաղորդակցության 
պահարաններ: 

Քանաքեռ-Զեյթուն և Նորք-Մարաշ 
վարչական շրջաններում տեղադրվել 
են թվով 10 (ТШ) տիպի 
հաղորդակցության պահարաններ: 

Իրականացվել է «Վեոն 
Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից 

 

ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 
1. Մրցունակ կրթության 

ապահովմանն 
ուղղված աշխատանքների 
կազմակերպում և 
աջակցություն 

«ԿՏԱԿ-ի» համագործակցությամբ 
կապահովվի «Հայկական կրթական 
միջավայրի պաշարների 
շտեմարանի» և էլեկտրոնային 
ուսումնական այլ նյութերի 
օգտագործումը դասապրոցեսում: 
Նույն համագործակցությամբ 
՝«Իթվինինգ» ծրագրով 

ՀՀ կառավարության՝ 2020 թվականի 
մարտի 16-ի N298-Ն որոշմամբ մարտի 
16-ից ՀՀ ողջ տարածքում 
հայտարարվել էր արտակարգ 
դրություն: Որոշման հավելվածի 21-րդ 
կետի համաձայն՝ արտակարգ 
դրության ողջ ընթացքում պետական և 
ոչ պետական ուսումնական 

Աշխատակազմի 
հանրակրթության 
վարչություն, 
ՀՀ կրթության, գիտության, 
մշակույթի և սպորտի 
նախարարություն,  
Կրթության 
տեխնոլոգիաների ազգային 
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կիրականացվի ուսուցիչների 
վերապատրաստում: 
«Ստարտափ-Երևան» նախագծով 
կրթության որակի բարձրացմանն 
ուղղված կմշակվեն և 
կիրականացվեն աշակերտական 
ծրագրերը՝ «Միասին կարող ենք» 
նշանաբանով: 
ՏՀՏ կիրառմամբ դասանյութն 
առավել հետաքրքիր և մատչելի 
դարձնելու համար դպրոցները 
համալրվելու են նորագույն 
տեխնոլոգիաներով: Այս 
նպատակով ՝ 
-կրթական ծրագրեր իրականացնող 
միջազգային 
կազմակերպությունների հետ ձեռք 
բերել պայմանավորվածություն՝ 
համապատասխան ծրագրերում 
Երևանի հանրակրթական 
դպրոցների ընդգրկվածությունն 
ապահովելու համար: 
-հեռահաղորդակցության տարբեր 
ընկերությունների 
համագործակցությամբ 
(«Յուքոմ»)՝ բյուջեով նախատեսած 
մրցույթ-միջոցառումներում 
հաղթող դպրոցներին 
պարգևատրել համակարգիչներով 
կամ (հնարավորության դեպքում) 
դպրոցում 
ձևավորել համակարգչային նոր 
կաբինետ: 
-էլեկտրոնային գրատախտակների, 
տեխնոլոգիական այլ միջոցների 
ձեռքբերման 
նախաձեռնում՝ կապ ստեղծելով 

հաստատություններում դադարեցվել է 
ուսումնական գործընթացը, որն 
այնուհետև կազմակերպվել է 
հեռավար եղանակով: Հեռավար 
կրթության իրականացման 
շրջանակում լայնորեն  կիրառվել են 
էլեկտրոնային կրթական ռեսուրսները, 
ստեղծվել հաղորդակցության առցանց 
հարթակներ: 
ԿՏԱԿ-ի կողմից գործարկվող ԴԿՏՀ 
համակարգով իրականացվել է  
էլեկտրոնային մատյանների վարումը, 
կազմակերպվել խորհրդատվական 
սեմինարներ, քննարկումներ:  
 
«Իթվինինգ» ծրագրով հունիսին 
իրականացված ուսուցիչների առցանց 
վերապատրաստման դասընթացին 
մասնակցել են նաև Երևանի 
դպրոցների ուսուցիչներ:  
 
«Անգլերեն ակումբներ՝ արդի 
հմտություններ, ուժեղ 
հասարակություն» կրթական 
վեցամսյա ծրագրում  (British Council 
Հայաստան) ընդգրկվել են Երևանի 
դպրոցների 57 ուսուցիչներ: 
 
«Ստարտափ-Երևան» նախագծով 
կրթության որակի բարձրացմանն 
ուղղված նախաձեռնությունները չեն 
իրականացվել՝ պայմանավորված 
Հայաստանի Հանրապետությունում 
հայտարարված արտակարգ, ապա 
նաև ռազմական դրություններով: 
 
Հեռավար կրթության իրականացման 

կենտրոն, 
British Council Հայաստան 
 
 
1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ 
եռամսյակներ 
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տվյալ դպրոցի գործարար 
շրջանավարտների, ինչպես նաև 
տարբեր հովանավորների, 
բարեգործ հայորդիների հետ: 

շրջանակում  
տեխնիկական միջոց չունենալու 
պատճառով կրթության գործընթացից 
դուրս մնացած երեխաներին 
ժամանակավոր օգտագործման են 
տրամադրվել դպրոցների 
համակարգիչները, ևս 91 
աշակերտների տրամադրվել են ՀՀ 
ԿԳՄՍ նախարարությունից ստացված 
պլանշետներ: 
 
375 շահառուի (ուսուցիչ և սովորող) 
տրամադրվել են Բիլայն ինտերնետ 
կապի հատուկ առաջարկների 
փաթեթների վկայականներ 
 
Երևանի հ.87 միջնակարգ դպրոցին 
ամերիկահայ բարերարներ դոկտոր 
Հակոբ և 
Լյուտովիկա Այնթափլեանները 
նվիրաբերել են ինտերնետ կապով 25 
նոր պլանշետ: 

2. Երևանի քաղաքապետարանի 
դպրոցներում համընդհանուր 
ներառականության ներդրում 

Երևանի քաղաքապետարանի 
դպրոցներում 2019թ. հունվարից, 
համաձայն Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարության՝ 2016թ. 
փետրվարի 18-ի «Համընդհանուր 
ներառական կրթության 
համակարգի ներդրման 
գործողությունների պլանի և 
ժամանակացույցի» հ. 6 
արձանագրային որոշման 
պահանջների, 
շարունակվելու են համընդհանուր 
ներառման գործընթացները: 
Ծրագրի շրջանակում «Հույսի 

Երևանի ենթակայության բոլոր 
դպրոցներում իրականացվել է 
ներառական կրթություն՝ միտված 
յուրաքանչյուր՝ այդ թվում կրթության 
առանձնահատուկ պայմանների 
կարիք ունեցող սովորողների 
կրթական կարիքների բավարարմանը: 
«Հանրապետական 
մանկավարժահոգեբանական 
կենտրոնի» հետ համագործակաբար 
2020թ. ապրիլից մեկնարկել է 
«Ուսուցիչների՝ ներառող 
դասավանդման վերապատրաստման 
կարողությունների զարգացում» 
ծրագրի 2-րդ և 3-րդ փուլերը. 

Աշխատակազմի 
հանրակրթության 
վարչություն, 
Հանրապետական 
մանկավարժահոգեբանական 
կենտրոն, 
Տարածքային 
մանկավարժահոգեբանական 
կենտրոններ, 
դպրոցներ 
 
1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ 
եռամսյակներ 

 



54 
 

կամուրջ» ՀԿ-ի 
համագործակցությամբ 
իրականացվելու են 
հանրակրթական դպրոցների 
ուսուցիչների՝ ներառական 
կրթության տեսության և 
կիրառման հարցերով 
վերապատրաստումներ: 
Դպրոցները կունենան ուսուցչի 
օգնականներ, համապատասխան 
կազմակերպությունների միջոցով 
կիրականացվի նրանց 
վերապատրաստման գործընթացը: 
Շարունակվելու են 
սանհանգույցների հարմարեցման, 
թեքահարթակներով 
ապահովման աշխատանքները այն 
դպրոցներում, ուր կընդգրկվեն 
կրթության առանձնահատուկ 
պայմանների կարիք ունեցող 
դպրոցականներ: 
Վերանորոգվող դպրոցների 
ծրագրերում կնախատեսվեն 
շենքային պայմանների 
համապատասխանեցում՝ հատուկ 
կարիքներով երեխաների 
պահանջներին: 

համակարգվել են  41 մենթորների 
աշխատանքները Երևանի 
ենթակայության  դպրոցներում: 
Երևանի 4 տարածքային 
մանկավարժահոգեբանական 
կենտրոնների մասնագետները 
համագործակցել են դպրոցների 
հետ,մասնավորաբար՝ դպրոցների 
բազմամասնագիտական թիմերի 
ներկայացուցիչների, ուսուցիչների 
օգնականների հետ՝ կրթության 
առանձնահատուկ պայմանների 
կարիք ունեցող աշակերտներին 
հեռավար աջակցություն 
տրամադրելու շրջանակում: 
Վերջիններիս կարիքներին 
համապատասխան՝ դպրոցներում 
շարունակվել են սանհանգույցների 
հարմարեցման, թեքահարթակներով 
ապահովմանը միտված 
աշխատանքները: 
Վերանորոգման ծրագրերում 
ներառված դպրոցներում 
նախատեսված է պայմանների 
համապատասխանեցում՝ կրթության 
առանձնահատուկ պայմանների 
կարիք ունեցող աշակերտների 
կարիքներին: 

3. Մրցունակ կրթության 
ապահովման 
նպատակով արտակարգ 
ընդունակություններով 
դպրոցականների 
հայտնաբերում և 
խրախուսում 

Սովորողների ինտելեկտուալ 
կարողությունների զարգացմանը 
նպաստելու նպատակով 
դպրոցական առարկայական 
օլիմպիադաների տարածքային, 
քաղաքային և հանրապետական 
փուլերի կազմակերպում և 
անցկացում: Հաղթողներին՝ 
հանրապետական և միջազգային 

ՀՀ դպրոցականների առարկայական 
օլիմպիադայի՝  Երևանի քաղաքային 
փուլին փաստացի մասնակցված 1143 
սովորողներից 359-ը արժանացել են 1-
ին, 2-րդ և 3-րդ կարգի դիպլոմների:  
369 սովորող իրավունք է ստացել 
մասնակցել օլիմպիադայի 
հանրապետական փուլին, որին 
փաստացի մասնակցած 360 

Աշխատակազմի 
հանրակրթության 
վարչություն, 
ՀՀ կրթության, գիտության, 
մշակույթի և սպորտի 
նախարարություն  
 
1-ին, 2-րդ եռամսյակներ 
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օլիմպիադաներին մասնակցելու 
ապահովմանը աջակցություն: 

աշակերտներից 122-ը արժանացել են 
դիպլոմների՝ ըստ հետևյալի. 
 1-ին կարգ` 29  աշակերտ, 
 2-րդ կարգ` 36 աշակերտ, 
 3-րդ կարգ`  57 աշակերտ:  
 Գովասանագրերի է արժանացել 63 
աշակերտ: 

4. Մրցունակ կրթության 
ապահովմանն 
ուղղված 
աշխատանքների 
կազմակերպում և 
աջակցություն 
(ՏՀՏ-ների կիրառում 
դասապրոցեսում) 

Հետաքրքիր և բովանդակալից 
դասապրոցեսի ապահովումը 
կրթության որակի բարձրացման 
նախապայման է: 
Այս նպատակով՝ 
- բնագիտամաթեմատիկական 
առարկաների դասավանդումն 
իրականացվելու է 
տեղեկատվական հաղորդակցման 
տեխնոլոգիաների կիրառմամբ՝ 
փոխներգործուն 
մեթոդներով: 
-դասապրոցեսում ապահովվելու է 
«Հայկական կրթական միջավայրի 
պաշարների շտեմարանի» և 
էլեկտրոնային ուսումնական այլ 
նյութերի օգտագործումը: 
«Կրթական համակարգում 
նախնական ինժեներական 
կրթության ներդրում» ծրագրի 
շրջանակում շարունակվելու է 
համագործակցությունը 
«Ինֆորմացիոն 
տեխնոլոգիաների 
ձեռնարկությունների միություն» 
ՀԿ-ի հետ՝ հ.հ.11,12,155 
դպրոցներում գործող 
ռոբոտաշինության խմբակները 
«Արմաթ» ինժեներական 
լաբորատորիաների 

Հեռավար կրթության ողջ ընթացքում 
բոլոր առարկաների՝ ներառյալ 
բնագիտամաթեմատիկական 
առարկաների դասավանդումն 
իրականացվել է տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, 
լայնորեն օգտվելով էլեկտրոնային 
կրթական պաշարներից, 
մասնավորաբար այդ նպատակի 
համար ձևավորված heravar.armedu.am 
հարթակում ներկայացված կրթական 
ռեսուրսներից:   
2020-2021 ուստարվա մեկնարկին 
կրթության հեռավար ուսուցման 
կենտրոնի (ՀՈւԿ)  կողմից 
կազմակերպվել է հեռավար 
կենտրոնացված ուսուցում, որին 
մասնակցել են Երևանի՝ առկա 
ուսուցման մեջ չներառված շուրջ 500 
աշակերտներ: 
 
Ֆինանսական կրթության ազգային 
ռազմավարության շրջանակում 
«Ֆինանսական կրթությունը 
դպրոցում» ծրագրով շարունակվել են 
ուսուցիչների վերապատրաստման 
դասընթացները՝ առցանց եղանակով: 
Դասընթացներին մասնակցել են 
Երևանի դպրոցների 
«Հասարակագիտություն»,«Մաթեմատի

Աշխատակազմի 
հանրակրթության 
վարչություն, 
Հեռավար ուսուցման 
կենտրոն, 
Կենտրոնական բանկ 
 
 
1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ 
եռամսյակներ 
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վերակազմավորելու նպատակով: կա» առարկաների ուսուցիչներ, 
դասվարներ՝ ընդհանուր առմամբ 
շուրջ  300 անձ: 

5. Դպրոցական շենքերի 
հիմնանորոգում 

Հայաստանի Հանրապետությունում 
սեյսմիկ անվտանգության 
բարելավման ծրագրի 
շրջանակում կառուցվելու կամ 
ամրացվելու են պետական 
հանրակրթական դպրոցներ՝ 
համաձայն Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարության 13.07.2017թ. 
հ.805-Ն 
որոշման: Նշված որոշմամբ 
հաստատվել է «Հայաստանի 
Հանրապետության 
պետական հանրակրթական 
դպրոցների սեյսմիկ 
անվտանգության բարելավման 
2015- 
2030 թվականների ծրագիրը 
հաստատելու մասին» ՀՀ 
23.07.2015թ. հ.797-Ն որոշման մեջ 
կատարված փոփոխություններով 
քաղաքապետարանի 
ենթակայության թվով 13 
դպրոցների ցանկը, որոնք ենթակա 
են վերակառուցման կամ 
ամրացման 
(հ.հ.6,18,22,51,68,91,95,116,122,135,1
53,191 դպրոցները և «Հակոբ 
Կոջոյան» կրթահամալիրը): 
Երևանի Ռ. Իշխանյանի անվ.հ.153 
դպրոցում աշխատանքներն 
ավարտված են, 2020 
թվականին կավարտվեն 
հ.հ.20,135,143,191 դպրոցնրի 

«Սեյսմիկ անվտանգության 
բարելավման ծրագրի» շրջանակում 
Հայաստանի տարածքային 
զարգացման հիմնադրամը մեկնարկել 
է «Երևանի Հ. Կարապենցի անվան հ.6 
հիմնական դպրոց», «Երևանի Ղ. 
Ալիշանի անվան հ.95 միջնակարգ 
դպրոց», «Երևանի  Ջ.Աբրահամյանի   
անվան   հ.111 հիմնական  դպրոց», 
«Երևանի Ալ.Բլոկի  անվան   հ.122  
հիմնական դպրոց», «Երևանի  
Մուրացանի   անվան հ.18 հիմնական  
դպրոց»  և «Երևանի  հ.116 հիմնական 
դպրոց»  ՊՈԱԿ-ների շինարարական 
աշխատանքների իրականացման 
մրցութային գործընթացը և 
շինարարական աշխատանքները: 
Երևանի հհ.22,51,143,191 դպրոցների 
վերանորոգման աշխատանքներն 
ընթացքի մեջ են: Ավարտվել հհ. 91, 
135, 153 դպրոցներում իրականացվող 
վերանորոգման աշխատանքները: 
Բարերարների միջոցներով մասնակի 
վերանորոգման աշխատանքներ են 
իրականացվել հհ. 24 և 154 հիմնական 
դպրոցներում: 

ՀՀ կառավարություն, 
Ասիական զարգացման 
բանկ, 
աշխատակազմի 
հանրակրթության 
վարչություն 
 
1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ 
եռամսյակներ 
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շինարարությունը, մնացած 
դպրոցներում վերանորոգման 
աշխատանքները կշարունակվեն: 
Երևանի հ.հ.154,87,24,33 
դպրոցների վերանորոգումն 
իրականացվելու է սփյուռքահայ 
բարեգործների կողմից: 
2020թ. ավարտին կհասցվի Երևանի 
հ.154 դպրոցի մարզական և 
հանդիսությունների 
դահլիճների վերանորոգումը: 

6. Սովորողների արժեքային 
համակարգի 
ձևավորման աջակցություն 

Դպրոցներում կիրականացվեն հայ 
ժողովրդի նշանավոր զավակներին 
նվիրված շաբաթներ, տարվա 
հոբելյարներին նվիրված 
միջոցառումներ, որոնցից 
կատարված 
ծաղկաքաղով կկազմակերպվի 
համաքաղաքային հանդիսություն: 
Ծրագրի նպատակի 
իրականացման համար, ըստ 
վարչական շրջանների, 
ստեղծվելու են աշակերտական 
ակումբներ. 
Մասնագիտական կողմնորոշման`-
կանցկացվեն ոչ ֆորմալ 
դասընթացներ՝ 
կիրառելով Հայաստանի 
մանուկների հիմնադրամի (COAF) 
մշակած 
մեթոդաբանությունը,որը 80-ից 
ավել դպրոցներում ներդրվել է 
«Սեյվ դը չիլդրեն» ՀԿ 
կողմից: Կազմակերպվելու են 
հանդիպումներ մասնագիտության 
մեջ հաջողած անձանց հետ՝ 
«Դասը վարում է մասնագետը» 

Աշակերտական ակումբների 
ձևավորման գործընթացը և վերջինիս 
շրջանակում նախատեսված ծրագրերը 
չեն իրականացվել՝ պայմանավորված 
Հայաստանի Հանրապետությունում 
հայտարարված արտակարգ և 
ռազմական դրություններով:  
 
Էդիթ Պրինտ հրատարակչության 
նախաձեռնությամբ իրականացված 
ընթերցանության ստեղծագործական 
մրցույթում ապահովվել է 
աշակերտների ակտիվ 
մասնակցություն: Մրցույթի երեք 
փուլերի արդյունքում հաղթող 20 
աշակերտներից 4-ը Երևանի 
դպրոցների աշակերտներ են: 
 
Ֆիզիկական կուլտուրայի և 
ֆիզիկական դաստիարակության 
խթանման նպատակով «Մնա տանը-
եղիր առողջ» ֆիզկուլտուրայի 
համալիր վարժությունների 
տեսաձայնագրությունների մրցույթին 
Երևանի դպրոցների աշակերտների 
ներկայացրած տեսանյութերից 

Աշխատակազմի 
հանրակրթության 
վարչություն, 
ՀՀ կրթության, գիտության, 
մշակույթի և սպորտի 
նախարարություն, 
Էդիթ Պրինտ 
հրատարակչություն 
 
 
 
2-րդ, 3-րդ, 4-րդ 
եռամսյակներ 
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խորագրով: 
Գրական ակումբ- միտված է 
աշակերտների շրջանում 
ընթերցանության նկատմամբ 
հետաքրքրության, քննադատական 
և վերլուծական մտածողության 
խթանմանը: 
Բնապահպանական (էկո) ակումբ - 
դպրոցականների շրջանում 
բնապահպանական 
դաստիարակությանը միտված 
նախաձեռնողական ծրագրերի 
իրականացումն 
է՝ հետևյալ ուղղվածություններով՝ 

  աղբի տեսակավորման 
մասին գիտելիքների 
տարածումը և 
դպրոցներում կիրառության 
հնարավորությունների 
ստեղծումը, 

  բիո էթիկայի սկզբունքների 
հանրայնացումը, 

  «Լավագույն դպրոցական 
այգի» խրախուսական 
մրցույթի անցկացումը, 

  հայրենաճանաչողական 
արշավների 
կազմակերպումը, 

  արձակուրդների շրջանում 
ագրոտուրիզմի 
նախաձեռնումը և 
խթանումը: 

լավագույն չորսն ընտրվել և 
ներկայացվել են ՀՀ ԿԳՄՍՆ: 

7. Ուսուցիչների նորարարական 
կարողությունների 
զարգացման 
աջակցություն 

Մրցունակ կրթության 
ապահովման, կրթության որակի 
բարձրացման նպատակով 
իրականացվելու են ուսուցիչների 
նորարարական կարողությունների 

Մեկնարկել է կրթական ծրագրերի 
կենտրոն ԾԻԳ-ի «Կրթության 
բարելավում» վարկային ծրագրի 
շրջանակում իրականացվող 
պետական հանրակրթական 

Աշխատակազմի 
հանրակրթության 
վարչություն, 
Կրթական ծրագրերի 
կենտրոն ԾԻԳ, 

 



59 
 

զարգացման, 
կրթական նորացող 
մեթոդաբանության յուրացման, 
նրանց մասնագիտական 
կատարելագործմանն ուղղված 
վերապատրաստումներ՝ 
համապատասխան բուհերի և 
կազմակերպությունների 
համագործակցությամբ(առկա են 
հուշագրեր): 
Արժևորելով մայրաքաղաքի 
վաստակաշատ մանկավարժների 
ներուժը՝ 
-նախատեսվում է երևանյան 
դպրոցներում և 
մանկապարտեզներում 
կազմակերպել «Վարպետաց 
դասեր»՝ նորարարական փորձով 
հայտնի մանկավարժների կողմից: 
Դպրոցների տնօրենների փորձի 
փոխանակման և «Լավագույն 
տնօրենի» փորձի 
մասայականացման գործընթացի 
կազմակերպում: 
-փորձի փոխանակման նպատակով 
շարունակվելու են ուսուցիչների և 
մանկապարտեզների 
դաստիարակների 
փոխայցելություններ Երևանի քույր 
քաղաքների կրթական 
հաստատություններ: 
Նախատեսվում է նաև Երևանի և 
Սփյուռքի դպրոցների միջև 
հեռուստակամուրջ՝ 
հայրենագիտության դասերի 
կազմակերպման, ինչպես նաև 
միջմշակութային կապերի 

ուսումնական հաստատությունների 
ուսուցիչների և վարչական 
աշխատողների առցանց 
վերապատրաստում՝ «Ֆիզիկա», 
«Քիմիա», «Կենսաբանություն» և 
«Երկրաչափություն» առարկաների 
մասնագետների ներգրավմամբ: 
Կազմակերպվել են «Շախմատ» 
առարկայի ուսուցիչների առցանց 
վերապատրաստման դասընթացի 2 
փուլերը: 
 
2019 թվականի «Լավագույն ուսուցիչ» 
անվանակարգում հաղթող ճանաչված 
«Երևանի հ. 186 հիմնական դպրոց» 
ՊՈԱԿ-ի կենսաբանության ուսուցչի 
ներկայացրած բաց դասին փորձի 
փոխանակման նպատակով 
մասնակցել են 32 ուսուցիչներ: 
 
«Այբ» կրթական հիմնադրամի 
նախաձեռնությամբ  դպրոցների 15 
տնօրենների մասնակցությամբ 
կայացած հանդիպման շրջանակում 
ներկայացվել է «Քան» ակադեմիայի 
հայաստանյան գրասենյակի՝ առցանց 
կրթական ծրագրի 
հնարավորությունները: 

«ԱՅԲ» կրթական հիմնադրամ 
 
1-ին, 2-րդ, 3-րդ 
եռամսյակներ 
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ստեղծման նպատակով: 
8. Մանկապարտեզների գույքի 

թարմացում 
Մանկապարտեզների գույքի 
նորացում.  
•կոշտ գույք (երեխաների և 
աշխատակազմի համար) 
•կենցաղային տեխնիկա, 
•խոհանոցային սպասք: 

Մանկապարտեզներին բաշխվել է 
նախատեսված գույքը՝ ըստ 
ներկայացված հայտերի 
.կենցաղային տեխնիկա, 
•խոհանոցային սպասք: 

Աշխատակազմի 
հանրակրթության 
վարչություն, 
վարչական շրջաններ 
 
2-րդ, 3-րդ, 4-րդ 
եռամսյակներ 

 

9. Մանկապարտեզների շենքերի 
նորոգում 

Թվով 66 մանկապարտեզների 
շենքերի հիմնանորոգում: 

1. Երևանի քաղաքապետարանի 
շինարարական ծրագրով ընդգրկված 
թվով 11 մանկապարտեզներ  
/հհ.20,21,35,76,88,90,97,98,99,104,112/ 
հիմնանորոգվել են: 
Ավարտվել են աշխատանքները  հհ.20, 
21,76, 88, 90,99,112 
հաստատություններում: 
Հհ.35,97,98,104 մանկապարտեզներում 
շինարարական աշխատանքները 
մոտենում են ավարտին: 
 
2.Երևանի 
էներգաարդյունավետության ծրագրով 
նախատեսված շինարարական 
աշխատանքներում ընդգրկված թվով 
12 մանկապարտեզներից 
/հհ.23,78,81,93,36,47,49,71,100,103,110,1
61/  հիմնանորոգվում են հհ 36,49 
մանկապարտեզները: 
Մյուս հաստատություններում 
աշխատանքները կսկսվեն 2021թ-ին: 

Աշխատակազմի 
հանրակրթության, 
շինարարության և 
բարեկարգման 
վարչություններ, 
 
Երևանի կառուցապատման 
ներդրումային ծրագրերի 
իրականացման գրասենյակ  
 
1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ 
եռամսյակներ 

 

10. Նախադպրոցական կրթության 
մատչելիություն 

Շենքերի հիմնանորոգում, գույքի 
նորացում: Հերթագրված 
երեխաների ընդունելության 
հիմնախնդրի կարգավորում: 
Մանկապարտեզներում 
համընդհանուր ներառման 
գործընթացի իրականացում: 

1. Թվով 13 մանկապարտեզների 
հիմնանորոգում, 
2. Թվով 161 մանկապարտեզների նոր 
գույքի տրամադրում, 
3. «Վորլդ Վիժն» Հայաստանյան 
գրասենյակի և Երևանի 
քաղաքապետարանի հետ համատեղ 

Աշխատակազմի 
հանրակրթության, 
շինարարության և 
բարեկարգման 
վարչություններ, 
վարչական շրջաններ, 
«Վորլդ Վիժն» 
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Նախադպրոցական անվճար 
կրթություն: 

կազմակերպված՝ համընդհանուր 
ներառման ծրագրի շրջանակներում  
Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական 
շրջանի հհ. 78,81,84,91,96,97 
մանկապարտեզների տնօրենների, 
դաստիարակների և նրանց 
օգնականների վերապատրաստման 
գործընթացի իրականացում և 
ամփոփում /հեռավար/: 
4. Տարբեր գերատեսչությունների 
կողմից մանկապարտեզներում 
իրականցվել է /հեռահար/ առցանց 
վերապատրաստման գործընթաց՝  
COVID-19 կանխարգելման 
նպատակով: 
5.Ձևավորվել են թվով՝ 4 տարիքային 
նոր խմբեր /հհ.50,79,119, 103/ 
մանկապարտեզներում: 

կազմակերպության 
հայաստանյան գրասենյակ, 
Բժիշկների 
կատարելագործման 
ազգային ինստիտուտ 
 
1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ 
եռամսյակներ 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 
1. Մայրաքաղաքի 

գործընկերային 
հարաբերությունների 
ընդլայնում 

Ստորագրել համագործակցության 
համաձայնագրեր Քաթարի 
մայրաքաղաք Դոհայի, Ավստրիայի 
մայրաքաղաք Վիեննայի, 
Սլովենիայի մայրաքաղաք 
Լյուբլյաեայի, Եգիպտոսի 
Արաբական Հանրապետության 
մայրաքաղաք Կահիրեի, ԻԻՀ 
Շիրազ, Ղրղզստանի մայրաքաղաք 
Բիշկեքի, Ղազախստանի 
մայրաքաղաք Նուր-Սուլթանի հետ:  
Ակտիվացնել համագործակցության 
կապերը արդեն իսկ կնքված 
համագործակցության 
համաձայնագրերի շրջանակներում 
/Փարիզ, Լոս Անջելես, վենետիկ, 
Ռիգա, Սոֆիա, Աթենք, Բեյրութ, 

Ս.թ. ապրիլ- մայիս ամսիներին 
նախատեսվում էր Երանի 
քաղաքապետարանի փորձագիտական  
տարբեր խմբերի  այցելությունը  Իլ դը 
Ֆրանս/Փարիզի շրջան/ և Լիոն, որոնք 
կորոնավիրուսի համաճարակի  
պատճառով հետաձգվել են:  

  
 Լիոնի և Մարսելի հետ 

նամակագրական աշխատանքներ են 
իրականացվել ՝սոցիալական 
ծրագրերի և գնումների ոլորտներում 
ֆրանսիական փորձի  փոխանակման 
նպատակով: 

  
 Նամակագրական  կապ է հաստատվել 

Չինաստանի Չոնգցին քաղաքի հետ: 
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Լիոն, Մարսել, Քեմբրիջ (ԱՄՆ) և 
այլն/, 
Թարմացնել համագործակցության 
համաձայնագրերր ԱՄՆ 
Մասաչուսեթս նահանգի Քեմբրիջ 
քաղաքի, Մոնտենեգրոյի 
մայրաքաղաք Պոդգորիցայի, 
Բելառուսի մայրաքաղաք Մինսկի, 
Իտալիայի Տոսկանա և Կանադայի 
Մոնրեալ քաղաքների հետ, 
Երևանի քաղաքապետարանի և 
Սանկտ Պետերբուրգի 
կառավարության միջև կնքված 
համագործակցության ծրագրի 
շրջանակներում նախատեսվում է 
անցկացնել Երևանի օրերր Սանկտ 
Պետերբուրգում, 
աջակցել ներդրումային 
միջազգային ցուցահանդեսներին 
մասնակցության ապահովմանը, 
գործընկեր քաղաքներում 
ներդրումային շնորհանդեսների 
կազմակերպմանը, 
ակտիվացնել Երևանի տնտեսապես 
զարգացած գործընկեր 
քաղաքներից Երևան գործարար 
այցելությունների կազմակերպման 
աշխատանքները, 
ակտիվացնել կապերը Երևանի 
քաղաքապետարանի և գործընկեր 
քաղաքների տուրիզմի 
պատասխանատուների միջև, 
իրականացնել եղբայրության 
պուրակներ և զբոսայգիներ 
հիմնելու ծրագրեր, 
խրախուսել և ընդլայնել վարչական 
շրջանների և գործընկեր 
քաղաքների, ինչպես նաև խոշոր 
քաղաքների վարչական 

Հաստատված նամակագրության 
արդյունքում  Չոնգցին քաղաքը  
Չինաստանի կողմից ՀՀ տրամադրած 
օգնության շրջանակներում առանձին 
օգնություն է ուղարկել Երևանին 
բժշկական դիմակների և ձեռնոցների 
տեսքով: 

  
Պետերբուրգի օրերի 
նախատապատրաստական 
աշխատանքները, միջոցառումը 
նախատեսված էր իրականացնել 
մայիսի 12-14: Կորոնավիրուսի 
պատճառով միջոցառումը 
տեղափոխվել է սեպտեմբեր:  

  
Նամակագրություն է իրականացվել  
Չինաստանի Ցինդաու քաղաքի հետ: 
Նախատեսվում էր պատվիրակության 
այց Երևան, , որը կորոնավիրուսի 
համաճարակի  պատճառով 
հետաձգվել է:  

  
Թարմացվել են Երևան-Կահիրե և 
Երևան-Բիշքեկ համաձայնագրերը, 
որոնք արժանացել են Երևան քաղաքի 
ավագանու հավանությանը: 
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միավորների միջև 
համագործակցությունը 
տրամադրել տեղեկատվություն 
Երևանի գործընկեր քաղաքներին 
Երևանում անցկացվելիք 
միջոցառումների և փառատոնների 
վերաբերյալ։ 
 

2. Միջազգային 
համագործակցությունների 
շրջանակներում համատեղ 
ծրագրերի մշակում և 
միջոցառումների 
իրականացում 

Ծրագրի շրջանակներում 
նախատեսվում է 
- ակտիվացնել 
աշխատանքները սփյուռքի 
կառույցների և ՀՀ 
դիվանագիտական 
հաստատությունների հետ 
կոնկրետ ծրագրերի ներկայացման 
առումով, համագործակցել 
միջազգային և տարածաշրջանային 
կառույցների շրջանակներում, 
- ցուցաբերել ակտիվ 
մասնակցություն ամենամյա 
գագաթաժողովներին, 
կազմակերպել 
փոխայցելություններ ֆրանսիական 
քույր և գործընկեր քաղաքների հետ 
և մշակել համատեղ ծրագրեր, 
- ցուցաբերել ակտիվ 
մասնակցություն «Եվրոսիթիս» 
ասոցիացիայի աշխատանքներին, 
ինչպես նաև ապահովել հնարավոր 
ներգրավում Եվրամիության 
կողմից ֆինանսավորվող 
ծրագրերին, 
- ՀՀ-ում և ՀՀ-ից դուրս 
գործող միջազգային և 
տարածաշրջանային կառույցների 
հետ բանակցությունների վարում 
տեխնիկական օժանդակության 
տրամադրման վերաբերյալ։ 

ԵՄ և Երևանի քաղաքապետարանի 
միջև վտանգավոր թափոնների 
կառավարման ծրագրի 
շրջանակներում իրականացվել են  
փոխըմբռնման հուշագրի  կնքման  
նախապատրաստական 
աշխատանքներ և հունվարի 21-ին 
կազմակերպվել է կնքման 
արարողությունը: 
 
ՀՀ-ում Ֆրանսիայի Հանրապետության 
դեսպանության հետ համատեղ 
հունվարի 30-ին Երևանի 
քաղաքապետարանում 
կազմակերպվել է «Գաղափարների 
գիշեր» միջոցառումը: 
 
 
Իրականացվել են ԵԽ ՆԿ-ում 
Վրաստանի նախագահության 
շրջանակներում 2020 թվականի 
մարտի 6-ին Ստրասբուրգում 
կայանալիք միջազգային 
համաժողովին մասնակցության 
նախապատրաստական 
աշխատանքները: Միջոցառումը 
չեղարկվել է կորոնավիրուսի 
պատճառով:  
 
Լիոնի քաղաքապետարանի հետ 
մշակվել է և նախնական 
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- իրականացնել ԱՍՆ Լոս 
Անջելես քաղաքի հետ համատեղ 
ծրագրեր 
- իրականացնել Վրաստանի 
մայրաքաղաք Թբիլիսի քաղաքի 
հետ համատեղ ծրագրեր 
- իրականացնել Հորդանանի 
Հաշիմյան Թագավորության 
մայրաքաղաք Ամմանի հետ 
համատեղ ծրագրեր, 
- իրականացնել ՀՀ մարզերի 
և ԱՀ շրջանների հետ համատեղ 
ծրագրեր 

պայմանավորածություն ձեռք բերվել՝ 
կազմակերպելու հայկական կողմի 
մասնագետների փորձի 
փոխանակումը  ֆրանսիական կողմի 
մասնագետների հետ տրանսպորտի, 
ձնամաքրման, աղբահանության և 
գնումների ոլորտներում: 
 
Իլ դը ֆրանսի/ Փարիզի շրջան/ հետ 
համագործակցության շրջանակներում 
քաղաքային տնտեսության 3 
ոլորտներում /տրանսպորտ, 
թափոններ, ուրբանիզմ/ մշակվել է 
համագործակցության 
գործողությունների պլանի նախագիծը  
2020-2022 թվականների համար: 
 
Երևանի քաղաքապետարանի և 
«Մենեջմենթ Սիսթեմզ Ինթերնեշնլի» 
(ՄՍԻ) միջև ստորագրվել է 
պայմանագիր «Աջակցություն 
Հայաստանին Նախաձեռնություն» 
ծրագրի կողմից ներկայացրած 
տեխնիկական աջակցության 
«Առանձնացված թափոնների 
կառավարման և վերամշակման 
պիլոտային նախաձեռնություն 
Երևանում»: 
 
Երևանի քաղաքապետարանի և 
«Մենեջմենթ Սիսթեմզ Ինթերնեշնլի» 
(ՄՍԻ) միջև ստորագրվել է  
տեխնիկական աջակցության 
պայմանագիր «Աղբի տեսակավորման 
իրազեկման արշավ Երևանում»  
ներկայացրած՝ «Աջակցություն 
Հայաստանին Նախաձեռնություն» 
ծրագրի կողմից: 

3. Համագործակցությունների Ծրագրի շրջանակներում Կազմակերպվել է ս.թ. մարտի 2-ից 8-   
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շրջանակում 
քաղաքապետարանի 
կառուցվածքային և 
առանձնացված 
ստորաբաժանումների 
աշխատակիցների 
կարողությունների 
բարձրացում 

նախատեսվում է 
քաղաքապետարանի 
կառուցվածքային և առանձնացված 
ստորաբաժանումների, ինչպես 
նաև քաղաքապետարանի 
ենթակայության 
հաստատությունների 
աշխատակիցների 
վերապատրաստումների 
կազմակերպում և փորձագիտական 
աջակցություն, անհրաժեշտության 
դեպքում նաև օտար լեզուների 
դասընթացների կազմակերպում։ 
Ծրագրի շրջանակներում 
կիրականացվեն նաև փորձի 
փոխանակման ծրագրեր քույր և 
գործընկեր քաղաքների հետ 
համագործակցությունների 
շրջանակում, որը կներառի 

 Երևանի և Թեհրանի 
քաղաքապետարանների 
ներկայացուցիչների 
փոխայցելություններ, 

 Երևանի քաղաքապետարանի և 
Լիոնի Սետրոպոլի միջև 
համագործակցություն, 
Իլ դը Ֆրանսի շրջանային խորհրդի 
և Երևանի քաղաքապետարանի 
միջև համագործակցության 
շրջանակներում մասնագիտական 
սեմինարների և փորձի 
փոխանակման ծրագրի 
շարունակական իրականացում՝ 
ֆրանսիական առաջատար 
մասնագետների մասնակցությամբ 

Լիոնի քաղաքապետարանի 
պատվիրակության այցը Երևան՝ 
ուրբանիզմի բնագավառում փորձի 
փոխանակման և հետագա ծրագրերի 
մշակման և  նոյեմբեր ամսին 
կայանալիք հայ-ֆրանսիական 
ապակենտրոնացված 
համագործակցության համաժողովի 
նախապատրաստական հարցերը 
քննարկելու նպատակով 
Կազմակեր̔վել է ս.թ. հունվարի 20-24-ը 
Իլ դը ֆրանսի փորձագիտական խմբի 
այցը Երևան /ոլորտներ՝ տրանսպորտ, 
թափոններ, ուրբանիզմ/: Հայկական 
կողմի համապատասխան 
մասնագետների ու 
պատասխանատուների հետ տեղի են 
ունեցել քննարկումներ ու 
հանդիպումներ  և հետագա 
աշխատանքների պլանավորում: 
 Արցախյան պատերազմի և դրան 
հաջորդող ժամանակահատվածում. 
-ԱԳՆ հետ համագործակցելով 
նամակներ և գրություններ են 
ուղարկվել գործընկեր մի շարք 
քաղաքների կապված տարբեր 
հարցերի շուրջ, 
-Ակտիվ աշխատանքներ են տարվել 
տարբեր դեսպանատների և գործընկեր 
քաղաքների հետ, 
-Իրականացվել են նյութական և 
ֆինանսական հումանիտար 
օգնություն ստանալու, դրա 
տեղափոխման, ստացման և բաշխման 
աշխատանքներ: 
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ՄՇԱԿՈՒՅԹ 

1. 

«Արտադպրոցական 
դաստիարակություն» ծրագիր 
(երաժշտական և արվեստի 
դպրոցներ) 

Երաժշտական և արվեստի 
դպրոցներում դպրոցահասակ 
երեխաների մշակութային 
նախնական մասնագիտական 
կրթության,արտադպրոցական 
գեղագիտական 
դաստիարակության, 
երաժշտարվեստի և արվեստների 
ուսուցման իրականացում: 

Երաժշտական և արվեստի 
դպրոցներում ուսուցումն 
իրականացվել է տարեսկզբից մինչև 
2020թ. մարտի 14-ը, որից հետո, 
արտակարգ դրության իրավական 
ռեժիմի գործողության ժամկետում 
երաժշտական և արվեստի 
դպրոցներում դասընթացներն 
իրականացվել են հեռավար 
եղանակով: 
Ուսումնական գործընթացը վերսկսվել 
է սեպտեմբերի 15-ից: 

Երևանի ենթակայության  
երաժշտական, արվեստի և 
կերպարվեստի դպրոցներ 

 

2. 

Արտադպրոցական 
դաստիարակություն» ծրագիր 
(մանկապատանեկան 
ստեղծագործության և 
գեղագիտական կենտրոններ) 

Լրացուցիչ 
կրթադաստիարակչական բնույթի 
գործունեության իրականացում, 
հանրակրթական դպրոցների 
աշակերտների ազատ ժամանցի 
կազմակերպում, 
հետաքրքրությունների և 
նախասիրությունների զարգացման 
համար պայմանների ստեղծում, 
մտավոր-հոգևոր, 
ստեղծագործական 
ունակությունների զարգացում, 
գեղագիտական ընկալման 
ընդլայնում, ֆիզիկական 
զարգացում, առողջ ապրելակերպի, 
ռազմահայրենասիրական 
դաստիարակության, 
բնապահպանության և կիրառական 
այլ ոլորտներում գիտելիքների 
յուրացում, ապագա կիրթ և 

Արտադպրոցական 
դաստիարակության 
հաստատությունները՝ մշակույթի 
տները, մանկապատանեկան 
ստեղծագործության կենտրոնները 
գործել են տարեսկզբից մինչև 2020թ. 
մարտի 14-ը, որից հետո, արտակարգ 
դրության իրավական ռեժիմի 
գործողության ժամկետում 
համայնքային մշակույթի և ազատ 
ժամանցի կազմակերպման 
հաստատությունները չեն գործել: 
Ուսումնական գործընթացը վերսկսվել 
է սեպտեմբերի 15-ից: 

Երևանի ենթակայության  
մշակույթի տներ և 
մանկապատանեկան 
ստեղծագործության 
կենտրոններ 
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բազմակողմանի զարգացած 
քաղաքացու ձևավորում: 

3. 

Համայնքային մշակույթի և 
ազատ ժամանցի 
կազմակերպում 
 

Լրացուցիչ 
կրթադաստիարակչական բնույթի 
գործունեության իրականացում, 
համայնքային ազատ ժամանցի 
կազմակերպման միջոցով տարբեր 
տարիքային խմբերի 
հետաքրքրությունների և 
նախասիրությունների 
բավարարում, մտավոր-հոգևոր, 
ստեղծագործական 
ունակությունների, գեղագիտական, 
ֆիզիկական զարգացում, 
սպորտային, 
ռազմահայրենասիրական 
դաստիարակություն, 
բնապահպանական և կիրառական 
այլ ոլորտներում գիտելիքների 
ձևավորում: 

Լրացուցիչ կրթադաստիարակչական 
բնույթի գործունեությունն 
իրականացվել է տարեսկզբից մինչև 
2020թ. մարտի 14-ը, որից հետո, 
արտակարգ դրության իրավական 
ռեժիմի գործողության ժամկետում 
համայնքային մշակույթի և ազատ 
ժամանցի կազմակերպման 
հաստատությունները չեն գործել: 
Ուսումնական և լրացուցիչ 
կրթադաստիարակչական 
գործունեությունը վերսկսվել է 
սեպտեմբերի 15-ից: 

Երևանի ենթակայության  
մշակույթի տներ և 
մանկապատանեկան 
ստեղծագործության 
կենտրոններ 
 

 

4. 

«Մշակութային 
միջոցառումների 
կազմակերպում» 

Երևան քաղաքում պետական, 
ազգային տոների, 
մասնագիտական տոների, 
հիշատակի օրերի և այլ 
մասսայական միջոցառումների 
կազմակերպում և անցկացում՝ 
նվիրված Ամանորին, Մայրության 
և գեղեցկության տոնին, Թատրոնի 
միջազգային օրվան, Հայոց 
ցեղասպանության զոհերի 
հիշատակի օրվան, Ջազի 
միջազգային օրվան, Պարի 
միջազգային օրվան, 
Թանգարանների միջազգային 

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

 ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-19/121   
 ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-20/49-1,  

ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-20/49-2, ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-
20/49-3, ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-20/49-4, ԵՔ-
ՄԱԾՁԲ-20/49-5, ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-20/49-6, 
ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-20/49-7, ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-
20/49-8, ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-20/49-9, ԵՔ-
ՄԱԾՁԲ-20/49-10, ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-20/49-
11, ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-20/49-12, ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-
20/49-13, ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-20/49-14, ԵՔ-
ՄԱԾՁԲ-20/49-15, ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-20/49-
16, ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-20/49-17 

 Ֆակտորի Փրոդաքշն» ՍՊԸ 
29.11.2019-05.01.2020թ. 

2. 1.«Երևանի Հ.Ղափլանյանի 
անվան դրամատիկական 

թատրոն» ՀՈԱԿ 
05.03.2020-08.03.2020թ. 
2.«Հայաստանի երգի 

պետական թատրոն» ՊՈԱԿ 
05.03.2020թ.-08.03.2020թ. 

3.«Ա. Մազմանյանի անվան 
բեմարվեստի ազգային 
փորձարարական «Գոյ» 

կենտրոն» ՊՈԱԿ 
05.03.2020թ.-08.03.2020թ. 
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օրվան, Եվրոպական 
ժառանգության օրվան, «Վերջին 
զանգին», Երեխաների 
իրավունքների պաշտպանության 
միջազգային օրվան, 
Գրադարանավարի օրվան, հայ 
ականավոր գործիչների և 
մտավորականների հիշարժան և 
հոբելյանական տարեթվերին, 
Երևանի հիմնադրման՝ «Էրեբունի-
Երևան» տոնակատարության, 
ինչպես նաև Երևան քաղաքի 
մշակութային միջավայրի 
պահպանման, զարգացման, 
հանրահռչակման, երեխաների և 
պատանիների գեղարվեստական 
զարգացման, գեղագիտական 
դաստիարակության, 
երիտասարդության և տարբեր 
տարիքային խմբերի մշակութային 
ժամանցի կազմակերպման՝ Արամ 
Խաչատրյանի անվան պատանի 
ստեղծագործողների ամենամյա 
մրցույթ-փառատոն, Երևան 
քաղաքի երաժշտական և արվեստի 
դպրոցների ստուգատես-
փառատոն, «Երևանյան ամառ», 
«Երևանյան հեռանկարներ» 
միջազգային երաժշտական 
փառատոն, «Ոսկե ծիրան» 
միջազգային կինոփառատոն, 
Երևանի օրերը Մոսկվայում և 
Սանկտ Պետերբուրգում: 

 ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-20/61  
Ամանորյա միջոցառումների 
շրջանակում 2019 թվականի վերջին 
օրը մայրաքաղաքի Հանրապետության 
հրապարակում իրականացվել է 
համերգային ծրագիր, որին 
մասնակցեցին «Գարիկ-Սոնա» բենդն 
ու աշխարահռչակ երաժիշտ Գորան 
Բրեգովիչը: 
Ուղիղ կեսգիշերին շքեղ 
հրավառությունը լուսավորեց Երևանի 
երկինքը: 
Մինչև 2020թ, հունվարի 13-ը Երևանի 
հիմնադրման 2750-ամյակի 
շատրվանների պուրակում 
կազմակերպվել է Ամանորյա 
տոնավաճառ, որի շրջանակում 
իրականացվեցին համերգային 
ծրագրեր՝ ելույթ ունեցան 
հանրապետության լավագույն 
կատարողները, ստեղծագործական 
կոլեկտիվները: 
«Կանանց տոնի» շրջանակներում 
մարտի 8-ին Երևանի տարբեր 
մշակութային 
կազմակերպություններում 
իրականացվեցին տոնական 
միջոցառումներ, որոնց ընթացքում 
շուրջ 8000 հանդիսատես 
հնարավորություն ունեցավ անվճար 
այցելելու թատերահամերգային 
կազմակերպություններ: 
Արտակարգ դրության իրավական 
ռեժիմի պայմաններում իրականացվեց 

4.«Սոս Սարգսյանի անվան 
համազգային թատրոն» 

ՊՈԱԿ 
05.03.2020թ.-08.03.2020թ. 
5.«Պետական կամերային 
երաժշտական թատրոն» 

ՊՈԱԿ 
05.03.2020թ.-08.03.2020թ. 

6.«Կամերային 
երաժշտության ազգային 

կենտրոն» ՊՈԱԿ 
05.03.2020թ.-08.03.2020թ. 
7.«Երևանի կամերային 

պետական թատրոն» ՊՈԱԿ 
05.03.2020թ.-08.03.2020թ. 

8.«Երևանի խամաճիկների 
պետական թատրոն» ՊՈԱԿ 

05.03.2020թ.-08.03.2020թ. 
9.«Կինոթատրոն Մոսկվա» 

ՍՊԸ 
05.03.2020թ.-08.03.2020թ. 

10.«Մհեր Մկրտչյանի անվան 
արտիստական թատրոն» 

ՀՈԱԿ 
05.03.2020թ.-08.03.2020թ. 

11.«Հայաստանի ազգային 
կինոկենտրոն» ՊՈԱԿ 

05.03.2020թ.-08.03.2020թ. 
12.«Ա. Սպենդիարյանի 

անվան օպերայի և բալետի 
ազգային ակադեմիական 

թատրոն» ՊՈԱԿ 
05.03.2020թ.-08.03.2020թ. 
13.«Հ. Պարոնյանի անվան 
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Հայոց ցեղասպանության 105-րդ 
տարելիցին նվիրված 10 ժամ 
տևողությամբ համերգային ծրագիրը, 
որի տեխնիկական սպասարկումն 
իրականացվել է Երևանի 
քաղաքապետարանի կողմից: Նշված 
միջոցառմանը մասնակցեցին շուրջ 160 
անհատ երաժիշտներ, նվագախմբեր, 
երգչախմբեր: 
Երկրում համավարակի և Ադրբեջանի 
կողմից սանձազերծված պատերազմի 
հետևանքով՝ արտակարգ դրության, 
կարանտինի, ռազմական դրության 
իրավական ռեժիմի գործողությամբ 
պայմանավորված մի շարք 
մշակութային միջոցառումներ տեղի 
չեն ունեցել, մասնավորապես՝ 
Թատրոնի միջազգային օրվան, Ջազի 
միջազգային օրվան, Երեխաների 
իրավունքների պաշտպանության 
միջազգային օրվան նվիրված 
միջոցառումները, «Էրեբունի Երևան 
տոնակատարությունը», Արամ 
Խաչատրյանի անվան պատանի 
ստեղծագործողների ամենամյա 
մրցույթ-փառատոնը, Երևան քաղաքի 
երաժշտական և արվեստի դպրոցների 
ստուգատես-փառատոնը: 
4. Բուն Բարեկենդանի տոնի առթիվ 
Երևանի քաղաքապետարանը և 
Արարատյան Հայրապետական թեմը 
կազմակերպել են տոնական 
միջոցառում: Միջոցառումն 
անցկացվել է Արարատյան 

երաժշտական կոմեդիայի 
պետական թատրոն» ՊՈԱԿ 

05.03.2020թ.-08.03.2020թ. 
14.«Երևանի պատանի 

հանդիսատեսի թատրոն» 
ՀՈԱԿ 

05.03.2020թ.-08.03.2020թ. 
15.«Կ.Ս.Ստանիսլավսկու 

անվան պետական 
ռուսական դրամատիկական 

թատրոն» ՊՈԱԿ 
05.03.2020թ.-08.03.2020թ. 

16.«Գ. Սունդուկյանի անվան 
ազգային ակադեմիական 

թատրոն» ՊՈԱԿ 
05.03.2020թ.-08.03.2020թ. 

17.«Հ. Թումանյանի անվան 
պետական տիկնիկային 

թատրոն» ՊՈԱԿ 
05.03.2020թ.-08.03.2020թ. 

 
3.«Լայթ լայֆ» ՍՊԸ 

22.04.2020թ.-24.04.2020թ. 
 

4. Մշակույթի վարչություն և 
Արարատյան 

Հայրապետական թեմ 
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Հայրապետական թեմի 
առաջնորդանիստ Սուրբ Սարգիս 
եկեղեցում: 

5. 

Արտադպրոցական 
կազմակերպությունների 
համար գույքի ձեռքբերման 
ծրագիր 

Նախնական մասնագիտական 
կրթության ժամանակակից 
պահանջներին համապատասխան 
գույքով և երաժշտական 
գործիքներով ապահովում: 
Նախատեսվում է ձեռք բերել մոտ 
150 անուն նոր գործիք: 

Ծրագիրը չի իրականացվել երկրում 
համավարակի և Ադրբեջանի կողմից 
սանձազերծված պատերազմի 
հետևանքով՝ արտակարգ դրության, 
կարանտինի, ռազմական դրության 
իրավական ռեժիմի գործողությամբ 
պայմանավորված: 

Մշակույթի վարչություն  

6. 

Արտադպրոցականդաստիարա
կություն» երաժշտական և 
արվեստի դպրոցներում 
ազգային, լարային և փողային 
նվագարանների գծով 
ուսուցում 

Երաժշտական և արվեստի 
դպրոցներում ազգային, լարային և 
փողային նվագարանների գծով 
ուսուցման կազմակերպում: 
Ծրագիրը գործում է 2007 
թվականից, որի արդյունքում 
նշված դպրոցներում բացվել են 
ազգային նվագարանների նոր 
դասարաններ՝խթանելով ազգային 
գործիքների պահպանմանը, 
զարգացմանը և տարածմանը, 
ինչպես նաև ծրագրի արդյունքում 
կարևորվում է դասական 
երաժշտական՝ լարային և փողային 
գործիքների պրոպագանդան: 
Ծրագրի շրջանակում սովորում են 
610 երեխա, որից՝ 328-ը ազգային, 
143-ը լարային և 139 փողային 
դասարաններում: 

Երաժշտական և արվեստի 
դպրոցներում ազգային, լարային և 
փողային նվագարանների գծով 
ուսուցման կազմակերպումն 
իրականացվել է տարեսկզբից մինչև 
2020թ. մարտի 14-ը, որից հետո 
արտակարգ դրությամբ և 
համավարակի տարածման 
կանխարգելման միջոցառումներով 
պայմանավորված՝ երաժշտական և 
արվեստի դպրոցներում ազգային, 
լարային և փողային նվագարանների 
գծով ուսուցումն իրականացվել է 
հեռավար եղանակով: 
Ուսումնական գործընթացը վերսկսվել 
է սեպտեմբերի 15-ից: 
 

Երևանի ենթակայության 
երաժշտական և արվեստի 
դպրոցներ 
 

 

7. 

Գրադարանային ծառայություն Բնակչության գրադարանային 
տեղեկատվության տրամադրում և 
սպասարկում, գիտության և 
մշակույթի լուսաբանում ու 
մասսայականացում, 

Համայնքային գրադարանները գործել 
են տարեսկզբից մինչև 2020թ. մարտի 
14-ը, որից հետո, արտակարգ 
դրությամբ և համավարակի 
տարածման կանխարգելման 

Երևանի ենթակայության 
գրադարաններ 
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գիտատեխնիկական գիտելիքների 
տարածում, գեղագիտական 
դաստիարակություն, կրթական 
համակարգի օժանդակում, 
համաշխարհային և հայ 
գրականության, պատմության, 
մշակույթի և այլ արժեքների 
տարածում, բնակչության ազատ 
ժամանցի կազմակերպում: 

միջոցառումներով պայմանավորված 
համայնքային գրադարանները 
դադարեցրել են աշխատանքը: 
ՀՀ պարետի 2020թ. օգոստոսի 18-ի N 
253-Ն որոշման համաձայն՝ 2020թ. 
օգոստոսի 19-ից վերսկսել է 
գրադարանների գործունեությունը: 
Ավ. Իսահակյանի անվան 
կենտրոնական գրադարանում 
իրականացվել են հետևյալ ծրագրերն 
ու դասընթացները՝ «ԱՐԵՎ», 
«Ընտանեկան գրադարանավար», 
«KOHA». «ELGRAD», WEB 
ծրագրավորման դասընթացներ, WEB 
դիզայնի և               օտար լեզուների 
ուսուցման դասընթացներ: 
 
Երկրում համավարակի և Ադրբեջանի 
կողմից սանձազերծված պատերազմի 
հետևանքով՝ արտակարգ դրության, 
կարանտինի, ռազմական դրության 
իրավական ռեժիմի գործողությամբ 
պայմանավորված Իսահակյանի 
գրադարանի հիմնադրման 95-
ամյակին նվիրված միջոցառումները 
չեն կայացել: 
 
2020 թվականի սեպտեմբերի 18-ին «Ավ
․ Իսահակյանի անվան ԿԳ» ՀՈԱԿ-ի 
Տիգրան Մեծ պ․ 30 հասցեում գտնվող 
մասնաճյուղում՝ «Դոմ Մոսկվի» 
մոսկովյան մշակութագործարարական 
կենտրոնի հետ համատեղ, բացվեց 
«Ռուսական կենտրոն» բաժինը: 
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8. 

Թանգարանային 
ծառայություններ և 
ցուցահանդեսներ 

Երևանի պատմամշակութային 
ժառանգությունը, հայկական 
կենցաղն ու մշակույթը, անցյալի և 
ներկայի արվեստի 
ստեղծագործությունները, 
ականավոր գործիչների կյանքն ու 
գործունեությունը ներկայացնող 
ցուցադրությունների 
կազմակերպում, բնագավառին 
առնչվող գիտական, կրթական 
գործունեության իրականացում, 
թանգարանային առարկաների և 
հավաքածուների պահպանում, 
հայտնաբերում, 
ուսումնասիրություն, 
թանգարանային ֆոնդերի 
համալրում, թանգարանային 
ֆոնդերի գիտական 
ուսումնասիրությունների 
իրականացում, նոր 
ցուցադրությունների 
կազմակերպում՝ ընդգրկելով 
պետական, ազգային տոներին, 
հիշարժան տարեթվերին նվիրված 
այլ միջոցառումներ և 
ցուցադրություններ։ 

Երևանի ենթակայության 
թանգարանները իրենց 
գործունեությունն իրականացրել են 
տարեսկզբից մինչև 2020թ. մարտի 14-
ը, որից հետո, արտակարգ դրության 
իրավական ռեժիմի գործողության 
ժամկետում՝ Երևանի ենթակայության 
թանգարանները չեն գործել: 
Միաժամանակ՝ թանգարանները 
առցանց եղանակով իրականացրել են 
տարբեր կրթական, ճանաչողական, 
հանրահռչակման ծրագրեր: 
ՀՀ պարետի 2020թ. օգոստոսի 18-ի N 
253-Ն որոշման համաձայն՝ 2020թ. 
օգոստոսի 19-ից վերսկսվել է 
թանգարանների գործունեությունը: 
«Էրեբունի» ամրոցի տարածքում 
իրականացվել են արգելափակոցի և 
այցելուների համար նախատեսված 
սանհանգույցի տեղադրման 
աշխատանքներ, «Կարմիր բլուր» 
հնավայրում ստեղծվել է նոր և 
ժամանակակից պահակակետ, որը 
հագեցած է համապատասխան 
կահույքով և տարածքի հսկողության 
համար նախատեսված գույքով: 
Իրականացվել են լուսավորության 
համակարգի տեղադրման 
աշխատանքները, ինչը մեծապես 
նպաստել է հուշարձանում գիշերային 
ժամերին առավել արդյունավետ 
հսկողության իրականացմանը:  
Հնավայրի տարածքից տարհանվել է 
շուրջ 1200 թափք շինարարական աղբ, 

Երևանի ենթակայության 
թանգարաններ 
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մաքրվել է 3.8 հա տարածք: Ստեղծվել 
են Կարմիր բլուրի ուրարտական 
միջնաբերդի, կարասային սրահի, 
տաճարական հատվածի, միջնաբերդի 
դարպասների, բազմասեկցիոն 
կառույցի եռաչափ մոդելները, որը 
հանրահռչակվում է զբոսաշրջային 
տարբեր հարթակներում: 
Հաշվետու ժամանակահատվածում 
«Շենգավիթ» հնավայրի տարածքում 
տեղադրվել է 4 լուսարձակներ, ինչպես 
նաև առաջին եռալեզու (հայերեն, 
անգլերեն, ռուսերեն) եռաչափ 
ցուցանակը: 
 
Էրեբունի թանգարանի ժամանակավոր 
ցուցադրությունների սրահում 
դեկտեմբերի 26-ից իրականացվել է 
ժամանակավոր ցուցադրություն՝ «Հին 
Հայաստանի լուռ վկաները. 
վերածնունդ և վերարժևորում» 
խորագրով՝ նվիրված Հին Հայաստանի 
քարե քանդակներին, 
զինագործությանը և 
մետաղագործությանը: 
Ցուցադրությանը առկա է հատուկ 
անկյուն՝ տեսողության խնդիրներ 
ունեցող անձանց համար, որտեղ 
վերջիններս հնարավորություն ունեն 
շոշափել ցուցադրությունում 
ներկայացված 2 առարկաներ, ինչպես 
նաև՝ Երևանի ծննդյան վկայականը 
համարվող սեպագիր 
արձանագրության նմանօրինակները և 
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բրայլի համակարգով կարդալով 
տեղեկատվություն ստանալ դրանց 
մասին: 
Երևան քաղաքի պատմության 
թանգարանը կազմակերպել է տարազի 
համալիրի (36 առարկա)՝ 
ցուցադրություն «Տաշիր Սթրիթ» 
կենտրոնում (27-փետրվար-7 
սեպտեմբեր), 2020թ. հունիսի 1-ին 
«Լուսավոր ձեր աշխարհում» 
երեխաների նկարների առցանց 
ցուցահանադեսը, որին մասնակցել են 
46 փոքրիկ նկարիչներ, ներկայացվել 
են մոտ 100 աշխատանքներ: 
Երևան քաղաքի պատմության 
թանգարանը իրականացրել է «Մարդը 
և քաղաքը» խորագրով 
լուսանկարների հեռահար 
ցուցադրությունը, «Եվրոպական 
ժառանգության օրեր» ծրագրի 
շրջանակում առանձին ստենդով 
մասնակցել է Չինաստանի Գուանչժո 
քաղաքում իրականացվող էքսպոյին, 
որտեղ ներկայացվել են Երևան 
քաղաքի պատմության թանգարանի 
լուսանկարները (25-27 սեպտեմբերի): 
Թանգարանի հնագիտության ֆոնդից 
մինչ այժմ չցուցադրած իրերի 
վիրտուալ ցուցադրություն՝ ուղեկցող 
բացատրագրով «Խեցեղեն» թեմայով: 
Սեպտեմբերի 1-ից մեկնարկել է 
«Բացահայտիր Երևանի պատմության 
թանգարանի հավաքածուները» 
առցանց ծրագիրը, որտեղ 
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ներկայացվել են հնագիտական 
բազմաթիվ առարկաներ, 
միջնադարյան Երևանը ներկայացնող 
առարկաների լուսանկարներ և 
տեղեկատվություն: 
Ժամանակակից արվեստի 
թանգարանում 2020թ. հունվարի 15-ից 
փետրվարի 29-ը ՀՀ-ում Իտալիայի 
դեսպանատան հետ համատեղ 
իրականացվել է ճանաչված իտալացի 
նկարիչ Կարլո Մոնտարսոլոի «Լույսը, 
հնչյունը և գույնը» խորագիրը կրող 
անհատական ցուցահանդեսը։ 
2020թ․ հոկտեմբերի 20-ից 
Ժամանակակից արվեստի 
թանգարանում գործում է reminiscence 
խորագրով ցուցահանդեսը, որը 
ներկայացնում է Թաթուլ Առակյանի 30 
տարվա հավաքածուն։ 
2020թ. դեկտեմբերի 25-ին 
Ժամանակակից արվեստի 
թանգարանում ԱՐՏ PR ընկերության 
հետ համատեղ մեկնարկեց Սուրեն 
Սարումյանի «ՖՈՏՈ-ԱՐՑԱԽ» 
ցուցահանադեսի բացումը, որն իրենից 
ներկայացնում է Արցախ աշխարհի 
բացառիկ վավերագրություն:  

Կարեն Դեմիրճյանի 
թանգարանում կազմակերպվել են 
առցանց ցուցահանդեսներ, 
սեպտեմբերի 16-ին թանգարանի 
բացօթյա սրահում Նոր Նորքի 
Հայորդաց տան սաների հետ 
համատեղ կազմակերպվել է 
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«Ֆրանկոֆոնիա» խորագրով 
ցուցահանդես, որտեղ ներկայացվել են 
նկարչական դասարանի սաների 
աշխատանքները: Եվրոպական 
ժառանգության օրերի շրջանակում, 
կազմակերպել է «Շտրիխ Արտ» 
ստուդիայի հետ համատեղ 
գեղանկարների ցուցահանդես, որը 
կրում էր «Արվեստի կրթող անսպառ 
ուժը» խորագիրը: Ցուցահանդեսին 
ներկայացվել են ստուդիայի սաների 
ավելի քան 60 գեղանկարներ, որը 
ցուցադրվել է նաև օնլայն 
տարբերակով: 

«Ֆրիտյոֆ Նանսենի անվան 
թանգարանում» Երևանի «Քվանտ» 
վարժարանի սաների հետ համատեղ 
փետրվարի 23-ին անցկացվել է 
«Ֆրիտյոֆ Նանսեն՝ մեծ մարդասերը» 
խորագրով բաց դաս, իրականացվել են 
մի շարք միջոցառումներ, 
դասախոսություններ, ի աջակցություն 
Տավուշի մարզի Ազատամուտ 
համայնքի՝ թանգարանը գրադարանին 
և համայնքի ընթերցասեր 
բնակիչներին նորվեգացի բևեռախույզ, 
մեծ մարդասեր և հայասեր Ֆրիտյոֆ 
Նանսենի կյանքը, գիտական, 
հասարակական, մարդասիրական 
գործունեությունը պատմող 40 օրինակ 
գիրք նվիրեց: 2020թ. ընթացքում օնլայն 
հարթակում գործել է Ֆրիտյոֆ 
Նանսենին նվիրված տարբեր 
ցուցահանդեսներ: 



77 
 

2020թ. նոյեմբերի 5-ից մինչ օրս 
թանգարանում գործում է 
ցուցահանդես-վաճառք, որից 
ստացված ամբողջ հասույթը 
փոխանցվում է Զինծառայողների 
ապահովագրության հիմնադրամին:  

9. 

«Էրեբունի 
պատմահնագիտական 
արգելոց-թանգարան» ՀՈԱԿ-ի 
վերակառուցման-
արդիականացման ծրագիր 

Էրեբունի հնավայրի 
վերականգնում 

Ծրագիրը չի իրականացվել երկրում 
համավարակի և Ադրբեջանի կողմից 
սանձազերծված պատերազմի 
հետևանքով՝ արտակարգ դրության, 
կարանտինի, ռազմական դրության 
իրավական ռեժիմի գործողությամբ 
պայմանավորված: 

Մշակույթի վարչության 
«Էրեբունի 
պատմահնագիտական 
արգելոց-թանգարան» ՀՈԱԿ 

 

10. 

Թատերական 
ներկայացումներ 

Բնակչությանն ազգային 
թատերարվեստի լավագույն 
նմուշների ներկայացում, դասական 
և ժամանակակից լավագույն 
ստեղծագործությունների 
բեմադրում, թատրոնների 
խաղացանկերի համալրում՝ 
յուրաքանչյուր թատերաշրջանի 
ընթացքում 10 նոր և 
վերականգնված ներկայացմամբ, 
ստեղծագործական կազմերի 
համալրում, ազգային 
թատերարվեստի լավագույն 
նմուշների ներկայացում, դասական 
և ժամանակակից լավագույն 
ստեղծագործությունների 
բեմադրում, ներկայացումների 
որակի բարձրացում, 
համապատասխան բեմերի, 
լուսային և ձայնային տեխնիկայի 
վերազինման աշխատանքների 

Երևանի ենթակայության թատրոնները 
գործել են տարեսկզբից մինչև 2020թ. 
մարտի 14-ը, որից հետո, արտակարգ 
դրության իրավական ռեժիմի 
գործողության ժամկետում՝ Երևանի 
ենթակայության թատրոնները 
դադարեցրել են աշխատանքը: 
Պարետի 2020թ. մայիսի 3-ի հ.63 
որոշման համաձայն՝ թատրոններում 
մեկնարկել են աշխատանքները՝ 
փորձերի իրականացման (մինչև 7 
հոգի) ձևաչափով: 
Առողջապահության նախարարի 
2020թ. օգոստոսի 4-ի հ.17-Ն հրամանի 
համաձայն՝ Երևանի ենթակայության 
թատրոնները վերսկսել են 
աշխատանքը: 
«Մհեր Մկրտչյանի անվան» 
արտիստական թատրոնում բեմադրվել 
են «Մոխրոտը», «Երկարագուլպա 
Պեպպին», «Ամեն գող գող չէ», 

Երևանի ենթակայության 
թատրոններ 
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իրականացում, մասնակցություն 
հանրապետական և միջազգային 
փառատոներին: 

«Կամակոր կնոջ սանձահարումը», 
«Ձախորդ Փանոսի կտակը», «Չառլիի 
մորաքույրը», «Հրաշք որոնելիս», 
«Սիրում եմ քեզ», «Մի կաթիլ հեքիաթ», 
«Մի համեստ դիակ» 
ներկայացումները: 
Հ.Ղափլանյանի անվան 
դրամատիկական թատրոնում 
բեմադրվել են «Տիկնայք և պարոնայք», 
«Վերջին ծաղրածուն», «Սերը տարիք չի 
հարցնում» ներկայացումները: 
Երևանի պատանի հանդիսատեսի 
թատրոնում բեմադրվել են 
«Գեղեցկուհին և հրեշը», «Ջրահարսը», 
«Վերջին ուսուցիչը», «Հիշիր վաղվա 
օրդ», «Կարմրամորթը», 
«Մատնաչափիկը» ներկայացումները, 
ինչպես նաև մի շարք առցանց 
ներկայացումներ՝ «Վերջին ուսուցիչը», 
«Շունն ու կատուն», «Փայտե մարդը», 
«Մեղրի համը»: 
Երկրում համավարակի և Ադրբեջանի 
կողմից սանձազերծված պատերազմի 
հետևանքով՝ արտակարգ դրության, 
կարանտինի, ռազմական դրության 
իրավական ռեժիմի գործողությամբ 
պայմանավորված՝ թատրոնների 
կողմից նախատեսված մի շարք 
ծրագրեր չեն իրականացվել: 

11. 

Կենդանաբանական այգու 
ցուցադրություններ 
 

Նախատեսվում է «Երևանի 
կենդանաբանական այգում վայրի 
կենդանիների պահպանում, 
Կարմիր գրքում գրանցված և 
վերացող կենդանիների բազմացում 
ու ցուցադրում։ Այգում 

«Երևանի կենդանաբանական այգի» 
ՀՈԱԿ-ը գործել է տարեսկզբից մինչև 
2020թ. մարտի 14-ը: Այնուհետև, 
արտակարգ դրությամբ և 
համավարակի տարածման 
կանխարգելման միջոցառումներով 

«Երևանի կենդանաբանական 
այգի» ՀՈԱԿ 
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աշխատանքներ են տարվում 
կենդանիների բնական  աճի 
ավելացման,   նոր  կենդանիների 
ձեռքբերման և փոխանակման 
միջոցով  նոր տեսականիով 
ապահովելու նպատակով։ Այգին 
նաև զբոսանքի և ժամանցի 
յուրատեսակ վայր է, որը 
հնարավորություն է ընձեռում 
այցելուներին ծանոթանալու վայրի 
բնաշխարհին, իրականացնում է 
մշակութային-լուսավորչական 
գործառույթ՝ այցելուներին տալիս է 
ինչպես բնապահպանական 
դաստիարակություն, այնպես էլ 
ձևավորում է շրջակա միջավայրի 
նկատմամբ հոգատար և 
մարդասիրական վերաբերմունք։ 

պայմանավորված «Երևանի 
կենդանաբանական այգի» ՀՈԱԿ-ը չի 
գործել: 
 «Երևանի կենդանաբանական այգի» 
ՀՈԱԿ-ը վերսկսել է իր աշխատանքը 
2020թ. մայիսի 18-ից՝ համաձայն 
Պարետի 2020թ. մայիսի 3-ի հ.63 
որոշման: 
2020 թվականի ընթացքում 
իրականացվել են մի շարք 
վերանորոգման աշխատանքներ՝ 
ուղտերի ազատավանդակին հարակից 
խաղահրապարակի, գետաձիու 
ազատավանդակի ջրահեռացման 
համակարգի, առյուծների 
ազատավանդակի տանիքի և 
միջանցիկ դռան, կապիկների 
ազատավանդակի արգելապատնեշի, 
ինչպես նաև Եվրոպական եղնիկերի 
ազատավանդակի ճաղավանդակների 
պատրաստում և տեղադրում, 
կապիկների ազատավանդակում 
դարակների պատրաստում, 
տեղադրում, ջրային համակարգի 
վերանորոգում, ձմռանն այցելուների 
մուտքն ապահովելու նպատակով փղի 
պահման համար նախատեսված փակ 
տարածքի ամբողջովին նոր 
վերանորոգում, պատուհանների 
տեղադրում, այգու տարածքում առկա 
4 սանհանգույցների վերանորոգում, 
համապատասխան սարքավորումների 
տեղադրում: 
Երևանի կենդանաբանական այգին 
համավարակի պայմաններում 
կազմակերպել է մի շարք օնլայն 
կրթական ծրագրեր: 2020թ. 
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հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին 
Արցախից ժամանած երեխաների 
համար Այգին ապահովել է անվճար 
մուտք, ինչպես նաև 2020թ. 
դեկտեմեբրի 31-ին Այգու մուտքը 
բոլորի համար անվճար է եղել: 

12. 

Երաժշտարվեստի և 
պարարվեստի համերգների 
կազմակերպում 

Նախատեսվում է համերգային 
ծրագրերի կազմակերպում, 
օժտված երեխաների 
ստեղծագործական, 
կատարողական ձեռքբերումների, 
դեբյուտային ստեղծագործական 
աշխատանքների ներկայացում, 
միջոցառումների և մրցույթների, 
այդ թվում՝ համաքաղաքային, 
հանրապետական, միջազգային 
մրցույթների, փառատոների 
կազմակերպում և միջազգային 
մրցույթներին, փառատոներին 
մասնակցության ապահովում: 

Երաժշտարվեստի և պարարվեստի 
համերգների կազմակերպման 
հաստատությունները՝ մանկական 
ֆիլհարմոնիաները, «Երևան» փողային 
նվագախումբը, «Հայ-Արտ» 
մշակութային կենտրոնը իրենց 
գործունեությունն իրականացրել են 
մինչև ս/թ մարտի 14-ը, որից հետո, 
արտակարգ դրությամբ և 
համավարակի տարածման 
կանխարգելման միջոցառումներով 
պայմանավորված՝ նշված 
հաստատությունները չեն գործել: 
Առողջապահության նախարարի 
2020թ. օգոստոսի 4-ի հ.17-Ն հրամանի 
համաձայն՝ Երևանի ենթակայության 
երաժշտարվեստի և պարարվեստի 
համերգների կազմակերպման 
հաստատությունները վերսկսել են 
աշխատանքը: 

«Երևան» փողային 
նվագախումբ ՀՈԱԿ,  
«Հայ-Արտ մշակութային 
կենտրոն» ՓԲԸ, 
«Հայաստանի Փոքրիկ 
երգիչներ»  մանկական 
Ֆիլհարմոնիա» ՀՈԱԿ, 
 «Յու. Բախշյանի անվան 
մանկական ֆիլհարմոնիա» 
ՀՈԱԿ  
 

 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ 
1. Փողոցների բարեկարգում Մայրաքաղաքի փողոցների, 

մայրուղիների, հրապարակների, 
բակային տարածքների  և այլ 
ասֆալտապատման կարիք 
ունեցող տարածքների 
ասֆալտբետոնե ծածկի 
վերանորոգման աշխատանքների 
իրականացում քաղաքի կայուն և 

1.1 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/2-1 
1.2 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/2-2 
1.3 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/2-3 
1.4 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/2-4 
1.5 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/2-5 
1.6 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/2-6 
1.7 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/2-7 
1.8 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/2-8 

1.1 «ԽաչՀար» ՍՊԸ 
28.02-01.11.20թ. 

1.2. «Արհովշին» ՍՊԸ 
26.02-25.12.20թ. 

1.3.  «Շինպլյուս» ՍՊԸ 
21.02-01.11.20թ. 

1.4. «Նարիմանյան» ՍՊԸ 
28.02-01.11.20թ. 
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համաչափ զարգացման գերակա 
սկզբունքի համատեքստում՝ բոլոր 
վարչական շրջաններում, շեշտը 
դնելով ծայրամասային վարչական 
շրջանների վրա: Կիրականացվեն 
նաև ճաքալցման աշխատանքներ 
պոլիմերային և 
բիտումոպոլիմերային մածուցիկ 
նյութերով, որը էապես  
երկարացնում է ասֆալտբետոնե 
ծածկի ծառայության ժամկետը և 
հողային պաստառով (գրունտային) 
ճանապարհների հիմնանորոգման, 
ասֆալտապատման 
աշխատանքներ: 
Նախատեսվում է շարունակել  
մայթերի, եզրաքարերի և 
հենապատերի վերանորոգման, 
թեքահարթակների կառուցման 
աշխատանքները, իրականացնել 
մայթերի զավթած հատվածների 
ազատման և նոր մայթերի 
կառուցման  աշխատանքները: 

1.9 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/7 
2. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/44 
3. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/27 
4.1 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/5 
4.2  ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/5 
5.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/106 
6. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/6 
7. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/150 
 
1.1-1.9 Երևան քաղաքի փողոցների, 
մայթերի և բակային տարածքների 
ասֆալտբետոնե ծածկի 
վերանորոգման, փոսային նորոգման և 
ճաքալցման աշխատանքներն 
ավարտվել են, կատարվել է թվով 370 
փողոցներում և թվով 73 մայթերի ու 
բակային տարածքների ընդհանուր՝ 
566686 քմ ասֆալտապատման, 
փոսային նորոգման  աշխատանքներ, 
թվով  45 փողոցներում իրականացվել 
են  402207   գծմ ճաքալցման 
աշխատանքներ,  
 
2.Գրունտային ճանապարհների 
հիմնանորոգման աշխատանքներն 
ավարտվել են, կատարվել է 12083   քմ 
ասֆալտապատում: 
 
3.Ավարտվել են Նորագավիթի  1-ին 
փողոցի կամրջի հարևանությամբ 
գտնվող տարածքի բարեկարգման 
աշխատանքները  
 
4..1-4.2  Ավարտվել են  Հակոբ 
Հակոբյան   փողոցի վերանորոգման  
աշխատանքները: 
 

1.5. «ԱՎԱ-2000» ՍՊԸ 
28.02-25.12.20թ. 

1.6. «Կապավոր» ՍՊԸ 
21.02-01.11.20թ. 

1.7. «Լիլիթ-87» ՍՊԸ 
27.02-01.11.20թ. 

1.8. «Նարիմանյան» ՍՊԸ 
28.02-01.11.20թ. 

1.9«Վահագն և Սամվել» ՍՊԸ, 
06.03.-01.09.20թ. 

 
2. «Եղիսաբեթ Ալմազյան» 

Ա/Ձ 
03.03.20- 14.06.20թ. 

 
3.«ՎԱՂԺԱՆ» ՍՊԸ 
23.04. -22.07.20թ. 

 
4.1.«ՋԻԹԻԷՄ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 

25.02.-31.10.20թ 
 

4.2. «Սասունասար» ՍՊԸ 
12.08-01.12.20թ. 

 
5.«Կառլեն Սուրենի 
Ռոստոմյան» Ա/Ձ 
28.09.-15.12.20թ. 

 
 

6.«Էկոմֆորտ Բիլդինգ» ՍՊԸ,   
21.02.-30.06.20թ. 

 
 

7.«Անդրանիկ Մեջլումյան 
Հրաչիկի» Ա/Ձ, 
10.11-25.12.20թ. 
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5. Ավարտվել են մայթերի 
սալիկապատման  աշխատանքները:     
 
6. «Գլենդել Հիլզ» թաղամասից դեպի 
Գր.Լուսավորչի և Արգիշտի փողոցներ 
տանող ճանապարհահատվածի մայթի 
կառուցման աշխատանքներն 
ավարտվել են 
 
7. Ավատվել են Նուբարաշենում 
բետոնե արգելապատնեշների 
տեղադրման աշխատանքները 

 
 
 
 
 
 
              

2. Հանգստի գոտիների և 
բակային տարածքների 
բարեկարգում 

Նախատեսվում է հանգստի 
գոտիների պահպանում, 
բարեկարգում, նորերի կառուցում, 
բակային տարածքների 
կահավորում մանկական խաղերով 
և մարզասարքերով: Բոլոր 
վարչական շրջանների բակային 
տարածքներում կառուցել 
խաղահրապարակներ և մինի-
ֆուտբոլի դաշտեր, ապահովել 
դրանց շահագործման 
անվտանգությունը և պահպանումը 

1. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/42 
2. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/42 
3. ԵՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-20/1 
4. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/98 
5. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/93 
 
1.Մ.Սարյանի պուրակի 
վերականգնման շինարարական 
աշխատանքներն ավարտվել են, 
աղբամանների և նստարանների 
ձեռքբերման ու տեղադրման 
աշխատանքներն կիրականացվեն 
2021թ. ծրագրերի շրջանակներում: 
 
2.Քանաքեռ ՀԷԿ զբոսայգու 
բարեկարգման  շինարարական 
աշխատանքներն ավարտվել են, 
աղբամանների և նստարանների 
ձեռքբերման ու տեղադրման, ինչպես 
նաև լուսատուների  տեղադրման, 
մալուխագծերի անցկացման 
աշխատանքներն կիրականացվեն 
2021թ. ծրագրերի շրջանակներում: 
 
3.Օղակաձև 6-րդ հատվածի 

1. «Հարսնաձոր» ՍՊԸ 
22.06.-31.08.20թ. 
2.«Հարսնաձոր» ՍՊԸ 
22.06.-31.08.20թ. 
3.«Տ-Քնսթրաքշն» ՓԲԸ 
30.06-01.10.20թ. 
4.«Տ-Քնսթրաքշն» ՓԲԸ 
06.07-30.11.20թ., 
5.«Բեստ-Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ 
10.08-20.12.20թ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



83 
 

բարեկարգման աշխատանքներն 
ավարտվել են, բացառությամբ 
աղբամանների և նստարանների 
տեղադրման աշխատանքներից, որի 
համար 2021թ. ծրագրերով 
կներկայացվի նոր գնման հայտ 
 
4.Նոր Արաբկիր զբոսայգու 
բարեկարգման աշխատանքների 
գնման հայտը ներկայացվել է առանց 
ֆինանսական միջոցների 
նախատեսման, աշխատանքները չեն 
իրակնացվել: 
 
5.16-րդ թաղամասի 2-րդ շղթայի բակի 
բարեկարգման աշխատանքներն 
ավարտվել են 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Շենքերի բարեկարգում Նախատեսվում է իրականացնել 
շենքերի ճակատային հատվածների 
ընթացիկ նորոգման, քարերի 
մաքրման, լվացման և ներկման  
աշխատանքներ, բազմաբնակարան 
շենքերի շքապատշգամբների  
քայքայված հատվածների 
վերանորոգման աշխատանքներ: 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/62 
Նուբարաշենի 11-րդ փողոցի հ.19 
շենքի ամրացման աշխատանքների 
գնման հայտը ներկայացվել է առանց 
ֆինանսական միջոցների 
նախատեսման, աշխատանքները չեն 
իրակնացվել 

«ԱԼ ԵՎ ԱՐ» ՍՊԸ 
02.07-15.11.20թ. 

 

 

4. Կրթական, նախադպրոցական, 
արտադպրոցական, 
մարզական և մշակութային 
հաստատությունների 
շենքերում և բակային 
տարածքներում 
վերանորոգման 
աշխատանքներ 

Ըստ անհրաժեշտության կրթական, 
նախադպրոցական, 
արտադպրոցական, մարզական 
հաստատությունների շենքերում 
ընթացիկ նորոգման, հարդարման, 
դռների և լուսամուտների 
փոխարինման, տանիքների, 
սանհանգույցների վերանորոգման, 
ջեռուցման/հովացման, 
օդափոխության և օդորակման, 

1. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/58-2 
2. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/64-1 
3. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/64-4 
4. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/64-3 
5. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/87-1 
6. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/58-1 
7. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/58-2 
8. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/87-2 
9. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/64-2 
10. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/87-1 

1.«Գրիգորյան Շին» ՍՊԸ 
01.06-30.11.20թ. 

 
2. «Բեստ Բիլդինգ» ՍՊԸ 

04.08-02.12.20թ. 
 

3. «ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ 
10.06-30.06.20թ. 

 
4. «Արարատշին» ՍՊԸ 
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լուսավորության համակարգերի 
վերակառուցման աշխատանքների 
իրականացում: Նախատեսել 
վերականգնող էներգիայի 
աղբյուրների ինտեգրման, 
հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց համար շենքերի 
հասանելիության ապահովումը, 
արևային ֆոտովոլտային 
կայանների և արևային 
ջրատաքացուցիչների կիրառումը: 

11. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/58-2 
12. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/151 
 
 
Մանկապարտեզների 
հիմնանորոգման աշխատանքներն 
ավարտվել են, բացառությամբ հ.հ. 35, 
97, 88 և  104 մանկապարտեզների, 
որոնք ավարտին կհասցվեն 2021թ-ին 
 
1. Աջափնյակի հ.35 
2. Կենտրոնի հ.20 
3. Կենտրոնի հ.21 
4.Մալաթիա-Սեբաստիայի հ.76 
5. Մալաթիա-Սեբաստիա    հ.88 
6. Մալաթիա-Սեբաստիա    հ.90 
7. Մալաթիա-Սեբաստիա    հ.97 
8. Նոր Նորքի հ.98 
9. Նոր Նորքի հ.99 
10. Նոր Նորքի հ.104 
11. Նոր Նորքի հ.112 
12.Քանաքեռ-Զեյթունի հ.150 
ջեռուցման համակարգի 
առանձնացում 
 

08.05-30.11.20թ. 
 

5. «Տ-Քնսթրաքշն» ՓԲԸ 
25.06-30.08.20թ. 

 
6. «Արտ Պլաս» ՍՊԸ 

07.07-31.08.20թ. 
 

7.  Գրիգորյան Շին» ՍՊԸ 
01.06-30.11.20թ. 

 
8. «Ագարակ» ԲԲԸ 

26.06-15.12.20թ. 
 

9.    «Բիդեք» ՍՊԸ 
07.05-01.08.20թ. 

 
10. «Տ-Քնսթրաքշն» ՓԲԸ 

25.06-20.12.20թ., 
 

11.Գրիգորյան Շին» ՍՊԸ 
01.06-01.08.20թ., 

 
12. «Բարսիս» ՍՊԸ 

26.11.20թ.-10.01.21թ. 
5. Առողջապահական 

հիմնարկների  վերանորոգում 
Նախատեսվում է իրականացնել  
ընթացիկ նորոգման, հարդարման, 
դռների և լուսամուտների 
փոխարինման, տանիքների 
վերանորոգման աշխատանքներ: 

1. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/35-1 
2. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/35-2 
3. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/35-3 
«Շտապօգնություն» ՓԲԸ-ի   
ենթակայանների հիմնանորոգման 
աշխատանքներն ընթացքի մեջ են. 
 

 Արաբկիրի հ.1 
 Դավթաշենի հ.2 
 Էրեբունու հ.4 

1.   «ԷՄՕՇԻՆ» ՍՊԸ 
20.04-01.08.20թ. 

 
 

2. «Մեդիսոն Էյբլ» ՍՊԸ 
16.04-01.08.20թ. 

 
3. «ԺԻԼՅՈ» ՍՊԸ 
16.04-01.08.20թ. 

 
 

6. Կամուրջների  և  կամրջային 
կառույցների շահագործման և 

Նախատեսվում է իրականացնել  
կամուրջների և կամրջային 

ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-20/5 
Թվով 41 կամուրջների  պահպանման, 

«Կամուրջշին» ՓԲԸ, 
01.01.-25.12.20թ. 
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պահպանման 
ծառայություններ 

կառույցների դեֆորմացիոն 
կարերի, ջրահեռացման 
խողովակների մաքրում, 
հենարանների և թռիչքային 
կառուցվածքների զննում, 
վնասվածքների դեպքում՝ 
վերանորոգում, բազրիքների, 
եզրաքարերի, լուսավորության 
սյուների և այլ էլեմենտների 
նորոգում, ներկում, երթևեկելի 
մասերի և մայթերի մաքրում, 
նորոգում: 

շահագործման և ընթացիկ նորոգման 
ծառայություններն ընթացքի մեջ են 

 

7. Վերգետնյա և ստոգետնյա 
անցումների  վերանորոգում 

Ավտոտրանպորտի ծանրաբեռնված 
երթևեկության պայմաններում 
քաղաքացիների անցուդարձը 
անվտանգ դարձնելու նպատակով 
անհրաժեշտ են հետիոտնային 
վերգետնյա և ստորգետնյա 
անցումներ, որի նպատակով 
իրականացվում են անցումների 
վերանորոգմանն, ինչպես նաև նոր 
անցումների կառուցման 
աշխատանքներ 

Թվով 4 ստորգետնյա հետիոտնային 
անցումների վերանորոգման 
աշխատանքների համար պատվիրվել 
են նախագծա-նախահաշվային 
փաստաթղթեր. 
1.Գր.Լուսավորչի-Մաշտոց 
խաչմերուկի 
2. Ազատության-Դավիթ Անհաղթ 
խաչմերուկի 
3. Թամանցիների փողոցի 
4. «Բարեկամություն» մետրոյի 
կայարանի 2 մուտքերի 
5.«Փակ շուկա»-ի դիմաց 

աշխատանքներ դեռ չեն 
իրականացվել 

 

8. Ոռոգման ցանցերի կառուցում Ոռոգման համակարգերի 
վերանորոգում, նոր ջրագծերի 
անցկացում: 

1. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/1 
2. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/63-1 
3. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/63-1 
4. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/63-2 
5. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/116 
6. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/110-1 
7. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/110-2 
 
1.«Հաղթանակ» զբոսայգու 
անտառապաշտպանիչ գոտու 
ստեղծում, ոռոգման ցանցի կառուցում 
1-ին տեղամաս՝ ավարտման փուլում 

1.«Մեդիսոն Էյբլ» ՍՊԸ 
14.02.-12.06.20թ. 

 
2.«ՎԱՆԴ-ԳԱՍՍ» ՍՊԸ 

27.05.-25.07.20թ. 
 

3.«ՎԱՆԴ-ԳԱՍՍ» ՍՊԸ 
27.05.-24.08.20թ. 

 
4.«ԵԳԱՐՇԻՆ» ՍՊԸ 

20.05.-08.07.20թ. 
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2-րդ տեղամաս՝ ավարտվել է 
3-րդ տեղամաս՝ ավարտվել է 
 
2.Կոմիտասի անվան զբոսայգու 
խորքային հորի կառուցում-ավարտվել 
է 
3. Ա.Միկոյանի փողոցում՝ «Դոմուս» 
Ա/կ հարակից տարածքի խորքային 
հորի կառուցում-կշարունակվի 2021թ-
ին 
4. №153 դպրոցի բակի արտաքին 
ոռոգման ցանցի կառուցում-
ավարտվել է 
5. Մարզահամերգային համալիրի 
8.5հա տարաքի ոռոգման ցանցի 
կառուցում-ավարտվել է 
6.«Էրեբունի» պատմահնագիտական 
թանգարանի տարածքի ոռոգման 
ցանցի կառուցում-ավարտվել է 
7. Իտալիայի, Բեյրութի և Վ.Սարգսյան 
փողոցների ոռոգման ցանց-ավարտվել 
է 

5.«Բիդեք» ՍՊԸ 
10.09.-25.12.20թ. 

 
6.«Բիդեք» ՍՊԸ 
10.09.-25.12.20թ. 

 
7.«Տ-Քնսթրաքշն» ՓԲԸ 

11.09.-10.12.20թ. 
 

9. Հուշարձանների ընթացիկ 
նորոգում   

Հուշարզանների պատվանդանների 
քայքայված հատվածների ընթացիկ 
նորոգման աշխատանոքներ:  

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/8 
Նախատեսված ֆինանսական 
միջոցների շրջանակներում 
իրականացվել և ավարտվել են 
Մարշալ Բաղրամյանի հուշարձանի 
բարեկանգման աշխատանքները 

 «Վահ Գրիգ» ՍՊԸ 
28.02-01.09.20թ. 

 

 

10. Կոյուղագծերի կառուցում 
 

Նոր կոյուղագծերի անցկացում: 
 

1. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/68 
2. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/79 
3. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/149 
1.Երևանի ՋԷԿ-ի հարևանությամբ 
գտնվող թափառող կանդանիների 
վարակազերծման կենտրոնի 
ջրահեռացման ցանցի կառուցում-
ավարտվել է 
2. Փիրումյան թաղամասի 

1. «ՍՏՐՈՒ-ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 
28.02.-01.09.20թ. 

 
2.«Շինմաստեր» ՍՊԸ 

02.11.-25.12.20թ. 
 

3. «ՄԼԼ Ինդասթրիալ» ՍՊԸ 
07.11-25.12.19թ.-30.06.20թ. 

 

Լրացուցիչ 
աշխատանքներ 
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ջրահեռացման ցանցի կառուցման  
աշխատանքների գնման հայտը 
ներկայացվել է առանց ֆինանսական 
միջոցների նախատեսման, 
աշխատանքները չեն իրակնացվել 
3 Ավարտին են հասցվել 2019թ. 
ծրագրերով իրականացվող Դավիթ 
Բեկ փողոցի հարակից թաղամասի 
կոյուղագծի կառուցման 
աշխատանքները 

 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ 
1. «Երևանի հասարակական 

տրանսպորտի նոր երթուղային 
ցանցի և միասնական 
տոմսային համակարգի 
ներդրում. նոր քաղաքային 
ավտոբուսների 
 (հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց համար 
հարմարեցված)  
ներկրման գործընթացի 
իրականացում» 

Նոր երթուղային ցանցի և 
միասնական տոմսային 
համակարգի ներդրման 
աշխատանքների իրականացում 
(մեկնարկ), նոր ավտոբուսների 
(հարմարեցված 
հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց սպասարկման համար) 
ներկրում 

1. ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/20 
Երևանի քաղաքապետարանի կողմից 
հայտարարված մեկ այլ մրցույթում 
(նոր, փոքր դասի թվով 100 
ավտոբուսներ ձեռք բերելու 
նպատակով), հաղթող ճանաչված 
կազմակերպության կող մից 
մայրաքաղաք է ներկրվել 
ավտոբուսների առաջին խմբաքանակը 
(28 հատ): Մնացած քանակությունը 
կներկրվի 2021թ. առաջին եռամսյակի 
ընթացքում: 
Երևանի ավտոբուսային պարկի 
համալրման նպատակով Երևանի 
քաղաքապետարանի կողմից  
հայտարարվել է մրցույթ (այն 
հրապարակվել է Վերակառուցման և 
զարգացման եվրոպական բանկի 
պաշտոնական էջում)՝ միջազգային 
նորագույն չափանիշներին 
համապատասխան 100 ավտոբուսներ 
ձեռք բերելու համար, հաղթող չի 
ճանաչվել: 

1. «Մուլտի Մոթորս» ՍՊԸ 
25.09.2020թ.-31.03.2021թ. 

 
«Երևանի կառուցապատման 

ներդրումային ԾԻԳ» 
ՀՈԱԿ 

 
Տրանսպորտի վարչություն 

 

 

2. Մետրոպոլիտենի վագոնների Թվով 8 վագոնների նորոգման և 81-717 տիպի 2 շարժակազմերի՝ «Կարեն Դեմիրճյանի անվան  
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արդիականացում արդիականացման 
աշխատանքների իրականացում 

ընդհանուր առմամբ թվով 8 
անվասայլակների ստուգում 
դեֆեկտասկոպով և պնևմատիկ 
սարքավորումների նորոգման 
աշխատանքների իրականացում: 

Երևանի մետրոպոլիտեն» 
ՓԲԸ 

3. Մետրոպոլիտենի անխափան և 
անվտանգ աշխատանքի 
ապահովմանն 
ուղղված միջոցառումների 
իրականացում 

Վերոնշյալ նպատակներն 
իրականացնելու համար 
նախատեսվում են. 
1. Դեպոյի վերանորոգման 
արտադրամասի վերանորոգում: 
2.Ազդանշանային և 
հեռահաղորդակցության 
համակարգի արդիականացում՝ 
թվային վերահսկման սարքով 
հագեցած ազդանշանային 
բլոկավորման համակարգի 
փոխարինում: 
3.Կարգավարական 
կապի,թունելային կապի 
համակարգերի  արդիականացում։ 
4. 6 կվ մալուխների փոխարինում, 
825 Վ մալուխների փոխարինում, 
մետրոպոլիտենի բաց հատվածի 
լուսավորության 
հիմնանորոգում,գծային և փոքր 
մեխանիզացիայի արկղերի, 
հեռակառավարման բաժանիչների 
վահանակների փոխարինում և 
արդիականացում, ռելեական 
պաշտպանության համակարգի 
արդիականացում, ՀՔԵ –ների 
վերանորոգում և արդիականացում: 
5. Նախատեսվում է գերավազքով 
աշխատող թվով 16 
շարժասանդուղքների 
վերանորոգում: 
6. Նախատեսվում է օդափոխման 

Մետրոպոլիտենի 1-ին և 2-րդ գծերով 
փայտակոճերի փոխարինումով 
վերաբետոնավորման 
աշխատանքների իրականացում՝ 
ընդամենը 380.12 մետր (176.7 մետր + 
203.42 մետր): 

«Կարեն Դեմիրճյանի անվան 
Երևանի մետրոպոլիտեն» 

ՓԲԸ 
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համակարգի արդիականացում՝ 
օդափոխիչների փոխարինում և 
դրանց միացում թվային 
վերահսկման համակարգին: 
7․Թունելային հակահրդեհային և 
ջրամատակարարման 
խողովակաշարերի նորոգում։ 
8. Նախատեսվում է ուղեգծերի 
սպասարկման և վերանորոգման 
աշխատանքներ՝ ռելսերի, 
զանազան պահեստամասերի 
ձեռքբերում, ռելսերի, 
փայտակոճերի փոխարինում: 
9. Նախատեսվում է Մարշալ 
Բաղրամյան կայարանի 
նախասրահի վերանորոգում, 
Սասունցի Դավիթ, Զորավար 
Անդրանիկ կայարանների գծային 
պատերի հիմնանորոգում, 
կայարանների արտաքին տեսքի 
բարելավում։ 
10. Նախատեսվում է ձեռք բերել նոր 
ավտոդրեզին, նորոգել և 
արդիականացնել շահագործվող 
ավտոդրեզինները,նորոգել 
մեխանիկական 
արտադրամասը,ավտոդրեզինների 
կայանատեղին, բեռնատար 
ավտոմեքենայի ձեռքբերում։ 

4. Վերգետնյա 
էլեկտրատրանսպորտով 
ուղևորների սպասարկման 
որակի և անվտանգության 
բարձրացմանն ուղղված 
միջոցառումների 
իրականացում 

Ընդհանուր առմամբ 15000 մ 
երկարությամբ հպակային ցանցի 
վերանորոգման աշխատանքների 
իրականացում: 
Ընդհանուր առմամբ 2125 մ 
երկարությամբ մալուխների 
վերանորոգման աշխատանքների 
իրականացում: 

1.Արշակունյաց, Բագրատունյաց  
պողոտաներում, Ագաթանգեղոսի, 
Մարշալ Բաբաջանյան,  Թևոսյան, 
Չարենցի, Կորյունի փողոցներում  
նորոգվել է 11680 մետր ընդհանուր 
երկարությամբ  հպակային ցանց՝  նոր 
պղնձալարերով. 
2. Մյասնիկյան պողոտայում, 

«Երևանի էլեկտրա-
տրանսպորտ» ՓԲԸ 
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Նոր հպակային ցանցի (3000մ 
ընդհանուր երկարությամբ) 
կառուցման աշխատանքների  
իրականացում: 

Էրեբունի, Արցախի, Արտաշիսյան, 
Չեխովի փողոցներում,  Գ.Նժդեհի և 
Աշխատանքի հրապարակներում 
նորոգվել է  3130 մետր ընդհանուր 
երկարությամբ  հպակային ցանց՝ 
նախկինում օգտագործված 
պղնձալարերով: 
4. Մալուխների վերանորոգման 
աշխատանքների իրականացում՝  
թվով 144 կցորդիչների տեղադրմամբ: 
5. Տրոլեյբուսային հ.2 երթուղու 
ուղեգծի երկարացման նպատակով  
Շիրակի փողոցից  մինչև 
Հ.Հովհաննիսյան   փողոց  անց է 
կացվել 959 մ ընդհանուր 
երկարությամբ նոր մալուխներ: 
6. Սկսվել են տրոլեյբուսային հ.2 
երթուղու ուղեգծի երկարացման 
նպատակով  3000 մետր ընդհանուր 
երկարությամբ նոր հպակային ցանցի 
կառուցման  աշխատանքները: 

5. Հետիոտնային կանչի 
լուսացույցների ձեռքբերում և 
տեղադրում 

Մայրաքաղաքի մի շարք 
փողոցների կահավորւմ 
հետիոտնային կանչի 
լուսացույցներով՝ 26 հատ: 

Հայտարարված մրցույթներում 
հաղթող ճանաչված թվով 2 
կազմակերպությունների կողմից 
մշակվել են նախագծա-
նախահաշվային փաստաթղթեր, 
համապատասխանաբար, թվով 26 և 37 
լուսացույցների տեղադրման համար: 
Լուսացույցների տեղադրման 
աշխատանքները նախատեսվում է 
իրականացնել 2021 թվականին, որի 
համար կկազմակերպվեն 
համապատասխան մրցույթներ:   

Տրանսպորտի վարչություն 
 
ՀՀ Ճանապարհային 
ոստիկանություն 

 

6. Տրոլեյբուսի հպակային ցանցի 
տեղափոխում 

Մյասնիկյան պողոտայում և 
Աճառյան փողոցում տրոլեյբուսի 
հպակային ցանցի տեղափոխման 
աշխատանքների իրականացում, 

Կորոնավիրուսի համավարակի 
պատճառով ստեղծված իրավիճակում 
և ռազմական դրության 
պայմաններում ծրագիրը  

«Երևանի էլեկտրա-
տրանսպորտ» ՓԲԸ 
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ուղևորների անվտանգ և ապահով 
փոխադրում: 

առաջնահերթ չի համալրվել և 
աշխատանքներ չեն իրականացվել: 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
1. Երևան քաղաքի գլխավոր 

հատակագծի ճշգրտման 
նախագծի մշակում՝ մինչև 2030 
թվականը զարգացման 
հեռանկարով 

Գլխավոր հատակագծի ճշգրտման 
և լրամշակման աշխատանքներ՝ 
• Երևանի 2005-2020թթ. Գլխավոր 
հատակագծի իրագործման 
գործողության ժամկետի մինչև 
2030թ. երկարացում,  
• Երևանի մինչև 2030թ. 
քաղաքաշինական զարգացման 
հիմնական ուղղությունների 
հստակեցում,  
• քաղաքի համաչափ 
զարգացման ուղղությունները, 
• Կայուն զարգացման «ՌԻՕ+20» 
գագաթաժողովի որոշումների 
իրագործմանն ուղղված «Կայուն 
քաղաքներ և կանաչ 
ճարտարապետություն»  
միջոցառումների պլանավորում,   
• Երևանի Փոքր կենտրոնի 
կառուցապատման կարգավորմանն 
ուղղված օրենքով նախատեսվելիք 
միջոցառումներ, 
• Երևանի 
ճանապարհափողոցային ցանցի 
մինչև 2030թ. զարգացման 
հիմնական ուղղությունները և այլ: 

1.Երևան քաղաքի ավագանու կողմից 
ընդունվել է որոշում N302-Ա որոշում  
22 դեկտեմբերի 2020թ. «Երևանի 
գլխավոր հատակագծի մինչև 2030 
թվականը զարգացման ճշգրտման 
նախագծի մշակման աշխատանքների 
մասին» 
2.Երևան քաղաքի ավագանու կողմից 
ընդունվել է որոշում N303-Ա որոշում  
22 դեկտեմբերի 2020թ. «Երևանի 
գլխավոր հատակագծի մինչև 2030 
թվականը զարգացման ճշգրտման 
նախագծի մշակման 
քաղաքաշինական առաջադրանքը 
հաստատելու մասին» 

 
 
 
 
 

Երևանի քաղաքապետի 
խորհրդական, Երևանի 
քաղաքապետարանի 
աշխատակազմի 
ճարտարապետության և 
քաղաքաշինության 
վարչություն- հետագայում 
մրցույթում հաղթող 
կազմակերպություն: 

 

2. Երևան քաղաքի 
ճանապարհափողոցային  
ցանցի  մինչև 2030 թվականը  
զարգացման  համալիր 
սխեմայի մշակում 

Երևանի ճանապարհափողոցային 
ցանցի բարելավման ուղղությամբ 
կարևորվում է երեք հիմնական 
ուղղություններ`  
  ա. քաղաքի կենտրոնի 
բեռնաթափում, 

  Երևանի քաղաքապետի 
խորհրդական, Երևանի 
քաղաքապետարանի 
աշխատակազմի 
ճարտարապետության և 
քաղաքաշինության 

Բյուջեով գումար 
չի նախատեսվել 
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  բ. քաղաքի կենտրոնի 
ճանապարհափողոցային ցանցի 
բարելավում, 
  գ.Երևանը շրջանցող մայրուղային 
ճանապարհների կազմակերպում: 

վարչություն, տրանսպորտի 
վարչություն և 
հետագայում մրցույթում 
հաղթող կազմակերպություն 
 

3. Երևանի Նոր Նորք վարչական 
շրջանի գոտևորման նախագծի 
մշակում 

Ծրագրի նպատակն է մշակել 
Երևանի Նոր Նորք վարչական 
շրջանի գոտևորման նախագիծը, 
որը քաղաքաշինական ծրագրային 
փաստաթուղթ է, և որով 
կսահմանվեն  նշված տարածքների 
փաստացի և հեռանկարային 
օգտագործման ու 
կառուցապատման նկատմամբ 
պարտադիր պահանջները՝ 
վարչական շրջանի ամբողջ 
տարածքում կենսագործունեության 
բարենպաստ միջավայրի 
ձևավորման նպատակով: 
Նախագծային տարածքը՝ 1 449,8 
հա 
 
 
 
 
 

1.Այս աշխատանքը շարունակությունն 
է հանդիսանում սկսված  դեռևս 2019թ. 
թեմայի, որի համար կնքվել է 
պայամանագիր 
«Երևաննախագիծ»ՓԲԸ-ի հետ 
07.08.2019թ. 
ԵՔ- N19/68 ԳՀԱՇՁԲ 20.07.2020թ. 
2. «Երևաննախագիծ» ՓԲԸ-ի 
30.07.2020թ. հ.40/01-183, 20.08.2020թ. 
հ.40/01-200, գրություններով 
ճարտարապետության և 
քաղաքաշինության վարչություն է 
ներկայացվել հուլիս, օգոստոս  
ամիսներին կատարված 
աշխատանքների վերաբերյալ 
հանձնման-ընդունման 
արձանագրությունները, հաշիվ-
ֆակտուրաները և ակտերը: 
Մշակման աշխատանքներն 
ավարտվել են և դեռ ընթանալու են  
փորձաքննության և 
հանաձայնեցումների փուլերը: 
 
 

Երևանի քաղաքապետի 
խորհրդական, Երևանի 
քաղաքապետարանի 

աշխատակազմի 
ճարտարապետության և 

քաղաքաշինության 
վարչություն, հաղթող 

<<Երևաննախագիծ>> ՓԲԸ 
07.08.2019թ.-20.07.2020թ. 

(փոփոխվել է) 

Երևանի Նոր 
Նորք վարչական 
շրջանի 
գոտևորման 
նախագծի 
մշակում 

4. Երևանի Նուբարաշեն 
վարչական շրջանի 
գոտևորման նախագծի 
մշակում 

Ծրագրի նպատակն է մշակել 
Երևանի Նուբարաշեն վարչական 
շրջանի գոտևորման նախագիծը, 
որը քաղաքաշինկան ծրագրային 
փաստաթուղթ է, և որով 
կսահմանվեն  նշված տարածքների 
փաստացի և հեռանկարային 
օգտագործման ու 

ՀՀ համայնքների քաղաքաշինական 
ծրագրային փաստաթղթերի մշակման 
աշխատանքները համակարգող 
միջգերատեսչական հանձնաժողովի 
2020 թվականի մայիսի 11-ի N1/Ա-1 
դրական եզրակացության հիման վրա 
կայացվել է  
Երևան քաղաքի ավագանու 

Երևանի քաղաքապետի 
խորհրդական, Երևանի 
քաղաքապետարանի 
աշխատակազմի 
ճարտարապետության և 
քաղաքաշինության 
վարչություն- հետագայում 
մրցույթում հաղթող 
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կառուցապատման նկատմամբ 
պարտադիր պահանջները՝ 
վարչական շրջանի ամբողջ 
տարածքում կենսագործունեության 
բարենպաստ միջավայրի 
ձևավորման նպատակով: 
Նախագծային տարածքը՝ 1 724,0 
հա: 

24.06.2020թ. N244-Ա որոշումը 
«Երևանի Նուբարաշեն վարչական 
շրջանի տարածքի գոտիավորման 
նախագծի մշակման 
քաղաքաշինական առաջադրանքը 
հաստատելու մասին» 
Նախագծի մշակման աշխատանքները 
նախատեսվել են 2021թ.-ին 

կազմակերպություն 

5. Երևան քաղաքի 
քաղաքաշինական կադաստրի 
ստեղծում և ներդրում 

Ծրագրի նպատակն է Երևան 
քաղաքի քաղաքաշինական 
կադաստրի ստեղծումը և 
ներդրումը: 
Քաղաքաշինական կադաստրի 
ստեղծման և ներդրման 
ուղղությամբ տեխնիկական 
նախագծի մշակում: 

 Երևանի 
քաղաքապետարանի  
կառուցվածքային և 
առանձնացված 
ստորաբաժանումներ- 
հետագայում մրցույթում 
հաղթող կազմակերպություն 

Բյուջեով գումար 
չի նախատեսվել 

6. Երևանի  Մոնթե Մելքոնյան 
փողոցի արևելյան հատվածի 
կառուցապատման  
կարգավորման նախագծի և 
Ծովակալ Իսակովի պողոտա-
Արշակունյաց պողոտա 
նախագծային մայրուղուն 
հարող տարածքի գոտևորման 
և կառուցապատման 
էսքիզային նախագծերի 
մշակում 

Նախատեսվում է մշակել Երևանի  
Մոնթե Մելքոնյան փողոցի 
արևելյան հատվածի 
կառուցապատման  կարգավորման 
նախագիծ և Ծովակալ Իսակովի 
պողոտա-Արշակունյաց պողոտա 
նախագծային մայրուղուն հարող 
տարածքի (Պասկևիչի բլուրից 
հարավ) գոտևորման և 
կառուցապատման էսքիզային 
նախագծեր, տվյալ գոտիներում 
միջավայրի կազմակերպման 
նպատակով: 
Մոնթե Մելքոնյան փողոցի 
արևելյան հատվածի նախագծային 
տարածքը կազմում է 83,8 հա, 
Իսակով - Արշակունյաց պողոտա 
նախագծային մայրուղուն հարող 
տարածքը՝ մոտ 64 հա: 

1.Այս աշխատանքը դիտարկվելու էր 
կետ 12-ի հետ` Ծովակալ Իսակովի 
պողոտան Արշակունյաց պողոտային 
միացնող ավտոմայրուղու կառուցման 
ծրագրի հետ։ 
2.ՀՀ փոխվարչապետի 18.05.2020թ. 
N04/03.17/24574-2020 գրության հիմքով 
Երևանի քաղաքապետարանի 
ստորաբաժանումներում քննարկվել է՝ 
Երևան համայնքի Կենտրոն 
վարչական շրջանի Նորագյուղ 
թաղամասում «Սիքս Թաուեր Սիթի 
Քորփ» ընկերության կողմից  
ներկայացված նախնական առաջարկը  
ներդրումային ծրագրի մասին։  /նայել 
նաև կետ 12-ում/ Երևանի 
քաղաքապետի 05․06․2020թ․ հ․01/50-
47922հ գրությամբ և ներկայացվել են 
դիտողություններն ու առաջարկները։   
Մոնթե Մելքոնյան փողոցի արևելյան 
հատվածում՝ 

Երևանի քաղաքապետի 
խորհրդականի կողմից 
/համակարգվող 
ստորաբաժանումներ 
կազմակերպություններ 
ճարտարապետության և 
քաղաքաշինության 
վարչություն, 
Երևանի 
քաղաքապետարանի 
«Երևանի կառուցապատման 
ներդրումային ծրագրերի 
իրականացման 
գրասենյակի» ՀՈԱԿ, 
«Երևաննախագիծ» ՓԲԸ 
 
 

Երևանի  Մոնթե 
Մելքոնյան 
փողոցի 
արևելյան 
հատվածի 
կառուցապատմա
ն  կարգավորման 
նախագծի և 
Ծովակալ 
Իսակովի 
պողոտա-
Արշակունյաց 
պողոտա 
նախագծային 
մայրուղուն 
հարող տարածքի 
գոտևորման և 
կառուցապատմա
ն էսքիզային 
նախագծերի 
մշակում 
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3. Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական 
շրջանում  Ծիծեռնակաբերդի խճուղի 
թիվ 7 հողամասում հ.5/1 և հ.5/2  
հասցեներում (Դալմա Գարդեն մոլի և 
Դալմայի  այգիներին հարակից 
տարածքում) բնակելի թաղամասի 
հայեցակարգային էսքիզային 
առաջարկը Երևանի քաղաքապետին 
կից քաղաքաշինական խորհրդի 
14.10.2020թ. նիստում քննարկվել է, որի 
շրջանակներում  խորհրդի որոշմամբ 
առաջարկվել է տվյալ գոտու տարբեր 
հողամասերում առանձին-առանձին 
օբյեկտների մասով հաստատված 
քաղաքաշինական փաստաթղթերից, 
որպես նախագծման ելակետային 
տվյալներ տրամադրել 
համապատասխան նյութերը 
նախագծողին,  տարածքների 
քաղաքաշինական վերլուծություն 
կատարելու, համալիր գնահատական 
ու ընդհանրական փաթեթ կազմելու 
համար: Ելակետային նախնական 
նյութերը տրամադրվել են, որի հիման 
վրա կազմվել է էսքիզային 
մակարդակով նյութ և այն փոխանցվել 
է «Երևաննախագիծ» ՓԲԸ-ին: 

7. Երևան քաղաքի Սբ. Գրիգոր 
Լուսավորիչ Մայր եկեղեցուն և 
Երվանդ Քոչարի փողոցին 
հարող տարածքի (Կորի 
փողոցի մոտ՝ Կրիվոյ 
թաղամաս)  բնակելի, 
հասարակական, 
հյուրանոցային համալիրի 
շինարարության 
կառուցապատման 

Երևան  քաղաքի  Սբ.  Գրիգոր  
Լուսավորիչ  Մայր  եկեղեցուն  և  
Երվանդ  Քոչարի փողոցին հարող 
տարածքի ընդհանուր մակերեսը 
կազմում է 3,7 հա:  Նշված 
տարածքը պայմանականորեն 
բաժանված է 3 լոտերի (13 650, 13 
031 և 10 245 ք. մ): Ներկա պահին 
տարածքում գտնվում են 
բազմաթիվ հին բնակելի 

Աշխատանքներն այս ծրագրի 
ուղղությամբ սկսվել են 2019թ.-ից, որի  
հետագա ընթացքը կախված է 
ներդրողի/ների ներգրավման հետ, 
դրա հիման վրա տարածքի գերակա 
հանրային շահ ճանաչելու մասին ՀՀ 
կառավարության որոշման կայացման 
հետ: Դրանից հետո հնարավոր է սկսել 
իրացման աշխատանքները 
կազմակերպել մոտավոր 2 տարվա 

Երևանի 
քաղաքապետարանի 
«Երևանի կառուցապատման 
ներդրումային ծրագրերի 
իրականացման 
գրասենյակի» ՀՈԱԿ, 
Երևանի քաղաքապետի 
խորհրդականի կողմից 
/համակարգվող 
ստորաբաժանումներ/, 
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ներդրումային ծրագիր շինություններ, որոնք հանրության 
գերակա  շահերի  ապահովման  
նպատակով  նախատեսվում  է  
օտարել  և  տարածքը 
վերակառուցել: Ներդրողի 
/կառուցապատողի  հետ  
մտադրությունների  մասին  
հուշագրի ստորագրման  հիման  
վրա  քաղաքապետարանը  կարող  
է  ներդրողի  պատվերով 
կազմակերպել  օտարվող  
հողամասերի  և 
շենք/շինությունների  գնահատման 
գործընթացը,  ի  վերջո  հանձնելով  
կառուցապատողին  ազատ  
շինարարական հրապարակը: 
Նշված տարածքում առաջարկվում 
է կառուցել՝ 

1.Ստորգետնյա 
ավտոկայանատեղի ընդհանուր՝ 41 
630 քմ մակերեսով, 

2.Առևտրային տարածքներ 
ընդհանուր՝  9 760 քմ մակերեսով, 

3.Հասարակական տարածք 
ընդհանուր՝ 2450 քմ մակերեսով, 

4.Մանկապարտեզ կամ այլ 
մանկական նախադպրոցական 
կրթության տարածք 

ընդհանուր՝  1 750 քմ մակերեսով 
5.Գրասենյակային տարածքներ՝ 

6 330 քմ  մակերեսով 
6.Բնակելի տարածքներ՝ 58 020 

քմ  մակերեսով 
7.Հյուրանոց՝ 15 600 քմ  

մակերեսով: 
Նախատեսվող շինարարական և 

կառուցապատման 

ընթացքում առկա մոտ 200-ից ավել 
գույքի իրացումը: 
 

ճարտարապետության և 
քաղաքաշինության 
վարչություն 
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աշխատանքների  ընդհանուր 
մակրերեսը կազմում  է  135 540 ք.մ: 

1. Բնակեի շենքերի կառուցում 
Տվյալ տարածքում նախատեսվում է 
կառուցել 13 մասնաշենք, որից 11 
շինություն նախատեսված է իբրև 
բնակելի շենքեր, շենքերի 
հարկայնությունը ՝5-15  
հարկանի(58020 ք.մ ընդհանուր 
մակերեսով),13 մասնաշենքերի  -1-
ից  -3 հարկերում ներառված 
կլինեն ավտոկայանատեղիներ, 
ընդհանուր  971 մեքենաների 
համար: Նախատեսվում 
են  նոր  բնակելի  շենքերին  հարող  
բակային  կանաչապատ  
տարածքներ, 
խաղահրապարակներ  և  
մանկակական  զբոսայգիներ:  
Բնակելի  շենքերի  առաջին 
հարկերում  և  հարակից  
տարածքներում  միաժամանակ  
նախատեսվում  է  բիզնես 
կենտրոնների, սպասարկման 
սրահների, սրճարանների և 
ռեստորանների կառուցում: 

2.Գործարար-առևտրային  և  
ժամանցի  բազմաֆունկցիոնալ  
համալիրների կառուցում 
Նախատեսվում  է  տարածքում  
ստեղծել  գործարար-առևտրային  և  
ժամանցի բազմաֆունկցիոնալ  
համալիրներ,  որոնք  իրենց  մեջ  
ներառելու  են՝  գործարար-
առևտրային և հասարակական 
տարածքներ, գրասենյակային 
տարածքներ: Գործարար-
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առևտրային և ժամանցի 
բազմաֆունկցիոնալ համալիրների 
կառուցման համար նախատեսված 
է (18 540 ք.մ ընդհանուր մակերես): 

3.Մանկապարտեզի կամ այլ 
մանկական նախադպրոցական 
կրթության տարածք 
Նախատեսվում  է  տարածքում  
ստեղծել  ժամանակակից  
չափորոշիչներին 
համապատասխան  մանկապարեզ,  
մանկական  և  երիտասարդական  
ուսումնական կենտրոն: 
Նախատեսվաում մանկապարտեզի 
և այլ մանկական 
նախադպրոցական կրթության 
տարածքի համար տրամադրել 1 
750 քմ ընդհանուր մակերես:  

4.Հյուրանոցային համալիրի 
կառուցում Ծրագրի 
շրջանակներում  նախատեսվում  է  
14 հարկանի  հյուրանոցային  
համալիրի կառուցում,  որը  իր  մեջ  
կներառի  3 հարկանի  ստորգետնյա  
ավտոկայանատեղի: 
Հյուրանոցային համալիրի 
ընդհանուր մակերեսը կկազմի 15 
600 ք.մ: 

8. Երևան քաղաքի Աջափնյակ 
վարչական շրջանի Հալաբյան 
փողոցի մոտ մետրոպոլիտենի 
նոր կայարանի և դրան կից 
բազմաֆունկցիոնալ 
բարձրահարկ կառույցներով, 
ստորգետնյա 
ավտոկայանատեղով, 
բազմաֆունկցիոնալ 

Մետրոպոլիտենի  համակարգի  
ընդլանմամբ՝  նոր  զարգացման  
սխեմայի  կազմում:  
Ցանցը կտարածվի դեպի քաղաքի 
հյուսիս-արևմտյան հատված՝ 
Աջափնյակ վարչական 
շրջան և կմեկնարկեն դրա 
շինարարության առաջին փուլի 
աշխատանքները: Արաբկիր 

1.Աջափնյակ վարչական շրջանում  
մետրոպոլիտենի «Աջափնյակ» նոր 
կայարանի ստեղծման հետ կապված 
մի շարք քննարկումների արդյունքում՝ 
ի գիտություն է ընդունել  ՀՀ 
վարչապետի աշխատակազմի 
ղեկավար Է.Աղաջանյանի 10.08.2020թ. 
հ.02/12.8/37813-2020 գրությունը (ՀՀ 
ֆինանսների նախարարության 

Երևանի քաղաքապետի 
խորհրդականներ / կողմից 
/համակարգվող 
ստորաբաժանումներ/, 
ճարտարապետության և 
քաղաքաշինության 
վարչություն, Երևանի 
քաղաքապետարանի 
«Երևանի կառուցապատման 

Արթուր 
Սարգսյան, 
Դավիթ 
Ճգնավորյան 
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հասարակական համալիրի 
իրականացման ներդրումային 
ծրագիր 

համայնքից այն կապվելու է 
Աջափնյակ համայնքի հետ 
Հալաբյան-Աբելյան փողոցների 
խաչմերուկի  մոտ:  Նոր  կայարանի  
ավելացումն  առավել  
արդյունավետ  կդարձնի 
մետրոյի աշխատանքը։ Դեպի 
Աջափնյակ ուղեգիծ կառուցելու 
դեպքում կշահագործվի 
փորված թունելներից մեկը, որը 
Մերգելյան ինստիտուտից տանում 
է դեպի Հրազդանի 
ձախ  ափ:  Երևանի  
մետրոպոլիտենի  կառուցվող  
կայարանը  պետք  է  միանա  այժմ 
գործող վերջին՝ «Բարեկամություն» 
կայարանին։ 
Հալաբյան-Աբելյան  փողոցների  
խաչմերուկի  մոտ  Թումոյի  
տարածքի  հարևանությամբ  
գտնվող  տարածքում  կայարանի  
հետ  նախատեսվում  է  կից  
բազմաֆունկցիոնալ  
բարձրահարկ  կառույցներով,  
ստորգետնյա  
ավտոկայանատեղով,  
բազմաֆունկցիոնալ  
հասարակական համալիրի 
կառուցում՝ 
1.  Բազմաֆունկցիոնալ 
բարձրահարկ կառույցներ 
Կառույցների մակերեսներ և 
հարկայնություն 
1. 1340քմ x 28 հարկ = 37520 քմ 
2. 1300 քմ x 13 հարկ = 16900 քմ 
2.Ստորգետնյա ավտոկայանատեղի 
11680 քմ - մոտ 600 ավտոմեքենա 

կարծիքի հիման վրա մետրեպոլիտենի 
ծրագրի հետ կապված հանրության 
գերակա հանրային շահ ճանաչելու 
մասին ՀՀ կառավարության որոշման 
նախագիծը շրջանառությունից 
հանելու մասին) : 
2.Վարչապետի աշխատակազմի 
ղեկավարի  մոտ 2020 թվականի 
հուլիսի 17-ին կայացած՝ պետական 
գույքի օտարման, Երևանի 
մետրոպոլիտենի նոր կայարանի 
կառուցման և քաղաքաշինական այլ 
ծրագրերի մասին խորհրդակցության 
քննարկումից օրեր անց, ՀՀ 
վարչապետին ներկայացված թեմայի 
վերաբերյալ հստակեցումներից հետո 
որոշվել է Աջափնյակ մետրոպոլիտենի 
նոր կայարանի կառուցման ծրագրի 
նախագծանախահաշվային 
աշխատանքների ընթացակարգն  
իրականացնել երկփուլ մրցութային 
կարգով: 
3.Հաշվի առնելով վերոհիշյալը 
Երևանի քաղաքապետի 17.08.2020թ. 
հ.2492-Ա «Մասնագիտական խումբ 
ձևավորելու մասին» որոշմամբ 
ստեղծված խմբի կողմից 
ուսումնասիրվում են առկա 
փաստաթղթերը և Երևանի 
մետրոպոլիտենի «Աջափնյակ» նոր 
կայարանի ծրագրի շրջանակներում 
աշխատանքային նախագծերը 
մշակելու համար մրցութային կարգով 
տեխնիկական առաջադրանքի 
ձեռքբերման՝ գնման հայտ 
ներկայացնելու աշխատանքներ են 
տարվել:  

ներդրումային ծրագրերի 
իրականացման 
գրասենյակի» ՀՈԱԿ 
 
 



99 
 

Վերգետնյա ավտոկայանատեղի - 
2000քմ -մոտ 100 ավտոմեքենա 
3.Բազմաֆունկցիոնալ 
հասարակական համալիր  
49000 քմ (չի ներառում 
կայանատեղների մակերեսը) 

Բանալիներ՝ 1849607 
զեկուցագիր,Ս.Պապիկյանին 
պատասխան գրություն 1841595, 
1835246 
Երևանի քաղաքապետարանի 
կարիքների համար ԵՔ-ԵՓՄԱՇՁԲ-
21/1 ծածկագրով Երևան քաղաքի 
Աջափնյակ թաղամասում 
մետրոպոլիտենի կայարանի 
կառուցման 
նախագծանախահաշվային 
փաստաթղթերի կազմման 
խորհրդատվական աշխատանքների 
ձեռքբերման նախաորակավորման 
հայտարարություն (Հրապարակված է 
2020-11-26 16:53:06-ից մինչեւ 2021-01-
18 16:00:00 ժամը ներառյալ)ՀՂՈՒՄԸ՝ 
https://www.gnumner.am/hy/page/erkpul
_mrcuyti_nakhaorakavorman_haytararuty
un/ 

9. Երևան քաղաքի Նոր Նորքի 
զանգվածը կենտրոն 
վարչական շրջանի հետ 
կապող տրանսպորտային 
միջոցի նոր (բազմամոդուլ) 
ճոպանողու՝ ստեղծման 
ներդրումային ծրագիր 

Նոր Նորքի զանգվածը քաղաքի 
կենտրոնի հետ կապվելու է 
բազմամոդուլ ճոպանուղու 
միջոցով: Այն կունենա 
կայարաններ 

Ճոպանուղու ներդրմանն ուղղված 
2020թ.` 
1. ՀՀ փոխվարչապետի 

հ.04/03.30/38230-2020 գրությամբ՝ 
«Ճոպանուղի Երևանի համար» 
ծրագրային առաջարկի ՊՄԳ 
ձևաչափով իրականացման 
մրցութային փաթեթի կազմման 
գործողությունների ծրագրի և 
ժամանակացույցի ներկայացման 
վերաբերյալ Երևանի 
քաղաքապետարանը հայտնել է իր 
պատրաստակամությունը ծրագրի 
իրականացմանը վերաբերվող 
դրույթների առկայության 
պայմաններում/ շրջանակներում/ 
աջակցել մրցութային փաթեթի 

Երևանի քաղաքապետի 
խորհրդականի կողմից 
/համակարգվող 
ստորաբաժանումներ/, 
ճարտարապետության և 
քաղաքաշինության 
վարչություն 
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պատրաստմանը, ինչպես նաև 
մասնակցել համապատասխան 
գերատեսչության կողմից 
գործողությունների ծրագրի և 
ժամանակացույցի մշակմանը: 
Գրությունների բանալիներ 
1840210, 1858643 

2. Երևանի քաղաքապետարանում 
քննարկվել է ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմի ղեկավարի 
10.12.2020թ. հ.02/12.4/5213-2020 
գրությամբ /բանալի 1914276/ կից 
ուղարկված՝ Երևան քաղաքի 
զարգացման ծրագրերի 
վերաբերյալ փաթեթների 
շրջանակում ներկայացված 
առաջարկ մասնավորապես՝ 
Հաղթանակի այգի Երևանի 
ճոպանուղու հայեցակարգ 
Կասկադ համալիրի տարածքում 
թանգարանի և հարակից 
հատվածի կառուցապատման 
հայեցակարգ Երևան քաղաքի 
զարգացման ծրագիր (քաղաքում 
զբոսաշրջային տեսարժան, 
բարձրորակ հանրային 
տարածքներով վայրերի  
ստեղծում) 

10. Երևանի արևմտյան օղակաձև 
ճանապարհի կառուցում 
(Բաբաջանյան-Աշտարակ և 
Արգավանդ-Շիրակ 
ճանապարհահատվածներ) 

Նախատեսվում է կառուցել Երևանի 
արևմտյան օղակաձև ճանապարհի 
երկու ճանապարհահատվածները՝ 
Բաբաջանյան-Աշտարակ և 
Արգավանդ-Շիրակ: 
ճանապարհահատված – 9.4 կմ 
Բաբաջանյան-Աշտարակ  
Արգավանդ-Շիրակ 
ճանապարհահատված – 2.7 կմ: 

1.Բաբաջանյան-Աշտարակ-9,4կմ-Շին. 
Թույլտվություն 21.08.2020թ. հ.01/18-
81526-1119 ժամկետը 8 ամսով 
1.Արգավանդ-Շիրակ-2.7կմ- Շին. 
Թույլտվություն 23.10.2020թ. հ.01/18-
99073-1508 ժամկետը 22  ամսով 

Երևանի 
քաղաքապետարանի 
«Երևանի կառուցապատման 
ներդրումային ծրագրերի 
իրականացման 
գրասենյակի» ՀՈԱԿ 
Բաբաջանյան-Աշտարակ – 
Տիրրենա Սքավի 
ընկերություն 
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Արգավանդ-Շիրակ – 
Լևանտինա Ինջեներիա 
Քոստրուցիոն ընկերություն 

11. Երևան քաղաքում գոյություն 
ունեցող խարխուլ բնակելի 
ֆոնդի վերացման և 
վերակառուցման ուղղությամբ 
ծրագրային աշխատանքներ 
«Հին Երևան 
պատմաճարտարապետական 
միջավայր»,«Երևանի 33-րդ 
թաղամասի վերակառուցում», « 
Կոնդ թաղամասի 
վերակառուցման ծրագիր» 
 

1.Երևան քաղաքի գլխավոր 
հատակագծի համաձայն Գլխավոր 
պողոտայի` Փ.Բուզանդ, Եզ. 
Կողբացու, Արամի փողոցներով 
պարփակված տարածքում 
նախատեսվում է իրականացնել 
«Հին Երևան» 
պատմաճարտարապետական 
միջավայրը և հնարավորություն է 
ստեղծվում կորցված և քանդված 
պատմության և մշակույթի 
հուշարձանների տեղափոխման 
եղանակով տարածքում 
վերստեղծել քաղաքաշինական 
գեղագիտական միջավայր, 
2. Տարածքը կհանդիսանա որպես 
ճարտարապետական մեկ 
համալիր` պահպանելով 
ներդաշնակ կառուցապատում, 
ժամանակակից պահանջներին 
համապատասխան փողոցներ և 
մայթեր, ինչպես նաև տարածքում 
առկա բնակարանային ֆոնդին մի 
քանի անգամ գերազանցող նոր 
բնակարանային ֆոնդի կառուցում, 
կառուցվող նոր փողոցները 
կստեղծեն այլընտրանքային 
երթևեկության ճանապարհներ, 
ինչպեu նաև կառուցվող 
uտորգետնյա 
ավտոկայանատեղերը 
հնարավորություն կընձեռեն 
նվազեցնելու Երևան քաղաքի 
կենտրոնում փողոցների 

1.«Հին Երևան 
պատմաճարտարապետական 
միջավայր» իրացման աշխատանքները 
ընթացքի մեջ են մինչև 2020թ. 
Դեկտեմբերի 28-ը։ Տարածքում առկա է 
օտարման ենթակա 47 միավոր գույք: 
ՀՀ փոխվարչապետի 09.09.2020թ. հ. 
547-Ա որոշմամբ ստեղծվել է «Հին 
Երևան» կառուցապատման ծրագիրը 
համակարգող աշխատանքային խումբ:  
ՀՀ կառավարության 24 դեկտեմբերի 
2020 թվականի N 2149-Ն որոշմամբ 
օտարման գործընթացի 
վերջնաժամկետը երկարաձգվել է 1 
տարով՝ մինչև 28.12.2021թ-ը: 
2«Երևանի 33-րդ թաղամասի 
վերակառուցում» իրացման 
աշխատանքները ընթացքի մեջ են 
մինչև 2023թ., 
Ըստ կառուցապատողների կողմից 
ներկայացված բանավոր 
տեղեկատվության 31.12.2020թ. 
դրությամբ առկա է չօտարված մոտ 124 
գույք+38 գույք Տիգրան Մեծ փողոցի 
շենքերից:   
2.1. ՀՀ փոխվարչապետի  19.05.2020թ. 
N.249-Ա «Երևան քաղաքի 33-րդ 
թաղամասի/Ֆիրդուսի/ 
կառուցապատման ծրագրի 
իրականացման աշխատանքային 
խումբ ստեղծելու և դրա անհատական 
կազմը հաստատելու մասին» որոշում 
է ընդունվել։ 
2.2 Երևանի քաղաքապետին 

Երևանի 
քաղաքապետարանի 
«Երևանի կառուցապատման 
ներդրումային ծրագրերի 
իրականացման 
գրասենյակի» ՀՈԱԿ, 
Երևանի քաղաքապետի 
խորհրդականի կողմից 
/համակարգվող 
ստորաբաժանումներ/ 
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ծանրաբեռնվածությունը: Բացի այդ 
հիմնովին նորացվելու են 
ինժեներատեխնիկական 
ենթակառուցվածքները, որոնք այժմ 
գտնվում են անբավարար 
վիճակում: 
3. Կոնդում նախնական 
ուսումնասիրությունների 
համաձայն թաղամասում առկա է 
մոտ իրացման ենթակա 130,000 քմ 
մակերեսով երրորդ անձանց 
պատկանող հողամաս, որը 
ծանրաբեռնված է իրացման 
ենթակա մոտ 68.000 քմ մակերեսով 
շինություններով: Նշված տարածքի 
նկատմամբ գերակա հանրային շահ 
ճանաչելու արդյունքում հնարավոր 
կլինի մասնավոր միջոցների 
հաշվին տարածքն ազատել, ինչի 
արդյունքում նոր հնարավորություն 
կստեղծվի իրականացնել 
խորհրդանշական և պատմական 
նշանակություն ունեցող 
թաղամասի ստեղծում: Իրացման 
աշխատանքներ նախատեսվում է 
իրականացնել 5 տարվա 
ընթացքում, ֆինանսական 
միջոցների առկայության դեպքում 
նաև ավելի շուտ:  
 

հասցեագրված ֆիրդուս թաղամասի 
պաշտպանության նախաձեռնող 
խմբի/Նունե Խուդավերդյանի/ 
 30.07.2020թ. N21680 և 29.07.2020թ. 
N21531դիմումներով (Երևանի 
քաղաքապետի հանձնարարականներ 
30.07.2020թ. N.Խ-2416 բանալի 1831397, 
30.07.2020թ. N.20/76710 բանալի 
1831261) Երևան քաղաքի Ֆիրդուս 
թաղամաս՝ 33-րդ թաղամասի 
վերակենդանացման համար 
լավագույն լուծում գտնելու 
նպատակով՝ Երևանի ժառանգության 
կոմիտեի կողմից մեկնարկած 
«Այլընտրանքային 33. Երևանի 33-րդ 
(Ֆիրդուսի) թաղամաս քաղաքային 
միջավայրի վերակենդանացման 
հայեցակարգային այլընտրանքային 
առաջարկների» միջազգային մրցույթի 
վերաբերյալ տեղեկությունը ընդունվել 
է ի գիտություն 
3. «Կոնդ թաղամասի վերակառուցման 
ծրագիր» 
3.1 ՀՀ փոխվարչապետի 01.09.2020թ. 
հ.516-Ա «Երևան քաղաքի կոնդ 
թաղամասի 
պատմաքաղաքաշինական միջավայրի 
և զբոսաշրջային 
ենթակառուցվածքների զարգացման 
ուղղությամբ տարվող 
աշխատանքները համակարգող 
աշխատանքային խումբ ստեղծելու և 
դրա կազմը հաստատելու մասին 
մասին» որոշմամբ 2020թ. 
սեպտեմբերին փոխվարչապետի մոտ 
կայացել է քննարկում Կոնդ 
թաղամասի 
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պատմաքաղաքաշինական միջավայրի 
և զբոսաշրջային 
ենթակառուցվածքների զարգացման 
ուղղությամբ տարվող 
աշխատանքները համակարգող 
աշխատանքային խմբի հետ:  
2.Երևանի քաղաքապետին 
հասցեագրված 16.12.2020թ. 
N.01/11.3/9381-2020 գրությանը կից 
ներկայացվել է  ՀՀ քաղաքաշինության 
կոմիտեի կողմից կազմված «Երևանի 
Կոնդ թաղամասի 
պատմաճարտարապետական 
միջավայրի զարգացման, 
վերակենդանացման, զբոսաշրջային 
ենթակառուցվածքների զարգացման 
նպատակով հայեցակարգային էսքիզ-
նախագծի» 
Ճարտարապետաքաղաքաշինական 
մրցույթի նախագիծը կարծիք 
ստանալու նպատակով 

12. Ծովակալ Իսակովի պողոտան 
Արշակունյաց պողոտային 
միացնող ավտոմայրուղու 
կառուցում 

Ավտոմայրուղին հանդիսանում է 
Լենինգրադյան փողոց–Ծովակալ 
Իսակովի պողոտա կառուցված 
ավտոմայրուղու (Մոնթե 
Մելքոնյան) շարունակությունը, որն 
անցնելով նախատեսվող «Երևանի-
Բերդ» նախագծային թաղամասի 
եզրով  և Հրազդան գետի վրայով` 
միանում է Արշակունյաց 
պողոտային: 
Նախագծով  նախատեսված է 
լրացնել Իսակով պողոտայի 
հանգույցի թևերը, որով 
կապահովվի երթևեկության 
ուղղությունների բոլոր կապերը: 
Մայրուղու երկու հատվածների 

Նախագծային փաթեթ էր մշակվել 
նախորդ տարիներին 
«Երևաննախագիծ» ՓԲԸ-ի կողմից: 
Իրականացման նպատակով (N2491-Ա 
18.07.2019թ. Երևանի քաղաքապետի 
որոշում «Աշխատանքային խումբ 
ստեղծելու մասին») նախնական 
ուսումնասիրություններ են կատարվել 
«Երևանի կառուցապատման 
ներդրումային ծրագրերի 
իրականացման գրասենյակ» ՀՈԱԿ-ի 
կողմից: Նախատեսվող  թաղամասի 
միասնական կառուցապատման 
հատակագծի մշակման և բաժանված 
հատվածներով ներդրումային 
առաջարկ-նախագծերի կազմման 

Երևանի 
քաղաքապետարանի 
«Երևանի կառուցապատման 
ներդրումային ծրագրերի 
իրականացման 
գրասենյակի» ՀՈԱԿ, 
Երևանի քաղաքապետի 
խորհրդականի կողմից 
/համակարգվող 
ստորաբաժանումներ/, 
ճարտարապետության և 
քաղաքաշինության 
վարչություն 
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ամբողջականությունը 
հանդիսանում է մայրաքաղաքի 
կենտրոնի երթևեկության 
բեռնաթափման տարանցիկ 
լուծումներից մեկը: 
 

համար առաջարկվել է այդ 
ճանապարհին հարող տարածքի 
գոտևորման նախագծի և 
կառուցապատման էսքիզային 
նախագիծ մշակել; 
 2․ՀՀ փոխվարչապետի 18.05.2020թ. 
N04/03.17/24574-2020 գրության հիմքով 
Երևանի քաղաքապետարանի 
ստորաբաժանումներում քննարկվել է՝ 
Երևան համայնքի Կենտրոն 
վարչական շրջանի Նորագյուղ 
թաղամասում «Սիքս Թաուեր Սիթի 
Քորփ» ընկերության կողմից  
ներկայացված նախնական առաջարկը  
ներդրումային ծրագրի մասին։ Երևանի 
քաղաքապետի 05․06․2020թ․ հ․01/50-
47922հ գրությամբ և ներկայացվել են 
դիտողություններն ու առաջարկները։   
2.Երկրորդ եռամսյակից 
Ճանապարհահատվածի նախագծային 
աշխատանքների իրականացումը 
ներառվել է Երևանի 
քաղաքապետարանի և Էջիս 
Ինթերնեյշնլ ընկերության միջև 
կնքված պայմանագրում: Ներկայումս 
ընթանում են նախագծային 
աշխատանքները: 

13. Մալաթիա-Սեբաստիա, 
Լենինգրադյան փողոցի և «Նոյ» 
թաղամասի միջանկյալ 
հատվածի ճանապարհային 
ցանցի և ինժիներական 
ենթակառուցվածքների 
կառուցում 

Մալաթիա-Սեբաստիա, 
Լենինգրադյան փողոցի և «Նոյ» 
թաղամասի միջանկյալ տարածքի 
բնակելի և հասարակական 
կառուցապատման, 
ճանապարհային և ինժեներական 
ենթակառուցվածքների 
(ջրամատակարարում, կապ, 
տնտեսական-կենցաղային կոյուղի, 
հեղեղատար կոյուղի, ոռոգման 

1.Այս աշխատանքի համար կնքվել է 
պայամանագիր <<Երևաննախագիծ>> 
ՓԲԸ-ի  «Լույսեր» ՓԲԸ-ի միջև 
07.08.2019թ. NԵՆ- 03/20  18.02.2020թ. 
նախագծի ավարտը մարտ ամսվա 
վերջ, քննարկվում է մշակված 
նախագծի համաձայնեցման 
ընթացակարգը: 
2. Տվյալ  թաղամասի ճանապարհային 
ցանցի և ինժեներական 

Երևանի քաղաքապետի 
խորհրդականի կողմից 
/համակարգվող 
ստորաբաժանումներ/, 
ճարտարապետության և 
քաղաքաշինության 
վարչություն 
<<Երևաննախագիծ>> ՓԲԸ,  
<<Լույսեր >> ՓԲԸ, նախագծի 
համաձայնեցումները  
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ջրամատակարարում, 
գազամատակարարում,  
Էլեկտրամատակարարում, 
արտաքին լուսավորություն) 
նախագծանախահաշվային 
փաստթղթերի կազմման, 
փորձաքննության եզրակացության 
տրամադրան աշխատանքներ և 
շինարարության իրականացում: 

ենթակառուցվածքների  
իրականացման նպատակով  
նախատեսվում է վարել 
աշխատանքներ   տարածքում առկա  
խոշոր կառուցապատողների հետ 
՝նրանց բաժնեմասային 
մասնակցությամբ ներգրավելով  այդ 
ենթակառուցվածքների ստեղծմանն 
աջակցելու գործում, նպաստելով  
ամբողջական թաղամասի կայացման 
գործընթացին: 
3. «Լույսեր» ՓԲԸ-ի գրությանը՝ 
Լենինգրադյան փողոցի և «Նոյ» 
թաղամասի միջանկյալ հատվածի 
ճանապարհային և ինժեներական 
հաղորդակցուղիների իրականացման 
համար նախագծի համաձայնեցման և 
շին.թույլտվություն տրամադրելու 
համար ի պատասխան 22.07.2020թ. 
հ.50/2-46715 գրությամբ նշվել է, որ 
պահանջվում է  «Երևաննախագիծ»-
ՓԲԸ-ի կողմից մշակված նախագծի 
փորձաքննությունները: 

ընթացքի մեջ են 

14. Երևանի 
էներգաարդյունավետության 
ծրագիր 

48 մանկապարտեզներում 
նախատեսվում է իրականացնել 
հետևյալ աշխատանքները. 
•  առկա  էներգատար  
լուսատուները  փոխարինել  
խնայող  LED  տիպի  
լուսատուներով,  
•  տեղադրել օդափոխման 
համակարգ 
•  փոխել ջուր/կոյուղու համակարգը 
•  վերակառուցել ջեռուցման 
համակարգը կամ տեղադրել նոր 
համակարգ 
•  փոխել էլեկտրահաղորդման 

SW/EEK-01 
2020 թվականի հունիսի 2-ին 
հայտարարվել է 12 
մանկապարտեզների վերակառուցման 
շինարարական աշխատանքների 
ձեռքբերման մրցույթը: Մրցույթը 
կայացել է սակայն պայմանագիր է 
ստորագրվել միայն թիվ 36 և 49 
մանկապարտեզների վերանորոգման 
մասով: Եվս 10 մանկապարտեզների 
վերակառուցման նոր մրցույթը 
հայտարարվել է 2020 թվականի 
դեկտեմբերի 1-ին: 
 

ՀՁ  <<Արփա Սևան>> ԲԲԸ և 
<<Գևորգյան և Ներսիսյան>> 

ՍՊԸ 
N 36 մանկ.  30.11.2020թ.-

01.03.2022թ. 
N 49 մանկ.  30.11.2020թ.-

30.06.2022թ. 
 
Երևանի 
քաղաքապետարանի 
«Երևանի կառուցապատման 
ներդրումային ծրագրերի 
իրականացման 
գրասենյակի» ՀՈԱԿ 

Աղյուսակի 3-րդ 
սյունակում 
երկրորդ 
եռամսայակից 
սկսած 48 
մանկապատեզի 
փոխարեն 21 
մակապարտեզ է 
նշվել և այդ 
սյունակը 
խմբագրվել է 
հետևյալ կերպ 
«21 
մանկապարտեզն
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գծերը 
•  տեղադրել արևային պանելներ 
•  իրականացնել սեյսմիկ 
ամրացում: 

 երում 
նախատեսվում է 
իրականացնել 
հետևյալ 
աշխատանքները. 
առկա 
էներգատար 
լուսատուները 
փոխարինել 
խնայող LED 
տիպի 
լուսատուներով,   
տեղադրել 
օդափոխման 
համակարգ 
փոխել 
ջուր/կոյուղու 
համակարգը 
վերակառուցել 
ջեռուցման 
համակարգը կամ 
տեղադրել նոր 
համակարգ 
փոխել 
էլեկտրահաղորդ
ման գծերը 
տեղադրել 
արևային 
պանելներ և 
արևային 
ջրատաքացուցիչ
ներ 
իրականացնել 
ամբողջական 
վերակառուցում 
իրականացնել 
սեյսմիկ 



107 
 

ամրացում: 
15. Երևան քաղաքի Կասկադ 

համալիրի տարածքում 
թանգարանի և հարակից 
հատվածի կառուցապատման 
ներդրումային  ծրագիր 

Հիմնական գաղափարն այն է, 
որպեսզի մարդը կասկադով 
տեղաշարժվելիս հանգիստ ճեմելու 
հնարավորութուն ունենա, մինչդեռ 
ներկա պահին մարդը 
աստիճաններով միապաղաղ 
տեղաշարժվում է՝ առանց շեղվելու 
հիմնական առանցքից, որը 
բավականին հոգնեցուցիչ է: Փորձել 
է արվել ստեղծել նոր առանցքներ՝ 
առաջացնելով նոր դիտակետեր: 
Թեքահարթակների միջոցով 
առաջացել է ավելի հանգիստ 
տեղաշարժվելու, ճեմելու 
հնարավորություն: Շինությունն 
ունի երեք մակարդակ:Ստորին 
հարկերում տեղակայված է 
համերգասրահ 2000 
հանդիսատեսի համար, որն ունի 
երեք մուտք (դիտահարթակի 
վրայից, Սարալանջի փողոցի 
կողմից, Կասկադի աստիճանների 
և շարժասանդուղքների վրայից): 
Երկրորդ մակարդակում՝ 
ուղղանկյուն ծավալների մեջ 
շարունակվում է թանգարանը, իսկ 
վերին մասում՝զիգզագաձև 
ճեմուղին է, որը կասկադի 
աստիճանները կապում է 
գոյություն ունեցող դիտահարդակի 
հետ: Ձախ հատվածում կասկադի 
գոյություն ունեցող աստիճանները 
և ստորգետնյա 
շարժասանդուղքները 
շարունակվում են մինչև վերևի 
դիտահարթակ, տալով 

1. Երկրորդ եռամսյակում  Երևան 
քաղաքի առկա «Կասկադ» համալիրի 
համահեղինակ ճարտարապետի և այլ 
շահագրգիռ կողմերի հետ 
աշխատանքային կարգով Երևանի 
քաղաքապետարանում քննարկվել է 
համալիրի զարգացման առաջարկ: 
2. Երևանի քաղաքապետարանում 
/ներդրումային և  
վարչությանքննարկվել է ՀՀ 
վարչապետի աշխատակազմի 
ղեկավարի 10.12.2020թ. հ.02/12.4/5213-
2020 գրությամբ /բանալի 1914276/ կից 
ուղարկված՝ Երևան քաղաքի 
զարգացման ծրագրերի վերաբերյալ 
փաթեթների շրջանակում 
ներկայացված առաջարկ 
մասնավորապես՝ 

 Հաղթանակի այգի 
 Երևանի ճոպանուղու հայեցակարգ 
 Կասկադ համալիրի տարածքում 

թանգարանի և հարակից հատվածի 
կառուցապատման հայեցակարգ 

 Երևան քաղաքի զարգացման ծրագիր 
(քաղաքում զբոսաշրջային տեսարժան, 
բարձրորակ հանրային տարածքներով 
վայրերի  ստեղծում) 
 

Երևանի քաղաքապետի 
խորհրդականի կողմից 
/համակարգվող 
ստորաբաժանումներ/ 
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հնարավորություն ավելի արագ 
տեղաշարժվել: 

16. Երևան քաղաքում 
ներդրումային ծրագերի հետ  
կապված աշխատանքներ և 
մեծածավալ շինարարական 
աշխատանքների համար 
տրամադրված 
քաղաքաշինական 
փաստաթղթեր 

1. ՀՀ կառավարության կողմից 
ընդունված 26 նոյեմբերի 2020 
թվականի N 1859-Ա որոշում 
«ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻՆ 
ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ, «ՀԱՅԿ-
88» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ 
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ 
ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ 
ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐ 
ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒՆ 
ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ 
ՄԱՍԻՆ» 
 1. Երևան համայնքի Արաբկիր 
վարչական շրջանի տարածքում 
գտնվող` Կոմիտասի պողոտայի հ. 
49/9 և հ. 49/10 հասցեներում 
գտնվող, համապատասխանաբար` 
2016.0 քմ և 10028.29 քմ 
մակերեսներով հողամասերն 
ուղղակի ձևով կառուցապատման 
իրավունքով, ծրագրով 
նախատեսված` շենք-
շինությունների կառուցման և 
պուրակի կազմակերպման 
նպատակով ընկերությանը 
տրամադրելուն` համաձայն N 2 
հավելվածի: 
Ըստ նախատեսված ծրագրի` 
այստեղ կյանքի կկոչվի նոր 
նախագիծ, որը ենթադրում է 
պուրակի կազմակերպում, 
բազմաֆունկցիոնալ կենտրոնի 
կառուցում: Նախագծի շրջանակում 
10028.29 քմ մակերեսով 

1. Երևան համայնքի Արաբկիր 
վարչական շրջանի տարածքում 
գտնվող` Կոմիտասի պողոտայի հ. 
49/9 և հ. 49/10 հասցեներում  
Հասարակական շինություններ / 
Բազմաֆունկցիոնալ հասարակական 
համալիրի կառուցում 
1.ՃՀԱ-Նախագծման թույլտվություն- 
25-12-2020թ-01/18-07/3994-Ա 
3.Քանդման թույլտվ. 
01/18-45563-28,20-05-2020, 3 ամիս 2 օր 
20-08-2020 
2. 2021թ զարգացման ծրագրի 
նախաբանում, իրավիճակի 
նկարագրության մեջ էջ110-111-ում 
նշվել են 2019-2020թթ. մի քանի 
կարևորագույն, մեծածավալ 
շինարարական աշխատանքների 
համար տրամադրված 
քաղաքաշինական փաստաթղթերի 
մասին / ցանկը կցվում է/ 

Երևանի քաղաքապետի 
խորհրդականի կողմից 
/համակարգվող 
ստորաբաժանումներ/ 

Տվյալ կետը 
ծրագրում որպես 
առանձին 
միջոցառում 
նախատեսված 
չէր 
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հողամասում կկազմակերպվի 
պուրակ, որտեղ նախ խնամվելու, 
էտվելու և նոր տեսքի են բերվելու 
գոյություն ունեցող ծառերը, ինչպես 
նաև նախատեսվում է շուրջ 5 
հազար տարատեսակ բույսերի, 
բուսատեսակների, ծառերի, թփերի 
տնկում: Կառուցվելու են նաև 
շատրվան, մանկական զարգացման 
և ՏՏ կենտրոն, ամֆիթատրոն, որը 
տրամադրվելու է համերգային, 
թատերական երիտասարդ 
խմբերին, որոնք հանդես կգան 
այգու այցելուների համար: 
2. մեծածավալ շինարարական 
աշխատանքների համար 
տրամադրված քաղաքաշինական 
փաստաթղթեր 

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱ ԵՎ ՍՊՈՐՏ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 
1. Արտադպրոցական 

դաստիարակություն 
Երևան քաղաքի ու Հայաստանի 
Հանրապետության հավաքական 
թիմերի համար բարձրակարգ 
մարզիկների նախապատրաստում, 
հանրակրթական դպրոցների հետ 
սերտ կապի հաստատում և 
արտադասարանական 
աշխատանքներին ու 
ֆիզկուլտուրային-
առողջարարական 
միջոցառումներին օժանդակում: 

1.Երևան համայնքի ենթակայությամբ 
գործող մարզական 40 համայնքային ոչ 
առևտրային կազմակերպությունների 
մարզաձևերի կոմպլեկտավորման 
պլանների հաստատում: 
2.Մարզադպրոցների 
ուսումնամարզական աշխատանքների 
համակարգում, վերահսկում: 
3.Մարզադպրոցների մարզիչներին 
ԿԳՄՍ նախարարության 
կազմակերպած վերապատրաստման 
դասընթացներում ընդգրկում: 
4.Հանրակրթական դպրոցների 
աշակերտների մոտ առողջ 
ապրելակերպին վերաբերող 
դասախոսությունների 

Աշխատակազմի սպորտի և 
երիտասարդության հարցերի 
բաժին 
 
1.Հունվար-մարտ 
 
2.Փետրվար 
 
3.Փետրվար 
 
4.Փետրվար-մարտ 
 
5.Ապրիլ-հունիս 
 
6.Նոյեմբերի 20-30 

«COVID-19» 
համաճարագի 
հետևանքով 
առաջացած 
արտակարգ 
իրավիճակի 
պայմաններում 2-
րդ և 3-րդ 
եռամսյակներում 
որևէ միջոցառում 
չի կայացել 
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կազմակերպում: 
5.Հանրակրթական դպրոցների 
աշակերտների համար, առողջ 
ապրելակերպի սերմանման 
նպատակով Երևանի գեղասահքի և 
հոկեյի մարզադպրոցի սահադաշտում 
անվճար պարապմունքների 
կազմակերպում: 
6.Գյումրի քաղաքի մարզաբազայում 
ակրոբատիկ մարմնամարզության 
Երևան քաղաքի կանանց և 
տղամարդկանց հավաքական թիմերի 
համար ուսումնամարզական հավաքի 
կազմակերպում: 

2. Սպորտային միջոցառումների 
կազմակերպում 

Համաքաղաքային զանգվածային 
առողջարարական մարզական ու 
երիտասարդական 64 
միջոցառումների կազմակերպում, 
35 մարզաձևերից Երևան քաղաքի 
առաջնությունների անցկացում, 
Երևան քաղաքի հավաքական 
թիմերի ձևավորում ու 
հանրապետական և միջազգային 
մրցումներին ու մրցաշարերին 
հավաքականների մասնակցության 
ապահովում: 

1.Հայաստան Մարզական միության 
Ռ.Վարդանյանի անվան 
մարզադալիճում կայացել է 
հունահռոմեական և ազատ ոճի 
ըմբշամարտի Երեվան քաղաքի 2020թ. 
առաջնությունը: Միջոցառմանը 
մասնակցել են 104 մարզիկներ: 
Մրցանակակիրները պարգեվատրվել 
են պատվոգրերով ու 
համապատասխան կարգի 
մեդալներով, դիպլոմներով ու 
գավաթներով: 
 
2.Երևանի «Նեպտուն» 
մարզահամալիրում անցկացվել է 
սպորտային պարերի  Երևան քաղաքի 
2020թ. բաց առաջնությունը, որին  
մասնակցել են 7 պետությունների 200 
մարզիկ-մարզուհիներ: 
Մրցանակակիրները պարգեվատրվել 
են պատվոգրերով ու 
համապատասխան կարգի 
մեդալներով, դիպլոմներով և 

Աշխատակազմի սպորտի և 
երիտասարդության հարցերի 
բաժին «Երևանի սպորտ 
կոմիտե» ՀՈԱԿ  
 
1.փետրվարի 28-29 
2.փետրվարի 29 
 
3.փետրվարի 6-10 
 
4.փետրվարի 21-23 
 
5.փետրվարի 22-23 
 
6.փետրվարի 22- մարտի 1-ը 
 
7.Մարտի 2 
 
8.Հուլիսի 22-ին 
 
9.Սեպտեմբերի  
15-18-ը 
 

«COVID-19» 
համաճարագի 
հետևանքով 
առաջացած 
արտակարգ 
իրավիճակի 
պայմաններում 2-
րդ և 3-րդ 
եռամսյակներում  
միջոցառում չի 
կայացել 
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գավաթներով: 
 
3.Բասկետբոլի Երևան քաղաքի 
հավաքական թիմը մարզիչ՝ 
Ա.Վաթյանի ղեկավարությամբ 
մասնակցել է Վրաստանի Թբիլիսի 
քաղաքում կայացած բասկետբոլի 
միջազգային մրցաշարին և նվաճել 2-
րդ տեղը: 
 
4.Աթլետիկայի Երևան քաղաքի 
հավաքական թիմը մարզիչ՝ 
Ս.Մարտիրոսյանի ղեկավարությամբ 
մասնակցել է Վրաստանի Թբիլիսի 
քաղաքում կայացած աթլետիկայի 
միջազգային մրցաշարին և նվաճել 6 
ոսկե, 3 արծաթե և 3 բրոնզե մեդալներ: 
5.ԱՀ-ի Ստեփանակերտ քաղաքում 
ձյուդո մարզաձևի Երևան քաղաքի 
հավաքական թիմը մարզիչ՝ Գոռ 
Մկրտչյանի ղեկավարությամբ 
մասնակցել է ձյուդոյի ՀՀ 
առաջնությանը և գրավել 3-րդ տեղը:  
6.Ձյուդոյի Երևան քաղաքի 
հավաքական թիմը մարզիչ՝ 
Ա.Մարտիրոսյանի ղեկավարությամբ 
մասնակցել է Վրաստանի Բոլնիսի 
քաղաքում կայացած ձյուդոյի 
միջազգային մրցաշարին և նվաճել 4 
ոսկե, 3 արծաթե և 3 բրոնզե մեդալներ: 
7.Հայաստան Մարզական միության 
աթլետիկական մանեժում անցկացվել 
է  աթլետիկայի Երևան քաղաքի 2020թ. 
առաջնությունը, որին մասնակցել են 
150 մարզիկ-մարզուհիներ: 
Հաղթողներն ու մրցանակակիրները 
պարգևատրվել են պատվոգրերով ու 

10.Սեպտեմբերի  
18-21-ը 
 
11.Սեպտեմբերի  
19-20-ը 
 
12.Սեպտեմբերի  
19-21-ը 
 
13.Սեպտեմբերի  
19-20-ը 
 
14.Սեպտեմբերի 
20-21-ը 
 
15.Սեպտեմբերի  
19-21-ը 
 
16.Դեկտեմբերի 1-ին 
 
17.Դեկտեմբերի  
 
18.Դեկտեմբերի 2 
   
19.Դեկտեմբերի 
 2-4-ը 
 
20.Դեկտեմբերի 
1-4-ը 
 
21.Դեկտեմբերի 1-13-ը 
 
22.Դեկտեմբերի 3 
 
23.Դեկտեմբերի 
 4-7-ը 
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համապատասխան կարգի 
մեդալներով, դիպլոմներով: 
8.Երևանի «Գրանդ-սպորտ» 
մարզահամալիրում անցկացվել է 
ծովափնյա վոլեյբոլի Երևան քաղաքի 
առաջնություն, որին մասնակցել են 
պատանիների և աղջիկների 5-ական 
թիմեր: Հաղթողներն ու 
մրցանակակիրները պարգևատրվել են 
առաջին, երկրորդ և երրորդ կարգի 
դիպլոմներով, մեդալներով ու 
գավաթներով։ 
 
9.Երևան քաղաքի տարբեր 
մարզադահլիճներում անցկացվել է «ՀՀ 
29-րդ մարզական խաղեր» 
միջոցառման երևանյան փուլը՝ 17 
մարզաձևերից, որի հաղթողները 
նվաճել են իրավունք մասնակցելու 
եզրափակիչ փուլին: 
«Երևանի մարզատրամաբանական 
խաղերի մանկապատանեկան 
մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի 
մարզասրահում անցկացվեել են 
շաշկու և ռեդիույի Երևան քաղաքի 
առաջնություններ: Միջոցառման 
հաղթողներն ու մրցանակակիրները 
պարգևատրվել են առաջին, երկրորդ և 
երրորդ կարգի դիպլոմներով ու 
մեդալներով։ 
10.Լիոնի այգում գտնվող Վարդավառի 
լճում կայացել է ակադեմիական 
թիավարության Երևան քաղաքի 
առաջնություն: Միջոցառման 
հաղթողներն ու մրցանակակիրները 
պարգևատրվել են առաջին, երկրորդ և 
երրորդ կարգի դիպլոմներով ու 

24.Դեկտեմբերի 
 5-7-ը 
 
25.Դեկտեմբերի 
 5-13-ը 
 
26.Դեկտեմբերի  
6-9-ը 
 
27.Դեկտեմբերի 
 9-11-ը 
 
28.Դեկտեմբերի 
 11-15-ը 
 
29.Դեկտեմբերի 
 11-12-ը 
 
30.Դեկտեմբերի  
12-13-ը 
 
31.Դեկտեմբերի  
12-13-ը 
 
32.Դեկտեմբերի 
 12-13-ը 
 
33.Դեկտեմբերի  
14-15-ը 
 
34.Դեկտեմբերի  
14-17-ը 
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մեդալներով։ 
11.Կենտրոն վարչական շրջանի 
բազմագործառույթային փոքր 
դաշտում անցկացվել է 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց 
անվասայլակներով բասկետբոլի 
միջազգային մրցաշար 
12.«Երևանի Շենգավիթի համալիր 
մարզաձևերի մանկապատանեկան 
մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ում անցկացվել 
է նետաձգության Երևան քաղաքի 
առաջնություն 
13.Լիոնի այգում գտնվող Վարդավառի 
լճում կայացաել է բայդարկաներով ու 
կանոէներով թիավարության Երևան 
քաղաքի առաջնություն 
14.Երևանի «Հրազդան» 
մարզադահլիճում անցկացվել է 
բադմինթոնի Երևան քաղաքի 
առաջնություն: Միջոցառման 
հաղթողներն ու մրցանակակիրները 
պարգևատրվեցին առաջին, երկրորդ և 
երրորդ կարգի դիպլոմներով ու 
մեդալներով։ 
15.Դինամո մարզահամալիրի 
մարզադահլիճում անցկացվել է 
ձյուդոյի Երևան քաղաքի 
առաջնություն: Միջոցառման 
հաղթողներն ու մրցանակակիրները 
պարգևատրվել են առաջին, երկրորդ և 
երրորդ կարգի դիպլոմներով ու 
մեդալներով։ 
16.Գոլֆի ֆեդերացիայի 
մարզադաշտում կայացել է գոլֆի 
Երևան քաղաքի առաջնություն 
17.Երևանի «Ծիծեռնակաբերդ» 
հուշահամալիրի մերձակայքում 
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անցկացվել է կրոսավազքի Երևան 
քաղաքի առաջնություն: Միջոցառման 
հաղթողներն ու մրցանակակիրները 
պարգևատրվեցին առաջին, երկրորդ և 
երրորդ կարգի դիպլոմներով ու 
մեդալներով։ 
18.«Երևանի հանդբոլի 
մասնագիտացված և խաղային այլ 
մարզաձևերի  մանկապատանեկան 
մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի 
մարզադահլիճում անցկացվել է 
հանդբոլի Երևան քաղաքի 
առաջնություն 
19.«Երևանի Ավանի 
մանկապատանեկան համալիր 
մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի 
մարզադահլիճում անցկացվեց 
վոլեյբոլի Երևան քաղաքի 
առաջնություն 
20.«Երևանի Կենտրոնի շախմատի 
մանկապատանեկան մարզադպրոց» 
ՀՈԱԿ-ում անցկացվել է շախմատի 
Երևան քաղաքի առաջնություն 
21.«Փյունիկ» Հայաստանի 
հաշմանդամների միություն ԲՀԿ–ի 
ճեմասրահում կազմակերպվել է 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց 
ստեղծագործությունների 
ցուցահանդես՝ համերգային ծրագրի 
ուղեկցությամբ ու պարալիմպիկ 
մարզիկների մասնակցությամբ 
22.«Երևանի հանդբոլի 
մասնագիտացված և խաղային այլ 
մարզաձևերի  մանկապատանեկան 
մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի 
մարզադահլիճում անցկացվել է ՀՀ 
վաստակավոր մարզիչ Տիգրան 
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Թերզիյանի հիշատակին նվիրված 
հանդբոլի կանաց մրցաշար: 
23.«Երևանի Արաբկիրի համալիր 
մարզաձևերի մանկապատանեկան  
մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի 
մարզադահլիճում անցկացվել է 
բասկետբոլի Երևան քաղաքի 
առաջնություն 
24.Երևանի օլիմպիական հերթափոխի 
մարզական քոլեջի բռնցքամարտի 
դահլիճում անցկացվել է 
բռնցքամարտի Երևան քաղաքի 
դեռահասների առաջնություն: 
Միջոցառման հաղթողներն ու 
մրցանակակիրները պարգևատրվել են 
առաջին, երկրորդ և երրորդ կարգի 
դիպլոմներով ու մեդալներով։ 
«Երևանի Ալբերտ Գրիգորյանի անվան 
սուսերամարտի մանկապատանեկան  
մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի 
մարզադահլիճում անցկացվել է 
սուսերամարտի Երևան քաղաքի 
առաջնություն 
25.«Երևանի գեղասահքի և հոկեյի 
մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի 
սահադաշտում կայացել է գեղասահքի 
Երևան քաղաքի առաջնություն 
26.«Երևանի մարզատրամաբանական 
խաղերի մանկապատանեկան 
մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի 
մարզասրահում անցկացվել է 
տարեցների հանրապետական 
մրցույթի երևանյան փուլ 
27.«Երևանի Տորք Անգեղ 
մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-
ի մարզադահլիճում անցկացվել է 
ծանրամարտի Երևան քաղաքի 
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առաջնություն 
28.Կոմիտասի անվան այգու 
հրաձգարանում կայացել է 
հրաձգության Երևան քաղաքի 
առաջնություն 
 29.«Երևանի Արաբկիրի համալիր 
մարզաձևերի մանկապատանեկան  
մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի 
մարզադահլիճում անցկացվել է 
գեղարվեստական 
մարմնամարզության Երևան քաղաքի 
առաջնություն 
30.«Հայաստան» ՄՀԿ Ռ. Վարդանյանի 
անվան մանեժում կայացել է 
աթլետիկայի Երևան քաղաքի 
առաջնություն 
31.Հրանտ Շահինյանի անվան 
մարմնամարզության դպրոցի 
մարզադահլիճում անցկացվել է 
ակրոբատիկ մարմնամարզության 
Երևան քաղաքի առաջնություն 
32.Դինամո մարզահամալիրի 
մարզադահլիճում անցկացվել է 
«Ռուդոլֆ և Եղիշե 
Կարապետյաններին նվիրված» ազատ 
ոճի ըմբշամարտի միջազգային 
մրցաշար: 
33.Կարմիր խաչ առողջության 
կենտրոնի մարզադահլիճում 
անցկացվել է հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց մարզական 
սպարտակիադա 
34.«Ալբերտ Ազարյանի անվան 
մարմնամարզության օլիմպիական 
հերթափոխի մանկապատանեկան 
մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի 
մարզադահլիճում անցկացվել է 
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սպորտային մարմնամարզության 
Երևան քաղաքի առաջնություն 

3. Արտադպրոցական 
կազմակերպություն ների 
համար գույքի ձեռքբերում 

Մարզական 
կազմակերպությունները 
ժամանակակից պահանջներին 
համապատասխան գույքով և 
մարզագույքով ապահովում: 

Գույքի ձեռքբերման ծրագիրը 
նախատեսված էր իրականացնել 
2020թ. 3-4-րդ եռամսյակներում: 

 Նախատեսված 
գումարն 
ամբողջությամբ 
վերադարձվել է 
համայնքային 
բյուջե 
պայմանավորվա
ծ երկրում տիրող 
իրավիճակով 

ԽԵԼԱՑԻ ԵՐԵՎԱՆ 
1 1. ԽԵԼԱՑԻ ՔԱՂԱՔ  «ԽԵԼԱՑԻ ՔԱՂԱՔ» ծրագրով 

նախատեսվում է քաղաքային 
տնտեսության բոլոր ոլորտներում 
ներդնել գործառույթների 
ավտոմատացման, 
տեղեկատվական, վերահսկման, 
կառավարման համակարգեր, 
տրամադրել էլեկտրոնային 
ծառայություներ, ներդնել քաղաքի 
անվտանգությանն ու 
դիմակայունության բարելավմանն 
ուղղված համակարգեր, 
նորարարական տեխնոլոգիաների 
կիրառումով բարելավել քաղաքի 
էկոլոգիան, զարգացնել 
ենթակառուցվածքները, ստեղծել 
քաղաքի միասնական 
կառավարման, և 
ծառայությունների վերահսկման 
կենտրոն, ապահովել առկա 
համակարգերից և բանացանցից 
անհրաժեշտ տվյալների 
մեկտեղումը և դրանց 

Իրականացվել են հետևյալ 
աշխատանքները՝ 
Կառավարման,  

 տեղեկատվական, վերահսկողական 
համակարգերի սպասարկում և 
ընդլայնում 

 էլեկտրոնային ծառայությունների 
տրամադրում 

 Կապուղիների և սերվերային 
հանգույցների հզորացում 
Երևան քաղաքի արտաքին գովազդի 
վերահսկման և կառավարման 
համակարգի նոր տարբերակի 
մշակում, իրավաբանական և 
ֆիզիկական անձանց պետական 
ռեգիստրների հետ փոխկապակցում, 
գանձապետական մուտքերի 
փոխկապակցում, թույլտվության 
տրամադրման գործընթացի 
արդիականացում: Էլեկտրոնային 
ծառայության բարելավում: 
Անցարգելների արդիականացում, 
արհեստական բանականության 

«Երևան քաղաքի 
կառավարման 
տեխնոլոգիաների կենտրոն» 
ՓԲԸ  
Տարվա ընթացքում: 
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տարածաժամանակային 
վերլուծությունը՝ որոշումների 
ընդունման գործընթացների 
աջակցության նպատակով: Այս 
փուլով նախևառաջ նախատեսվում 
է ստեղծել կառավարման 
կենտրոնը, ինտեգրել առկա 
համակարգերի և առկա 
բանացանցի հետ: Այս փուլով 
նախևառաջ պլանավորված է 
ստեղծել կառավարման կենտրոնը, 
որը նախատեսվում է 
իրականացնել Երևանքի 
քաղաքապետարանի երկրորդ 
մասնաշենքի 6-րդ հարկում: 
Տարածքի մակերեսը շուրջ 500 քմ է: 
կենտրոնում նախատեսվում է 
ունենալ ծառայությունների 
մոնիտորինգի և արագ 
արձագանքման, 
վերլուծությունների, 
խորհրդակցությունների, 
որոշումների կայասցման և այլ 
սրահներ: Կենտրոնը պետք է 
համալրված լինի անհրաժեշտ 
կահույքով, տեխնիկական 
միջոցներով, կապուղիներով և այլ 
անհրաժեշտ պարագանորով: 

միջոցով ավտոմեքենաների 
պետհամարանիշերի ընթերցում և 
նույնականացում տեսախցիկների 
միջոցով, վճարային տերմինալների 
տեղադրում՝ կանխիկ և անկանխիկ 
գործարքների կատարման 
համակարգերով (payWave PayPass, 
NFC): 
Երևանի քաղաքապետարանի 
պաշտոնական կայքի միջոցով 
քաղաքացիներին և 
տնտեսվարողներին նոր 
էլեկտրոնային ծառայությունների 
մատուցում: 
Շրջիկ առևտուր իրականացնելու 
թույլտվություն ունեցող 
տնտեսվարողներն առևտրի կետերը 
ամրագրելու հնարավորության 
տրամադրում: 
Երևանի քաղաքապետարանի և 
վարչական շրջանների 
փոխգործելիության նոր մոդուլի 
ներդրում՝ գնումների մրցույթային 
փուլն առավել արդյունավետ 
կազմակերպելու նպատակով: 

2 Այլ ծրագրեր 
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2.1 COVID-19 համավարակի 
կանխարգելմանն ուղղված 
միջոցառումների 
իրականացում 

ԵՔԿՏԿ-նը, ՄԱԶԾ-ի և UNICEF-ի 
աջակցությամբ, «Մանկապարտեզ» 
էլեկտրոնային կառավարման 
համակարգում ներդրել է 
գործառույթների ավտոմատացման 
և աղետների ռիսկերի 
կառավարման մոդուլ: 
 
Հակահամաճարակային 
գործառույթների իրականացում 

Մոդուլը հնարավորություն է տալիս 
ավտոմատացնել երեխաների 
մանկապարտեզ հաճախումների 
գրանցումը՝ ինչի արդյունքում 
հնարավորություն է ստեղծվել, 
ինտերակտիվ քարտեզի վրա (Hot map) 
վերլուծելով հաճախումների գրաֆիկը, 
կառավարել սուր վարակիչ 
հիվանդությունների տարածման 
ռիսկերը և նվազեցնել դրանք։  
Երևանի քաղաքապետարանի 
ավագանու դահլիճում և «Մեկ 
պատուհան» սրահներում 
ուլտրամանուշակագույն ճառագայթիչ 
ռեցիրկուլբարձր յատորով օդի 
մանրէազերծման սարքավորումների 
տեղադրում 

«Երևան քաղաքի 
կառավարման 
տեխնոլոգիաների կենտրոն» 
ՓԲԸ 
2-րդ, 3-րդ, 4-րդ 
եռամսյակներ: 
 

 

2.2 Ռազմական դրության 
ընթացքում համայնքում 
իրավիճակային կառավարման 
տեղեկատվության  թվային 
հարթակ 

Համայնք-Վարչական շրջաններ-ՊՆ 
փոխգործակցության հարթակի 
ստեղծում  

Ռազմական դրության ընթացքում 
համայնքում իրավիճակային 
կառավարման տեղեկատվության  
թվային հարթակը հնարավորություն է 
ստեղծվել իրականացնել տվյալների 
օպերատիվ փոխանակում Երևանի 
քաղաքապետարանի, 12 վարչական 
շրջանների և ՊՆ-ի միջև: 

«Երևան քաղաքի 
կառավարման 
տեխնոլոգիաների կենտրոն» 
ՓԲԸ,  4-րդ եռամսյակ: 

 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ  ՇՐՋԱՆՆԵՐ 

ԱՋԱՓՆՅԱԿ 
1 Ճանապարհների և մայթերի  

ասֆալտբետոնե ծածկի 
վերանորոգման և 
պահպանման ծրագիր 

Վերանորոգման ենթակա ա/բ 
ծածկի վերանորոգում  13000քմ: 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/36-4 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
Նախատեսվել է իրականացնել 
29274քմ մակերեսով բակային 
ճանապարհների, տարածքների և 

«ԷՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ 
15.05.2020թ. 
01.10.2020թ.  

Նախատեսված 
ծավալների 
փոփոխությունը 
կապված է 
բյուջեի  գումարի 
ավելացման հետ։   
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մայթերի ա/բ ծածկի վերանորոգման 
աշխատանքներ:  Իրականացվել է 
29194․8քմ ա/բ ծածկի  
ասֆալտապատման աշխատանքներ 
հետևյալ հասցեներում՝ Բաշինջաղյան 
2 նրբ․ 6, 12, 188, 174, 184, 173, 175, 189, 
Մարգարյան 20/1, Շիրազի 48, 50, 52, 
Մազմանյան 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
22, 10/1, 10/2, Շինարարների 15, 15/1, 
շենքերի բակերի, Բաշինջաղյան 
փողոցին զուգահեռ փողոց, Շիրազի 
փողոցին զուգահեռ փողոց, 
Բաշինջաղյան 2 նրբ․ Կենտրոն 
հեռուստաընկերության հետնամաս, 
Ալիխանյան եղբայրների փողոց, 
Մարգարյան փողոց /Հալաբյանից 
մինչև հրապարակ/, 126 դպրոցի 
հարակից տարածք, Մարգարյան 
2նրբ․, Մարգարյան 2նրբ․ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 7/1, 1/1, 14, 16, 11, 13, 15, շենքերի 
բակեր, Մարգարյան 20/2, 
Բաշինջաղյան 182, 180, 178, 176, 196, 
198 շենքերի բակեր, Շինարարների 
փողոցին հարող տարածք, թիվ 35 
մանկապարտեզին հարող տարածք:  
Բաշինջաղյան 1նրբ․ 24 շենքից մինչև 
16շենք,  Բաշինջաղյան 1նրբ․ 16 
շենքից 8 շենք, Ռուստամյան փող․, 
Բաշինջաղյան 1նրբ 3, 5, 7 շենքերի 
բակեր, Շիրազի 8, 12, 14, 20, 22, 26, 28, 
32 շենքերի բակեր, Մարգարյան 
2նրբանցքից մինչև Ֆուչիկի փողոց, 
Մարգարյան 2նրբ․ 8 ծենքից մինչև 
Մարգարյան փողոց, Մարգարյան 
1նրբ․ 10շենքից մինչև Մարգարյան 
փողոց, Ֆուչիկի 1նրբանցքից դեպի 
Ֆուչիկի 2-րդ նրբանցք, Ֆուչիկի 

 
Համադրման 
արդյունքում 
79․2քմ 
ասֆալտապատմ
ան 
աշխատանքների 
փոխարեն 
իրականացվել է 
դիտահորերի և 
ծածկերի նիշերի 
ուղղման 
աշխատանքներ։  
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փողոցից դեպի Ֆուչիկի 2-րդ նրբանցք, 
Մարգարյան փողոցից դեպի Ֆուչիկի 
2րդ նրբանցք, Մարգարյան 4շ․, 
Ֆուչիկի 15, 17, 25/2 շենքերի բակեր, 
Ֆուչիկի 25 շենքից մինչև Մարգարյան 
փողոց, Ֆուչիկի 21 շենքից մինչև 
Մարգարյան փողոց, Աբելյան փողոցից 
դեպի Ֆուչիկի 1 նրբանցք, 
Կարապետյան փողոց, Նազարբեկյան 
թաղամաս, Նազարբեկյան 1Ա, 1Բ, 2, 5, 
6Բ, 16, 17, 43, 44, 48 շենքերի բակեր, 
Զոհրապի փողոց, Չուշաջյան փողոց, 
Միրաքյան փողոց, Ռ․Մելիքյան 
փողոց, Ա․Սարգսյան և Մելիքյան 
խաչմերուկ, Սիլիկյան 4 և 
10փողոցների խաչմերուկ, Գ-1 
թաղամաս, Առաքելյան փող, Ֆուչիկի 
2շ․ բակ, Ֆուչիկի 1նրբ․ 1շ․ բակ, 
Բաշինջաղյան 191շ․ բակ և 
Բաշինջաղյան 1նրբ․ 24շ․ բակ։ 
Իրականացվել է նաև թվով 60 
դիտահորերի ծածկերի նիշերի 
ուղղման աշխատանքներ։     
Աշխատանքներն ավարտվել են: 

2 Ոռոգման ցանցի անցկացման 
ծրագիր 

 3.0 կմ նոր ոռոգման ցանցի 
կառուցում: 

Մրցույթը չի կայացել մասնակիցներ 
չլինելու պատճառով։ 

  

3 Բազմաբնակարան շենքերի 
հարթ տանիքների 
վերանորոգման ծրագիր 

Վերանորոգել 3300 քմ  հարթ 
տանիք: 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/45-1 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր:                      
Իրականացվել է բ/բ շենքերի 3308,2 քմ 
մակերեսով հարթ տանիքների 
նորոգման աշխատանքներ հետևյալ 
հասցեներում՝ Աբելյան 17, 
Մարգարյան 2նրբ․ 10, Հալաբյան 22Բ, 
26, Բաշինջաղյան 192, 191, 

«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ       
05.06.2020թ.            
31.08.2020թ. 
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Նազարբեկյան 15, 16, 17, 22, 1Բ, 
Լենինգրադյան 52,  Շիրազի 14, 
Արզումանյան 24 շենքերում։  
Աշխատանքներն ավարտվել են։  

4 Բազմաբնակարան շենքերի 
լանջավոր տանիքների 
վերանորոգման ծրագիր 

Վերանորոգել  13800 քմ լանջավոր 
տանիք: 

1.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/82-1 
2. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/82-2 
3. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/82-3 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր:                     
1.Նախատեսվել է  մատակարարել 
9003 քմ․ մակերեսով  պրոֆիլավոր 
ցինկապատ թիթեղ և 4500 քմ․ 
մակերեսով ցինկապատ հարթ թիթեղ: 
Ամբողջությամբ ներկրվել է 3-րդ 
եռամսյակում։  
 
2. Նախատեսվել է  մատակարարել 650 
դծմ գագաթնաթիթեղ։ Ամբողջությամբ 
ներկրվել է 3-րդ եռամսյակում։ 
 
3. Նախատեսվել է  մատակարարել 112 
լրակազմ ջրահեռացման խողովակներ, 
ձագարի հետ միասին։ Ամբողջությամբ 
ներկրվել է 3-րդ եռամսյակում։ 
 
Տրամադրված տանիքածածկով 
համատիրությունների կողմից 
աշխատանքներ են  կատարվել 
հետևյալ հասցեներում՝  Մարգարյան 
25, Լենինգրադյան 32, Արզումանյան 
20, Շինարարների 14, Հալաբյան 41, 
Մարգարյան 33, Լուկաշինի 2, 
Մազմանյան 10, Հալաբյան 5, 
Հալաբյան 15, Արզումանյան 4, Աբելյան 
5 և Աբելյան 11 հասցեներում՝ 
ընդհանուր 9400քմ մակերեսով։  

 
 
 
 
 
1.«ՍԵՄՈՒՐ ԸՆԴ ԿՈ» ՍՊԸ  
08.06.2020թ.            
31.06.2020թ․ 
 
 
 
 
 
 
2.«ԳՈԼԴՇԻՆ» ՍՊԸ  
08.06.2020թ.            
31.06.2020թ․ 
 
3.«ՆԱՐՍԱՆ» ՍՊԸ  
08.06.2020թ.            
31.06.2020թ․ 

Երևանի 2020թ. 
բյուջեի 
փոփոխության 
արդյունքում 
նախատեսված 
գումարը 
բավարարել է 
միայն 
կատարված 
ծավալով։ 
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Աշխատանքներն ավարտվել են։  
5 Բազմաբնակարան շենքերի  

մուտքերի վերանորոգման 
ծրագիր 

Վերանորոգվելու է 70 մուտք: ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/53-1 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր:  
Իրականացվել է թվով 108 մուտքերի 
նորոգման աշխատանքներ հետևյալ 
հասցեներում՝ Մարգարյան նրբ․ 1շ․ 
1,2,3,  Մարգարյան 1 նրբ․ 1շ․ 1և 2, 
Մարգարյան 1նրբ․ 6շ․ 1և 2, 
Առաքելյան 66շ, 68շ, 70շ, Արզումանյան 
16/3շ, Շիրազի 22շ․ 1,2 և 3, Շիրազի 
14շ․ 2 և 3մուտքեր, Մարգարյան 1նրբ․ 
1շ․ 3-րդ, 4-րդ մուտքեր, Մարգարյան 
1նրբ․ 6շ․ 3-րդ և 4-րդ մուտքեր, 
Ֆուչիկի 1նրբ․ 6շ․ 1,2,3-րդ մուտքեր, 
Մարգարյան նրբ․ 3շ․ 1, 2  և 3-րդ 
մուտքեր, Ֆուչիկի 14շ․ 1-ին մուտք, 
Ֆուչիկի 6շ․ 3-րդ մուտք, Հալաբյան 
45շ․ 3-րդ մուտք, ՀՀալաբյան 63շ․ 2-րդ 
մուտք, Լենինգրադյան 48/3շ․ 2-րդ 
մուտք, Լենինգրադյան 48/5շ․ 4-րդ 
մուտք, Լենինգրադյան 50/1շ․ 1, 2 և 3-
րդ մուտքեր, Լենինգրադյան 38շ․ 5-րդ 
մուտք, Շինարարների 7շ․ 6-րդ մուտք, 
Սիսակյան 10շ, 4-րդ մուտք, Լուկաշինի 
2շ․ 3-րդ մուտք, Լուկաշինի 3շ․ 2-րդ 
մուտք, Էստոնական 9շ․ 2-րդ մուտք, 
Էստոնական 7շ․ 5-րդ մուտք, 
Մազմանյան 6շ․ 4-րդ և 5-րդ մուտքեր, 
Շինարարների 25շ․ 1-ին մուտք, 
Մազմանյան 22շ․ 1,2,3,4 և 5-րդ 
մուտքեր, Մարգարյան 41շ․ 6-րդ 
մուտք, Մարգարյան 33շ․ 1,2 և 3-րդ 
մուտքեր, Ֆուչիկի 2շ․ 1-ին մուտք, 
Հալաբյան 25շ․ 1-ին մուտք, 
Լենինգրադյան 12շ․ 1-ին մուտք, 

«Ագարակ» ԲԲԸ 10.06.2020թ.            
31.10.2020 թ. 
 
 

Նախատեսված 
ծավալների 
փոփոխությունը 
կապված է 
բյուջեի  գումարի 
ավելացման հետ։   
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Բաշինջաղյան 1նրբ․ 12շ․ 4-րդ մուտք, 
Շիրազի 48շ․ 1,2 և 3-րդ մուտքեր, 
Շիրազի 26շ․ 1, 2 և 3-րդ մուտքեր, 
Շիրազի 30շ․ 1, 2 և 3-րդ մուտքեր, 
Շիրազի 32շ․ 1, 2 և 3-րդ մուտքեր, Գ-3 
թաղ․ 1Բշ․ 1 և 2 մուտքեր, Գ-3 թաղ․ 
19շ․ 1 և 2 մուտքեր, Գ-3 թաղ․ 17շ․ 1, 2 
և 3-րդ մուտքեր, Գ-3 թաղ․ 16շ․1, 2 և 3-
րդ մուտքեր, Գ-3 թաղ․ 5շ․ 1, 2 և 3-րդ 
մուտքեր, Գ-3 թաղ․ 26շ․ 1, 2 և 3-րդ 
մուտքեր։  
Աշխատանքներն ավարտվել  են։  

6 Եզրաքարերի վերանորոգման 
ծրագիր 

Վերանորոգել 5000 գծմ եզրաքար: ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/70 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր։  
Նախատեսվել է իրակացնել 3235 գծմ  
եզրաքարերի վերանորոգման 
աշխատանքներ։ Աշխատանքներն  
իրականացվել են հետևյալ 
հասցեներում՝ Սիլիկյան հին խճուղի, 
Մարգարյան 2 նրբանցք, 
Նազարբեկյան թաղամաս (ծառուղի) և 
Մարգարյան նրբանցք՝ ընդհանուր 
3237,3 գծմ։  
Աշխատանքներն ավարտվել են 3-րդ 
եռամսյակում։  

«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ       
07.05.2020թ.            
31.08.2020թ. 

Նախատեսված 
ծավալների 
փոփոխությունը 
կապված է 
բյուջեի  գումարի 
փոփոխման հետ։  
 

7 Կանաչապատման 
աշխատանքների 
իրականացման ծրագիր 

Խնամքի և պահպանման 
աշխատանքներ իրականացնել` 
59.0 հա: 

Աշխատանքներն իրականացվել  են  
«Կանաչապատում և շրջակա 
միջավայրի պահպանություն» ՀՈԱԿ-ի 
կողմից։     Աշխատանքներն 
ավարտվել են: 

  

8 Բակային տարածքների 
հիմնանորոգման ծրագիր 

Շահագործման հանձնել շուրջ 6 
բակային տարածք: 
 

1.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/86-4 
2. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/86-2 
3. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/86-3 
4. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/86-1 
5. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/114-2 

 
 
 
 
 

Տնտեսված 
գումարների 
միջոցով 
իրականացվել է 
ևս մեկ բակային 
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6. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/114-1 
7. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/137 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր։ 
1.Իրականացվել է Բաշինջաղյան 191շ․ 
բակային տարածքի հիմնանորոգման 
աշխատանքներ։  
Աշխատանքներն ավարտվել են։ 
2.Իրականացվել է Հալաբյան 30շ․ 
բակային տարածքի հիմնանորոգման 
աշխատանքներ։  
Աշխատանքներն ավարտվել են։ 
3. Իրականացվել է Արզումանյան 7շ․ 
բակային տարածքի հիմնանորոգման 
աշխատանքներ։  
Աշխատանքներն ավարտվել են։ 
4.Իրականացվել է Լենինգրադյան փող, 
Սիսակյան 2շ․ դիմացի այգու 
կառուցման աշխատանքներ։  
Աշխատանքներն ավարտվել են։ 
5.Իրականացվել է Բաշինջաղյան 
1նրբ․ 22, 24շենքերի  բակային 
տարածքի հիմնանորոգման 
աշխատանքներ։  
Աշխատանքներն ավարտվել են։ 
6.Իրականացվել է Բաշինջաղյան 
2նրբ․ 12, շենքի  բակային տարածքի 
հիմնանորոգման աշխատանքներ։  
Աշխատանքներն ավարտվել են։ ։  
7.Իրականացվել է Լենինգրադյան 6, 8 
շենքերի  բակային տարածքի 
հիմնանորոգման աշխատանքներ։  
Աշխատանքներն ավարտվել են։ ։  

 
 
 
 
 
1.«Ռադիկ Շին» ՍՊԸ       
24.08.2020թ.            
30.11.2020թ 
2.«Գրանտ Շին» ՍՊԸ       
24.08.2020թ.            
30.11.2020թ 
3.«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ  
 20.08.2020թ.            
30.11.2020թ 
4.«Շինհայ-ՊՈ» ՍՊԸ      
14.08.2020թ.  30.11.2020թ 
 
5.«ՍՄԱԼԱ» ՍՊԸ      
04.09.2020թ.            
30.11.2020թ. 
 
6.«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ  
 04.09.2020թ.            
30.11.2020թ 
7.«Լիլիանարմ» ՍՊԸ      
15.10.2020թ.            
30.11.2020թ. 
 

տարածքի 
հիմնանորոգման 
աշխատանքներ։  

9 Մշակութային և կրթական 
միջոցառումների 
կազմակերպում 

Ծրագրի շրջանակներում  
կիրականացվեն միջոցառումներ 
տոն և հիշատակի օրերին՝ ՀՀ 

1.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-20/20 
2.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-20/43  
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 

 
 
 

Արտակարգ 
դրության 
պատճառով չեն 
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բանակի կազմավորման օր, 
Կանանց միջազգային օր, 
Մայրության և գեղեցկության օր, 
Հայոց  ցեղասպանության զոհերի 
հիշատակի և ֆիդայիների 
ոգեկոչման օր, ՀՀ  քաղաքացու օր, 
Հաղթանակի և Շուշիի 
ազատագրման   օր, Երեխաների 
իրավունքների պաշտպանության 
միջազգային  օր, Աջափնյակի օր, 
Վարդավառ, Գիտելիքի օր, ՀՀ 
Անկախության օր, Ուսուցչի և 
գրադարանավարի օր, 
Մշակութային 
կազմակերպությունների 
տարեվերջյան ամփոփ 
միջոցառում, Ամանորյա  
միջոցառում, Ընտանիքի 
միջազգային օր, Հաղթանակի օր, 
Կանանց միամսյակ, 
Հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց միջազգային օր,    
Երեխաների պաշտպանության 
միջազգային օրվան նվիրված 
միջոցառում և այլն: 

օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր:    
1.ՀՀ բանակի կազմավորման օր  
Կազմակերպվել է այցելություն 
զոհված և հաշմանդամ զինվորներին և 
վարչական շրջանի տարածքում 
գտնվող զորամաս: 
2.Կանանց միջազգային օր 
Մարտի 8-ին թարմ վարդերի բաշխում 
կանանց և աղջիկներին վարչական 
շրջանի մարդաշատ վայրերում։ 
Ծաղկեփնջերի բաշխում կրթական, 
մշակութային և գործընկեր 
կազմակերպությունների կին 
տնօրեններին։  

 
 
 
1.«Դիվայս» ՍՊԸ  
23․01․2020թ. 
 
 
 
2.Ա/Ձ Արմեն Ցլիկյան 
24․02․2020թ․ 

իրականացել ՝ 
Մայրության և 
գեղեցկության 
օրվան, ՀՀ 
Քաղաքացու 
օրվան, 
Միջմանկապարտ
եզային 
սպորտլանդիա, 
Շուշիի 
ազատագրման 
օրվան, 
Հայրենական Մեծ 
պատերազմի 
հաղթանակի 
օրվան, 
Երեխաների 
իրավունքների 
նիջազգային 
օրվան, 
Աջափնյակի 
օրվան, Բակային 
ճամբարների, 
Քաղաքից դուրս 
գործող 
ճամբարների, 
Վարդավառի, 
Գիտելիքի օրվան, 
ՀՀ Անկախության 
օրվան, «Ուսուցչի 
և 
գրադարանավար
ի օրվան» 
նվիրված, 
«Մշակութային 
կազմակերպությո
ւնների 
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տարեվերջյան 
ամփոփ», 
«Ամանորյա» 
միջոցառումները: 

10 Սպորտային միջոցառումների  
կազմակերպում 

Ծրագրի շրջանակներում 
կիրականացվեն  օրացուցային 
պլանով նախատեսված 
միջոցառումներ՝ 
Միջմանկապարտեզային 
սպորտլանդիա, Բակային 
ճամբարներ։ 
Քաղաքից դուրս կազմակերպվող 
ճամբարներ, ՀՀ  Անկախության  
տարեդարձին  նվիրված  
դպրոցականների   մարզական  
խաղեր, ՀՀ  Ազգային Ժողովի 
գավաթի խաղարկություն, 
Սպորտլանդիա մրցույթ, 
Հանրակրթական դպրոցների 7-9-
րդ դասարանների սովորողների 
մարզական խաղեր, Տարեցների 
հանրապետական  խաղեր, Առողջ 
սերունդ՝ պաշտպանված հայրենիք, 
համաքաղաքային բակային 
ավանդական փառատոն, ՀՀ 
նախագահի մրցանակի համար 
Լավագույն մարզական ընտանիք, 
Աջափնյակ վարչական շրջանի 
շախմատի բաց առաջնություն, 
Նախազորակոչային և 
զորակոչային տարիքի 
երիտասարդության 
հանրապետական 
ռազմամարզական խաղեր, Երևանի 
Աջափնյակ վարչական շրջանի 
գավաթ, Թենիսի մրցաշար և այլն: 

  Արտակարգ 
դրության 
պատճառով չեն 
իրականացել՝ ՀՀ 
Անկախության 
29-րդ 
տարեդարձին 
նվիրված 
դպրոցականների 
հանրապետակա
ն  29-րդ 
մարզական 
խաղեր, Ազգային 
Ժողովի գավաթի 
խաղարկություն, 
Հանրակրթական 
դպրոցների 1-3-
րդ և 4-7-րդ 
դասարանների 
«Սպորտլանդիա» 
մրցույթ, 
Հանրակրթական 
դպրոցների 
սովորողների 
հանրապետակա
ն 5-րդ 
ուսումնամարզա
կան խաղեր, 
‹‹Առողջ սերունդ՝ 
պաշտպանված 
հայրենիք›› 
համաքաղաքայի
ն բակային 
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ավանդական 
փառատոն, ՀՀ 
նախագահի 
մրցանակի 
համար 
‹‹Լավագույն 
մարզական 
ընտանիք››, 
Աջափնյակ 
վարչական 
շրջանի 
շախմատի բաց 
առաջնություն, 
Տարեցների 
հանրապետակա
ն խաղեր, 
Նախազորակոչայ
ին և 
զորակոչային 
տարիքի 
երիտասարդությ
ան 
հանրապետակա
ն 
ռազմամարզակա
ն խաղեր, 
«Երևանի 
Աջափնյակ 
վարչական 
շրջանի գավաթ» 
բաց մրցաշար 
միջոցառումները: 

11 Սոցիալական ծրագրեր Սոցիալապես անապահով 
ընտանիքներին ֆինանսական  
աջակցության տրամադրում, 
սոցիալապես անապահով 
ընտանիքներին ամանորյա  սննդի 

Սոցիալապես անապահով 66 բնակիչ 
ստացել է միջնորդագիր՝ 
պետպատվերի շրջանակներում 
բուժվելու  համար:  
 

 
 
 
 
 

4 
եռամսյակներում  
նախատեսված 
դրամական 
օգնություն չի 
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փաթեթների տրամադրման 
ծրագիր, տոնական ճաշկերույթներ      
բարեգործական      ճաշարանում, 
էքսկուրսիա Հայաստանի 
տեսարժան վայրերով վարչական 
շրջանի սոցիալապես անապահով 
ընտանիքների համար, հարազատ 
չունեցող անձանց և սոցիալապես 
անապահով ընտանիքների համար 
հուղարկավորության 
կազմակերպում: 

ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-20/1 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր:    
Պայմանագրով նախատեսված 
հուղարկավորության ծախսերի 
աջակցություն է ստացել սոցիալապես 
անապահով 54 ընտանիք։  
 
 

«ՌԵՔՎԻԵՄ  ԻՆՏԵՐՆԵՇՆԼ» 
ՍՊԸ  25․12․2019թ․  

տրամադրվել 
վարչական 
շրջանի 
սոցիալապես 
անապահով 
բնակիչներին՝   
գործընթացը 
կանոնակարգված 
չլինելու 
պատճառով:  
 
Արտակարգ 
դրության 
պատճառով չի 
իրականացվել 
Կանանց 
միամսյակ 
միջոցառումը, 
Սուրբ Հարության 
տոնը,  
Հաղթանակի օրը,  
Ընտանիքի 
միջազգային օրը  
Երեխաների 
իրավունքների 
պաշտպանությա
ն օրը 
միջոցառումները, 
ինչպես նաև  
Էքսկուրսիայի 
կազմակերպումը 
և Խաղողօրհնեքի 
տոնը: 
Ռազմական  
դրության 
պատճառով  չի 
իրականացվել 
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Հաշմանդամությո
ւն ունեցող 
անձանց 
միջազգային օրը, 
Տարեցների օր 
միջոցառումները 
և Ամանորի 
միջոցառումը։ 
Սոցիալապես 
անապահով 
ընտանիքներին 
չի տրամադրվել 
ամանորյա սննդի 
փաթեթներ։  

ԱՎԱՆ 
1. Փողոցների, մայթերի և 

միջբակային տարածքների  
մասնակի և կապիտալ  
վերանորոգում, 
ասֆալտապատում 

Բակային տարածքների և 
փողոցների վերանորոգում՝ 10000 
քմ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/36 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
2020թ. ընթացքում բակային 
տարածքներում իրականացվել են 
14721,9քմ ասֆալտբետոնե ծածկի 
վերանորոգման աշխատանքներ 
հետևյալ հասցեներում՝ 
Խուդյակով փող. 2-րդ նրբ.  – 375,8քմ 
Խուդյակով փող. 3-րդ նրբ.  – 27,2քմ 
Խուդյակով փող. 4-րդ նրբ.  – 858,3քմ 
Խուդյակով փող. 5-րդ նրբ.  – 753,7քմ 
Շահինյան փող.  -  1338,7 քմ 
Ա.Շահինյան փող. 5նրբ.    -108,9քմ 
Ավան, 3-րդ փող. -165,2քմ 
Ավան, 4-րդ փող. 4-րդ նրբ.  -1163,8քմ 
Ավան, 10-րդ փող. -53,9քմ 
Ավան, 12-րդ փող.-80  քմ 
Ռուբինյանց փող.-16,9քմ 

«Խաչհար» ՍՊԸ 
14.05.2020թ.-01.11.2020թ. 
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Թամրուչի փող.,177 դպրոց  -34,5քմ 
Դ.Մալյան փող.,84/4շ -157,1 քմ 
Ն.Սաֆարյան փող. -214,1քմ 
Բաբաջանյան փող. նրբ.  -146,1քմ 
Աճառյան փող., 1-ին նրբ.  -720,2 
Խուդյակով փող.  – 895,8քմ 
Թիվ 104 դպրոցի բակ-79,3քմ 
Աճառյան փող., 2-րդ նրբ./հոգեբուժ./  -
475,8քմ, Բրյուսով թաղ.67,68,64,65,63, 
513,1քմ, Դուրյան թաղ., 
31,33,38,45,46,47, 35,մ36,37, 42,48,50 - 
2094,9քմ,Թիվ 57 մանկապարտեզ- 
80քմ, Թումանյան թաղ. 6/1,13/3շ  - 
35,8քմ,Իսահակյան թաղ.3/3 ,3/2,5շ 
բակ, 529,4քմ, Հ.Հովհաննիսյան թաղ. 
24/1,24/3,25,25/2,26/1,26/2շ բակ – 
707,3քմ, Նարեկացի թաղ.  38,34,39,41 շ 
բակ  -147,6քմ, Սայաթ-Նովա թաղ  -
90,3քմ, Դ.Վարուժան-Ալմա-Աթա փող -
54,8քմ, Դ.Վարուժան  4,5,7,8,9,10 շ բակ  
- 386,3 քմ, Ալմա-Աթա փող. -27,7քմ, 
Չարենց թաղ.12շ. -113,4քմ 
Աճառյան փող. 20,22,30,20/3շ,-  623քմ 
Ավան-Առինջ թ.,1/9,2/14,2/13,2/5,2/8շ. 
բակ -1276,7 քմ, Ավան-Առինջ թաղ.1-ին 
մկշ. -376,3քմ 

2. Բակային տարածքների 
բարեկարգում և վերանորոգում 

5 նոր բակային տարածքների 
կառուցում, 30-ի վերանորոգում: 
 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/77 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
Տարվա ընթացքում  իրականացվել է 1 
նոր բակային տարածքի  հիմնական 
կառուցում    Ա/Ա թաղ., 2մկշ., 
1/18շ.,2/8շ. հասցեում։ 
Համատիրությունների և վարչական 
շրջանի միջոցներով իրականացվել են 

«Բեստ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ 
09.06.2020թ.-31.10.2020թ. 
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ևս 4 բակային տարածքների 
վերակառուցման աշխատանքներ 
հետևյալ հասցեներում.   
Աճառյան փող., 20Գ շ., Ա/Ա թաղ., 
1մկշ.,2/3շ., Նարեկացի թաղ., 39շ., 
Իսահակյան թաղ.,3/2: 
Համատիրությունները սուբսիդիայի 
միջոցով իրականացրել են 32 բակային 
տարածքների և 
խաղահրապարակների  ընթացիկ 
վերանորոգման աշխատանքներ։ 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Բազմաբնակարան  շենքերի 
հարթ տանիքների նորոգում  

6000-8000քմ հարթ  տանիքների 
հիմնանորոգում: 

 
 
 
 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/45-2 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
Տարվա ընթացքում իրականացնել է 
4729քմ հարթ  տանիքների 
վերանորոգման աշխատանքներ  
հետևյալ հասցեներում. 
Խուդյակով փող. 70շ.-464,6քմ, 68/1շ.-
94,43քմ, Դ.Վարուժան թաղ. 5շ-31,1քմ., 
7շ-288,2քմ., Սայաթ-Նովա թ. 6շ-36քմ., 
Թումանյան թաղ. 8շ-61,9քմ., 
Թումանյան թաղ 9-193,9քմ., 
Թումանյան թաղ 11-37,8քմ., Քուչակ 
թաղ. 15շ-128,8քմ., Քուչակ թաղ 16-
190,76քմ., Նարեկացի թաղ. 31շ-
160,58քմ., Նարեկացի թաղ 32շ-
194,7քմ.Նարեկացի թաղ,40-91,7քմ., 
Նարեկացի թաղ 44շ-135,77քմ., 
Դուրյան թաղ. 50շ-47,58քմ., Դուրյան 
թաղ 56շ-305,7քմ., Չարենց թաղ. 14շ-
202քմ., Ա/Ա թաղ. 1մկշ. 4/2շ-189,16քմ., 
Ա/Ա թաղ. 1մկշ 3/5շ.-56,59քմ, Ա/Ա թաղ. 
1մկշ․4շ-118,46քմ.,Ա/Ա թաղ. 2մկշ 1/8շ.-
300,4քմ, Աճառյան փող. 34շ.-69,76քմ, 
Աճառյան փող 18շ.-

«ՏՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ 
05.06.2020թ.-30.08.2020թ. 
 

Նախատեսված է 
եղել 6000-8000 քմ 
աշխատանք՝ մեկ 
շերտով, սակայն 
իրականացվել է 
երկշերտ 
իզոգամով 
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178քմ,Բաբաջանյան փող., 3շ.-711,7քմ, 
թիվ 52 մանկապարտեզ -439,5քմ:  

4. Բազմաբնակարան  շենքերի 
թեք տանիքների նորոգում  
 

1700քմ թեք տանիքների 
հիմնանորոգում: 

 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/74-1 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/74-2 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել են 
պայմանագրեր: 
Տարվա ընթացքում  իրականացվել է 
1700քմ թեք տանիքների վերանորոգման 
աշխատանքներ  հետևյալ 
հասցեներում. 
Աճառյան փող. 16շ. ,Աճառյան  փող. 
20շ.  

«Ագարակ» ԲԲԸ 
15.05.2020թ.-30.08.2020թ. 
«Դ.Ա.Ն.ՇԻՆ» ՍՊԸ 
26.05.2020թ.-30.08.2020թ. 
 

 

5. Բազմաբնակարան շենքերի 
շքամուտքերի վերանորոգում 

500քմ պատուհանների 
փոխարինում, 30 շքամուտքերի 
ընթացիկ վերանորոգում և 
պահպանում։ 

 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/53-2 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել են 
պայմանագրեր: 
Տարվա ընթացքում  իրականացվել են  
10 շենքերի 17 մուտքերի 
վերանորոգման աշխատանքներ  /ըստ 
նոր փոփոխված բյուջեի/ հետևյալ 
հասցեներում. 
Խուդյակով փող. 84/4շ.  - 3 մուտք 
Խուդյակով փող. 84/3շ.   - 1 մուտք 
Իսահակյան թաղ. 1/2շ.   -3մուտք 
Բրյուսով թաղ. 70շ.    -1 մուտք 
Թումանյան թաղ. 12/1շ.-2 մուտք 
Քուչակ  թաղ. 15շ.          -1 մուտք 
Ավան-Առինջ 2մկշ. 1/15շ.  -1 մուտք 
Ավան-Առինջ 2մկշ. 1/9շ.    - 1 մուտք 
Ավան-Առինջ 2մկշ. 2/5շ.   - 3 մուտք 
Բաբաջանյան փող. 3շ.      -1 մուտք 

«Բեստ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ 
09.06.2020թ.-30.09.2020թ. 
 

Բյուջեի 
վերանայման 
արդյունքում 
նախատեսվել է 
իրականացնել 10 
շենքերի 17 
մուտքերի 
վերանորոգման 
աշխատանքնր: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Վերելակների հիմնանորոգման 
ծրագիր 

 

Ավան վարչական շրջանի 
բազմաբնակարան շենքերում 
առկա են մարդատար և բեռնատար 
330 վերելակներ: Կիրականացվեն 
վերելակների հիմնանորոգման 

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/137-1 
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/137-2 
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/137-3 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել են 

«ՇԻՆԷՆԵՐԳՈՄԱՔ» ՍՊԸ 
08.05.2020թ.-30.09.2020թ. 
ԱՁ     Արտավազդ Սարոյան 
28.04.2020թ.-30.09.2020թ. 
«Բեստ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ 

Երևանի 2020թ. 
բյուջեով 
հաստատվել է 14  
վերելակների 
վերանորոգման 
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աշխատանքներ՝ վերելակների 
շարքից դուրս եկած դետալների և 
հանգույցների փոխարինում նորով, 
խցերի փոխարինում կամ 
նորոգում, ճոպանների 
փոխարինում, շարժիչի 
վերանորոգում կամ փոխարինում 
նորով: 15 վերելակների 
վերանորոգում:  

պայմանագրեր: 
Տարվա ընթացքում  իրականացվել են 
14 վերելակների  վերանորոգման 
համար սարքավորումների 
ձեռքբերում և տեղադրում։ 

08.05.2020թ.-30.09.2020թ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

աշխատանքներ: 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Աղբահանություն և 
սանիտարական մաքրում 

720 հազ. քմ փողոցների, այգիների, 
բակերի, բազմաբնակարան 
շենքերի և տնատիրությունների  
սանմաքրում, աղբահանություն։ 

Իրականացվել են  720 հազ. քմ 
փողոցների, այգիների, բակերի, 
բազմաբնակարան շենքերի և 
տնատիրությունների  սանմաքրում, 
աղբահանություն։ 

  

8. Մշակութային 
միջոցառումների 
կազմակերպում 

11 միջոցառում 
Ծրագիրը նախատեսում է 
մշակույթի տների, գրադարանների, 
կրթական և մշակութային այլ 
հաստատությունների և 
կազմակերպությունների 
գործունեության կազմակերպում, 
դրանց շենքային պայմանների 
բարելավում, ընթացիկ նորոգում, 
գույքի թարմացում և նորագույն 
տեխնոլոգիաների ներդրում: 
Ծրագրի շրջանակներում  
կիրականացվեն պարտադիր 
միջոցառումներ տոն և հիշատակի 
օրերին` Հայոց բանակի օր, 
Կանանց միջազգային օր /մարտի 
8/, Հարության տոն` Զատիկ, 
Հաղթանակի և խաղախության 
օր/մայիսի 9/, Երեխաների 
պաշտպանության միջազգային օր 
/հունիսի 1/, Սուրբ Աստվածածնի 
վերափոխման տոն/Խաղողօրհնեք/, 
Ամանորի և Սուրբ ծննդյան 

ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-20/18 
ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-20/42 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել են 
պայմանագրեր: 
Տարվա ընթացքում իրականացվել է  
մշակութային 14 միջոցառում՝ 
Հունվարի 27-ին՝ Հայոց բանակի օրվա 
կապակցությամբ Գ. Բուդաղյանի 
անվան արվեստի դպրոցում 
հայրենիքի համար իրենց կյանքը 
զոհաբերած հայորդիների ծնողների 
համար տեղի  է ունեցել միջոցառում, 
զինծառայողների ընտանիքներին 
տրվել են նվերներ վարչական շրջանի 
ղեկավարի կողմից:  
Փետրվարի 8-ին վարչական շրջանի 
ղեկավարի աշխատակազմը, Ավանի 
մշակույթի տան աշխատակիցները, 
սաները, Հայրապետական թեմի, 
Երիտասարդաց միության անդամների 
հետ միասին մասնակցեցին Սուրբ 
Սարգսի տոնի առթիվ կազմակերպված 

«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ 
22.01.2020թ.-13.02.2020թ. 
 
«ԿՈՆՑԵՊՏ ԻՎԵՆԹՍ» ՍՊԸ 
24.02.2020թ.-08.03.2020թ. 
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տոնակատարություն: 
 
 

խաչերթին, Սուրբ Սարգիս եկեղեցուց 
մինչև Սիրահարների այգի: 
Փետրվարի 13-ին Ավան վարչական 
շրջանի Սուրբ Աստվածածին 
եկեղեցում նշվել է Տյառնընդառաջին 
նվիրված տոնակատարությունը. Տեղի 
է ունեցել ժամերգություն:  
Փետրվարի 17-ին Ավան վարչական 
շրջանում նշվել է բուն բարեկենդան 
տոնին նվիրված տոնախմբությունը: 
Միջոցառումներ է կազմակերպվեցել 
հանրակրթական դպրոցներում և 
մանկապարտեզներում ` թիվ 87, 171, 
177 դպրոցներում և 55 և 54 
մանկապարտեզներում: 
Փետրվարի 19-ին Գ. Բուդաղյանի 
անվան արվեստի դպրոցում Ավանի 
թիվ 1 գրադարանի հետ համատեղ 
նշվել է գիրք նվիրելու օրը և 
Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրը։ 
Փետրվարի 23-ին Ավան վարչական 
շրջանի ղեկավարի աշխատակազմը, 
Ավանի մշակույթի տան սաները և Գ. 
Բուդաղյանի անվան արվեստի դպրոցի 
սաները մասնակցել են բուն 
բարեկենդանի տոնական շքերթին, 
Սուրբ Սարգիս եկեղեցուց մինչև 
ազատության հրապարակ: 
Ապրիլի  29-ին, պարի միջազգային 
օրվա առթիվ Ավան վարչական 
շրջանում կազմակերպվել է 
վիկտորինա և առցանց համերգային 
ծրագիր: 
Ապրիլի 30-ին, ջազի միջազգային օրվա 
կապակցությամբ կազմակերպվել է 
առցանց վիկտորինա և համերգային 
ծրագիր: Մայիսի 9-ին, հաղթանակի 

 
 
 
 
 
 

 



136 
 

օրվա կապակցությամբ 
կազմակերպվել է առցանց տոնական 
ծրագիր: Առցանց տարբերակով 
հիշատակվեց Ավան վարչական 
շրջանում բնակված, զոհված 
ազատամարտիկների և Հայրենական 
մեծ պատերազմում մասնակցություն 
ունեցած վետերանների անունները: 
Մայիսի 28-ին, Առաջին 
Հանրապետության հռչակման 102-րդ 
ամյակի  առթիվ, Գ. Բուդաղյանի 
անվան արվեստի դպրոցի սաները 
առցանց հարթակում հանդես են եկել  
տոնական գեղեցիկ կատարումներով:  
Հունիսի 1-ին՝ Երեխաների 
պաշտպանության օրվա 
կապակցությամբ,  մշակույթի տան և Գ. 
Բուդաղյանի անվան արվեստի դպրոցի 
սաների մասնակցությամբ  
կազմակերպվել է առցանց մի շարք 
ժամանցային ծրագրեր: 
Հունիսի 21-ին օնլայն տիրույթում նշվել 
է  Բուժաշխատողների միջազգային 
տոնը: 
Հայրիկների տոնի առթիվ 
կազմակերպվել է մրցույթ` «տարվա 
լավագույն հայրիկ»: 
Սելֆիի օրվա առթիվ կազմակերպվել է 
մրցույթ: 

9. Սպորտային միջոցառումների 
կազմակերպում 

Սպորտային  7 միջոցառումների 
կազմակերպում, ֆիզիկական 
դաստիարակության զարգացում: 
Ծրագրի շրջանակներում 
կիրականացվեն  օրացուցային 
պլանով նախատեսված 
միջոցառումներ՝ Ներհամայնքային 
միջոցառումներ, ՀՀ Անկախության 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/13-1 
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ -20/13-2 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել են 
պայմանագրեր: 
Տարվա ընթացքում իրականացվել է   
սպորտային  3  միջոցառում.   
Վարչական  շրջանում անցկացվել է 

«Իվենթ սիթի» ՍՊԸ 
10.02.2020թ.-25.12.2020թ. 
 
«ԿՈՆՑԵՊՏԻՎԵՆԹՍ» ՍՊԸ 
10.02.2020թ.-25.12.2020թ. 
 

 
 
COVID-19-ով 
պայմանավորվա
ծ  նախատեսված 
սպորտայի 7 
միջոցառումների
ց 4-ը չեն 
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տոնին նվիրված դպրոցականների 
մարզական խաղեր, «Ազգային 
ժողովի գավաթի» խաղարկություն, 
Մանկապարտեզների երեխաների 
մասնակցությամբ երեխաների 
պաշտպանության միջազգային 
օրվան նվիրված 
մարզահամերգային տոնահանդես, 
«Լավագույն մարզական ընտանիք»  
հանրապետական մրցույթ- 
փառատոն, Երևանի քաղաքապետի 
փոխանցիկ գավաթի համար 
«Առողջ սերունդ՝ պաշտպանված 
հայրենիք»  համաքաղաքային 
ամենամյա  ավանդական բակային 
փառատոն, Նախազորակոչային և 
զորակոչային տարիքի 
դպրոցականների (16-18 տարեկան) 
ռազմամարզական խաղեր 
վարչական շրջանի 
հանրակրթական դպրոցների միջև: 

հանրակրթական դպրոցների 1-3-րդ և 
4-7-րդ դասարանի աշակերտների 
սպորտլանդիան: 
Անցկացվել են ՀՀ   Անկախության 29-րդ 
տարեդարձին նվիրված 
հանրակրթական դպրոցների 
ուսումնամարզական 29-րդ խաղերը։ 
Ապրիլի 14-ին Ավան վարչական 
շրջանում կազմակերպվել է առցանց 
սպորտային վիկտորինա, որտեղ 
բնակիչները ցուցադրել են իրենց 
սպորտային գիտելիքները 
վիկտորինայի շրջանակներում: 

իրականացվել:  
 
 
 
 
 
 

10. Կրթական միջոցառումների 
կազմակերպում 

Ծրագրի շրջանակներում 
կիրականացվեն 
«Նախադպրոցական  
հաստատություններում 
ավարտական միջոցառումներ», 
«Վերջին Զանգ»-ին, Գիտելիքի 
օրվան` սեպտեմբերի 1-ին, 
«Ուսուցչի օրվան»  նվիրված 
միջոցառումներ:  
 
 
 
 
 

Տարվա ընթացքում իրականացվել է  
կրթական 9 միջոցառում. 
Մարտի 8-ին Կանանց միջազգային 
օրվա կապակցությամբ 
կազմակերպվեց  տոնական 
հյուրասիրություն վարչական շրջանի 
ղեկավարի աշխատակազմի կողմից, 
կրթամշակութային 
հաստատությունների կանանց 
մասնակցությամբ: 
Ապրիլի  29-ին, պարի միջազգային 
օրվա առթիվ Ավան վարչական 
շրջանում կազմակերպվել է 
վիկտորինա և առցանց համերգային 
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ծրագիր: 
Ապրիլի 30-ին, ջազի միջազգային օրվա 
կապակցությամբ կազմակերպվել է 
առցանց վիկտորինա և համերգային 
ծրագիր: 
Մայիսի 9-ին, հաղթանակի օրվա 
կապակցությամբ կազմակերպվել է 
առցանց տոնական ծրագիր: 
Մայիսի 28-ին, Առաջին 
Հանրապետության հռչակման 102-րդ 
ամյակի  առթիվ, Գ. Բուդաղյանի 
անվան արվեստի դպրոցի սաները 
առցանց հարթակում հանդես են եկել 
տոնական գեղեցիկ կատարումներով: 
Հունիսի 1-ին Երեխաների 
պաշտպանության օրվա 
կապակցությամբ, մշակույթի տան և Գ. 
Բուդաղյանի անվան արվեստի դպրոցի 
սաների մասնակցությամբ  
կազմակերպվել է առցանց մի շարք 
ժամանցային ծրագրեր` վիկտորինա, 
հեքիաթընթերցում: 
Հունիսի 21-ին օնլայն տիրույթում նշվել 
է Բուժաշխատողների միջազգային 
տոնը: 
 Հայրիկների տոնի առթիվ 
կազմակերպվել է մրցույթ` «Տարվա 
լավագույն հայրիկ»: 
Սելֆիի օրվա առթիվ կազմակերպվել է 
մրցույթ, որտեղ նույնպես Ավան 
վարչական շրջանի բնակիչները 
ակտիվորեն մասնակցեցին և 
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տեղադրեցին իրենց հետաքրքքիր, 
էստրեմալ և ամենաստացված 
սելֆիները: 

11. 
 

Սոցիալապես անապահով 
ընտանիքներին տոնական և 
հիշատակի օրերին 
աջակցության ցուցաբերման 
ծրագիր 

1.Կազմակերպվում են տարաբնույթ 
միջոցառումներ, դրամական, 
նյութական, պարենային 
աջակցություններ սոցիալապես 
անապահով ընտանիքներին՝ ՀՀ 
տոն և հիշատակի օրերին /ՀՀ 
բանակի, կանանց միամսյակի, 
մայիսյան տոների, Ընտանիքի, 
Գիտելիքի, Տարեցների, 
Հաշմանդամների օրերի և Ամանորի 
կապակցությամբ/։  
2.Վարչական շրջանի ղեկավարի 
կողմից միջնորդագրերի 
տրամադրում սոցիալապես 
անապահով կամ հարազատ 
չունեցող մարդկանց 
հուղարկավորության ծախսերի մի 
մասը փոխհատուցելու համար: 

ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-20/1 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել են 
պայմանագրեր: 
Հունվարի 13-ին հին Նոր տարվա 
կապակցությամբ քաղցրավենիքի 
փաթեթներ են տրվել «Առաքելություն 
Հայաստան» բարեգործական 
ճաշարանի 100 շահառուների:  
Հունվարի 27-ին Գ.Բուդաղյանի անվան 
արվեստի դպրոցում տեղի է ունեցել 
միջոցառում` նվիրված Հայոց բանակի 
կազմավորման 28 ամյակին: 
Արցախյան պատերազմի զոհված 
ազատամարտիկների ծնողները 
ստացել են  նվերներ։ 
COVID-19 –ի շրջանակներում 
պարենային  աջակցություն է 
տրամադրվել սոցիալապես 
անապահով 1131 ընտանիքի,  որից 50-
ը՝ ինքնամեկուսացված։ 
Արցախի Հանրապետության   թվող 767 
ընտանիքի տրամադրվել է պարենային 
աջակցություն, հիգիենիկ 
պարագաներ, հագուստ, կոշիկ, 
անկողնային պարագաներ, ծալովի 
մահճակալ։ 
Պետպատվերի շրջանակներում  
իրականացվել է 37 բնակչի  
վիրահատություն և  բուժում`  ռիսկի 
խմբի ընտանիքներից:                                        
Կազմակերպվել է 6 բնակչի 
հուղարկավորություն։    

«ՌԵՔՎԻԵՄ ԻՆՏԵՐՆԵՇՆԼ» 
ՍՊԸ 
25.12.2019թ.-25.12.2020թ. 
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Վառելափայտ է տրամադրվել 
սոցիալապես անապահով 25 
ընտանիքի։ 

12. Այլ ծրագրեր 
12.1 Կանաչ տարածքների  

պահպանում և խնամք 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020թ. ընթացքում նախատեսվում է 
խիտ բնակեցված թաղամասերում 
բարեկարգել բակային այգիները, 
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: 

Տարվա ընթացքում  իրականացվել են  
աշխատանքներ  Երևանի 
«Կանաչապատում  և  շրջակա  
միջավայրի   պահպանություն» ՀՈԱԿ-
ի կողմից:  
Տարածքների պահպանման և  խնամքի  
համար կատարվել են զբոսայգիների, 
անցուղիների   աստիճաններից  ձյան 
մաքրման  աշխատանքներ՝  5940 մ²:   
Կատարվել են այգիների 
սիզամարգերի մաքրում թափված 
տերևներից՝  58055 մ²: 
Պատահական աղբի հավաքման 
աշխատանքներ են կատարվել 
հետևյալ հասցեներում՝ «Ընտանիքի» 
այգի, «Բարեկամության» այգի, 
«Հյուսիսափայլ» այգի,  Իսահակյան, 
Թումանյան, Նարեկացի, Վարուժան, 
Քուչակ, Սայաթ-Նովա, Չարենց, 
Դուրյան, Բրյուսով թաղամասեր, 
թաղապետարանի բակ-պուրակ,  
Բաբաջանյան, Խուդյակով, 
Սաֆարյան, ԱլմաԱթա, միջնաշերտ 
փողոցներին հարակից տարածքներ: 
Կատարվել է այգիների սիզամարգերի 
մաքրում թափված տերևներից, 
չորուկներից և աղբից, 
Իրականացվել են խոտհնձի և հնձած 
խոտի հավաքման աշխատանքներ: 

 

 

12.2 Ծաղկային տարածքների 
ստեղծում և խնամք 

 Իրականացվել են հողային 
նախապատրաստական 
աշխատանքներ:  Կատարվել են 
բահափոր աշխատանքներ և տնկվել 
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շուրջ 20 000 հատ ծաղկասածիլներ՝ 
«Ընտանիքի», «Բարեկամության» 
այգիներում, Խուդյակով փողոցներին 
հարակից տարածքներում, 
թաղապետարանի բակ-պուրակում, 
միջնաշերտում: 
Իրականացվել են նաև ջրող 
ավտոմեքենայով ծաղկների ջրում, 
վարդի թփի բուկլիցից ազատման, 
քաղհանի և էտման աշխատանքներ։ 
Տնկվել է 2000 հատ վարդի թուփ: 
Կատարվել են չորացած ծաղիկների 
ցողունների հավաքում և դուրսհանում 
ծաղկատարածքներից ՝   13000 քմ։ 

12.3 Ծառատունկ  Իրականացվել է շուրջ 12 000 հատ 
ծառի և թփի տնկման աշխատանքներ, 
ինչպես նաև ծառերի և թփերի բուժում 
/սրսկում թունաքիմիկատներով: 
Իրականացվել է նաև ծառերի և թփերի 
բուժում / սրսկում 
թունաքիմիկատներով: 

 

 

12.4 Չոր ծառերի հատում և 
երիտասարդացում, ծառերի 
խոր էտ  

 Կատարվել են 40 հատ  չոր ծառերի 
հատում, 213  հատ ծառերի էտ, 
չորուկների և կոճղաշիվերի հատում: 

 
 

12.5 Հուշարձանների պահպանում 
և խնամք 

Կիրականացվեն հուշարձանների 
պահպնման  և ոռոգման ցանցի  
վերանորոգման աշխատանքներ: 

Իրականացվել է հուշարձանների 
շրջակա տարածքների խնամք՝ 
Հայրենական Մեծ պատերազմի 
հուշարձանի, Նարեկացի, «Ընտանիքի 
այգի», Բարեկամության, Վարուժան, 
Սայաթ - Նովա, Իսահակյան և 
եկեղեցու բակ- պուրակներում գտնվող 
հուշարձանների մաքրման և 
պահպանման աշխատանքներ՝  
13400մ2 : 
Կատարվել են ոռոգման ցանցի 
վերանորոգման աշխատանքներ 
Աճառյան, Բաբաջանյան 
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փողոցներում,   միջնաշերտում, 
«Բարեկամության» այգում, 
«Ընտանիքի այգում», Նարեկացի 
թաղամասում: 

12.6 Եզրաքարերի վերանորոգում  Իրականացվել է  400 գծմ. եզրաքարերի 
վերանորոգման  աշխատանքներ՝ 
Բաբաջանյան փողոց 41շ,  Ա/Ա 
թաղ.,1մկշ.,4/2-ից  2/4շ. : 
 
 

«Արմշին Սերվիս գրուպ» 
ՍՊԸ 

17.07.2020թ.  -   01.12.2020թ. 
 
 
 

Երևանի 
քաղաքապետար

անի կողմից 
իրականացվող 

բակային 
տարածքներում 

ասֆալտապատմ
ան 

աշխատանքները 
փոխանցվել են 

վարչականհ 
շրջանին 

ԱՐԱԲԿԻՐ 
1. Ասֆալտբետոնե ծածկի 

վերանորոգում և պահպանում 
18500քմ 
Աշխատանքները ներառում են 
վնասված, վթարված, 
ձևախախտված ծածկի քանդում, 
առաջացած շին. աղբի բարձում, 
տեղափոխում, խճե հիմքի 
իրականացում /մինչև 10/ և 3-4սմ 
ասֆալտբետոնե ծածկի 
իրականացում: Աշխատանքները 
ներառում են դիտահորերի և 
անձրևաորսիչների նիշերի ուղղում 
և վերատեղադրում: 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ 20/36-6 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
Կատարվել են վնասված, վթարված, 
ձևախախտված ծածկի քանդում, 
առաջացած շին. աղբի բարձում, 
տեղափոխում, խճե հիմքի 
իրականացում /մինչև 10/ և 3-4սմ 
ասֆալտբետոնե ծածկի 
իրականացում: Աշխատանքները 
ներառել են դիտահորերի և 
անձրևաորսիչների նիշերի ուղղում և 
վերատեղադրում: 

«Ավա-2000» ՍՊԸ 
14.05.2020թ. 

Երևանի 2020թ. 
բյուջեով 

հաստատվել է 
31626.2քմ ա/բ 

ծածկույթի 
վերանորոգում: 

 

2. Ջրամատակարարման և 
ջրահեռացման ներքին 
ցանցերի վերանորոգում 

Վերանորոգվելու է 1500գծմ   
 

 Երևանի 2020թ. 
բյուջեով  չի 

հաստատվել 
3. Նոր ոռոգման ցանցերի Շահագործման է հանձնվելու 31000   Երևանի 2020թ. 
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կառուցման ծրագիր գծմ ոռոգման ցանց բյուջեով  չի 
հաստատվել 

4. Ոռոգման ցանցի 
հիմնանորոգման ծրագիր 

Հիմնանորոգվելու է 2000 գծմ 
ոռոգման ցանց 

  Երևանի 2020թ. 
բյուջեով  չի 

հաստատվել 
5. Բազմաբնակարան շենքերի 

հարթ տանիքների 
վերանորոգման ծրագիր 

Վերանորոգվելու է 20 բ/բ շենքի 
հարթ տանիք: 
 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ 20/45-3 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
1. Շիրվանզադե 24/1 – 400քմ 
2. Մամիկոնյանց 6/2  - 400քմ 
3. Մամիկոնյանց 6/1 – 370քմ 
4. Մամիկոնյանց 6 – 370քմ 
5. Բաղրամյան 1-ին նրբ. 4 – 400քմ 
6. Կոմիտաս 36գ – 100քմ 
7. Ն.  Դուման 51 – 420քմ 
8. Գյուլբենկյան 1 – 340քմ 
9. Գ. Արծրունի 92 – 60քմ 
10. Ն.  Դուման 53 – 420քմ 
11. Կոմիտասի պող. 38/1 – 380քմ 
12. Սունդուկյան 23 – 600քմ 
13. Սունդուկյան 15/1 – 380քմ 
14. Հ. Էմինի 5 – 450քմ 
15. Բարբյուսի 63 – 150քմ 
16. Արաբկիր 17փ. 27շ.  – 130քմ 

«Տ-Քոնստրաքշն» ՓԲԸ 
05.06.2020թ. 

 

Երևանի 2020թ. 
բյուջեով 

հաստատվել է 16 
շենքի հարթ 

տանիքի 
վերանորոգման 
աշխատանքներ: 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Բազմաբնակարան շենքերի 
թեք տանիքների 
վերանորոգման ծրագիր 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Վերանորոգվելու է 6 շենք 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ 20/57-1  
2.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ 20/57-2  
3.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ 20/57-3  
4.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ 20/57-4  
5.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ 20/59 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
1.Օրբելի փ. 33ա  - 
2.Ն.Ադոնց 3- 
3. Կոմիտաս 51/1 
4. Մամիկոնյանց 54 

1.«Արտշին» ՍՊԸ 
25.05.2020թ. 
2.«Տ-Քոնստրաքշն» ՓԲԸ 
23.05.2020թ. 
3.«Օրեոն – 7» ՍՊԸ 
12.06.2020թ. 
4.«Հարսնաձոր» ՍՊԸ 
22.06.2020թ. 
5.«Սեմուր ընդ Կո» ՍՊԸ 
01.04.2020թ. 

 

Երևանի 2020թ. 
բյուջեով 
հաստատվել է 4 
շենքի թեք 
տանիքի 
վերանորոգման 
աշխատանքներ: 
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5.Բյուջեով հատատվել է 2668քմ 
ցինկապատ ալիքավոր, 150քմ 
ցինկապատ հարթ թիթեղ: 

7. Մարդատար և բեռնատար 
վերելակների վերանորոգման 
ծրագիր 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Վերանորոգվելու է 37 վերելակ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ 20/11-1 
2.ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ 20/11-2 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
Աշխատանքներն իրականացվել են 
հետևյալ հասցեներում՝ 
Սունդուկյան 15Ա-1-ին , Սունդուկյան 
15/2-1-ին, Կոմիտաս 45/1-5-րդ, 
Համբարձումյան 10- 2-րդ, Կոմիտաս 
48Ա-5-րդ, Գյուլբենկյան 16Բ-1-ին, 
Ադոնց 9-1-ին,  Արղության 29 1-ին, 
Օրբելի 16-1-ին Արաբկիր 51փ. 9շեն.-1-
ին <բեռնատար>, Հակոբյան 1-8-րդ, 
Վրացական 7-1-ին, Վաղարշյան 
փ.24/2-1-ին, Սունդուկյան փ. 7-1-ին, Մ. 
Բաղրամյան պ. 25-1-ին, Ա. 
Ավետիսյան փ. 67-4-րդ, Վ. Վաղարշյան 
փ. 1-1-ին, Այգեձոր 70-1-ին, Այգեձոր 
74-1-ին, Ա. Ավետիսյան փ. 8-2-րդ, 
Երզնկյան փ. 2-1-ին, Ն. Զարյան 27 վ/շ 
վերելակ Վաղարշյան 3,  Օրբելի 18 – 2-
րդ  հասցեներում,  
-որից 14 - հասցեներում. 
-Սունդուկյան 15Ա-1-ին, Սունդուկյան 
15/2, Վրացական 7-1-ին, Կոմիտաս 
48Ա-5-րդ, Գուլակյան 16Բ-1-ին, Ադոնց 
9-1-ին, Արաբկիր 51փ. 9շ.-1-ին, 
Վաղարշյան 24/2-1-ին, Վաղարշյան 1-
1-ին, Վաղարշյան 3, Այգեձոր 74-1-ին, 
Ա. Ավետիսյան փ. 8-2-րդ, Ն. Զարյան 
27 և Օրբելի 18 – 2-րդ մուտքերի 
վերելակների վերանորոգումն 
ավարտված է: 

1.« Շինէներգոմաքս» ՍՊԸ 
19.05.2020թ. 

 
2. «Լիֆտ էլեկտրոնիքս» ՍՊԸ 
19.05.2020թ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Երևանի 2020թ. 
բյուջեով 

հաստատվել է 24 
վերելակի  

վերանորոգման 
աշխատանքներ: 

 
Հետևյալ 

հասցեների 
մուտքերում 
տեղադրված 
վերելակների 

վերանորոգման 
աշխատանքներ 
չեն կատարվել, 
քանի որ «Լիֆտ 
էլեկտրոնիքս» 

ՍՊԸ-ի հետ 
19.05.2020թ. 
կնքած ԵՔ-

ԲՄԱՊՁԲ 20/11-2 
պայմ. մասնակի 

/1600.0դր./ լուծվել 
է. 

-Արղության 29-1-
ին մուտք 

-Հակոբյան 1-8-րդ 
մուտք 

-Բաղրամյան 25-
1-ին մուտք 

-Ա. Ավետիսյան 
67- 4-րդ մուտք 
-Երզնկյան փ. 2-1-
ին մուտք 



145 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-5 հասցեներում աշխատանքները 
կատարվել են մասնակի. 
-Կոմիտաս 45/1-5-րդ մուտքում 
փոխվել է վերելակի 1 դետալ 
-Համբարձումյան 10-2-րդ մուտքում՝ 1 
դետալ 
-Օրբելի 16-1-ին մուտք՝ 1 դետալ 
-Սունդուկյան 7-1-ին մուտք՝ 5 դետալ 
-Այգեձոր 70-1-ին մուտք՝2 դետալ: 

 
 

 
 
 

 

 

8. Բազմաբնակարան շենքերի 
մուտքերի վերանորոգման 
ծրագիր 

Վերանորոգվելու է 40 մուտք: ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ 20/53-3 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
Աշխատանքներն իրականացվել են 
հետևյալ հասցեներում՝ 
Կոմիտաս 34 շ. <5>-1 մուտք, Կոմիտաս 
23շ. <1. 2 .3 .4. 5. 6>-6 մուտք, Կոմիտաս 
46շ. <4>-1 մուտք , Սունդուկյան 15/2շ-
<1>-1 մուտք  , Սունդուկյան 15Ա շ. <1>-
1 մուտք, Սունդուկյան 23 շ.  <1, 2> -2 
մուտք  , Մամիկոնյանց փ. 6/1շ-<1>- 1 
մուտք , Մամիկոնյանց փ. 23/1շ-<1>- 1 
մուտք  
Կասյան փ. 2շ. <1. 2. 3 >-3 մուտք , 
Կասյան փ. 6շ. <1. 2. 3 >-3 մուտք , Ն. 
Տիգրանյան 19շ. <1.2.3.4 >-4 մուտք, Ն. 
Դուման փ. 51 շ. <1-ին>-1 մուտք, 
Կիևյան 2 շ.-<5,7> -2  մուտք, Կոմիտաս 
54շ. <1. 2. 3. 4. 5. 8. 10> - 7 մուտք,, 
Վրացական փ. 15 շ. <3-րդ>-1 մուտք 
Կիևյան 8շ. -<2. 5. 6> - 3  մուտք  Կիևյան 
3շ. <4>-1 մուտք, Մամիկոնյանց 15շ. <-
1-ին>-1 մուտք, Մամիկոնյանց 35շ. <-1, 
2, 3, 4> - 4  մուտք, Մամիկոնյանց 37շ. 
<-1, 2, 3, 4>-4  մուտք, 
Վ.Համբարձումյան փ. 8շ. <1.2> - 2 
մուտք  22.Հակոբյան փ. 1 շ. <1>- 1 

«Էլդոգար» ՍՊԸ 
04.06.2020թ. 
 

Երևանի 2020թ. 
բյուջեով 
հաստատվել է 51 
մուտքի 
վերանորոգման 
աշխատանքներ: 
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մուտք 
9. Եզրաքարերի վերանորոգման 

ծրագիր 
Վերանորոգվելու է 670գծմ: 1.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ 20/48 

Բազալտե եզրաքարերի 
վերանորոգումը կատարվել է 
Արաբկիր վ/շ հետևյալ փողոցներում. 
Ա. Խաչատրյան – Գյուբենկյան – 
49.45գմ 
Գյուբենկյան փ. – 11.2գմ 
Հ. Քոչար փ. – 19.2գմ 
Վ. Վաղարշյան փ. – 5գմ 
Կիևյան փ. – 35.52գմ 
Ն. Տիգրանյան  - Ն. Զարյան – 70.63գմ 
Վաղարշյան փ. - 43.5գմ  
Գյուլբենկյան փ. - 119գմ  
Ավետիսյան փ. - 2.6գմ 
Մամիկոնյանց փ. - 2.7գմ 
Կիևյան նրբ. – 27.2գմ 
Կիևյան փ. – 14գմ 
 
2.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ 20/98-1 
Բազալտե եզրաքարերի 
վերանորոգումը կատարվել է 
Երզնկյան փողոցում: 

1.«Ալ և Ար» ՍՊԸ 
14.05.2020թ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.«Արմշին Սերվիս Գրուպ» 
ՍՊԸ 
24.08.2020թ. 

Երևանի 2020թ. 
բյուջեով 
հաստատվել է 
600 գծմ 
եզրաքարերի 
վերանորոգման 
աշխատանքներ: 

10. Կախովի պատշգամբների 
ընթացիկ վերանորոգման 
ծրագիր 

Վերանորոգվելու է 25 կախովի 
պատշգամբ: 

   
 
 

 Երևանի 2020թ. 
բյուջեով ծրագիրը 
չի հաստատվել: 

11. Բակերի ընթացիկ նորոգման 
ծրագիր 

Շահագործման հանձնել շուրջ 30 
հասցեի բակային տարածք 

  ՀՀ-ում գործող 
իրավիճակի 
պատճառով չի 
կատարվել:  

12. Պուրակի ստեղծման ծրագիր Արաբկիր վարչական շրջանում 
առկա չմշակված տարածքների 
մաքրում, կանաչապատում, 
ոռոգման ցանցի անցկացում, 
ծառատունկ, թփերի տնկում, 
գեղեցիկ միջավայի ստեղծում: 
Պալյանայի հարթությանը հարող 

  Երևանի 2020թ. 
բյուջեով ծրագիրը 
չի հաստատվել: 
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լեռնային մաս: Կմշակվի 5հա 
տարածք: 

13. Բակային տարածքների 
հիմնանորոգման ծրագիր 

Անբարեկարգ կամ նորոգման 
կարիք ունեցող տարածքների 
վերականգնում, մասնավորապես 
կանաչ տարածքների 
բարեկարգում, շարքից դուրս եկած 
ցանկապատների, եզրաքարերի, 
նստարանների, խաղերի, 
հենապատերի, սանդուղքների, 
սալապատ տարածքների 
ապամոնտաժում և նորի 
կառուցում, անցուղիների 
պատրաստում, թեքահարթակների 
և աստիճանների պատրաստում, 
սպորտային մարզագույքի 
տեղակայում: Շահագործման 
հանձնել 5 հասցե: 

1.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ 20/88-1  
2.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ 20/88-2  
 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
Աշխատանքներն իրականացվել են 
հետևյալ հասցեներում՝ 
1.Ա. Խաչատրյան 31/1  
2.Կոմիտասի պող. 45/1   

 
 
 
 
1.«Էրան» ՍՊԸ 
10.06.2020թ. 
2.«Տիգրան Խաչատրյան 
Մեսրոպի» ԱՁ 
10.06.2020թ. 

Երևանի 2020թ. 
բյուջեով 
հաստատվել է 2 
բակի 
բարեկարգման 
աշխատանքներ: 
 
 
 
 
Պայմանագիրը 
երկկողմանի 
լուծվել է: 

14. Թփերի և ծառերի տնկման 
ծրագիր 

Տնկվելու է 3000 հատ թուփ, 7000 
հատ ծառ 

  Երևանի 2020թ. 
բյուջեով ծրագիրը 
չի հաստատվել: 

15. Երևան համայնքի, վարչական 
շրջանի քաղաքաշինական 
ոլորտի համաչափ 
զարգացման ծրագիր 

Գոտիավորման նախագծի և 
գլխավոր հատակագծի 
փոփոոխություն, բնակ. Ֆոնդի 
ուժեղացում և պահպանում, 
Երևանի կենտրոնի ֆունկցիոնալ, 
տրանսպորտային 
գերբեռնվածության թուլացում, 
պատմական և մշակութային 
հուշարձանների պահպանում: 

  Երևանի 2020թ. 
բյուջեով ծրագիրը 
չի հաստատվել: 

16. Սպորտային միջոցառումների 
իրականացման ծրագիր 

Սպորտի ոլորտում նախատեսվում 
են անցկացնել մարզական 
միջոցառումներ, այդ թվում՝ 
Արաբկիր վարչական շրջանի 
սուսերամարտի բաց 
առաջնություն, Արաբկիր 
վարչական շրջանի շախմատի բաց 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
 
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/18  
Արաբկիր վարչական շրջանի «Ալ. 
Գրիգորյանի անվան սուսերամարտի 

 
 
 
 
«Կոնցեպտ Իվենթս» ՍՊԸ 
20.01.2020թ. 
31.01.2020թ. 

Հանրակրթական 
դպրոցների 29-րդ 
մարզական 
խաղերի ծրագրով 
Արաբկիր 
վարչական 
շրջանի 
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առաջնություն հանրակրթական 
դպրոցների աշակերտների միջև, 
Հանրակրթական դպրոցների 29-րդ 
մարզական խաղերի ծրագրով 
Արաբկիր վարչական շրջանի 
առաջնություն, Հանրակրթ. 
դպրոցների 1-3-րդ և 4-8-րդ 
դասարանների միջև 
«Սպորտլանդիա» մարզական 
միջոցառում 3 փուլով` ԱՎՇ, 
Երևան քաղաք, ՀՀ առաջնություն, 
Հանրակրթական դպրոցների 29-րդ 
մարզական խաղերի ծրագրով 
Երևան քաղաքի առաջնություն, ՀՀ 
նախագահի մրցանակի համար 
«Լավագույն մարզական ընտանիք» 
մրցույթի Արաբկիր վարչական 
շրջանի և Երևան քաղաքի 
առաջնություն, Նավասարդյան 
խաղեր, Տարեցների 
հանրապետական խաղեր 3 
փուլով` ԱՎՇ, Երևան քաղաք, ՀՀ 
առաջնություն, «Առողջ սերունդ` 
պաշտպանված հայրենիք» Երևան 
քաղաքի միջբակային 
առաջնություն, Արաբկիր 
վարչական շրջանի սիրողական 
շախմատի 2020թ. բաց 
առաջնություն, Արաբկիր 
վարչական շրջանի վոլեյբոլի բաց 
առաջնություն, Արաբկիր 
վարչական շրջանի ձյուդոյի բաց 32 
առաջնություն, Նախազորակոչային 
և զորակոչային տարիքի 
ռազմամարզական խաղեր 
Արաբկիր վարչական շրջանի 
հանրակրթական դպրոցների միջև, 

մանկապատանեկան մարզադպրոց» 
ՀՈԱԿ-ում ս/թ փետրվարի 23-25-ը 
տեղի է ունեցել Արաբկիր վարչական 
շրջանի սուսերամարտի բաց 
առաջնություն: 
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/18  
«Արաբկիրի շախմատի դպրոց» ՀՈԱԿ-
ում ս/թ փետրվարի 24-26-ը տեղի է 
ունեցել Արաբկիր վարչ. շրջանի 
շախմատի բաց առաջնություն: 
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/106-1  
Հանրակրթական դպրոցների 1-3-րդ և 
4-7-րդ դասարանների միջև 
«Սպորտլանդիա» մարզական 
միջոցառում 3 փուլով՝ Ավշ, Երևան 
քաղաք և ՀՀ առաջնություն, որը 
նախատեսվում էր անցկացնել 
վարչական շրջանի դպրոցների 
մարզադահլիճներում 
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/106-1   
Հանրակրթական դպրոցների 29-րդ 
մարզական խաղերի ծրագրով Երևան 
քաղաքի առաջությունը 
նախատեսվում էր անցկացնել Երևանի 
մարզադպրոցներում և 
մարզադահլիճներում: 
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/106-1   
ՀՀ նախագահի մրցանակի համար 
«Լավագույն մարզական ընտանիք» 
մրցույթի Արաբկիր վարչական շրջանի 
և Երևան քաղաքի առաջնությունը 
նախատեսվում էր անցկացնել 
«Երևանի Հ. Իսակովի անվան հ. 132 
հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի 
խաղահրապարակում: 
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/106-3  
Տարեցների հանրապետական խաղեր 

 
 
 

 
 

«Կոնցեպտ Իվենթս» ՍՊԸ 
01.02.2020թ. 
29.02.2020թ. 
 
 
 
Արմեն Ցլիկյան Հակոբի  ԱՁ 
01.04.2020 
30.04.2020 

 
 
 
 
 

 
Արմեն Ցլիկյան Հակոբի  ԱՁ 
01.04.2020- 
30.04.2020 

 
 
 
 
Արմեն Ցլիկյան Հակոբի  ԱՁ 
01.06.2020թ. 
30.06.2020թ. 

 
 
 
 
 

«Կոնցեպտ Իվենթս» ՍՊԸ 
01.07.2020թ. 

առաջնությունը 
տեղի չի ունեցել 
մրցույթը 
չկայանալու 
պատճառով: 
 
Հանրակրթական 
դպրոցների 1-3-
րդ և 4-7-րդ 
դասարանների 
միջև «Սպորտլ»-
ն, 
Հանրակրթական 
դպրոցների 29-րդ 
մարզական 
խաղերի ծրագրով 
Երևան քաղաքի 
առաջությունը և 
ՀՀ նախագահի 
մրցանակի 
համար 
«Լավագույն 
մարզական 
ընտանիք» 
մրցույթի 
Արաբկիր 
վարչական 
շրջանի և Երևան 
քաղաքի 
առաջնությունը 
չի կատարվել  
(ՀՀ-ում 
արտակարգ 
դրություն 
հայտարարելու 
մասին ՀՀ կառ. 
16.03.2020թ 298-Ն 
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Արաբկիր վարչական շրջանի 
բասկետբոլի բաց առաջնություն, 
Արաբկիր վարչական շրջանի 
տարվա լավագույն մարզիչ, 
մարզիկ, թիմ: 15 միջոցառում: 

3 փուլով` ԱՎՇ, Երևան քաղաք, ՀՀ 
առաջ.  նախատեսվում էր անցկացնել 
Երևանի մարզադպրոցներում և 
մարզադահլիճներում: 
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/106-1  
«Առողջ սերունդ` պաշտպանված 
հայրենիք» Երևան քաղաքի 
միջբակային առաջնությունը 
նախատեսվում էր անցկացնել Երևանի 
մարզադպրոցներում և 
մարզադահլիճներում: 
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/106-3  
Արաբկիր վարչական շրջանի 
սիրողական շախմատի 2020թ. բաց 
առաջնությունը նախատեսվում էր 
անցկացնել Արաբկիր վարչական 
շրջանի Վ. Դավթյանի անվան  
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/106-2    
Նավասարդյան խաղերը 
նախատեսվում էր անցկացնել 
Արաբկիր վարչական շրջանի Վ. 
Դավթյանի անվան զբոսայգում: 
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/106-1   
Արաբկիր վարչական շրջանի  
վոլեյբոլի բաց առաջնությունը 
նախատեսվում էր անցկացնել Գայի 
անվան թիվ 129 դպրոցի 
մարզադահլիճում: 
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/106-1   
Արաբկիր վարչական շրջանի ձյուդոյի 
բաց առաջնությունը նախատեսվում էր 
անցկացնել «Դինամո» 
մարզադահլիճում:  
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/106-1    
Նախազորակոչային և զորակոչային 
տարիքի ռազմամարզական խաղեր 
նախատեսվում էր անցկացնել  

06.07.2020թ. 
 
 
 

Արմե 
ն Ցլիկյան Հակոբի  ԱՁ 
01.07.2020- 
06.07.2020թթ. 
 
 
«Կոնցեպտ Իվենթս» ՍՊԸ 
01.08.2020թ. 
31.08.2020թ. 

 
 
 
 
Արմինե Նիկողոսյան 
Վանյայի 
03.08.2020- 
30.09.2020թթ. 
 
Արմեն Ցլիկյան Հակոբի  ԱՁ 
01.09.2020- 
30.09.2020թթ. 
 
 
 
Արմեն Ցլիկյան Հակոբի  ԱՁ 
01.10.2020 
31.10.2020թթ. 
 
Արմեն Ցլիկյան Հակոբի  ԱՁ 
01.10.2020- 
31.10.2020թթ. 
 
 

որոշում) 
 
Համաձայն ՀՀ 
ֆինանս. 
նախարարի 
առաջին 
տեղակալի 
09.04.2020թ. հ. 
011/26-5315-2020 
գրության 
պահանջների՝ 
սպորտային մյուս 
միջոցառումների 
պայմանագրերը 
երկկողմանի 
լուծվել են: 
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հոկտեմբերին Երևանի «Հաղթանակ» 
զբոսայգում: 
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/106-1    
Արաբկիր վարչական շրջանի  
բասկետբոլի բաց առաջնությունը 
նախատեսվում էր անցկացնել 
նոյեմբերին Ստ. Զորյանի անվան հ. 56 
դպրոցի մարզադահլիճում:  
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/106-2    
Արաբկիր վարչական շրջանի տարվա 
լավագույն մարզիչ, մարզիկ թիմ, 
նախատեսվում էր անցկացնել 
«Երևանի Արաբկիրի համալիր 
մարզաձևերի մանկապատանեկան 
մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ում: 

 
 
Արմեն Ցլիկյան Հակոբի  ԱՁ 
01.11.2020- 
30.11.2020թթ. 
 
 
Արմինե Նիկողոսյան 
Վանյայի 
01.11.2020- 
31.12.2020թթ. 

17. Կապիտալ վերանորոգում Բարելավել շենքային պայմանները Տես՝ Երևանի քաղաքապետարանի 
աշխատակազմի շինարարության և 
բարեկարգման վարչություն 

  

18. Մշակութային միջացառումներ 21 միջոցառում:  
Մշակույթի ոլորտում 
նախատեսվում են անցկացնել ՀՀ 
հիշատակի և տոն օրերին նվիրված 
մշակութային միջոցառումներ, այդ 
թվում՝ Մշակութային 
միջոցառումների իրազեկում և 
տեղեկատվություն, Հայոց բանակի 
28-ամյակին նվիրված միջոցառում 
/հունվարի 28/, Տեառնընդառաջ, 
Բուն բարեկենդան, Կանանց 
միջազգային օր /մարտի 8/, 
Ծազկազարդ, Երաժշտական 
միջազգային փառատոն, 
Մայրության և գեղեցկության տոն 
/ապրիլի 7/, Սուրբ Զատիկ, Հայոց 
ցեղասպանության զոհերի 
հիշատակի օր /ապրիլի 24/, 
Քաղաքացու օր, Հաղթանակի և 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/16-1  
Հունվարի 27-ին «Առնո Բաբաջանյան» 
համերգարահում կազմակերպվել է 
Հայոց բանակի օրվան նվիրված 
համերգ-միջոցառում: 
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/16-2  
Արաբկիր վարչական շրջանի «Սուրբ 
Խաչ» եկեղեցու բակում ս/թ փետրվարի 
13-ին տեղի է ունեցել կրոնա-
մշակութային միջոցառում՝ նվիրված 
Տեառնընդառաջին: 
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/16-2 - Արաբկիր 
վարչական շրջանի «Սուրբ Խաչ» 
եկեղեցու բակում ս/թ փետրվարի 15-ին 
տեղի է ունեցել թատերական և տոնը 
խորհրդանշող խաղեր՝ նվիրված Բուն 

 
 

 
«Արմեն Ցլիկյան» ԱՁ 
27.01.2020թ. 
31.01.2020թ. 
 
 
«Կոնցեպտ Իվենթս» ՍՊԸ 
13.02.2020թ. 
14.02.2020թ. 

 
 
«Կոնցեպտ Իվենթս» ՍՊԸ 
25.02.2020թ. 
05.03.2020թ. 
 
 
 

Երևանի 2020թ. 
բյուջեով չի 
հաստատվել 
«Մշակութային 
միջոցառումների 
իրազեկում և 
տեղեկատվությու
ն» և «Քաղաքացու 
օր» 
միջոցառումները: 
 
 
 
 
Շահող 
կազմակերպությո
ւնը չի 
իրականացրել 
միջոցացառումը: 
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Շուշիի ազատագրման օր /մայիսի 
8-9/, ՀՀ առաջին հանրապետության 
օր /մայիսի 28/, Երեխաների 
իրավունքների պաշտպանության 
միջազգային օր, <> խորագիրը կրող 
միջոցառում, Երաժշտական 
դպրոցների հաշվետու համերգ, ՀՀ 
Անկախության օր /սեպտեմբերի 
21/, Արաբկիր 95, Ամանորյա 
միջոցառումներ/ 2 միջոցառում: 

բարեկենդանին: 
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/16-3   
Մարտի 8 
 
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/16-2 - Նախատեսվում 
էր Արաբկիր վարչական շրջանի 
«Սուրբ Խաչ» եկեղեցու բակում 
անցկացնել կրոնա-մշակութային 
միջոցառում՝ նվիրված Ծաղկազարդին: 
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/16-1 
Նախատեսվում էր ծաղիկներ 
/800հատ/ և բացիկներ /800 հատ/ 
բաժանել վարչական շրջանի 
տարածքում զբոսնող կանանց և 
աղջիկներին, իսկ աշխատակազմի կին 
աշխատողների համար /100 հոգի/՝ 
ֆուրշետ: 
Նախատեսվում էր Արաբկիր 
վարչական շրջանի «Սուրբ Խաչ» 
եկեղեցու բակում նշել Սուրբ Զատկի 
տոնը: 
 
 

«Պրեստիժ Լենդ» ՍՊԸ 
08.03.2020թ. 
09.03.2020թ. 
 
«Կոնցեպտ Իվենթս» ՍՊԸ   
01.04.2020 
30.04.2020 

 
 

 
Արմեն Ցլիկյան Հակոբի  ԱՁ 
07.04.2020 
08.04.2020 

 

 
 
Չի կատարվել  
(ՀՀ-ում 
արտակարգ 
դրություն 
հայտարարելու 
մասին ՀՀ կառ. 
16.03.2020թ 298-Ն 
որոշում): 
 
 
Չի կատարվել  
(ՀՀ-ում 
արտակարգ 
դրություն 
հայտարարելու 
մասին ՀՀ կառ. 
16.03.2020թ 298-Ն 
որոշում): 
 
 
Մրցույթը չի 
կայացել 
Մշակութային 
մյուս  
միջոցառումները 
«Covid-19» 
համավարակի 
պատճառով 
մրցույթի չեն 
ներկայացվել: 

19. Սոցիալապես անապահով 
ընտանիքների երեխաների 
հանգստի կազմակերպում 

7-12 տ. երեխաների հանգիստը 
Հայաստանի ճամբարներից մեկում 
երեք հերթափոխով` յուրաքանչյուր 
հերթափոխում ընդգրկելով 30-35 
երեխա, կազմակերպելու համար 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/73 - Երեխաների 
ամառային հանգստի կազմակերպման 

«Բեստ Բաս» ՍՊԸ 
18.06.2020թ. 
14.08.2020թ. 

 
 

ՀՀ ֆինանս. 
նախարարի 
առաջին 
տեղակալի 
09.04.2020թ. հ. 
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նրանց ապահովել 
տրանսպորտային միջոցով և 
առաջին անհրաժեշտության 
հիգիենայի պարագաներով, 
քաղցրավենիքով, արևապաշտպան 
գլխարկ և մարզաշապիկ նվիրել, 
ընթացքում կազմակերպել նաև 
ծնողների այցելություն 
երեխաներին:  

համար ավտոբուսների տրամադրում: 
 
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/108 - Արաբկիր վ/շ 
սոցիալապես անահապով 
ընտանիքների 7-15 տ. 50 երեխաների 
ամառային հանգստի կազմակերպում: 
 
Ճամբար մեկնող երեխաների համար 
պետք է ձեռք բերվեր 
մարզաշապիկներ, արևապաշտպան 
գլխարկներ, առաջին 
անհրաժեշտության հիգիենայի 
պարագաներ, քաղցրավենիք, իսկ 
ճամբարին նվիրելու համար ձեռք է 
բերվել բադմինտոն, գնդակ, շախմատ, 
թենիսի սեղան, ռակետ, 
ցատկապարան, օղակ: 

 
 
 
«Արմեն Գևորգյան Սամվելի» 
ԱՁ 
08.07.2020-       30.08.2020թ. 

 
 
 
 

 

011/26-5315-2020 
գրության 
պահանջների 
պայմ. 
երկկողմանի 
լուծվել է: 
 
 
ՀՀ ֆինանս. 
նախարարի 
առաջին 
տեղակալի 
09.04.2020թ. հ. 
011/26-5315-2020 
գրության 
պահանջների 
պայմ. 
երկկողմանի 
լուծվել է: 

Գնման հայտ չի 
ներկայացվել 

 
 

20. Սոցիալապես անապահով 
ընտանիքներին տոնական 
օրերին աջակցություն 

ՀՀ-ում նշվող տոների և հիշատակի 
օրերի առթիվ դրամական 
աջակցություն ցուցաբերել 
պատերազմի վետերաններին, 
զոհված կամ հաշմանդամություն 
ունեցող ազատամարտիկների 
ընտանիքներին, բազմազավակ 
մայրերին, 100 տարին լրացած 
ծերերին, կարիքավոր 
ընտանիքների 2-4 դասարանների 
դպրոցականներին, Ամանորի, 
Սուրբ Զատկի առթիվ պարենային 
աջակցության տրամադրում,  ՀՀ 
անկախության, հաշմանդամություն 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/11-1  
Արաբկիրի զինկոմին և պարտադիր 
ժամկետային միաժամանակ 2 
զինծառայող ունեցող  ընտանիքների 
համար ս/թ հունվարի 27-ին 
կազմակերպվել է տոնական 
միջոցառում, վարչական շրջանի 
ղեկավարի անունից նվիրվել է 
հուշանվերներ, ծաղկեփունջ և բացիկ:  
 
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/11-1  

 
 
 
 
«Արմեն Ցլիկյան>> ԱՁ 
09.12.2019թ.-28.01.2020թ. 
 
 
 
«Արմեն Ցլիկյան» ԱՁ 
09.12.2019թ. - 19.02.2020թ. 
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ունեցող անձանց օրվա, կանանց 
միջազգային տոնի և այլ տոների 
առթիվ տարբեր միջոցառումների, 
էքսկուրսիաների, մշակույթի և 
ժամանցի վայրեր այցելությունների  
կազմակերպում: 

Գիրք նվիրելու օրվա առթիվ «Հավատ» 
վատ լսող երեխաների մայրերի ՀԿ-ի 
երեխաներին ս/թ փետրվարի 19-ին 
նվիրվել է Հովհաննես Թումանյանի 
հեքիաթների ժողովածու:  
 
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/11-2  
Մարտի 8-ի՝ Կանանց միջազգային 
օրվա կապակցությամբ 
բարեգործական ճաշարանում 
սնվողների համար ս/թ մարտի 9-ին 
կազմակերպվել է տոնական 
ճաշկերույթ, համերգ, տոնի առթիվ 
վարչական շրջանի մանկավարժ, ՀՄՊ 
վետերան և Արցախի պատերազմի 
մասնակից կանանց նվիրվել է 
անկողնու ծածկոց, իսկ արվեստի 
վաստակավոր գործիչ 8 կանանց՝ 
ֆրանսիական օծանելիք, ծաղկեփունջ 
և բացիկ: 
 
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/11-2  
Ապրիլի 7-ին՝ մայրության և 
գեղեցկության օրվա կապակցությամբ 
բարեգործական ճաշարանում 
սնվողների համար տոնական 
ճաշկերույթ, համերգ, Մայրության և 
գեղեցկության տոնի առթիվ նվերներ 
(անկողնու հավաքածու) բաժնի 
տեղեկատվական բազայում 
հաշվառված արաբկիրցի 
բազմազավակ և միայնակ մայրերին: 
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/11-1 
Ապրիլի  12-ին՝ Հարության տոնի 
կապակցությամբ Արաբկիր վարչական 
շրջանում գործող բարեգործական 
ճաշարանում սնվողների համար 

«Արմեն Գևորգյան Սամվելի» 
ԱՁ 
09.12.2019թ.-09.03.2020թ. 
 
 
 
 
«Արմեն Գևորգյան Սամվելի» 
ԱՁ 
09.12.2019թ. - 07.04.2020թ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Արմեն Ցլիկյան» ԱՁ 
09.12.2019թ-10.04.2020թ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Չի կատարվել  
(ՀՀ-ում 
արտակարգ 
դրություն 
հայտարարելու 
մասին ՀՀ կառ. 
16.03.2020թ. 298-Ն 
որոշում) 
 
 
 
 
 
Չի կատարվել  
Չի կատարվել  
 (ՀՀ-ում 
արտակարգ 
դրություն 
հայտարարելու 
մասին ՀՀ կառ. 
16.03.2020թ 298-Ն 
որոշում): 
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տոնական ճաշկերույթի 
կազմակերպում, տոնին բնորոշ 
մթերքների տրամադրում: 
Մայիսի 8-ին` Շուշիի ազատագրման 
կապակցությամբ Շուշիի 
ազատագրման օվա առթիվ Արաբկիր 
վարչական շրջանի Արցախի 
պատերազմի առաջին և երկրորդ խմբի 
հաշմանդամներին դրամական 
նվիրատվություն: 
 
Մայիսի 9-ի կապակցությամբ  ՀՄՊ 
վետերաններին դրամական 
աջակցություն  
 
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/108 
Մայիսի 15-ին՝ Ընտանիքի օրվա 
կապակցությամբ բազմազավակ 
ընտանիքների համար հանդիպում-
հյուրասիրություն վարչական շրջանի 
ղեկավարի հետ Արաբկիրում գտնվող 
սրճարաններից մեկում: 
 
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/108  
Հունիսի 21-ին՝ Բուժաշխատողի օրվա 
առթիվ  Արաբկիրում գտնվող «Նոր 
Արաբկիր ԱԿ» ԴՓԲԸ, «Թիվ 8 
պոլիկլինիկա» ՓԲԸ, Իմպերիալ 
Իմպլանտ Կենտրոն 
Իմպլանտալոգիայի կենտրոնի, 
«ԱՐԱԲԿԻՐ» մանկական 
պոլիկլինիկայի, 
«Շտապբուժօգնության» ՓԲԸ  թիվ 1 
ենթակայանի, Երևանի կայազորային  
հոսպիտալի  և «ԱՐԱԲԿԻՐ»  
բժշկական համալիր- երեխաների և 
դեռահասների առողջության 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
«Արմեն Գևորգյան Սամվելի» 
ԱՁ 
23.04.2020թ. - 15.05.2020թ. 

 
 
 
 

«Արմեն Գևորգյան Սամվելի» 
ԱՁ 
23.04.2020թ. - 22.06.2020թ. 

 
 

 

 
 
Չի 
իրականացվել, 
քանի որ Երևան 
քաղաքի 
ավագանու 
կողմից 
սոցիալապես 
անապահով 
անձանց 
աջակցության և 
կամավոր 
խնդիրների 
լուծման 
նպատակով 
սահմանված 
սեփական 
լիազորություննե
րի 
իրականացման 
կարգը, այդ 
թվում` 
սոցիալական 
աջակցության  
չափորոշիչների 
սահմանումը դեռ 
չի ընդունվել:  
 
 
Չի 
իրականացվել, 
քանի որ Երևան 
քաղաքի 
ավագանու 
կողմից 
սոցիալապես 
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ինստիտուտի        բուժհիմնարկների 
աշխատակազմին   վարչական շրջանի 
ղեկավարի անունից հուշամեդալների, 
ծաղկեփնջերի մատուցում, 
շնորհակալագրի հանձնում: 
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/108  
Արաբկիր վարչական շրջանի 
կարիքավոր ընտանիքների համար 
էքսկուրսիա Գառնի-Գեղարդ և 
հյուրասիրություն: 
Գիտելիքի օրվա կապակցությամբ 
բաժնի տեղեկատվական բազայի 2-4-
րդ դասարանների երեխա ունեցող 
ընտանիքներին դպրոցական 
պայուսակի և գրենական պիտույքների 
տրամադրում: 
 
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/108  
Սեպտեմբերի 21-ին` ՀՀ Անկախության 
օրը ծնված երեխաներին նվերների 
տրամադրում /նորածնի պարագաներ/: 
 
 
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/108  
Նոյեմբերի 4-ին՝ սոցիալական 
աշխատողի օրվա առթիվ Արաբկիր 
վարչական շրջանի սոցիալական 
ծառայություն մատուցող 3 պետական 
կառույցների՝ Արաբկիրի սոցապ 
բաժին 3, ՍԱՏԲ 3, վարչական շրջանի 
ղեկավարի աշխատակազմի սոց. 
բաժին 2 և Արաբկիրի «ՍՕՍ-
Մանկական գյուղեր» ՀԲՀ-ի 1, 
աշխատակիցներին շնորհավորհանք, 
լավագույններին՝ նվեր-քարտ, 
ծաղկեփունջ և շնորհակալագիր:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
«Արմեն Գևորգյան Սամվելի» 
ԱՁ 
01.08.2020 թ. - 30.09.2020թ. 
 

 
 
 
 
 
 
«Արմեն Գևորգյան Սամվելի» 
ԱՁ 
3-րդ եռամսյակ պայմ. ուժի 
մեջ մտնելու օրվանից 20 
օրացույցային օր հետո մինչև 
21.09.2020թ. 
 
«Արմեն Գևորգյան Սամվելի» 
ԱՁ 
4-րդ եռամսյակ 
Պայմանագիրը ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից 20 օրաց. 
օր հետո մինչև 04.11.2020թ. 
 
 
 
 
 
 

անապահով 
անձանց 
աջակցության և 
կամավոր 
խնդիրների 
լուծման 
նպատակով 
սահմանված 
սեփական 
լիազորություննե
րի 
իրականացման 
կարգը, այդ 
թվում` 
սոցիալական 
աջակցության  
չափորոշիչների 
սահմանումը դեռ 
չի ընդունվել: 
 
 
 
Չի կատարվել  
(ՀՀ-ում 
արտակարգ 
դրություն 
հայտարարելու 
մասին ՀՀ կառ. 
16.03.2020թ 298-Ն 
որոշում) 
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ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/108  
Քառօրյա պատերազմում զոհված 
Ռոբերտ Աբաջյանի ծննդյան օրը՝ 
նոյեմբերի 16-ին, այցելություն նրա 
ընտանիքին (կոնյակ, ծաղկեփունջ և 
տուփով շոկոլադ):  
 
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/108  
Դեկտեմբերի  3-ին՝ Հաշմանդամների 
միջազգային օրվա  կապակցությամբ 
«Արշավիր և Պայծառ 
Աբրահամյաններ» բարեգործական 
ճաշարանում սնվող 100 հոգու համար 
տոնական միջոցառում և ճաշկերույթ: 
 
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/108  
Քառօրյա պատերազմում զոհված Հայկ 
Թորոյանի ծննդյան օրը՝ դեկտեմբերի 
11-ին՝  այցելություն նրա ընտանիքին 
(կոնյակ, ծաղկեփունջ և տուփով 
շոկոլադ): 
 
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/108  
Ամանորի և սուրբ ծննդյան տոների 
առթիվ «Արշավիր և Պայծառ 
Աբրահամյաններ» բարեգործական 
ճաշարանում սնվողների  համար  
տոնական միջոցառում և ճաշկերույթ  
 
Սոցիալապես անապահով 95 
ընտանիքների հատկացվել է 95 խմ 
վառելափայտ 

 
 
«Արմեն Գևորգյան Սամվելի» 
ԱՁ 
4-րդ եռամսյակ 
Պայմանագիրը ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից 20 օրաց. 
օր հետո մինչև 16.11.2020թ. 
 
«Արմեն Գևորգյան Սամվելի» 
ԱՁ 
4-րդ եռամսյակ 
Պայմանագիրը ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից 20 օրաց. 
օր հետո մինչև 03.12.2020թ. 
 
 
«Արմեն Գևորգյան Սամվելի» 
ԱՁ 
4-րդ եռամսյակ 
Պայմանագիրը ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից 20 օրաց. 
օր հետո մինչև 11.12.2020թ. 
 
«Արմեն Գևորգյան Սամվելի» 
ԱՁ 
4-րդ եռամսյակ 
Պայմանագիրը ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից 20 օրաց. 
օր հետո մինչև 12.12.2020թ. 
 
Երևանի քաղաքապետի 
21.12.2020թ. 3891-Ա որոշում 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ՀՀ ֆինանս. 
նախարարի 
առաջին 
տեղակալի 
09.04.2020թ. հ. 
011/26-5315-2020 
գրության 
պահանջների 
պայմ. 
երկկողմանի 
լուծվել է: 
 
 
 
 
 
 
ՀՀ ֆինանս. 
նախարարի 
առաջին 
տեղակալի 
09.04.2020թ. հ. 
011/26-5315-2020 
գրության 
պահանջների 
պայմ. 
երկկողմանի 
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լուծվել է: 
 
 
 
ՀՀ ֆինանս. 
նախարարի 
առաջին 
տեղակալի 
09.04.2020թ. հ. 
011/26-5315-2020 
գրության 
պահանջների 
պայմ. 
երկկողմանի 
լուծվել է: 
 
ՀՀ ֆինանս. 
նախարարի 
առաջին 
տեղակալի 
09.04.2020թ. հ. 
011/26-5315-2020 
գրության 
պահանջների 
պայմ. 
երկկողմանի 
լուծվել է: 
 
ՀՀ ֆինանս. 
նախարարի 
առաջին 
տեղակալի 
09.04.2020թ. հ. 
011/26-5315-2020 
գրության 
պահանջների 
պայմ. 
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երկկողմանի 
լուծվել է: 
 
ՀՀ ֆինանս. 
նախարարի 
առաջին 
տեղակալի 
09.04.2020թ. հ. 
011/26-5315-2020 
գրության 
պահանջների 
պայմ. 
երկկողմանի 
լուծվել է: 
 
ՀՀ ֆինանս. 
նախարարի 
առաջին 
տեղակալի 
09.04.2020թ. հ. 
011/26-5315-2020 
գրության 
պահանջների 
պայմ. 
երկկողմանի 
լուծվել է: 

21. Սոցիալապես անապահով 
անձանց դրամական 
աջակցություն 

Սոցիալական վիճակի 
ուսումնասիրության արդյունքի 
հիման վրա կարիքավոր 
ընտանիքներին դրամական 
օգնության հատկացում՝ դիմումում 
բարձրացված խնդրի լուծման 
համար: 

Սոցիալապես անապահով 
ընտանիքներին  դրամական 
աջակցության ցուցաբերում: 
 

 Չի 
իրականացվել, 
քանի որ Երևան 
քաղաքի 
ավագանու 
կողմից  
դրամական 
օգնության 
չափորոշիչները 
սահմանված են, 
սակայն 
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ընթացակարգը 
դեռ հաստատված 
չէ: 
 

22. Հասարակական 
կազմակերպություններին 
աջակցություն 

Որպես աջակցություն Արաբկիր 
վարչական շրջանի շահույթ 
չհետապնդող 
կազմակերպություններին` ՀՄՊ 
վետերանների խորհրդին, 
հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց ընկերությանը և «Քայլ 
առաջ» ՀԿ-ին հատկացնել 
ֆինանսական միջոցներ 
գործունեությունը ծավալելու 
համար: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
 
ԵՔԱրՎՇ-20/23 - Իրականացվել է 
բարեգործական ճաշարանի մասնակի 
փոխհատուցում  
 
ԵՔԱրՎՇ-20/Վ - ՀՄՊ ծախսերի 
մասնակի փոխհատուցում  
 
Հաշմանդամների ընկերության 
ծախսերի մասնակի փոխհատուցում 
 
ԵՔԱրՎՇ-20/Ք - «Քայլ առաջ» ՀԿ-ին 
հատկացնել ֆինանսական միջոցներ 
գործունեությունը ծավալելու համար: 
65 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: 
«ՍՕՍ»-Մանկական գյուղեր ՀԲՀ-ի,  

 
 
 
 
«Տարոն Տալ» ՍՊԸ 
03.02.2020թ. 
 
 
15.06.2020թ. 
 
 
 
 
 
 
 
03.07.2020թ. նվիրատվության 
պայմանագիր 
 
 

 
 
 
 
Պայմանագիրը 
երկկողմանի 
լուծվել է: 
 
Պայմանագիր չի 
կնքվել, քանի որ 
ընկերությունը 
լուծարվել է 
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ՀԿԽԸ –ի, ԿԽՄ-ի, Հիսուս Քրիստոսի 
վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 
Հայաստանի կրոնական համայնքի, 
ՀԱՀՔ կյանքի աղբյուր եկեղեցի, USAID, 
ԱԻՆ, Թիմ Թայմ, Հոգ Տար 
կազամակերպությունների և 
անհատների կողմից սննդի, 
հիգիենայի և կենցաղային 
պարագաների օգնություն է 
ցուցաբերվել Արցախից ժամանած 
ընտանիքներին: 

ԴԱՎԹԱՇԵՆ 
1. Անապահով ընտանիքներին 

ամանորյա սննդի փաթեթների 
տրամադրում 

Սոցիալապես անապահով 1300 
ընտանիքի պարենային 
աջակցության տրամադրում: 

  Սոցիալապես 
անապահով 
ընտանիքներին 
պարենային 
աջակցություն չի 
տրամադրվել, 
քանի որ 
ֆինանսական 
միջոցներ չունենք 
տվյալ հոդվածում 
պայմանավորվա
ծ COVID 19-ով:  

2. Նպաստներ խոցելի խմբերի 
շահառուներին 

Սոցիալապես անապահով, 
բազմազավակ, հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց ընտանիքներին 
դրամական աջակցության 
տրամադրում 

  Սոցիալապես 
անապահով, 
բազմազավակ, 
հաշմանդամությո
ւն ունեցող 
անձանց 
ընտանիքներին 
դրամական 
աջակցություն չի 
տրամադրվել, 
ֆինանսական 
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միջոցների 
բացակայության 
պատճառով 
պայմանավորվա
ծ COVID 19-ով: 

3. Սոցիալապես անապահով 
ընտանքիներին տոնական և 
հիշատակի օրերին 
աջակցության ցուցաբերման 
ծրագիր 

Կազմակերպվում են տարաբնույթ 
միջոցառումներ, որի ավարտին 
տրամադրվում է դրամական, 
նյութական, պարենային 
աջակցություն, նվերներ 
սոցիալապես անապահով 
ընտանիքներին՝ կանանց 
միամսյակի, մայիսյան տոների, 
Ընտանիքի, Տարեցների, 
հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց օրերի և Ամանորի 
կապակցությամբ: 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/10 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: Ըստ պայմանագրի 1-ին 
եռամսյակում իրականացվել է 2 
միջոցառում՝ 
 Հունվարի  28 «Բանակի օր»  
Դավթաշեն  վարչական շրջանի,  
ծառայության մեջ  գտնվող 33 
զինվորների մայրերին,  
հյյուրասիրության կազմակերպում և  
նվերների /թեյնիկ/ տրամադրում: 
 Մարտի 8 «Կանանց միջազգային 
օր»  Դավթաշեն  վարչական շրջանի 
սիրիահայ, միայնակ մայր, 
բազմանդամ, բազմազավակ  
սոցիալապես անապահով 
ընտանիքների          40 մայրերին, 
հյուրասիրության  կազմակերպում և 
նվերների /ծածկոց/ տրամադրում: 
 

Ա/Ձ Արմեն Հակոբի Ցիլիկյան 
16.12.2019թ. 
27.03.2020թ. 

Սոցիալական 
միջոցառումներ 
չեն 
իրականացվել, 
քանի որ 
Հայաստանի 
Հանրապետությու
նում արտակագ 
իրավիճակ է 
տիրում 
պայմանավորվա
ծ COVID 19-ով: 

4. Սոցիալապես անապահով 
ընտանիքների երեխաների 
հանգստի կազմակերպում 

Անապահով երեխաներին 
հանգստի կազմակերպում, որը 
իրականացվում է Հանքավանի 
Հասմիկ ճամբարում՝ ամառվա 
ամիսներին հունիս, հուլիս, 
օգոստոս 20 օրյա հանգիստ 

Սոցիալապես անապահով 
ընտանիքների երեխաների հանգստի 
կազմակերպում նախատեսված է 
իրականացնել 2-րդ եռամսյակում։ 
2-րդ եռամսյակում սոցիալապես 
անապահով ընտանիքների 
երեխաների հանգստի կազմակերպում 
չեն իրականացվել, քանի որ 
Հայաստանի Հանրապետությունում 
արտակագ իրավիճակ է տիրում 
պայմանավորված COVID 19-ով: 
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5. Մշակութային 
միջոցառումների 
իրականացում 

Դավթաշեն վարչական շրջանում 
ըստ ժամանակացույցի որպես 
պարտադիր ծրագիր 
իրականացվում են մշակութային 
միջոցառում (Հայոց բանակի օր, 
Տեառնընդառաջ, Կանանց 
միջազգային օր, Զատիկ, 
Մայրության և գեղեցկության օր, 
1915թ Հայոց Մեծ եղեռնի զոհերի 
հիշատակի օր, Հաղթանակի 
տոնակատարություններ, Վերջին 
զանգ, Երեխաների 
պաշտպանության միջազգային օր, 
Խաղող օրհնության օր, Բակային 
ժամանցային միջոցառումներ, 
Գիտելիքի օր, ՀՀ անկախության օր, 
Ուսուցչի օր Էրեբունի-Երևան 
տոնակատարություն, Ամանորյա 
միջոցառումներ, մանկապարտեզի 
սաների քաղցրավենիքի բաշխում): 
Ինչպես նաև 2020թ. ավելացվել են 
միջոցառումների ցանկը,  որոնք 
հետևյալն են՝ Կրթության 
միջացգային օր, Սուրբ Սարգսի 
տոն, Գրքի տոն, Մայրենի լեզվի օր, 
Գարնանամուտ, 
Բունբարեկենդանի տոն, Թատրոնի 
միջազգային օր, Թռչնի փառատոն 
2020, Պարի միջազգային օր, 
Աշխատանքի օր, Հայրենական մեծ 
պատերազմի 75-ամյակ, Ընտանիքի 
միջազգային օր, Հայաստանի 
Հանրապետության տոն, 
Մարզաառաողջարարական 
ճամբար /շապիկ, գլխարկ, 
նվերներ/, Երաժշտության 
միջազգային օր, Նավասարդ, 

ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-20/28 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: Ըստ պայմանագրի 1-ին 
եռամսյակում իրականացվել են 
հետևյալ միջոցառումները՝ 
Հայոց բանակի օր 
Հայաստանի Հանրապետության 
Զինված ուժերի կազմավորման 28-
ամյակի նվիրված միջոցառումների 
շրջանակներում Դավթաշեն 
վարչական շրջանի ղեկավարի 
աշխատակազմը ղեկավարի տեղակալ 
Սաշա Կատվալյանի գլխավորությամբ 
այցելել է Մոնթե Մելքոնյանի անվան 
ռազմամարզական վարժարան: 
Սաների և սպայական կազմի հետ 
հանդիպման ընթացքում հանձնվել են 
նվերներ՝ մասնագիտական 
գրականություն, իսկ լավագույն 10 
սաները պարգևատրվել են 
ժամացույցներով: 
Սուրբ Սարգսի տոն 
Սուրբ Սարգսի տոնին ընդառաջ, 
ավանդույթի համաձայն, օրվա 
խորհրդանիշ Սուրբ Սարգիսը ձիով 
շրջել Դավթաշեն վարչական շրջանի 
փողոցներում և բաժանել աղի բլիթներ: 
Տեառնընդառաջ 
Դավթաշեն Սրբոց Նահատակաց 
եկեղեցու բակում նշվեց 
Տեառնընդառաջը և  վառվեց մեծ 
խարույկը, որի շուրջ շուրջպար էին 
բռնել նորապսակները: Տեր Խորեն 
Մարուքյանի կողմից օրհնություն 
ստանալուց հետո նորապսակները 
Դավթաշեն վարչական շրջանի 

Ա/Ձ Արմինե Նիկողոսյան 
01.02.2020թ. 
27.03.2020թ. 

Մյուս 
մշակութային 
միջոցառումներ 
չեն 
իրականացվել, 
քանի որ 
Հայաստանի 
Հանրապետությու
նում արտակագ 
իրավիճակ է 
տիրում 
պայմանավորվա
ծ COVID 19-ով: 
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Տարեցների միջազգային օր, 
Հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց միջացգային օր: 

ղեկավարի անունից ստացան 
հուշանվերներ: 
Գրքի  տոն 
Գիրք նվիրելու օրվա կապակցությամբ 
Դավթաշեն վարչական շրջանի թիվ 40 
գրադարանին և դպրոցների 
ընթերցասեր աշակերտներին 
նվիրվեցին գրքեր:  
 
Բուն Բարեկենդանի օր 
Դավթաշենի Սրբոց Նահատակաց 
եկեղեցու բակում նշվեց Դավթաշեն 
վարչական շրջանում Բուն 
Բարեկենդանի տոնը, որտեղ Տեր 
Խորեն քահանա Մարուքյանը 
ներկայացրեց տոնի խորհուրդը, որից 
հետո իրենց երգ ու պարով հանդես 
եկան Երևանի հ. 192 հիմնական 
դպրոցի սաները: Երաժշտական 
կատարումները զուգակցված էին 
վարչական շրջանի մանկապարտեզ-
ների կողմից ներկայացված թեմատիկ 
ցուցահանդեսով և ազգային 
ուտեստներ, ձեռքի աշխատանքներ 
ներկայացնող տաղավարներով:  

6 Սպորտային միջոցառումների 
կազմակերպում 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Դավթաշեն վարչական շրջանում 
իրականացվում է ՀՀ անկախության 
տոնին նվիրված մարզական 
խաղեր, ՀՀ ազգային ժողովի 
գավաթի խաղարկություն 1-6-րդ 
դասարաններ, Արցախյան 
ազատամարտի զոհերի 
հիշատակին նվիրված 
հուրշամրցաշար, 
Մարզահամերգային տոնահանդես՝ 
մանկապարտեզի սաների 
մասնակցությամբ, Առողջ սերունդ 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/12-2 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: Սակայն Հայաստանի 
Հանրապետությունում նոր տեսակի 
կորոնավիրուսային հիվանդության 
հետևանքով առաջացած արտակարգ 
իրավիճակից ելնելով միջոցառումը չի 
կայացել: 
 

«Իվենթ սիթի» 
20.12.2019թ.- 
27.03.2020թ. 

Սսպորտային 
միջոցառումներ 
չեն 
իրականացվել, 
քանի որ 
Հայաստանի 
Հանրապետությու
նում արտակագ 
իրավիճակ է 
տիրում 
պայմանավորվա
ծ COVID 19-ով: 
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պաշտպանված հայրենիք բակային 
փառատոն, ՀՀ նախագահի 
լավագույն մարզական ընտանիք, 
Նախազորակոչային և 
զորակոչային տարիքի 
երիտասարդների 
հանրապետական խաղեր, իսկ 
2020թ ավելացվել է ևս 2 
միջոցառում՝ Սպորտլանիդիա 1-3, 
4-7-րդ դասարանների 
աշակերտների միջև, Լավագույն 
նախադպրոցական 
հաստատություն: Սպորտային 9 
միջոցառումների կազմակերպում, 
ֆիզիկական դաստիարակության 
զարգացում: 

  7 

Ասֆալտբետոնե ծածկի 
վերանորոգում և պահպանում 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Տարեկան ծրագրերի շրջանակում 
կատարվում է Դավթաշեն 
վարչական շրջանի բակերի, 
միջբակային ճանապարհների և 
մայթերի ասֆալտբետոնե ծածկի 
վիճակի գույքագրում: 
Գույքագրման արդյունքում 
կազմվում են հասցեական 
սխեմաներ՝ անհրաժեշտ 
աշխատանքների իրականացման 
համար: Աշխատանքները 
ներառում են վնասված, վթարված, 
ձևախախտված ծածկի քանդում, 
առաջացած շին աղբի բարձում, 
տեղափոխում /թափոնատեղի/, խճե 
հիմքի իրականացում /մինչև 10%/ և 
3-4 սմ ասֆալտբետոնե ծածկի 
իրականացում: 
Աշխատանքները ներառում են 
դիտահորերի և անձրևորսիչների 
նիշերի ուղղում և վերատեղադրում: 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/36-7 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
Պայմանագրի համաձայն 
իրականացվել է  9509,0 քմ բակային 
ճանապարհների, տարածքների և  
մայթերի ասֆալտբետոնե ծածկի 
քանդում, բարձում, տեղափոխում 
թափոնատեղի, անհրաժեշտության 
դեպքում խճի հիմքի իրականացում 
մինչև 10% ասֆալտբետոնե ծածկի 
իրականացում 3-4 սմ հաստությամբ: 
Ամբողջ ծավալով ասֆալտբետոնե 
ծածկի վերոնորոգման 
աշխատանքները իրականացվել են 
տարվա ընթացքում՝ 
4-րդ թաղ. 199 և 196 դպրոցների ճան և 
մայթ,2-րդ թաղ. 27 և 29 շենքերի բակ 
2-րդ թաղ. 32, 33, 34 շենքերի բակ 
2-րդ թաղ. Կարատեի դպրոցի բակ 

«Լեվ-Շին» ՍՊԸ 
15.05.2020թ.- 
30.11.2020թ. 
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3-րդ թաղ. 14, 18, 20 շենքերի բակ 
3-րդ թաղ. 8 և 10 շենքերի բակ 
2-րդ թաղ. 20/1 շենք տանող ճան. 
2-րդ թաղ. 25 շենքի բակ 
2-րդ թաղ. 37ա և 40.42 շենքերի կից 
ճան., 2-րդ թաղ. 13, 14, 15 շենքերի բակ 
3-րդ թաղ. 7 շենքի բակ  
Տ. Պետրոսյան փողոցի մայթեր 
2-րդ թաղ. 7 շենքի բակ 
2-րդ թաղ. 8, 9, 12 շենքերի բակ 
3-րդ թաղ. 12 շենքի բակ 
2-րդ թաղ. 1, 2 շենքերի բակ 
2-րդ թաղ. 43, 44, 45, 46 շենքերի բակ 
2-րդ թաղ 41 շենքի կից ճանապարհ 
2-րդ թաղ. 35 շենքի բակ 
2-րդ թաղ. 37 և 38 շենքի բակ 
2-րդ թաղ. 18, 20, 21, 22, 24 շենքերի 
բակ, 3-րդ թաղ. 22, 25 շենքերի կից 
ճանապարհ 
2-րդ թաղ. 16 շենքի բակ 
2-րդ թաղ. 17 շենքի բակ 
3-րդ թաղ. 4, 5 և 6 շենքերի բակ 
3-րդ թաղ. 11 և 13 շենքերի բակ 
3-րդ թաղ. 16 շենքի ետնամասից 
մանկապարտեզ տանող ճան. 
3-րդ թաղ. 15, 16, 17 շենքերի բակ. 
4-րդ թաղ. 32, 33, 39 շենքերի բակ 
4-րդ թաղ. 28 շենքի ետնամաս 
1-ին թաղ. 23, 24 և 26 շենքերի բակ 
Դավթաշեն 10-րդ փողոց, 7-րդ փողոց, 
9-րդ փողոց և կապուղի, 8-րդ փողոց, 6-
րդ փողոց, 3-րդ փողոց 
4-րդ թաղ. 45 շենք, արվեստի դպրոցի 
շենքի բակ 
Դավթաշեն վարչ. շրջանի 
թաղապետարանի շենքի բակ 
1-ին թաղ. 27, 28 և 29 շենքերի բակ 
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1-ին թաղ. 17, 19, 20 և 22 շենքերի բակ 
3-րդ թաղ. 30, 31 շենքերի բակ 
1-ին թաղ. 13, 15 և 16 շենքերի բակ 
1-ին թաղ. 11 և 12 շենքերի բակ 
4-րդ թաղ. 44 շենքի բակ 
Տ. Պետրոսյան փողոց,  
4-րդ թաղ. 20 պոլիկլինիկայի շենքի 
բակ 
4-րդ թաղ. 4ա շենքի բակ, 4-րդ թաղ. 15 
շենքի բակ , 4-րդ թաղ. 62 
մանկապարտեզ 
2-րդ թաղ. 20/1 շենքի բակ 
4-րդ թաղ. 17, 22, 23, 25 շենքերի բակ 
1-ին թաղ. 4, 6, 7, 10 և 10ա շենքերի բակ 
1-ին թաղ. 36 շենքի բակ 
1-ին թաղ. 49 շենքից 40 տանող 
ճանապարհ 
1-ին թաղ. 51 շենքի բակ 
4-րդ թաղ. 23, 26 և 27  շենքերի բակ 
4-րդ թաղ. 10 և 11 շենքերի բակ 
1-ին թաղ. 36/5 տան կից 
1-ին թաղ. 16 շենքի բակ և 30 շենքի 
ետնամաս 
1-ին թաղ. 33 շենքի բակ 
2-րդ թաղ. 8, 10 և 12 շենքերի մայթ 
Եղվարդի խճուղի 
Դավթ. հ 93 դպրոցին կից տարածք 
1-ին թաղ. 49 շենքից 40 շենք տանող 
ճան. 
1-ին թաղ. 51 շենքի բակ 
4-րդ թաղ. 23, 26 և 27 շենքերի բակ 
4-րդ թաղ. 10 և 11 շենքերի բակ 
1-ին թաղ. 36/5 տան կից 
1-ին թաղ. 33 շենքի բակ 
1-ին թաղ. 16 շենքի բակ և 30 շենքի 
ետնամաս 

8 Եզրաքարերի վերանորոգում Ծրագիրը ներառում է Դավթաշեն 1.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/66   
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վարչական շրջանի 
ճանապարհների, մայթերի 
բազալտե եզրաքարերի 
վերանորոգում և փոխարինում, որը 
ներառում է հին վնասված 
եզրաքարերի փոխարինում: 

2. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/24-2 
3. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/24-2 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
1.Համաձայն պայմանագրով 
իրականացնել է  2278մ եզրաքարի 
վերանորոգում հետևյալ հասցեներում՝ 
1-ին թաղ. Հ 33 և 34 շենքերի 
մեջտեղում, 1-ին թաղ. Աղաբաբյան 
փողոցից, հ 35 շենքից դեպի հ. 58, 61 
մանկապարտեզներ, 3-րդ թաղ. 30 և 31 
շենքերի բակ, 4-րդ թաղ. 
Տ.Պետրոսյանից դեպի հ 199 դպրոց 
1-ին թաղ. 15, 16 շենքերի հետնամաս 
2-րդ թաղ. Հ 192 դպրոցից դեպի հ 8 
շենք, 4-րդ թաղ. 46/10 շենքի 
հարևանությամբ, Արվեստի դպրոց 
4-րդ թաղ. 23 և 24 շենքի բակ, 2-րդ 
թաղ. Հ 192 դպրոցի և Տոնուս շենքի 
դիմաց, 4-րդ թաղ. 2ա և 2բ շենքերի 
բակ: 
2. Իրականացվել է Կաղնուտի այգու 
մայթերի բետոնյա եզրաքարերի 
տեղադրման աշխատանքներ: 
3. Իրականացվել է Կենտրոնական 
փողոցների, միջբակային 
ճանապարհների և բակերի մայթերի 
բետոնե եզրաքարերի վերանորոգման 
աշխատանքներ: 

 
 
 
 
 
 
1.«Շինհայ-Պո»  ՍՊԸ 
28.04.2020թ.- 
31.08.2020թ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.«Արմշին Սերվիս Գրուպ»  
ՍՊԸ 
17.07.2020թ.- 
31.102020թ. 
 
3.«Արմշին Սերվիս Գրուպ»  
ՍՊԸ 
24.08.2020թ.- 
31.10.2020թ. 

9 

Վերելակի հիմնանորոգման 
աշխատանքներ 
 
 
 
 
 

Դավթաշեն վարչական շրջանի 
բազմաբնակարան շենքերում 
առկա են մարդատար և բեռնատար 
415 վերելակներ: Կիրականացվեն 
վերելակների հիմնանորոգման 
աշխատանքներ՝ վերելակների 
շարքից դուրս եկած դետալների և 

1.ԲՄԱՊՁԲ-20/10-1  
2.ԲՄԱՊՁԲ-20/10-2 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր:  
1.Իրականացվել է հետևյալ 
ապրանքների տեղադրման 

1.«ՇԻՆԷՆԵՐԳՈՄԱՔՍ»  ՍՊԸ 
11.05.2020թ.- 
25.12.2020թ. 
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հանգույցների փոխարինում կամ 
նորոգում, ճոպանների 
փոխարինում, շարժիչի 
վերնորոգում կամ փոխարինում 
նորով: 

աշխատանքները՝ 
 Մետաղյա ճոպան Ф 10.5 մմ- 1590 մ  
 Մետաղյա ճոպան Ф 7.8 մմ- 1250 մ  
 Դռների շարժիչ և փոխանցում տուփ – 

8 հատ 
 Ռեդուկտուր 1 մ/վ- 3 հատ 
 Ռեդուկտուր 0.71 մ/վ- 2 հատ 

Աշխատանքներն իրականացվել են 
հետևյալ հասցեներում՝ 4-րդ թաղ. 51/3 
շենք, 1-ին թաղ. 11 շենք 1-ին մ, 1-ին 
թաղ. 7 շենք 3-րդ և 2-րդ մ, 3-րդ թաղ. 31 
շ, 30շ., 2-րդ թաղ. 11 շ., 1-ին թաղ. 7 շ. 2-
րդ և 3-րդ մ, 4-րդ թաղ. 47 շ., 2-րդ թաղ. 
21 շ., 4-րդ թաղ. 2Ա շ., 3 մուտք, 1-ին 
թաղ. 38շ., 3-րդ թաղ. 20շ.,24շ., 4-րդ 
թաղ. 46 շենքի 1-ին մուտք., 3-րդ թաղ. 
25շ. 4-րդ մ., 2-րդ թաղ. 34շ. 4-րդ մ., 1-
րն թաղ. 40շ., 41շ., 30շ. 1-ին մ., 4շ. 1-ին 
մ., 11շ. 1-ին մ., 23շ, 2-րդ թաղ. 11 շ.: 
 
2.Պայմանագրով  իրականացվել է 
հետևյալ ապրանքների տեղադրման 
աշխատանքները՝ 

 Կախովի մալուխ 18*1 -120 մ 
 Հրամանի ապարատ – 5 հատ 
 Շարժիչ- 12 հատ 
 Ղեկավարման վահանակ-1 հատ 

Աշխատանքներն իրականացվել են 
հետևյալ հասցեներում՝ 4-րդ թաղ. 42 շ., 
1-ին թաղ. 4-րդ շ 3 մ., 3-րդ թաղ. 21 շ. 4, 
3մ., 2-րդ թաղ. 16շ., 4-րդ թաղ. 37շ 3մ, 3-
րդ թաղ. 13շ. 4-րդ մ, 1-ին թաղ. 15շ. 2-
րդ մ, 1-ին թաղ. 11 շ., 1-ին մ., 1-ին թաղ. 
31 շ., 4-րդ թաղ. 3շ 3մ, 3-րդ թաղ. 31շ., 
2-րդ 11շ., 4-րդ թաղ. 41շ. 1, 2, 3մ, 4-րդ 
թաղ. 3շ. 3-րդ մ,  2-րդ 11շ.: 

 
 
 
 
 
2.Լիֆտէլեկտրոնիքս  ՍՊԸ 
11.05.2020թ.- 
25.12.2020թ. 

10 Բազմաբնակարան շենքերի Ծրագիրը նախատեսում է ԲՄԱՇՁԲ-20/45-4 «Տ-Քնսթրաքշն» ՓԲԸ  
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հարթ տանիքների նորոգում 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

բազմաբնակարան շենքերի 
վնասված հարթ տանքիների 
հիմնանորոգում իզոգամով, 
պատերի ամրացում: 
Կիրականացվի հին վնասված 
շերտի քանդում, 
ցեմենտահարթեցնող շերտի 
իրականացում, նոր իզոգամի 
տեղադրում օդափոխության 
խողովակների վրա մետաղական 
ծածկի տեղադրում: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
Իրականացվել է հարթ տանիքի 
վերանորոգման աշխատանքներ 
հետևյալ հասցեներում ՝ 
Դավթաշեն  1- ին թաղամաս – 48շ. 
54բն, 11շ. 18բն., 52շ. 17, 36բն., 6շ. 18բն., 
45շ. 72բն., 1շ. 33, 34, 35, 36 բն., 12շ. 33, 
34, 35, 36բն., 29շ. 3, 4 վերելակի տանիք, 
32շ. 1 վերելակի տանիք, հ 58 և 61 
մանկապարտեզներ, 
Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս – 46շ. 18, 
35, 36 բն., 34շ. 17բն., 31շ. 34բն., 59 
մանկաարտեզ, 32շ. 35բն., 36շ. 33 բն. , 
Դավթաշեն 3-րդ թաղամաս –4շ 33, 
35բն., 31շ վերելակի տանիք, 60 
մանկապարտեզ, 
Դավթաշեն 4-րդ թաղամաս – 44 շ. 
18բն., 8շ. 35բն, 2ա շ. 72բն., 41շ. 35բն., 
1շ. 18բն., 10շ. 44, 45բն , 2շ. 33, 34, 35, 36 
բն., 62 մանկապարտեզ, 20շ, 21շ., 32շ., 
50շ., 53շ., 51շ., 17շ. 1, 2 ծածկ, 11շ. 1, 2, 
3, 4, 5 ծածկ: 

05.06.2020թ.- 
30.09.2020թ. 

11 

Բազմաբնակարան շենքերի 
թեք տանիքների նորոգում 
 

Թեք տանիքի հիմնանորոգում ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/73 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
Իրականացվել է Դավթաշեն 3-րդ 
թաղամաս 6-րդ հանրակացարանի թեք 
տանիքի վերանորոգման 
աշխատանքները: 
Աշխատանքներն ավարտված են: 

«Գրանտ Շին» ՍՊԸ 
09.06.2020թ.- 
31.08.2020թ. 

 

12 Բակային տարածքների 
բարեկարգում և վերանորոգում 
 
 

Բակերն ավելի գեղեցիկ ու 
հարմարավետ դարձնելու 
նպատակով կստեղծվեն նոր 
սիզամարգեր, կիրականացվի  

1.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/72-1 
2. ԲՄԱՇՁԲ-20/72-2 
3. ԳՀԱՇՁԲ-20/102 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
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ծառատունկ, ծաղկապատում, 
ջրագծերի վերականգնում: Նոր 
բակային տարածքների կառուցում: 
 
 

օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
1.Պայմանագրով նախատեսված է 
իրականացնել՝ Դավթաշեն գյուղ 4-րդ 
փողոցի վերջնամասի և 4-րդ 
թաղամաս 15 բակի բարեկարգման 
աշխատանքները: 
Աշխատանքներն ավատված են: 
2.Պայմանագրով նախատեսված է 
իրականացնել՝ 3-րդ թաղամաս 4, 5, 6, 
34ա, 7 շենքերի բակային տարածքների 
բարեկարգման աշխատանքներ: 
Աշխատանքներն ավատված են: 
3.Պայմանագրով նախատեսված է 
իրականացնել՝  1-ին թաղամասի  61 
մանկապարտեզի կողքի մայթի և 
աստիճանների կառուցման 
աշխատանքներ: 
Աշխատանքներն ավատված են: 

 
1.«Շինհայ-Պո» ՍՊԸ 
14.05.2020թ.- 
30.09.2020թ.  
 
 
 
 
2.«Գրանտ-Շին» ՍՊԸ 
11.05.2020թ.- 
31,08,2020թ. 
 
 
 
 
3.«Շինհայ-Պո» ՍՊԸ 
14.08.2020թ.- 
31.10.2020թ. 

13 Բազմաբնակարան շենքերի 
շքամուտքերի վերանորոգում 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Դավթաշեն վարչական շրջանում 
հաշվառված է 380 շքամուտք: 
Վերանորոգված է 210-ը և կարիք 
ունի վերանորոգման 170 մուտք: 
Ծրագիրը ներառում է Դավթաշեն 
վարչական շրջանում հաշվառված 
բազմաբնակարան բնակելի 
շենքերի անբարեկարգ մուտքերի 
վերանորոգում, որը ներառում է 
թեքահարթակների կառուցում, 
սալապատում, պատերի և 
առաստաղի, դռների և 
պատուհանների վերանորոգում 
կամ նորերով փոխարինում, 
բազրիքների, աստիճանների 
վերանորոգում, վնասված 
ապակիների փոխարինում նորով: 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/36 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
Իրականացվել է շքամուտքի 
վերանորոգման աշխատանքներ 
հետևյալ հասցեներում՝ 
Դավթ. 1-ին թաղ. – 33շ. /3 և 4մ/, 32 շ. 
/4մ/, 15շ. /1 և 2, 3մ/, 14շ /2մ բազալտ. 
բազրիք/, 40շ., 10Աշ. /1 և 2մ/, 35շ 
/մետ.դուռ/, 28շ. /մետ. դուռ/ 
Դավթ. 2-րդ թաղ.- 39շ. /1 և 2 մ/, 6շ., 13շ. 
, 11, 12 
Դավթ. 3-րդ թաղ.- 24շ, 1շ., 13շ. /3 և 4մ/, 
8շ. /3մ/ /բազալտ, մետ.դուռ, բազրիք/  
Դավթ. 4-րդ թաղ. -46/10 /1և 2մ/, 51շ., 
1Աշ /1 և 2մ/, 11շ /3 և 4մ/, 15շ., 26շ. , 3շ 
2մ, 44 շ 3մ: 

«Էլդոգար» ՍՊԸ 
20.07.2020թ.- 
30.11.2020թ. 
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Հետևյալ հասցեներում իրականացվել 
է՝ պատերի սվաղում գիպսոնիտե 
շաղախով անկյունային մասերում 
տեղադրելով հարդարման 
անկյունակներ- 710քմ, առաստաղի 
սվաղում գիպսոնիտե շաղախով- 90քմ, 
առաստաղի սվաղի ծեփամածկում և 
երկշերտ ներկում ջրաէմուլսիոն 
ներկով- 9652քմ, պատերի սվաղի 
ծեփամածիկում, անկյունային 
մասերում տեղադրելով հարդարման 
անկյունակներ և երկշերտ ներկում 
լատեքսային ներկով- 12118քմ, 
պատերի սվաղի ծեփամածիկում, 
անկյունային մասերում տեղադրելով 
հարդարման անկյունակներ  և 
երկշերտ ներկում լավ որակ 
յուղաներկով /ներառյալ դռների և 
պատուհանների շրջանակների/- 
13360քմ, աստիճանավանդակների 
բազրիքների վերանորոգում և երկշերտ 
յուղաներկում- 1567քմ, 
աստիճանավանդակների բազրիքների 
փայտե բռնակների պատրաստում, 
հղկում, տեղադրում և երկշերտ 
ներկում- 1522,8 մ, կոտրված 
ապակիների փոխարինում նորով 2,2 
մմ հաստությամբ, տեղադրում 
կատարել /շտաիկով/- 73,5քմ, հատակի 
ցեմենտ ավազե հարթաշերտի 
իրականացում 3 սմ հաստությամբ- 177 
քմ, Հ=10սմ պեմզաբլոկների 
միջնորմների շարում-29 քմ, 
շքամուտքի հատակի սալաատում 
բազալտե սալերով 30 մմ 
հաստությամբ: Հնարավորության 
դեպքում կառուցել թեքահարթակ- 
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307,8 քմ, մետաղական դռների 
պատրաստում, երկու կողմից թիթեղով 
b=2մմ, b=1,5մմ, L45մմ կոդավորված 
փականով, զսպանակով, ապակիով, 
բռնիչ և ներկում, և տեղադրում 
ներառյալ շեպերի հարդարումով 
/11հատ/- 41,7 քմ, մետաղական 
բազերիքների պատրաստում, 
յուղաներկում և տեղադրում 20x40, 
30x30, 15x15-130գծմ, փայտե դռների 
վերանորոգում տեղադրելով բռնիչ, 
զսպանակ, /նալիչնիկ/, /շտապիկ/, 
ներկում-102 կ-տ, մետաղական 
հովհարի/նավես/ պատրաստում -0,050 
տ, պլաստմասե 
/կորոբների/տեղադրում էլ. Լարերի 
վրա a=40mm-102մ, 
աստիճանավանդակների 
մետաղական բազրիքների 
վերանորոգում /պակաս ձողերի 
մոնտաժում/ և երկշերտ յուղաներկում 
-4քմ: 

14 Կանաչ տարածքների հիմնում 
և պահպանում 
 
 
 
 

Դավթաշեն վարչական շրջանի 
կանաչ տարածքների 
սիզամարգերի և ծաղիկների 
խնամում, հնձում և բարելավում: 

  Կանաչ 
տարածքների 
պահպանումը և 
խնամքը 2019թ-ից 
իրականացվում է 
Երևանի 
քաղաքապետար
անին կից 
կազմակերպությ
ան կողմից: 

15. Այլ ծրագրեր  1.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/90 
2. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/88-1 
3. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/148 
4. ԵՔ- ԳՀԱՇՁԲ-20/48-7 
5. ԵՔ- ԳՀԱՇՁԲ-20/83-4 

 
 
 
 
 

 



173 
 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
1.Պայմանագրով նախատեսված է 
իրականացնել Տ. Պետրոսյան փողոց, 
Ա. Միկոյան փողոցների Աշտարակի 
խճուղի միացնող նորակառույց 
ճանապարհի բազալտե եզրաքարերի 
ուղղում: 
Աշխատանքներն  ավարտված են: 
2.Պայմանագրով նախատեսված է 
իրականացնել Դավթաշեն վարչական 
շրջանի Կաղնուտի այգու մայթերի 
գեղարվեստական սալիկների 
տեղադրում: 
Աշխատանքներն ավարտված են: 
3.Պայմանագրով նախատեսված է 
իրականացանել տարվա ընթացքում 
անհրաժեշտությունից ելնելով 
չնախատեսված աշխատանքների հետ 
կապված որոշակի ծառայություններ: 
Աշխատանքներն ավարտված են: 
4.Պայմանագրով նախատեսված է 
իրականացանել տարվա ընթացքում 
անհրաժեշտությունից ելնելով 
չնախատեսված աշխատանքներ: 
Աշխատանքներն  ավարտված են: 
5.Պայմանագրով նախատեսված է 
իրականացանել Դավթաշեն 
վարչական շրջանի հենապատերի 
ընթացիկ վերանորոգման 
աշխատանքներ: 
Աշխատանքները ավարտված են: 

 
 
 
1.«ԶԻ ԷՆԴ ԶԻ 
ՔՈՆՍԹՐԱՔԹ» ՍՊԸ 
10.06.2020թ.- 
30.09.2020թ. 
 
 
2.«Էռվիէռ Քոմֆորտ» ՍՊԸ 
10.08.2020թ.-31.10.2020թ. 
 
 
3.«ՌԱԴԻԿ ՇԻՆ» ՍՊԸ 
25.05.2020թ.- 
31.10.2020թ. 
 
 
 
4.Սասունասար ՍՊԸ 
29.06.2020թ.- 
25.12.2020թ. 
 
 
5.Շինհայ-Պո ՍՊԸ 
27.07.2020թ.- 
31.10.2020թ. 

ԷՐԵԲՈՒՆԻ 
1 Ասֆալտբետոնե ծածկի 11 400 քմ ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/36-1 «ԱՎԱ -2000» ՍՊԸ  
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վերանորոգման և 
պահպանման ծրագիր 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր:  
Էրեբունի վարչական շրջանում 
իրականացվել են 
67 786 քմ փողոցների 
ասֆալտապատման և   
29240քմ բակային տարածքների 
ասֆալտապատման  աշխատանքներ՝ 
ընդհանուր կատարվել է 97026քմ 
փողոցների ևբակային տարածքների 
ասֆալտապատման աշխատանքներ: 

14.05.2020թ. 
25.12.2020թ. 

 

2 Բազմաբնակարան շենքերի 
հարթ տանիքների 
վերանորոգման ծրագիր 

Նախատեսված է 34 
բազմաբնակարան շենքերի հարթ 
տանիքների վերանորոգում՝ 
8 620 քմ: 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/45-5 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝ կայացելէ մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
Կատարվել են 34 շենքերի  հարթ 
տանիքների վերանորոգման 
աշխատանքներ հետևյալ 
հասցեներում՝  
Աթոյան անց. հհ.11, 14, 18 շենքեր, 
Ազատամարտիկների փող. հ.87 շենք, 
Ն.Արեշի 12 փող. հ.99/1 շենք, Արցախի 
պող. հհ. 8բ, 8/2,  8/3,  6բ,  20/1,  10բ,  
10դ,  32ա շենքեր: Խ.Դոնի փող. հհ. 5, 8 , 
9, 10, 17, 23, 27, 31 շենքեր, 
Գաջեգործների փող. հ.74ա, 
Գ.Մահարու փող. հ.39 շենք,  
Վարդաշենի 9-րդ փող. հ. 62վ, 3բ 
շենքեր, Ավանեսովի փող. հ.հ. 18, 22, 24 
շենքեր, Արցախի պող. հ. 8, 10վ, 20/2 
շենքեր, Ազատամարտիկների փող. 
Հ.89, 78, 76 շենքեր: 
Ընդամենը՝ 9 140 քմ: 

«Տ-ՔՆՍՏՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ 
05.06. 2020թ. 
31.08.2020թ. 

 

3 Բազմաբնակարան շենքերի 
թեք տանիքների 

Նախատեսված է 6 
բազմաբնակարան շենքերի թեք 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/69-1 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/69-2 

«ՋԻԹԻԵՄ-ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 
22. 05.2020թ.- 

Երևանի 2020թ. 
բյուջեով 



175 
 

վերանորոգում 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

տանիքների վերանորոգում՝ 
5800քմ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել են 
պայմանագրեր:  
Կատարվել են 4 շենքերի թեք 
տանիքների վերանորոգման 
աշխատանքներ:  
Վարդաշենի 2 փող. հ.2 շենք ՝ 1639 քմ 
Էրեբունու փող. հ.7 շենք,՝  1180 քմ 
Նուբարաշենի խճ. Հ.5/3 շենք,՝   898 քմ 
Նոր Արեշի 15 փող. Հ.5 շենք:  ՝ 698 քմ 
Ընդհանուր՝ 4 415 քմ: 

31.08.2020թ. 
 
«Տ-ՔՆՍՏՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ 
21. 05.2020թ.- 
31.08.2020թ. 
 

հաստատվել է 4 
շենքի թեք 
տանիքների 
վերանորոգման 
աշխատանքներ: 
   

4 Վերելակների վերանորոգում 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 հատ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/100 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
Կատարվել են 37 վերելակների 
հիմնանորոգման աշխատանքներ. 
Ազատամարտիկների փող. հ.78/1 շ., 
Ազատամարտիկների փող. h. 89 շ.  /1, 2 
մուտք/,Արցախի պող. հ.6 շ. /2-րդ 
մուտք/,Արցախի պող. հ.8 շ. /1-ին 
մուտք/,Արցախի պող. հ.10գ շ. Արցախի 
պող. հ.20/2 շ. /2-րդ մուտք/,Արցախի 
պող. հ.22/2 շ. /2-րդ մուտք/, Արցախի 
պող. հ.24/1 շ., Խ.Դոնի փող. հ.1 շ. /4, 8, 
10 մուտք/, 
Խ.Դոնի փող. հ.5 շ. /7, 9, 13, 14 մուտք/, 
Խ.Դոնի փող. հ.19 շ. /7, 13 մուտք/, 
Խ.Դոնի փող. հ.23 շ. /2, 3 մուտք/, 
Խ.Դոնի փող. հ.27շ. /3, 5 մուտք/, 
Խ.Դոնի փող. հ.9 շ. Ս.Դավթի վփող. Հ.13 
շ./2, 3 մոտք/, Գլինկայի փող. հ.6 շ. /1, 2, 
3 մուտք/, Ռոստովյան փող. հ.36 շ., Նոր 
Արեշի 12 փող. հ.99 շ. /1, 2 մուտք/, Նոր 
Արեշի 12 փող. հ.99/1 շ. /1-ին մուտք/, 
Նոր Արեշի 14 փող. հ.38ա շ. /1-ին 
մուտք/, Նոր Արեշի 15 փող. հ.1 շ. /1, 2 

«ՆՈՐՏԵՔՍ ԷՆՋԻՆԻՐԻՆԳ» 
ՓԲԸ 
28. 07.2020թ.- 
31.10.2020թ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Երևանի 2020թ. 
բյուջեով 
հաստատվել է  37 
վերելակների  
հիմնանորոգման 
աշխատանքներ: 
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մուտք/, Նոր Արեշի 35 փող. հ.125/3 շ. , 
Էրեբունու փող. հ.21/1 շ.: Ընդամենը՝ 37 
վերելակ: 

5 
Բազմաբնակարան շենքերում 
բարեկարգման  
աշխատանքների 
իրականացման ծրագիր 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Նախատեսվում է վարչական 
շրջանի բազմաբնակարան շենքերի 
79 մուտքերի և 
աստիճանավանդակների 
վերանորոգում: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/53-4 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր:  
Կատարվել են բազմաբն. շենքերի 50 
մուտքերի վերանորոգման 
աշխատանքներ: Էրեբունու փող. հ.30 
շենք՝ 1, 2, 4,  մուտքեր, Խ.Դոնի փող. 
հ.31 շենք՝ 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10 մուտքեր, 
Տ.Մեծի պող. Հ.71 շենք ՝ 2, 3, 4, 5, 6, 7 
մուտքեր, Ազատամարտիկների փող. 
Հ.78/1 շենք՝ 1 մուտք, Արցախի պող. 
հ.24/1 շենք՝ 1 մուտք, Արցախի պող. 
հ.22/1 շենք՝ 1, 2  մուտքեր, Էրեբունու 
փող. հ.30 շենք՝ /3, 5-րդ  մուտքեր/ 
Տ.Մեծի պող. Հ.71 շենք ՝ /1-ին մուտք/ 
Ազատամարտիկների փող. Հ.76 շենք 
Գլինկայի փող. 6 շենք  /1, 2, 3 մուտքեր/, 
Ս.Դավթի փող. Հ.13 շենք  /1, 2, 3 
մուտքեր/, Խ.Դոնի փող. 31 շենք /3, 4 , 8, 
11, 12, 13,  մուտքեր/ 
. Նոր Արեշի 15 փող. Հ.1 շենք  /1, 2, 
մուտքեր/, Աթոյան անց. Հ.20 շենք  /1, 2 
մուտքեր/, Աթոյան անց. Հ.11 շենք 
Արցախ ի պող. հ.10 բ շենք, Արցախ ի 
պող. հ.8 բ շենք  /1, 3 մուտքեր, Նոր 
Արեշի 12 փող. Հ.99/1 շենք /1,2, 3, 4 
մուտքեր/, Նոր Արեշի 14 փող. Հ.38ա 
շենք /1, 2  մուտքեր/ 

«ԷԼ ԴՈԳԱՐ» ՍՊԸ 
04. 06.2020թ. 
31.10.2020թ. 
 

Երևանի 2020թ. 
բյուջեով 
հաստատվել է  50 
մուտքերի 
վերանորոգում: 
 

6 Կանաչ տարածքների հիմնման 
և պահպանման ծրագիր 
 
 
 

Ծրագիրը ներառում է նաև նոր 
կանաչ տարածքների ստեղծում և 
պահպանում՝ ապահովելով կանաչ 
տարածքների մաքրությունը, 
ծառերի երիտասարդացման 

Հանրային այգիների և կանաչ 
սիզամարգերի  ամենօրյա աղբի և 
տերևների մաքրւոմ, փոցխում և 
տեղափոխում: 
Այգիներ մտնող 

«Կանաչապատում և շրջակա 
միջավայրի 
պահպանություն»   ՀՈԱԿ 
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աշխատանքների կազմակերպում, 
կանաչ տարածքների 
բուժանյութերով մշակում: 15,5 հա 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

աստիճանավանդակների և 
սիզամարգերի միջտարածքային 
հատվածների մաքրում: 
Ծառերի կոճղաշվերի մաքրում և 
բնաբաժակների փխրեցում: 
Ծաղկային գոտիներում առկա 
վարդերի էտ, միջվարդային 
տարածքների փխրեցում և առուների 
բացում ոռոգման համար: 
Ծաղկային գոտիների 
նախապատրաստական 
աշխատանքներ՝ փխրեցում և 
հարթեցում, նոր ծաղկասածիլների 
տնկում և շտկում: 
Կանաչ տարածքների սիզամարգերի 
հնձում մեքենայով և հնձված խոտի 
հավաքում: 
Կատարվել է վթարային և չորացած 
ծառերի հատում՝ կապված «թեժ գծի» 
ահազանգերով ստացված 
հաղորդագրությունների  հետ, ինչպես 
նաև չոր  և վթարային իրավիճակ 
ստեղծած ճյուղերի էտում: 
Միաժամանակ կատարվել են 
Ճյուղերի, խոտերի հավաքման և 
բարձման աշխատանքներ  և 
տեղափոխում համապատասխան 
վայր: 

 
 
7 

Հուշարձանների 
վերանորոգման և 
պահպանման ծրագիր 
 
 
 
 
 

Մասնավորապես` Սասունցի 
Դավթի արձանի, Գաջեգործների 
փողոցում գտնվող Հայոց Մեծ 
եղեռնի զոհերի հիշատակին 
նվիրված հուշարձանի, 
Լուսաղբյուր,  Արգիշտի և այլ 
հուշարձանների արտաքին տեսքի 
պահպանում և դրանց շրջակա 
տարածքի բարեկարգում:  /7 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/140 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
Հուշարձանների պահպանման 
ծառայությունները իրենց մեջ 
ներառում են Հայոց Մեծ եղեռնի 
զոհերի հիշատակին նվիրված 
հուշարձանի, Լուսաղբյուր,  Արգիշտի 

«ԲԼԱՄՄՈ» ՍՊԸ 
07. 08.2020թ. 
25.12.2020թ. 
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հուշարձան/ և Արցախյան պատերազմում 
զոհվածներին նվիրված 
հուշարձանների, կիսանդրիների, 
հուշատախտակների մաքրում, 
պատվանդանների լվացում, վնասված 
մասերի վերանորոգում, բացակա 
սալիկների տեղադրում, 
նստարանների վնասված մասերի 
փոխարինում, ներկում  և այլ 
աշխատանքներ: 
Նշված աշխատանքները կրում են 
պարբերական բնույթ: 

8 Մշակութային և սպորտային 
միջոցառումների 
իրականացման ծրագիր 

 

Էրեբունի վարչական շրջանում 
ըստ ժամանակացույցի որպես 
պարտադիր ծրագիր 
իրականացվում են շուրջ 18 
մշակութային միջոցառում Հայոց 
բանակի օր, Տեառնընդառաջ, 
Բարեկենդան, Կանանց 
միջազգային օր, Սուրբ Զատիկ, 
Մայրության և գեղեցկության 
օր,Քաղաքացու  օր, Հաղթանակի 
oր, Առաջին Հանրապետության 
օր,Երեխաների պաշտպանության 
միջազգային օր, Գիտելիքի օր, ՀՀ 
անկախության օր, ՈՒսուցչի օր, ՀՀ 
Սահմանադրության ընդունման օր, 
Երևանյան ամառ միջոցառումներ, 
Վարդավառին նվիրված 
միջոցառում, «Էրեբունի-Երևան» 
տոնակատարություն, Ամանորյա 
միջոցառումներ։ 
Ծրագրի իրականացման 
արդյունքում ակնկալվում է 
նպաստել Էրեբունի վարչական 
շրջանի բնակչության շրջանում 
սպորտի մասսայականացմանը, 

1.ԵՔ-ԳՀՃՁԲ-20/19 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր։ 
1. Հայոց բանակի կազմավորման 28-րդ 
տարելիցի կապակցությամբ հունվարի 
28-ին կազմակերպվել է մեծ 
միջոցառում: 
2.Հուվարի 14-ին նշվել է 
Տիառընդառաջը: 
3.Հունվարի 21-ին նշվել է 
Բարեկենդանը: 
4.Մարտի 9-ին նշվել է Կանանց 
միջազգային օրը: 
2.ԵՔ-ԳՀՃՁԲ-20/80-1 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր. 
5.Ապրիլի 7-ին «Մայրության և 
գեղեցկության օր » 
62.Ապրիլի 27- ին « Քաղաքացու  օր » 
7.Մայիսի 9-ին «Հաղթանակի 
տոնակատարություններ » 
8.Մայիսի 28-ին «Առաջին 
Հանրապետության օր» 

1-4. «Արմեն Ցլիկյան» ԱՁ 
18.12.19թ.-12.04.20թ. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
5-8. «Արմեն Ցլիկյան» ԱՁ 
18.12.19թ.-12.04.20թ. 
 
 
 
9. «Լուսապսակ 
խմբագրություն» ՍՊ 
20.03.20թ.- 
01.06.20թ. 

 
 

ՙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-8-ը COVID-19 
կորոնավիրուսի 
պատճառով 
նշված 
միջոցառումները 
չեն 
իրականացվել և 
պայմանագրերը 
խզվել են : 
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ինչպես նաև ապահովել 
բնակչության ակտիվ 
մասնակցությունը սպորտային 
միջոցառումներին, խրախուսել 
առողջ ապրելակերպը: 

3. ԵՔ-ԳՀՃՁԲ-20/80-2 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր. 
 
9.Հունիսի 1-ին  «Երեխաների 
պաշտպանության միջազգային օր» 
 
4. ԵՔ-ԳՀՃՁԲ-20/80-1 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր. 
 
10. Երևանյան ամառ միջոցառումներ: 
 
5.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/52-1 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր։ 
 
11. ՀՀ Սահմանադրության օրվան 
նվիրված համերգ Կայարանամերձ 
հրապարակում: 
 
12.Վարդավառին նվիրված 
միջոցառմանը իրականացվել է ջրցան 
մեքենաների շքերթ,  վարչական 
շրջանի մեծ և փոքր բակերում 
կազմակերպվել է  ջրոցի, բաժանվել 
դույլեր՝100 հատ: 
 
13. ՀՀ Անկախության օրվան նվիրված 
համերգ Կայարանամերձ    
հրապարակում: 
 
6.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/52-2 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 

 
 
10 .«Արմեն Ցլիկյան» ԱՁ 
19.03.20թ.-05.10.20թ. 

 
 

 
11-13-ը Ա/Ձ Մարինե 
Կույումջյան 
 
 
16.04.2019թ. 
05.07.2019թ. 
 
01.07.2019թ 
31.07.2018թ. 
 
17.09.2019թ. 
21.09.2019թ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.  «Մալետա» ՍՊԸ 
16.04.2019թ. 
01.09.2019թ. 
 
 
 
 
 
 

 
 
COVID-19 
կորոնավիրուսի 
պատճառով 
նշված 
միջոցառումները 
չեն 
իրականացվել և 
պայմանագրերը 
խզվել են : 
COVID-19 
կորոնավիրուսի 
պատճառով 
նշված 
միջոցառումները 
չեն 
իրականացվել և 
պայմանագրերը 
խզվել են : 
 
 
 
 
 
COVID-19 
կորոնավիրուսի 
պատճառով 
նշված 
միջոցառումները 
չեն 
իրականացվել և 
պայմանագրերը 
խզվել են : 
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օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր։ 
 
 14. Գիտելիքի օրվան ընդառաջ 
կազմակերպվել է՝ վարչական շրջանի 
կրթական 
հաստատությունների,տարբեր 
առարկաներից օլիմպիադաներում 
գերազանց արդյունքներ ցուցաբերած  
սաների հետ  ընդունելություն-
հանդիպում: 
 
7.ԵՔ-ԳՀՃՁԲ-20/80-1 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր. 
 
15.ՈՒսուցչի օրվան նվիրված 
միջոցառում  
 
 
16.Էրեբունի Երևան  /ռազմական 
դրության պատճառով մրցույթ չի 
կայացել/ 
17.Ամանորյա միւոցառումներ 
/ռազմական դրության պատճառով 
մրցույթ չի կայացել/ 
 
1.ԵՔ-ԳՀՃՁԲ-20/18 
 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր։ 
1. Ռազմաուսումնամարզական 
խաղերը անցկացվել են հունվարի 13-
28-ը: 

 
 
 
15. «Արմեն Ցլիկյան» ԱՁ 
21.09.2020թ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-2. ՙ«Կոնցեպտ Իվենթս» ՍՊ 
17.12.19-20.03.20թթ. 
 
 
 
 
 
 
 
3-6.«ՊԵՑՑՈ»  
17.12.19թ. 
 20.03.20թ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COVID-19 
կորոնավիրուսի 
պատճառով 
նշված 
միջոցառումները 
չեն 
իրականացվել և 
պայմանագրերը 
խզվել են : 
Ուսուցչի օրվան 
նվիրված 
միջոցառումը 
COVID-19 
կորոնավիրուսի 
պատճառով չեն 
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2.ՀՀ անկախության 29-րդ 
տարեդարձին նվիրված մարզական 
խաղեր ,փետրվարի 10-ից,մարտի 10-ը: 
 
2.ԵՔ-ԳՀՃՁԲ-20/81-1 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր. 
 
3.Ապրիլի  13- ից    Սպորտլանդիա 1-
3րդ  և  4-7րդ դաս., 
4.Մայիսի  22-ից     Լավագույն 
մարզական ընտանիք, 
5.Հունիսի 1   Երեխաների 
պաշտպանության միջազգային օր, 
6.Հունիսի   3-ից   Առողջ սերունդ 
պաշտպանված  հայրենիք 
համաքաղաքային բակային 
փառատոն: 
 
 
 
3.ԵՔ-ԳՀՃՁԲ-20/81-2 
 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր. 
7.«Սպարտակիադա»   8-12-րդ 
դասարանների միջև՝   
 
4.ԵՔ-ԳՀՃՁԲ-20/81-1 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր. 
 
8.Նախազորակոչային և զորակոչային 
տարիքի դպրոցականների 

 
7-ը «Իվենթ սիթի»  ՍՊԸ 
03.09.2020-30.09.2020թթ. 
 
 
 
 
 
8-9. «ՊԵՑՑՈ»  
23.09.2020-08.10.2020թթ. 
 
 
 
 
 
 

իրականացվել և 
պայմանագրերը 
խզվել են: 
 
16-17-ը 
Ռազմական 
դրության 
պատճառով 
մրցույթ չի 
կայացվել 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-9-ը COVID-19 
կորոնավիրուսի 
պատճառով 
նշված 
միջոցառումները 
չեն 
իրականացվել և 
պայմանագրերը 
խզվել են : 
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ռազմամարզական    խաղեր   
 
9.Տարեվերջյան արդյունքների 
ամփոփում 

9 Սոցիալապես անապահով 
ընտանիքներին տոնական և 
հիշատակի օրերին 
աջակցություն 

Ծրագիրը ներառում է սոցիալապես 
անապահով ընտանիքների 
երեխաների ամառային հանգստի 
կազմակերպում ճամբարներում 
(տրանսպորտային ծախսեր), 
սոցիալապես անապահով 
ընտանիքներին տոնական և 
հիշատակի օրերին պարենային 
աջակցություն, մասնավորապես՝ 
Ամանորի միջոցառումների 
շրջանակում սոցիալապես 
անապահով ընտանիքներին սննդի 
փաթեթների տրամադրում, Սուրբ 
Զատիկի,  Ընտանիքի օրվա 
կապակցությամբ  բազմազավակ 
ընտանիքներին աջակցություն, 
Գիտելիքի օրվա կապակցությամբ 
սոցիալապես անապահով 
ընտանիքների երեխաներին 
գրենական պիտույքների 
տրամադրում, Փախստականների 
միջազգային օր: 

1. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/86 
1. Ընտանիքի միջազգային օր 
2.Փախստականների միջազգային օր 
3.Սոցիալական տարբեր խմբերի 
ընտանիքների 7-13 տարեկան 
երեխաների հանգիստը «Հեքիաթային 
կիրճ» մանկական առողջարարական 
ճամբարում անցկացնելու 
հավաքագրման և Ճամբար ուղեկցելու 
ծրագրի պայմանագիրը 04.09.2020թ. հ. 
2 համաձայնագրով պայմանագրի հ. 3 
չափաբաժինը լուծարվել է: 
2.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/11-3  
4.Սուրբ Զատիկի տոնի համար 
աջակցություն սոցիալապես 
անապահով ընտանիքներին: 
3.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/70   
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր։ 
5.Սոցիալապես անապահով 200 
ընտանիքի տրվել է պարենային 
աջակցություն: 
4.ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-20/1 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր։ 
6.Կազմակերպվել է հարազատ 
չունեցող և սոցիալապես անապահով 
23 ընտանիքների 
հանգուցյալի  հուղարկավորությունը: 
7.Գիտելիքի օրվան նվիրված 

1-3. Արմեն Ցլիկյան 
27.04.2020թ.-31.08.2020թ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Կոնցեպտ Իվենթս 
10.12.2019թ.- 12.04.2020թ. 
 
5.Ֆոտոն ՍՊԸ 
24.03.2020թ. 10.09.2020թ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.«Ռեքվիեմ» ՍՊԸ 
25.12.2019թ.-25.12.20թ. 
 
 

1-4-ը COVID- 19 
կորոնավիրուսի 
պատճառով  
նշված 
միջոցառումները 
չեն 
իրականացվել և 
պայմանագրերը 
չեն  
կնքվել: 
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միջոցառում 
8.Ամանոր և Սուրբ Ծնունդ 
Սոցիալապես անապահով 51 բնակչի 
տրամադրվել է հագուստ, կոշիկ: 
Սոցիալապես անապահով 7 բնակչի 
տրամադրվել են տակդիրներ: 
Սոցիալապես անապահով ընտանիքի 
3 երեխաների տրամադրվել են 
դպրոցական պայուսակներ գրենական 
պիտույքներով: 
Սոցիալապես անապահով 78 բնակչի 
տրամադրվել է միջնորդագիր 
պետպատվերի շրջանակում  
բուժօգնություն ստանալու համար:  
COVID- 19 կորոնավիրուսի 
պատճառով  տուժած սոցիալապես 
անապահով մոտ 2294 ընտանիքի 
տրվել է պարենային աջակցություն: 
ԼՂՀ-ից Երևան տեղափոխված 
պատերազմից տուժած  
Էրեբունի վարչական շրջանում 
հյուրընկալված արցախցիների, 
պատերազմի մասնակիցների, 
վիրավորների և զոհվածի 
ընտանիքներին պարբերաբար 
տրամադրվել է բնաիրային 
աջակցություն: 

 
 
 
 
7-8-ը COVID- 19 
կորոնավիրուսի 
պատճառով  
նշված 
միջոցառումները 
չեն 
իրականացվել և 
պայմանագրերը 
չեն  
կնքվել: 
 

10 Այլ ծրագրեր 
 
 
Բակային տարածքների 
բարեկարգում 

Կհիմնանորոգվի 4 բակային 
տարածք՝ 
Ազատամարտիկների փող. հ.78,  
Արցախի պող. հ.14ա,    Ավանեսովի 
փող. Հ.2/1 , 
Գ.Մահարու փող. Հ. 39 շենքերի 
բակերում:  
 
 
 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ -20/75-1 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ -20/75-2 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ -20/75-3 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել են 
պայմանագրեր: 
Հիմնանորոգվել է 4 բակային տարածք. 
Ազատամարտիկների փող. Հ.78 շենքի 
բակում 
մինի-ֆուտբոլի դաշտի կառուցում 

 
«Տ-ՔՆՍՏՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ 
08.06. 2020թ. 
31.10.2020թ. 
«ԿՈՏԱՅՔ ՇԻՆ» ՍՊԸ 
21.05.2020թ. 
31.10.2020թ. 
«ԱՏԱՇԻՆ» ՍՊԸ 
27.05. 2020թ. 
31.10.2020թ. 
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 Ավանեսովի փող. Հ.2/1 շենքի կողային 
հատված՝  այգի 
Արցախի պող. հ.14ա շենքի բակ  
Գ.Մահարու փող. հ. 39 շենքի բակ – 
մինի ֆուտբոլի դաշտ: 

ԿԵՆՏՐՈՆ 
1. Ասֆալտբետոնե ծածկի 

վերանորոգում և պահպանում 
9000 քմ ասֆալտբետոնե ծածկի 
վերանորոգում և պահպանում:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/76 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
Հաշվետու ժամանակահատվածում 
իրականացվել է  19235 քմ 
ասֆալտբետոնե ծածկերի ընթացիկ 
վերանորոգման աշխատանք  հետևյալ 
հասցեներում` Զավարյան 1 և 1ա` 81.3 
քմ, Ա. Մանուկյան 10` 66.7 քմ, 
Զարուբյան փ. 10` 105.8 քմ, Մայիսյան 
փ. 2շ. Բակ` 200.5քմ, Արգիշտի  7/6 
105.8քմ, Դեմիրճյան 40 ` 152.9քմ, 
Պարոնյան 28` 439.3 քմ, Փարպեցի 4` 
159.4քմ, Տիգրան Մեծ 36դ 36ե` 33.5 քմ, 
Ծիծեռնակաբերդի խճուղու 
սկզբանամաս 36.7 քմ, Հերացի 2` 32.8 
քմ, Տպագրիչների 13` 592.9 քմ, 
Մկրտչյան և Խորենացու փող. խաչ. 8.3 
քմ, Տպագրիչների 9` 361.7 քմ, Աբովյան 
26` 7.7 քմ, Զավարյան փ. 655.1 քմ, 
Թաիրով 46` 43.1 քմ, Նորագյուղ 40.7 
քմ, Իսակով 3/5` 464.6 քմ, Նորագյուղ 
229 տուն` 546.2 քմ, Աբովյան 26` 470.6 
քմ, Աբովյան 26ա` 329.3, Սայաթ-Նովա 
21 77.9 քմ, Մոսկովյան 9 և Աբովյան 34` 
140.3քմ, Սայաթ-Նովա 76/1 158.5 քմ, 
Աբովյան 38` 10.2քմ, Չարենցի 8` 
10.9քմ, Զաքյան 1 և 10` 546 քմ, Զաքյան 

«Լիլիթ-87» ՍՊԸ  
14.07.2020թ. 
01.10.2020թ. 
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8` 311.7քմ, Մաշտոցի 8/11` 142.3քմ, 
Մաշտոցի 6` 429.2քմ, Խորենացու 6` 
289.4քմ, Լուսավորիչ 12` 210.2քմ, 
Մաշտոցի 40 և 42` 140.4 քմ, Կողբացի 
3և 4` 9.4 քմ, Զաքյան 4` 269.5, Կողբացի 
2ա` 288 քմ, Մաշտոցի 40ա և ՀԻն 
Էրիվանցու 47ա` 159.5 քմ, Կողբացի 3` 
21.1քմ, Ամիրյան 13` 266.7 քմ, Կողբացի 
1` 16.6քմ, Քոչար 9` 81.1 քմ, 
Քաջազնունի 4` 281.2քմ, Վրացյան 
71/1` 44.2 քմ, Հերացու 18ա` 488.9 քմ, 
Հերացու 24` 21.1 քմ, Մոսկովյան 9` 
155.7 քմ, Քաջազնունի 6` 241.3քմ, 
Քաջազնունի 8` 317.5, Քաջազնունի 
73ա` 86քմ, Քաջազնունի 14` 22.6 քմ, 
Քաջազնունի 9 և 11 ` 84քմ, 
Քաջազնունի 5` 44քմ, Վրացյան 134.4 
քմ, Վարդանանց 95 և 97` 157 քմ, 
Վարդանանց 28` 8.4 քմ, Քոչար 1` 108.6 
քմ, Քոչար 19 և 23` 118.8 քմ, Քոչրա 15` 
67քմ, Քոչար 27 և Զաքյան 57/19` 116.1 
քմ, Քոչար 21/1` 23.4 քմ, Խորենացի 47` 
76.1 քմ, Խորենացի 42 և 47/7` 109.1 քմ, 
Հերացու 12` 144.7քմ, Քրիստափորի 9` 
572 քմ, Նար-Դոս 1-ին նրբ, 14` 143.5 
քմ, Խորենացի 49` 22.3քմ, Խորենացի և 
Նար-Դոս փող. խաչ. ` 7.3 քմ, 
Ծխախոտագործների 41/1` 273 քմ, 
Խորենացու 30` 204.2քմ, Տ. Մեծ 31ա` 
148.5քմ, Տ. Մեծ 31` 35.8քմ, Քոչար 11` 
18.3քմ, Հ. Շահինյան փ. 47.3քմ, 
Հերացու 22` 7.3քմ, Ավագ Պետրոսյան 
փ. 5.9քմ, Այգեստան 7-րդ փող. 75.1 քմ, 
Դեմիրճյան 31` 451.2քմ, Դեմիրճյան 
17ա` 242.3քմ, Տ. Մեծ 36բ և 36գ, 280.6քմ, 
Դեմիճյան 33` 83.2քմ, Քոչար 3` 20 քմ, 
Թամանյան 3` 212.2քմ, Սիլվա 
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Կապուտիկյան` 112.4քմ, Սարյան 
24ա` 17.8քմ, Այգեստան 1/3, 1/7, 1/20` 
375.4 քմ, Քաջազնունի 10` 671 քմ, 
Զավարյան` 11.5քմ, Մաշտոցի 7` 
29.1քմ, Նար-Դոս 1  և 4 179.8 քմ, 
Դեմիրճյան 17` 152.4քմ, Նար-Դոս 123 
և 164` 414.2քմ, Ազգային գրադարանի 
մոտ` 118.7քմ, Զաքյան 2 և 4` 1.6 քմ, 
Դեմիճյան 25` 249.8քմ, Մաշտոցի 50` 
191.3քմ, Ալեք Մանուկյան 8/1` 144.3քմ, 
Քաջազնունի 8/1` 171.5քմ, 
Քաջազնունի 7`25.5քմ, Վարդանանց 
32` 711.1քմ, Քաջազնունի 11` 910.7քմ, 
Վարդանանց 32` 711.1քմ, Քաջազնունի 
11` 910.7քմ:   

2. Եզրաքարերի վերանորոգում 
 
 
 
 
 
 

1100գմ եզրաքարերի 
վերանորոգում   

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/123-2 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր :   

«Մ. Բուատ» ՍՊԸ  
30.09.2020թ. 

Երևանի 2020թ. 
բյուջեով 
հաստատվել է 
405գմ 
եզրաքարերի 
վերանորոգման 
աշխատանք։  
Կապալառուն 
հրաժարվել է 
պայմանագրային 
պարտավորությո
ւններն 
իրականացնել: 
Ձեռնարկվել են 
համապատասխ
ան միջոցներ 
Կապալառուին 
պատասխանատվ
ության 
ենթարկելու 
համար: 

3. Բակային տարածքների և 8 բակերի հիմանորոգում  ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/83-2  1. «Կոտայք Շին» ՍՊԸ Երևանի 2020թ. 
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խաղահրապարակների 
հիմնանորոգում և պահպանում 

  ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/83-4  
 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/83-5 
 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/83-6     
  ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/83 
 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/83  

Վերանորոգման աշխատանքներ են 
իրականացվել հետևյալ 
հասցեներում`Կիլիկիա 3,4, Գր. 
Լուսավորիչ 3, Իսահակյան 38, 
Նալբանդյան 15, Զավարյան 1,2, 
Արշակունյաց 8, Այգեստան 9/21: 

19.06.2020թ. 
2. «Ալ և Ար» ՍՊԸ 
22.06.2020թ. 
3.  Արինա Պողոյան Ա/Ձ 
23.06.2020թ. 
4. «Բիդեք» ՍՊԸ 
23.06.2020թ. 
5. «ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ 
01.07.2020թ. 
6. «Յանգ Ինվեստ» ՍՊԸ 
01.07.2020թ. 

բյուջեով 
հաստատվել է 7 
բակային 
տարածքների 
վերանորոգման 
աշխատանքներ:  
 

4 Բազմաբնակարան շենքերի 
հարթ և թեք տանիքների 
վերանորոգում 

Թվով 11 թեք տանիքների 
վերանորոգում 
2500 քմ հարթ տանիքների 
վերանորոգում  

1.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ- 20/68-2 
2. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ- 20/68-3 
3. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ- 20/68-4 
4.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ- 20/68-5 
5.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ- 20/68-6 
6. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ- 20/68-1 
7. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ- 20/68-7 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
Թեք տանիքների վերանորոգման 
աշխատանքներ են իրականացվել 
հետևյալ հասցեներում` Աբովյան 26, 
Տպագրիչների 8, Նար-Դոս 36ա, 
Պարոնյան 11, Ա. Պետրոսյան 6, Նար-
Դոս 4, Խորենացի 20, Մաշտոցի 6, 
Դեմիրճյան 40, Քաջազնունի 8, 
Հանրապետության 71: 
«Կենտրոն» համատիրության 
միջոցներով թեք տանիքի 
վերանորոգման աշխատանքներ են 
իրականացվել հետևյալ հասցեներում`  
Ագաթանգեղոս 29, Քրիստաֆորի 9, 
Տիգ.Մեծ 36գ, Նալբանդյան 110, 
Տիգ.Մեծ 36, Չարենց 1բ, Տիգ. Մեծ 29, 
Տիգ. Մեծ 36, Տիգ. Մեծ 

1.«Զաքարշին» ՍՊԸ 
 25.05.2020թ.  
 
2.«ԳԻՊՇԻՆ» ՍՊԸ 
21.05.2020թ. 
 
3.«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ 
01.06.2020թ.  
 
4.«Ալ և Ար» ՍՊԸ 
7. 27.05.2020թ. 
 
5.«Տ- 
ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ 
27.05.2020թ. 
 
6. «ԳԻՊՇԻՆ» ՍՊԸ 
02.07.2020թ. 
 
7.«Կոտայք Շին» ՍՊԸ 
30.06.2020թ. 
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36բ,Վարդանանց10, Վարդանանց անց. 
6, Աբովյան 17,Պուշկին 40,Աբովյան 26, 
Նար-Դոս 4, Նար-Դոս 36,Տիգ.Մեծ 
51,Տիգ. Մեծ 12,Խորենացի 47, 
Նալբանդյան 29, Տիգ.Մեծ 37, Տիգ. Մեծ 
33, Տիգ.Մեծ 36, 29, Նար-Դոս 2,Տիգ.Մեծ 
41,Քրիստափորի 9,Տիգ.Մեծ 
28,Զավարյան 8, Տիգ.Մեծ 31ա, Տիգ.Մեծ 
30,Նալբանդյան 47,Աբովյան 21: 
Նորոգվել է 576 մ2   թեք տանիք: 
«Կենտրոն - 1» համատիրության 
միջոցներով 984,8 մ2  թեք տանիքի 
վերանորոգման աշխատանքներ  են 
իրականացվել. Գ. Լուսավորիչ 12-
7,2քմ, Զաքյան 4-12քմ, Զաքյան 10 – 
67,4քմ, Կիլիկիա 3-176, Մաշտոցի 37-
34,8քմ, Սարյան 25-121,4քմ, 
Արշակունյաց 6- 46քմ, Դեմիրճյան 27-
4քմ, Խորենացի 4- 6քմ, Կիլիկիա 4 – 
81քմ, Մաշտոցի 3- 4քմ, Մաշտոցի 14- 
132քմ, Մաշտոցի 18ա – 8քմ, Պարոնյան 
28ա – 25քմ, Սարյան 16- 3քմ, Սարյան 
24 – 6քմ, Արշակունյաց 16ա – 20քմ, 
Բրյուսովի 2-0,8քմ, Զաքյան 4 - 4,5քմ, 
Մաշտոցի 5բ-20քմ, Մոսկովյան 31-
16քմ, Պարոնյան 6-2,5քմ, Պարոնյան 14 
– 138քմ, Պարոնյան 28-14,75քմ 
շենքերում։ 

5 Հենապատերի վերանորոգում  3 հատ հենապատերի 
վերանորոգում 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/83-3 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ կնքվել է 
պայմանագիր:  
Աշխատանքներն ամբողջությամբ 
իրականացվել են: 

«ԱՐԱՔՍԻՄ» ՍՊԸ 
28.07.2020թ.    
 

 

6 Մուտքերի վերանորոգում 100 մուտքերի վերանորոգում 
 

 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/53-5 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ կնքվել է 

«ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ 
15.06.2020թ. 
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պայմանագիր:  
Իրականացվել թվով 77 հասցեներում` 
Հանրապետության 62/1-14/, Խորենացի 
72/1,2,3/ Նալբանդյան 25/14  /6,7/, Տ. 
Մեծ 6/3/, Տ. Մեծ 20 /1,2/, Տ. Մեծ 27 
/1,2,3,4,5/, Տ. Մեծ 27ա /1/ , Տ. Մեծ 
31/1,2,3,4/, Պուշկինի 43 /1,2,3/, 
Պուշկինի 60/1,2,3,4/, Պարոնյան 
28/1,2,3,4/, Պարոնյան 28ա /1,2,3/, 
Սարյան 20 /1,2,3,4/, Չարենցի 4/2,4,7,8/ 
Եր. Քոչար 5/1,2/, Քաջազնունու 3 /1,2/, 
Խորենացի 25/1,2,3/, Խորենացի 25ա/1/, 
Խորենացի 27/1,2,3/, Խորենացի 29 
/1,2,3/, Խորենացի 29ա/1/, Խորենացի 47 
/1-8/, Վարդանանց 5ա /1-4/, 
Վարդանանց 20 /1,2/, Զավարյան 1/1-
3/, Զավարյան 1ա/1-3/, Զավարյան 2/1-
3/, Նար-Դոս 1/1-3/, Դեմիրճյան 17ա/1/, 
Դեմիրճյան 31/1,2/: 
3-րդ եռամսյակում իրականացվել են 
թվով 29 մուտքերի նորոգման 
աշխատանքներ հետևյալ 
հասցեներում` Վարդանանց 5ա 1,2,3,4, 
Հանրապետության 62շ. 
1,3,5,6,7,8,10,11,12, Վարդանանց 20 1, 2, 
Տիգրան Մեծ 27 1,2,3,4,5, Տիգրան Մեծ 
20 1,2, Պուշկին 60 1,2,3, Պարոնյան 28ա 
1,2, Խորենացի 27 2,3: 
Համատիրությունների կողմից 
իրականացվել են թվով 27 մուտքերի 
վերանորոգման աշխատանքներ: 
«Կենտրոն» համատիրության 
միջոցներով իրականացվել է թվով  16 
մուտքի վերանորոգում` Տիգ.Մեծ 24շ 3 
մ, Խանջյան 31 ա 1մ, Չարենց 9 շ 4 մ, 
Խանջյան 31 շ 2 մ, Տիգ.Մեծ 24 շ 1 մ., 
Աղայան 13 շ 1 մ,Զաքիյան 3շ 
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1մ,Զաքյան 3 շ 2 մ,Կողբացի 42 շ 4 
մ,Կորյուն 7 շ 1 մ,Թումանյան 28/20 շ 3 
մ,Թումանյան 28/20 շ 1 մ,Չարենց 7 շ 3 
մ,Ամիրյան 3 շ 2մ,Պաւոշկին 31 շ 1 
մ,Պուշկին 31շ 2մ հասցեներում: 
«Կենտրոն 1» համատիրության 
միջոցներով իրականացվել է թվով 21  
մուտքի վերանորոգում` Կողբացի 3 
շենքի 1-ին մուտք՝ 241,4քմ,  
Մոսկովյան 31 շենքի 12-րդ մուտք՝ 
849,6քմ, Պարոնյան 14 շենքի 1-ին 
մուտք՝ 438,7քմ, Պուշկինի 49 շենքի 2-
րդ մուտք՝ 458,5քմ, Պուշկինի 51 շենքի 
2-րդ մուտք՝ 261,7քմ, Սարյան 38 
շենքում՝ 45քմ նորոգում, 4,2քմ 
աստիճանահարթակի 
սալիկապատում, Սարյան 40 շենքում 
6քմ աստիճանահարթակի 
սալիկապատում, Փարպեցի 13 
շենքում՝ 475,3քմ, Գ.Լուսավորիչ 3, 
շենքի I մուտք՝ 60քմ, Փարպեցի 17 
շենքի I մուտք՝ 388,2քմ, II մուտք՝ 
382,7քմ, Դեմիրճյան 27/1 շենքի 
I(388,6քմ), II(442.5քմ), III(431,9քմ), 
IV(415,4քմ) մուտքեր, և 10գծմ 
բազրիքներ; Թումանյան 33՝ 467քմ, 
Մաշտոցի 5դ շենքի I(340քմ), 
II(392,7քմ); Մոսկովյան 28 շենքի 6-րդ 
մուտքում աստիճանների 
երեսպատում՝ 32.3քմ; մետաղական 
բազրիքների պատրաստում՝ 10.2գծմ, 
տեղադրում՝ 13.3գծմ, ներկում՝ 23.2քմ; 
պատերի, առաստաղի ներկում՝ 
237.9քմ; Սարյան 20/1 շենքի 3-րդ 
մուտք՝ 129քմ, Փարպեցի 24 շենքում՝ 
16ք։ 
«Եր. Քոչար» և «Հ և Հ Կոնդոմինիում»  
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համատիրությունների  միջոցներով 
նորոգվել է համապատասխանաբար 3 
և 16 մուտք: 

7 Շենքերի գեղարվեստական 
լուսավորում 

Վարչական շրջանի գլխավոր 
փողոցների շենքերի 
գեղարվեստական լուսավորման 
աշխատանքների իրականացում, 
նեոնային լույսերի տեղադրում: 

  Երևանի 2020թ. 
բյուջեով ծրագիրը 
չի հաստատվել: 

8 Ախտահանման և 
միջատազերծման 
ծառայություններ 
(դեռատիզացիա) 

Ախտահանման և միջատազերծման 
ծառայությունների անընդմեջ 
իրականացում: 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/20-2 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
Ծառայություններն անընդմեջ 
իրականացվում են: 

«Երևանի Կանխարգելիչ 
ախտահանում» ՓԲԸ  
26.12.2019թ. 
 

 

9 Աղբահանություն և 
սանիտարական մաքրում 

Աղբահանություն և 
սանիտարական մաքրման 
աշխատանքներ կիրականցվեն 
սահմանված գրաֆիկով ու 
ժամկետներում: Պարբերաբար 
իրականացվող շաբաթօրյակների 
միջոցով կվերացվեն խրոնիկ 
աղբավայրերը: Սանմաքրման 
աշխատանքներին կներգրավվեն 
համատիրությունները, հիմնարկ- 
ձեռնարկությունների 
աշխատակիցները: 

  Նոր 
կորոնավիրուսով 
(COVID-19) 
պայմանավորվա
ծ իրավիճակի 
պատճառով   
սանիտարական 
մաքրման 
աշխատանքները 
հետաձգվել են: 

10 Նախադպրոցական կրթություն 
և արտադպրոցական 
գեղագիտական 
դաստիարակություն 

Նախատեսվում է բարելավել 
նախադպրոցական և 
արտադպրոցական կրթություն 
իրականացնող 
կազմակերպությունների շենքային 
պայմանները` առաջնային 
ուշադրություն դարձնելով տանիքի, 
ջրագծերի և կոյուղագծերի ներքին 
ցանցի և ջերմամեկուսացման և 
էներգախնայողության 
աշխատանքներին։ 

Վերանորոգել է թիվ 20 և թիվ 21 
մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ները:  
Թիվ 20 և 21 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-
ներում իրականացվել են  նորոգման 
աշխատանքներ: 
Թիվ 2 մանկապարտեզում ՀՈԱԿ-ում 
իրականացվել է  կոյուղագծերի ներքին 
ցանցի մասնակի նորոգման 
աշխատանքներ: 
Թիվ 6 և 19 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-
ներում իրականացվել են  ջրատար 

 Թիվ 17 և թիվ 3 
մանկապարտեզ 
ՀՈԱԿ-ների 
նորոգման 
աշխատանքները 
պետք է 
իրականացվեին 
ՄԱԿ-ի ծրագրով, 
սակայն նոր 
կորոնավիրուսով 
(COVID-19) 
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Նախատեսվում է 
մանկապարտեզների 
խմբասենյակներն ապահովել 
գույքով, դիդակտիկ պարագաներով 
իսկ բակերը համալրել մանկական 
խաղերով։ 
հ.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 
մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ներ և 
արտադպրոցական կրթական 
հաստատություններ (3 
մանկապատանեկան 
մարզադպրոցներ և 2 երաժշտական 
դպրոցներ, 1 մանկապատանեկան 
ստեղծագործության և 
գեղագիտական 
դաստիարակության կենտրոն, 1 
գրադարան): 

խողովակների մասնակի նորոգման 
աշխատանքներ:  

պայմանավորվա
ծ իրավիճակի 
պատճառով   
ծրագրերը 
չեղարկվել են: 
 

11 
 

Մշակութային 
միջոցառումների անցկացում  
 
 
 
 
 
 
 

Տոնական և հիշատակի օրերին 
նվիրված շուրջ 35 մշակութային 
միջոցառում:  
 
 

1.ԵՔ- ԳՀԾՁԲ -20/24-1 
2. ԵՔ- ԳՀԾՁԲ -20/24-4 
3. ԵՔ- ԳՀԾՁԲ -20/24-4 
4. ԵՔ- ԳՀԾՁԲ -20/24-4 
5. ԵՔ- ԳՀԾՁԲ -20/24-2 
6. ԵՔ- ԳՀԾՁԲ -20/24-3 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
1.ՀՀ Բանակի օրվա 28 ամյակի 
կապակցությամբ կազմակերպվել է 
Կենտրոն վարչական շրջանի 
ղեկավարի աշխատակամի 
այցելությունը և պսակադնումը 
Եռաբլուր: 
Հունվարի 29-ի  Առնո Բաբաջանյան 
համերգասրահում կազմակերպվել է 
Հայկական բանակի օրվան նվիրված 
տոնական համերգ՝ հայտնի երգիչների 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.Արմեն Ցլիկյան ԱՁ 
19.12.2019թ. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Արմեն Գևորգյան ԱՁ 
19.12.2019թ. 

Նոր 
կորոնավիրուսով 
(COVID-19) 
պայմանավորվա
ծ իրավիճակի 
պատճառով   
նախատեսված 
մյուս կրթական և 
մշակութային 
միջոցառումները 
չեղարկվել են: 
Պայմանագրերը 
լուծարվել են:  
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և ավանդական երգի-պարի 
համույթների մասնակցությամբ: 
Ապրիլյան պատերազմի մասնակից՝ 1-
ին կարգի հաշմանդամ երիտասարդի 
համար ձեռք է բերվել նվեր՝  
/պլանշետ/: 
 Արցախյան պատերազմի 
կենտրոնաբնակ ազատամարտիկների 
համար /1-ին, 2-րդ և 3-րդ կարգի 
հաշմանդամների/ ձեռք են բերվել 
հուշանվերներ՝ արծաթե 
հուշադրամներ: 
 
2.Փետրվարի 7-ին,Սուրբ Սարգիս 
եկեղեցու բակում կազմակերպվել  
Սուրբ Սարգիս Զորավարի տոնին 
նվիրված համերգային ծրագիր՝ 
«Վերադարձ» ավանդական երգի-
պարի համույթի մասնակցությամբ և 
ավանդական շուրջպար: 
Միջոցառման շրջանակներում 
հավաքվածներին ծանոթացրել են 
տոնի խորհրդին և բաժանել աղի 
բլիթներ: 
Տոնի ընթացքում տեղադրվել են 2 
տարբեր ոճի ձևավորմամբ 
շրջանակներ,  նկարվելու համար:  
3.Փետրվարի 13-ին Կոնդի Սուրբ 
Հովհաննես եկեղեցու բակում 
կազմակերպվել է  Տերընդեզի 
ժողովրդական տոնի 
ծիսակատարություն և համերգային 
ծրագիր՝  «Մենք» ազգագրական երգի և 
պարի համույթի մասնակցությամբ: 
4.Բարեկենդանի տոնին նվիրված՝ 
փետրվարի 18-ին Արա Սարգսյանի և 
Հակոբ Կոջոյանի տուն- թանգարանի 

 
 
 
 
 
3. Արմեն Գևորգյան ԱՁ 
19.12.2019թ. 
 
 
4. Արմեն Գևորգյան ԱՁ 
19.12.2019թ. 
 
 
5.«Կոնցեպտ իվենթս» ՍՊԸ 
19.12.2019թ. 
 
6. «Մալետա» ՍՊԸ 
19.12.2019թ. 
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բակում կազմակերպվել է 
ավանդական համերգ-բեմականացում: 
5.Զորավար Անդրանիկի 155-ամյակի 
կապակցությամբ Կենտրոն վարչական 
շրջանի ղեկավարի աշխատակազմը 
ծաղկեպսակ է տեղադրել զորավարի 
արձանի մոտ: 
6.Կանանց միջազգային օրվա 
կապակցությամբ Արարատ կոնյակի 
գործարան-թանգարանում  վարչական 
շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի և 
վարչական շրջանի ենթակայության 
հիմնարկների՝ արվեստի  և սպորտ 
դպրոցների, հանրակրթական 
դպրոցների և մանկապարտեզների կին 
տնօրենների համար  կազմակերպվել 
էքսկուրսիա և կոնյակի համտես: 
Ամանորյա տոներին ընդառաջ 
մանկապարտեզների սաներին 
տրամադրվել է կոնֆետների նվեր 
փաթեթներ: 

12 Համայնքային մշակույթի և 
ազատ ժամանցի 
կազմակերպում 

Նախատեսվում է կազմակերպել 
դասական և ազգային 
երաժշտության բացօթյա 
համերգներ, որոնց նպատակն է 
հաղորդակցվել ազգային երգին ու 
մշակույթին: Վարչական շրջանի 
այգիներում, պուրակներում և 
ժամանցի այլ վայրերում 
կիրականացվեն ժամանցային 
միջոցառումներ: 

  Նախատեսվող 
միջոցառումները 
չեն 
իրականացվել 
երկրում տիրող 
արտակարգ 
դրության 
պատճառով: 

13 Սպորտային միջոցառումների 
կազմակերպում 

Նախատեսվում է իրականացնել 
մարզական միջոցառումների շարք՝ 
մասնավորապես ՀՀ անկախության 
նվիրված դպրոցականների 
մարզական խաղեր , ՀՀ մարզերի, 
Երևան քաղաքի  և Արցախի 

ԵՔ- ԳՀԾՁԲ -20/36-1 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
Կենտրոն վարչական շրջանի 
հանրակրթական դպրոցների 

«Կոնցեպտ իվենթս» ՍՊԸ 
23.01.2020թ. 
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հանրապետության 
հանրակրթական դպրոցների միջև 
սպորտլադնիա, ՀՀ ազգային 
ժողովի գավաթի մրցաշար, 
երեխաների օրվան նվիրված 
<<Սպորտլանդիա>>, ՀՀ 
Նախագահի <<Լավագույն 
մարզական ընտանիք>> մրցույթ, 
<<Առողջ սերունդ` պաշտպանված 
հայրենիք>> համաքաղաքային, 
բակային փառատոն և 
նախազորակոչային և զորակոչային 
տարիքի երիտասարդության 
ռազմական խաղեր: 

մարզադահլիճներում և բակային 
բազմաֆունկցիոնալ դաշտերում 
կազմակերպվել և անց են կացվել «ՀՀ 
Անկախության 29-րդ տարեդարձին 
նվիրված դպրոցականների 
քաղաքային 29-րդ մարզական խաղեր» 
-ը: 

14 Գրադարանային 
ծառայություններ 

Նախատեսվում է գրքային ֆոնդը 
համալրել 500 հատ գրքով Երևանի  
Հ. 22 գրադարան: 
 

  Նոր 
կորոնավիրուսով 
(COVID-19) 
պայմանավորվա
ծ իրավիճակի 
պատճառով   
ծրագիրը  
չեղարկվել է: 
 

15 Սոցիալապես անապահով 
ընտանիքների երեխաների 
հանգստի կազմակերպում 

Կկազմակերպվի սոցիալապես 
անապահով ընտանիքների 
դպրոցահասակ երեխաների 
ամառային հանգիստը 
ճամբարներում, հանգստի մեկնող 
երեխաներին կտրամադրվեն 
շապիկներ և գլխարկներ, ինչպես 
նաև դպրոցական պայուսակներ` 
համալրված գրենական 
պիտույքներով: Գործող ծրագրերի 
և ծառայությունների 
կարողությունների շրջանակներում 
հնարավորինս կանոնակարգված 
աջակցության տրամադրում 

  Նոր 
կորոնավիրուսով 
(COVID-19) 
պայմանավորվա
ծ իրավիճակի 
պատճառով   
ծրագիրը  
չեղարկվել է: 
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կարիքի մեջ գտնվող երեխաներին և 
նրանց ընտանիքներին: 

16 Սոցիալապես անապահով 
ընտանիքներին տոնական և 
հիշատակի օրերին 
աջակցություն 

Նախատեսվում է տոնական և 
հիշատակի օրերին սոցիալական 
աջակցության ծրագրերի շրջանակի 
ընդլայնում մի շարք 
ուղղություններով: 
Միջոցառումները ուղղված կլինեն 
անապահով ընտանիքների 
մանկահասակ երեխաների, 
տարեցների, հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց, Հայրենական 
պատերազմի մասնակից 
վետերանների, Արցախյան 
պատերազմի մասնակից 
հաշմանդամություն ունեցող 
ազատամարտիկների, 
մանկավարժների եւ 
ընդհանրապես կարիքավոր 
ընտանիքների օժանդակությանը: 

1.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/127-1 
2.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/127-2 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել են  մրցույթներ և 
կնքվել  պայմանագրեր: 
Ապրիլի 7-ի` մայրության և 
գեղեցկության օրվա կապակցությամբ 
սոցիալապես անապահով 
ընտանիքների 1-6 ամսական նորածին 
երեխաներին մանկական 
հավաքածուի տրամադրում: 
Մայիսի 9-ի  կապակցությամբ ՀՄՊ 
վետերաններին ձմեռային 
վերմակների և անկողնային 
պարագաների տրամադրում: 
Մայիսի 9-ի  կապակցությամբ 1-ին, 2-
րդ և 3-րդ խմբերի  
զինհաշմանդամներին դրամական 
աջակցություն: 
Հունիսի 1 –ի` երեխաների 
միջազգային օրվա կապակցությամբ 
100 սոցիալական աջակցության կարիք 
ունեցող  ընտանիքների  6-10 
տարեկան երեխաների սպորտային 
հագուստի տրամադրում: 
3.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/29 
Մարտի 8-ի կապակցությամբ զոհված 
ազատամարտիկների թվով 90 
կանանց, մայրերին խոհանոցային 
հավաքածուի տրամադրում: 
Սեպտեմբերի 1-ի` Գիտելիքի և 
դպրության օրվա կապակցությամբ 
սոցիալապես անապահով 
ընտանիքների 2-5 դասարանների 
երեխաներին պայուսակների և 

1. «Էլաամոդա» ՍՊԸ,  
17.04.2020թ. 
30.04.2020թ. 
 
 
2. «Կամար-Գրուպ» ՍՊԸ 
17.04.2020թ 
30.04.2020թ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. «Վեգա Ուորլդ» ՍՊԸ,  
23.03.2020թ. 
13.04.2020թ. 
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գրենական պիտույքների 
տրամադրում: 
Սեպտեմբերի 1-ի` Գիտելիքի և 
դպրության օրվա կապակցությամբ 
սոցիալապես անապահով, 
բազմանդամ, բազմազավակ, 
միակողմանի ծնողազուրկ և սիրիահայ 
ընտանիքների /տղա, աղջիկ/ 
երեխաներին դպրոցական հագուստի 
տրամադրում: 
Ծերերի միջազգային օրվա` 
Հոկտեմբերի 1-ի կապակցությամբ 
միայնակ,  անժառանգ ծերերին 
ձմեռային ծածկոցների տրամադրում : 
Հաշմանդամների միջազգային օրվա` 
Դեկտեմբերի 3-ի կապակցությամբ, 
խիստ կարիքավոր 1-ին և 2-րդ խմբի 
հաշմանդամներին ( կույրեր, խուլեր և 
այլ) անկողնային պարագաների 
տրամադրում; 
Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների 
կապակցությամբ Կենտրոն վարչական 
շրջանի խիստ կարիքավոր 7-12 
տարեկան ( տղա, աղջիկ) ԱԳՀ-ում  
հաշվառված` հաշմանդամություն 
ունեցող, բազմազավակ ընտանիքների, 
միակողմանի և երկկողմանի 
ծնողազուրկ երեխաներին ձմեռային 
կիսաճտքավոր կոշիկների և ձմեռային 
բաճկոնների տրամադրում: 
Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան  տոների 
կապակցությամբ  խիստ կարիքավոր 
ընտանիքների սննդամթերքի 
փաթեթների տրամադրում: 

17. Սոցիալապես անապահով 
անձանց աջակցություն 

Բնակչության սոցիալապես 
անապահով խավի սոցիալական 
ապահովության խնդիրներ 

Գերմանական Կարմիր Խաչի 
«Գթության խոհանոց» ծրագրից օգտվել 
են 40 խիստ կարիքավորներ: 

 
 
 

Նախատեսվող 
մյուս 
միջոցառումները 
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իրականացնող հասարակական և 
բարեգործական 
կազմակերպությունների, 
գործարար ոլորտի հետ 
համագործակցության արդյունքում 
կիրականացվեն մի շարք 
բարեգործական    ծրագրեր    
կցուցաբերվի    ֆինանսական  
աջակցություն /հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց, միայնակ 
ծերերին, սիրիահայերին, 
ծնողազուրկերեխաների 
ընտանիքներին, ԱԳՀ-ում 
հաշվառվածներին և այլ խիստ 
անապահովների/:Խիստ 
կարիքավորների համար 
կկազմակերպվի «Գթության 
խոհանոց» ծրագիրը: 

Վարչական շրջանի ղեկավարի 
աշխատակազմի աշխատակիցների և 
անհատ բարերարների  կողմից  
նվիրաբերված հագուստը, կոշկեղենը  
բաշխվել է  45 սոցիալական 
աջակցության կարիք ունեցող  
ընտանիքի:  
 
 

 չեն 
իրականացվել 
երկրում տիրող 
արտակարգ 
դրության 
պատճառով: 
 

18 Հասարակական 
կազմակերպություններին 
աջակցություն 

Ֆինանսական աջակցություն 
ցուցաբերել «Պատերազմի, 
աշխատանքի, զինված ուժերի, 
իրավապահ մարմինների  
վետերանների խորհուրդ» և 
«Երևանի 
մանկավարժվետերանների ակումբ 
»հ/կ-ին: 

N-ԵՀԿՎՇ-20/1  
N-ԵՀԿՎՇ-20/2 
 
Դրամական աջակցություն են ստացել 
2 ՀԿ-ներ /Երևանի Կ.վ.շ-ի 
«Պատերազմի, աշխատանքի, զինված 
ուժերի և իրավապահ մարմինների 
վետերանների խորհուրդ» և «Երևանի 
մանկավաժ վետերանների» ՀԿ-րը: 
 
 
   
 

1 ՀԿ-ին աջակցություն՝  
1.1 Երևանի Կ.վ.շ-ի 
Պատերազմի, աշխատանքի, 
զինված ուժերի և 
իրավապահ մարմինների 
վետերանների խորհուրդ 
20.01.2020թ.-25.12.2020թ. 
 
1.2 «Երևանի մանկավաժ 
վետերանների» ՀԿ 
2001.2020թ.-25.12.2020թ.  
 

 

19. Այլ ծրագրեր  ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-20/1 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
1.  Կազմակերպվել է  22 նախկին 
բնակչի (հանգուցյալի) 

 
 
 
 
 
1.«Ռեքվիեմ ինտերնեշնալ» 
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հուղարկավորություն:     
2.Պետպատվերի շրջանակներում 
ստացիոնար բուժում ստանալու 
նպատակով կազմակերպվել է 57 
սոցիալական աջակցության կարիք 
ունեցող բնակչի բուժում: 
Երևանի քաղաքապետարանի կողմից 
պարենային աջակցություն և 
հիգիենայի պարագաներ են ստացել 
Կենտրոն ՍԱՏԲ-ում հաշվառված թվով 
624 միայնակ, անժառանգ 
թոշակառուներ: 
«Հոփ» ԲԿ բարեգործական 
ճաշարանից օգտվել են թվով 62  խիստ 
կարիքավոր շահառուներ: 
ՀՀ-ում Նոր կորոնավիրուսով (COVID-
19) պայմանավորված իրականացվել 
են սոցիալական աջակցության 
հետևյալ ծրագրերը` 
1. «Գլոբալ հոփ փարթներս» 
կազմակերպության կողմից 
սննդամթերքի փաթեթներ են ստացել 
թվով 90 ընտանիքներ: 
2.«Հայ առաջադեմ 
երիտասարդություն» 
կազմակերպության կողմից 
սննդամթերքի փաթեթներ են ստացել 
թվով 390 ընտանիքներ: 
Արցախցիներին աջակցություն` 
1.Արցախյան պատերազմի  օրերին  
ԱՀ-ից ՀՀ տեղափոխված 541 ընտանիք 
ստացել է «Հայկական Կարմիր խաչ»  
ընկերության կողմից տրամադրված 
սննդամթերք, հիգիենայի 
պարագաներ, ծածկոցներ և ծալովի 
մահճակալներ: 
2.USAID կազմակերպության կողմից 

ՍՊԸ 
25.12.2019թ.-25.12.2020թ. 
 



200 
 

տրամադրված սննդամթերքը և 
հիգիենայի պարագաները 
տրամադրվել են Արցախից 
տեղահանված 442 ընտանիքի: 
3.Հայկական բարեգործական 
ընդհանուր միության կողմից 
Արցախից  տեղահանված 50 ընտանիք  
ստացել են սննդամթերքի և հիգիենայի 
պարագաների փաթեթ: 
4.Հադրութից և Շուշիից տեղահանված 
39 ընտանիք  ստացել է «Մեծն Ներսես» 
ՀԲԿ-ի կողմից  տրամադրված 
հիգիենայի պարագաների փաթեթը և 
դրամական աջակցությունը: 
5.Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի 
Սրբերի Եկեղեցու Հայաստանի 
Կրոնական Համայնքի, «Հոգ տար» 
նախաձեռնողական խմբի, «Թիմ 
թայմ»-ի, անհատ բարերարների և այլ 
կազմակերպությունների կողմից 
տրված հագուստը, սննդամթերքի և 
հիգիենայի պարագաների փաթեթները 
տրամադրվել է Արցախից 
տեղահանված 2500 ընտանիքի: 
6.«Սոգլասիե Արմենիա» ՍՊԸ-ի կողմից 
և «Սան Ֆուդ» ՍՊԸ-ի կողմից 
սննդամթերքի փաթեթներ են 
տրամադրվել 120 ընտանիքի: 
7.Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի 
Սրբերի Եկեղեցու Հայաստանի 
Կրոնական Համայնքի կողմից 
սննդամթերքի փաթեթներ են 
տրամադրվել թվով 103 ընտանիքի: 
8.«Սոգլասիե Արմենիա>» ՍՊԸ-ի 
կողմից սննդամթերքի փաթեթներ են 
տրամադրվել 162 միայնակ 
թոշակառուների: 
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9.«Դե ժպտա» ՀԿ-ի կողմից 
սննդամթերքի փաթեթներ է ստացել 
թվով 14 ընտանիք: 
10.Հայ Առաքելական եկեղեցու 
Արարատյան Հայրապետական թեմի 
կողմից սննդամթերքի փաթեթներ են 
ստացել Կենտրոնի ԸԱԳՀ-ում 
հաշվառված միակողմանի և 
երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներ 
ունեցող թվով 64 և առաջին և երկրորդ 
խմբի հաշմանդամություն ունեցող 
թվով 68 ընտանիքներ: 
11.Բարերար տիկին Անուշի կողմից 
սննդամթերքի փաթեթ է ստացել թվով 
8 ընտանիք: 
12.«Հոփ» բկ կողմից սննդամթերքի 
փաթեթներ են ստացել թվով 15 խիստ 
կարիքավոր շահառուներ: 
13. «Հայկական Կարմիր խաչի» 
ընկերության կողմից սննդամթերքի 
փաթեթներ և հիգիենայի պարագաներ  
են ստացել թվով 193 ընտանիքներ: 
Ջրթափ-Խողովակ 
«Կենտրոն» համատիրության 
միջոցներով իրականացվել է ջրթափ 
խողովակի փոխման աշխատանքներ. 
Պուշկին 35, Սայաթ-Նովա 26, Չարենց 
9, Նալբանդյան 50, Նալբանդյան 13, 
Տպագրիչների 8, Քրիստաֆորի 9, 
Քումանյան 29, Տիգ.Մեծ 45, Պուշկին 
1,Զաքյան 1, Տիգ.Մեծ 36, Տիգ.Մեծ 
18,Պուշկին 33,Վարդանանց անց 26, 
Տպագրիչների 13, Տիգ.Մեծ 29, Չարենց 
42, Սայաթ-Նովա 12, Սայաթ-Նովա 29, 
Աբովյան 33, Տերյան 50, Տորյան 62ա, 
Տպագրիչների 5, Տպագրիչների 5ա, 
Հանրապետության 62, Մաշտոց 42, 
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Տիգ.Մեծ 36, Վարդանանց 10, Մաշտոց 
36,Թումանյան 6, Տիգ.Մեծ 51, Մաշտոց 
43, Վարդանանց 16/1,Նալբանդյան 21, 
Մաշտոց 41, Թումանյան 21, 
Տպագրիչների 9,Տպագրիչների 11, 
Տպագրիչների 13, Տիգ.Մեծ 31ա, 
Ալ.Մանուկյան  7, Չարենց 7, Չարենց 
27, Կորյուն 25, Նալբանդյան 
110,Մաշտոց 54, Տերյան 60 ,Տերյան 62: 
Նորոգվել է 1390գ/մ  ջրթափ խողովակ: 
«Կենտրոն 1» համատիրության 
միջոցներով նորոգվել է 312  գ/մ 
ջրաթափ խողովակ Ամիրյան 11-3գծմ, 
Արշակունյաց 16-2գծմ, Դեմիրճյան 40-
3գծմ, Զաքյան 2-7գծմ, Զաքյան 6-34գծմ, 
Զաքյան 10-3գծմ, Իսրայելյան 21-33գծմ, 
Կիլիկիա 3-15գծմ, Կիլիկիա 4-15գծմ, 
Կողբացի 2-12գծմ, Մայիսյան 22-9գծմ, 
Մաշտոցի 4-2գծմ, Մաշտոցի 31-6գծմ, 
Մաշտոցի 37-4գծմ, Մոսկովյան 31-
3գծմ, Մոսկովյան 33-3գծմ, Մոսկովյան 
37-2գծմ, Պարոնյան 11-2գծմ, 
Պարոնյան 13-3գծմ, Պուշկինի 54-
12գծմ, Փարպեցի 26-1գծմ, Ամիրյան 11- 
6գծմ, Ամիրյան 24- 9գծմ, Բյուզանդի 
101- 9գծմ, Գ․Լուսավորիչ 12 – 6գծմ, 
Թումանյան 31 – 5գծմ, Թումանյան 33- 
4գծմ, Խորենացի 9- 18գծմ, Կողբացի 
2ա- 5գծմ, Պարոնյան 6- 5գծմ, 
Պարոնյան 9- 3գծմ։ Կողբացի 1ա 
շենքում կատարվել է նաև 54գծմ 
ջրթափ խողովակի ապամոնտաժում, 
Ամիրյան 7- 2գծմ, Բյուզանդի 101 – 
12գծմ, Բրյուսովի 21- 8գծմ, Խորենացի 
12- 14գծմ, Մաշտոցի 3-2գծմ, Մաշտոցի 
7-3գծմ, Մոսկովյան 33-3գծմ, 
Պարոնյան 1-2գծմ, Պարոնյան 18-7գծմ, 
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Փարպեցի 28-4գծմ հսացեներում։  
«Հ և Հ Կոնդոմինիում» և Երվանդ 
Քոչար համատիրությունների 
միջոցներով նորոգվել է 74 գ/մ և 19 գ/մ 
ջրաթափ խողովակ: 
Ջրամատակարարման և 
ջրահեռացման ներքին ցանցի 
վերանորոգում  
«Կենտրոն» համատիրության 
միջոցներով իրականացվել է շենքերի 
ջրամատակարարմաև և 
ջրահեռացման  ներքին ցանցերի 
նորոգման աշխատանքներ` 
Վարդանանց 5ա, Նար-Դոս 73, 
Հանրապետության 76/2, 
Հանրապետության 62, Տիգ.Մեծ 36, 
Այգեստան 10/2,Խորենացի 47, 
Խորենացի 45, Նալբանդյան 13, 
Տիգ.Մեծ 36, Խորենացի 29ա, 
Վարդանանց 14/2,Խորենացի 
43,Թումանյան 11ա,Ալ.Մանուկյան 
7,Սայաթ-Նովա 21ա, Աբովյան 31մ 
Զարոբյան 10/2, Քոչար 17, Զավարյան 
1,Զավարյան 57/19,Խանջյան 7, 
Խորենացի 47/1, Հանրապետության 62, 
Նալբանդյան 31, Չարենց 68, Սայաթ-
նովա 29, Վարդանանց 5ա, Տիգ.Մեծ 39, 
Տիգ.Մեծ 53 հասցեներում: 
Նորոգվել է 422գ/մ 
ջրամատակարարաման և 
ջրահեռացման  գիծ: 
«Կենտրոն 1» համատիրության 
միջոցներով իրականացվել է շենքերի 
ջրամատակարարմաև և 
ջրահեռացման  ներքին ցանցերի 
նորոգման աշխատանքներ: Նորոգվել է 
1753,1 գ/մ ջրամատակարարման և 
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ջրահեռացման ներքին ցանց․ 
Ամիրյան 15-8գծմ, Ամիրյան 18ա-5գծմ, 
Ամիրյան 20-60գծմ, Արշակունյաց 16ա-
28գծմ, Բաղրամյան 1փ14 – 11գծմ, 
Բրյուսովի 23-88գծմ, Բրյուսովի 165ա-
76գծմ, Իսրայելյան 37-16գծմ, Կիլիկիա 
2-17գծմ, Կողբացի 1-14գծմ, Մաշտոցի 
2-45գծմ, Մաշտոցի 7- 172գծմ, 
Մոսկովյան անց․6-8գծմ, Մոսկովյան 
31-5գծմ, Մոսկովյան 37-19գծմ, 
Պարոնյան 6-21գծմ, Պարոնյան 28-
21գծմ, Պուշկինի 43-104գծմ, Պուշկինի 
49-28,5գծմ, Պուշկինի 60-8գծմ, Սարյան 
2-12գծմ, Փարպեցի 9-14գծմ, 
Արշակունյաց 16- 27գծմ, Բրյուսով 19- 
21գծմ, Բրյուսով 30-85գծմ, Մաշտոցի 7- 
23գծմ, Պարոնյան 7 – 9գծմ, Պարոնյան 
14-26գծմ, Պուշկին 43- 16գծմ, Պուշկին 
49-10գծմ, Պուշկին 58- 15գծմ, Սարյան 
24 – 21գծմ։ Հաշվետու եռամսյակում 
կատարվել է նաև 48գծմ 
ջերմամեկուսացում՝ Արշակունյաց 16- 
18գծմ, Բրյուսով 30- 22գծմ, Մաշտոցի 
5-8 գծմ, Ամիրյան 20-8գծմ, 
Արշակունյաց 6-9գծմ, Բաղրամյան 23-
14գծմ, Բրյուսովի 1,2բակ-16գծմ, 
Բրյուսովի 23-6գծմ, Գ․Լուսավորիչ 12 – 
6գծմ, Դեմիրճյան 29-19գծմ, Զաքյան 
1նրբ, 1շենք-42գծմ, Թումանյան 33 – 
7գծմ, Իսրայելյան 37-7գծմ, Իսրայելյան 
43- 12գծմ, Կողբացի 2ա-8գծմ, 
Մոսկովյան 28-11գծմ, Պարոնյան 4ա-
25գծմ, Պարոնյան 6-9գծմ, Պարոնյան 
22-8գծմ, Պարոնյան 28-25գծմ, 
Պուշկինի 43-6գծմ, Պուշկինի 60-61գծմ, 
Սարյան 35-3գծմ, Սարյան 36-170գծմ, 
Սարյան 38-92գծմ, Սարյան 40-8գծմ, 
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Փարպեցի 15-9,6գծմ: 
 «Եր. Քոչար» և «Հ և Հ Կոնդոմինիում»  
համատիրությունների  միջոցներով 
շենքերի ջրամատակարարմաև և 
ջրահեռացման  ներքին ցանցերի 
նորոգման աշխատանքներ են 
իրականացվել: Նորոգվել է 
համապատասխանաբար 32գ/մ և 
179գ/մ ջրամատակարարման և 
ջրահեռացման ներքին ցանց: 
Վերելակների նորոգում 
«Կենտրոն» համատիրության 
միջոցներով   իրականացվել է 
վերելակների նորոգման 
աշխատանքներ: Աշխատանքներն 
իրականացվել  են հետևյալ  
հասցեներում` 
Չարենցի 70 շ 1, Խորենացի 45 շ1, Եր. 
Քոչար 17 շ 2, Մեծ 39 շ 2, Եր. Քոչար 21 
շ 1, Տ. Մեծ 31 շ 5, Եր. Քոչար 23 շ 1, 
Լալայանց 47ա շ 4, Սայաթ-Նովա 15 շ 
1, Զաքյան 3 շ 1, Չարենց 68 շ 1, 
Խորենացի 25ա շ 1, Զավարյան 1աշ  2, 
Զավարյան 1աշ 2, Զավարյան 1աշ 2, 
Սայաթ-Նովա 35 շ  3, Եր. Քոչար 19 շ 1, 
Ագաթանգեղոս 7 շ 3, Նար-Դոս 75 շ.  3, 
Վարդանանց 11 շ 2, Վարդանանց 11 շ  
3, Ագաթանգեղոս 7 շ 8, Թամանյան 2 շ 
1, Զավարյան 1 շ  1, Թումանյան 9 շ. 1, 
Նար-Դոս 73ա շ 1 Թումանյան 11ա շ 1, 
Աղայան 7 շ 1, Բաղրամյան 2 շ 3, 
Զավարյան 57/19 շ 3, Նալբանդյան 25ա 
շ 2, Լալայանց 47ա շ1, Լալայանց 47ա շ 
1, Խորենցի 47/1շ 1, Խորենացի 29շ 1, 
Սայաթ-Նովա 29 շ  1, 
Հանրապետության 76/2  շ 2, Նար-Դոս 
75 շ 3, Աբովյան 26բ  շ 1, Եր, Քոչար 21/1 
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շ 2, Նար-Դոս 75 շ 3, Խորենացի 25 շ 1, 
Վարդանանց նրբ. 4 շ 1, Կողբացի 42 շ 
4, Մեծ 29ա շ  2, Խորենացի 43 շ 1, Եր. 
Քոչար 19 շ 1, Խորենացի 45 շ 1. 
Սայաթ-Նովա 4 շ 2, Նալբանդյան 50 շ 
11, Ագաթանգեղոս 7 շ 3, Չարենց 70  շ 
1, Եր. Քոչար 23 շ 1, Խորենացի 47 շ 3, 
Աբովյան 22ա շ 1, Աբովյան 22ա շ ,2 
Պուշկին 40 շ 1, Ագաթանգեղոս 7 շ 5 , 
Ագաթանգեղոս 7 շ  4, Զաքյան 3 շ  2, 
Զաքյան 3 շ 2, Կողբացի 42 շ  3, 
Կողբացի 42 շ 4, Մաշտոց 40ա շ 1, 
Թումանյան 5ա շ  1, Թումանյան 5ա շ  
2, Վարդանանց 14 շ  1, Խորենացի 27 շ 
2, Ագաթանգեղոս 7 շ 8, Խորենացի 45 շ 
1, Խորենացի 45 շ 1, Սայաթ-Նովա 33 շ 
4, Վարդանանց 5ա շ 6, Նար-Դոս 77 շ 1, 
Խանջյան 33 շ 1, Սայաթ-Նովա 35 շ 2, 
Վրադանանց 5ա շ 11, Զավարյան 57/19 
շ  3, Նար-Դոս 75 շ 1, Վարդանանց 5ա շ 
4, Հանրապետության 76/3 շ 2, 
Վարդանանց 5ա շենքի 1, Ջրաշատ 62 
շենքի 1, Նար Դոս 1 շենքի 3, 
Նալբանդյան 106 շենքի 
1Անտառային190 շենքի 1, Մաշտոց 51 
շենքի 3, Մաշտոց 39/12 , Տ. Մեծ 53 
շենքի 1, Խորենացի 47/1 շենք  5, 
Թումանյան 30 շենքի 2,Աբովյան 26բ 
շենքի 3, Եր. Քոչար 25 շենքի 1, 
,Խորենացի 27շենքի 1, Խորենացի 47 
շենքի 2, ,Տ. Մեծ 31 շենքի 4,Ալ. 
Մանուկյան 7 շենքի 2, Խորենացի 29 
շենքի  1, Խորենացի 29 շենքի 2, 
Խորենացի 47 շենքի 4, Մաշտոց 40ա 
շենքի  2, ,Զավարյան 2 շենքի 1, 
Սայաթ-Նովա 4 շենքի 1, Աբովյան 22ա  
շենքի 1, Լալայանց 47ա շենքի 2, 
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Կողբացի 42 շենքի  4, Այգեստան 10/2 
շենքի 1, Այգեստան 9/21 շենքի 2, 
Զավարյան 1 շենքի 3, Հերացի 2ա 
շենքի 1, Եր. Քոչար 27 շենքի 2, Սայաթ-
Նովա 35 շենքի 3, Հանրապետության 
76/1 շենքի 2, Աբովյան 22 շենք  1, 
Վարդանանց 11 շենքի 2, Վարդանանց 
11 շենքի 3, Վարդանանց 14/2 շենքի 1, 
Վարդանանց 14/2 շենքի 2, Թամանյան 
2շ  շենքի 2, Հերացի 24 շենքի 1 , Քոչար 
21 շենքի 1, Զավարյան 64 շենքի  2, 
Խանջյան 31 շենքի 1, Աղայան 7 շենքի 
1, Թամանյան 2ա շենքի  1, 
Ագաթանգեղոս 7 շենքի 4, Խորենացի 
27 շենքի 1, Աղայան 9  շենքի 4 , Տ. Մեծ 
39 շենքի 1, Վարդանանց նրբ. 4 շենքի 
1, ,Եր. Քոչար 21/1 , Հանրապետության 
76/3 շենքի 1, Խորենացի 47/1 շենքի 5, 
Պուշկին 40շ  շենքի 2 , Սայաթ-Նովա 35 
շենքի 2 , Նալբանդյան 50 շենքի 11 , 
Չարենց 68  շենքի 1, Խորենացի 29  
շենքի 1, Խորենացի 29  շենքի 3, 
Զավարյան 57/19  շենքի 1, Նար-Դոս 
75շ  շենքի 1, Ծատուրյան 34շ  շենքի 1, 
Տ.Մեծ 29ա  շենքի 2, Նար-Դոս 75շ  
շենքի 1, Տ.Մեծ 31  շենքի 6, Մաշտոց 
40ա  շենքի 2, Պուշկին 40 շենքի 1, 
Պուշկին 40 շենքի 1, Քաջազնունի 14 
շենքի 2, Քաջազնունի 8/1  շենքի 2, 
Տ.Մեծ 39  շենքի 2, Խորենացի 49  շենքի 
1, Եր. Քոչար 21/1  շենքի 1, Զավարյան 
57/19  շենքի 5, Աբովյան 13  շենքի 1, 
Սայաթ-Նովա 35շ  շենքի 1, Խոչենացի 
29 շենքի 2, Աղայան 9 շենքի 2, 
Զավարյան 1ա շենքի 3, Լալայանց 47ա 
շենքի 1, Հանրապետության 76/1 շենքի  
1, Կորյուն 7/1 շենքի 1, Աբովյան 22ա 
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շենքի 2, Խանջյան 31ա շենքի 1, 
Խանջյան 31ա շենքի 2, Խանջյան 31ա 
շենքի 3, Կորյուն 7 շենքի 1, Զաքյան 3 
շենքի 2, Նաար-Դոս 77 շենքի 3: 
Նորոգվել  է  թվով 284 վերելակ: 
 «Կենտրոն 1»  համատիրության 
միջոցներով   իրականացվել են 88 
վերելակի նորոգման աշխատանքներ:  
«Հ և Հ Կոնդոմինիում»  և «Երվանդ 
Քոչար» համատիրությունների 
միջոցներով  վերանորոգվել են 
համապատասխանաբար թվով 76 և 20  
վերելակներ: 
Մուտքերի ապակեպատում 
«Կենտրոն 1» համատիրության 
միջոցներով   իրականացվել է 35,3 քմ 
մուտքերի ապակեպատում` Ամիրյան 
18-1,5քմ, Դեմիրճյան 19, Զաքյան 4, 
Մաշտոցի 5, Մաշտոցի 5դ, Մոսկովյան 
28, Մոսկովյան 31, Իսրայելյան 43, 
Մաշտոցի 37, Սարյան 29, Սարյան 36, 
Սարյան 38, Փարպեցի 13, Փարպեցի 
15, Փարպեցի 17։  
Մուտքերի  նկուղի և տանիքի դռների 
տեղադրում 
«Կենտրոն-1» համատիրության 
միջոցներով   իրականացվել է 323,3 քմ 
մուտքերի դռների և պատուհանների 
տեղադրում՝ Կիլիկիա 1, Կիլիկիա 2, 
Կիլիկիա 3, Կիլիկիա 4, Սարյան 38 , 
Արշակունյաց 26 շենքում, Մաշտոցի 
5ա շենքում, Մաշտոցի 5/3 շենքում, 
Սարյան 26շենքում ։     

ՄԱԼԱԹԻԱ-ՍԵԲԱՍՏԻԱ 
1 Փողոցների, մայթերի և Նախատեսվում է 19700 քմ ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/36-8 «ԱՎԱ-2000» ՍՊԸ  
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միջբակային տարածքների  
մասնակի և կապիտալ  
վերանորոգում,ասֆալտապատ
ում 

ասֆալտապատ բակային 
տարածքների և փողոցների 
կապիտալ վերանորոգում: 
 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
Ասֆալտբետոնե ծածկի ընթացիկ 
վերանորոգում է 
իրականացվել՝Շերամի փող. 
հհ.113,103,89,87,59,61,63,53,53շենքից 
դեպիԱնդրանիկի հ. 18 շենք տանող 
ճանապարհի, 37, 33, 33 շենքից դեպի 
Տիչինայի փողոց տանող ճանապարհի, 
23,1, 3, 5,  Օհանովի փողոցից դեպի 
Սվաճյան փողոց տանող ճանապարհի, 
Անդրանիկի փողոցի հհ. 22, 20, 
20շենքից դեպի հ. 162 դպրոց տանող 
ճանապարհը, 16, 18, 8, 10, 10/2, 10/3, 6, 
67, 69, 63, 53, 55, 19, Օհանովի փող. հհ 
17, 9, Սվաճյան փող. Հհ. 12, 14, 26 
շենքերի բակեր: 
Բաբաջանայան  փող. Հհ. 43, 63, 69, 71, 
47, 55/1, 49/1, 55, 63, 73, 79, 81, 39, 75, 
21, 51/1, Անդրանիկի փողոցից դեպի 
Բաբաջանյան փողոցի 43 շենք տանող 
ճանապարհը, 148, 138, 142, 51, 43, 134, 
130, 116, 100, 102, 64, Օհանովի փողոց 
հհ. 34,36, 32, 52, 54, 58, 60, 6,  Րաֆֆու 
փողոցից դեպի հ.51շենք տանող 
ճանապարհը, 77/3 շենքերի բակեր: 
Միքայելյան փ., Միքայելյան փ հհ.1, 72, 
74 շ-երի բակեր, Րաֆֆու փ.հհ. 17, 19, 
25,27 շ-երի բակեր, Անդրանիկի 
փ.հհ.117, 111, 119, 105, 103, 101, 87, 137, 
143, 145, 80, 78, 104  շ- երի բակեր, 
Բաբաջանյան փ.հհ. 15, 9, 21, 27, 31, 
23/1, 25/1, 27/1, 29/1 շ-երի բակեր, 
Մանուկյան փ-ից դեպի «Ռազմական 
ոստիկանություն,» տա- նող 
ճանապարհ, Հովնաթանի փ-ից դեպի 

14.05.2020թ.-30.11.2020թ.  
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Շրջանային փ.հհ.2/4 և 2/5 շ-եր տանող 
ճանապ., Անդրանիկի փ-ից դեպի Բ-2 
թաղ.հ. 132 շ. տանող ճան. 
Հ/Ա Բ-2 թաղ.հհ.136, 119, 129, 120 շ-երի 
բակեր, Իսակովի պող.հհ. 26, 28, 30, 
38/2, 38, 44/2, 44, 46 շ-երի բակեր, 
Բաբաջանյան փ.հհ. 157, 147, 139, 143, 
133, 117, 121, 105 շ-երի բակեր, 
Բաբաջանյան փ-ից դեպի Բ-2թ.հ.24 շ. 
և դեպի Անդրանիկի փ.հ. 131 շ. տանող 
ճանապ., Բաբաջանյան փ.հհ. 2, 4, 8, 40, 
38 շ-երի բակեր, Արարատյան 1-ին 
զանգ.հ 10/1, 6, 24 շ-երի բակեր, 
Կուրղինյան փ.հհ. 5, 29, 27, 21, 
Կուրղինյան նրբ., Կուրղինյան փ. 
Սվաճյան փ.հ. 38 շ-ի բակ, հ.176 և191 
դպրոցների տարածքներ, Իսակովի 
պող.հ. 52/3 շ-ից դեպի Բաբաջանյան 
փ. տանող անցուղի, Ռ.Մելիքյան փ., 
Վեգների փ. և Շահումյանի 16-րդ փող.: 
Տարվա ընթացքում իրականացվել է 
35434 քմ ասֆալտապատման 
աշխատանքներ: 

2 Բակային տարածքների 
բարեկարգում  և  
վերանորոգում 

Նախատեսվում է հիմնանորոգել 5 
բակային տարածքներ, 260 գծմ՝ 
բակերում մայթերի եզրաքարերի 
վերանորոգում: 
 

1.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/96-1      
2. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/96-2    
3. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/96-1  
4. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/96-1  
5.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/118                                                                      
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր։ 
1.Անդրանիկի  փ.հհ. 24 և 26 շենքերի 
բակ` իրականացվել են խաղադաշտի 
մետաղական ճաղերի, ցայտաղբյուրի, 
զրուցարանի, մանկական խաղերի 
ապամոնտաժում, բազալտե 
եզրաքարերի տեղադրում 143գմ, 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.«Ռադիկ Շին» ՍՊԸ 
24.08.2020թ-30.11.2020թ. 
/պայմանագիրը երկարացվել 
է 1  ամսով/:  
 
 

Երևանի 2020թ. 
բյուջեով 
նախատեսվել է 
ևս 1740գծմ 
եզրաքարերի 
վերանորանորոգ
ում, սակայն 
մրցույթը չի 
կայացել և 
աշխատանքներ 
չեն 
իրականացվել: 
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բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 
363,8գմ, ց/ավազե չոր խառնուրդի 
տեղադրում բետոնե սալիկների տակ 
17,815 խմ, բետոնե սալիկների 
տեղադրում 356,3քմ, բուսահողի փռում 
ձեռքով 498 քմ, խճի շերտի տեղադրում 
12 սմ հաստ.468քմ, ասֆալտբետոնե 
ծածկի տեղադրում 5սմ հաս., ռետինե 
ծածկի  տեղադրում4,5քմ, 
ցայտաղբյուրի պատրաստում և 
տեղադրում 1հատ, խաղադաշտի 
մետաղական ցանկապատի 
տեղադրում8,8տ. նստարանների 
տեղադրում 17 հատ, աղբամանների 
տեղադրում 18 հատ, ֆուտբոլի 
դարպասների տեղադրում 2 հատ, 
փայտե ճաղերի տեղադրում 60 գմ, 
ոռոգման ցանցի խողովակների`57մմ 
անցկացում 82,2 գմ, ծորակների 
տեղադրում 3հատ, մետաղա- կան 
բազրիքի պատրաստում և տեղադրում 
120,2 գմ+118գմ, զրուցատաղավարի 
պատրաստում և տեղադրում 1 հատ, 
արտաքին լուս- ավորության 
հենասյուների տեղադրում 
21հատ/h=3,15/,նույնը նաև h=6մ 
/4հատ/,շինաղբի բարձում ավտոմեք. և 
տեղափոխում 13 կմ/60,58 տ./:            
 2.Րաֆֆու փ. հ. 81 շենքի ետնամաս`      
իրականացվել են բետոնե եզրաքար-
երի քանդում,մետաղական 
ճաղավանդակի ապամոնտաժում, 
բետոնե եզրաքարերի 
տեղադրում126գմ, խճի շերտի 
տեղադրում12 սմ հաստ.180քմ 
ասֆալբետոնե ծածկի տեղադրում 
180քմ, մետաղական բազրիքի 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.«Գրանտ Շին» ՍՊԸ 
24.08.2020թ-30.11.2020թ. 
/պայմանագիրը երկարացվել 
է 1  ամսով/  
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պատրաստում և տեղադրում 35գմ:        
 3.Անդրանիկի փ.հ. 112 շենքի բակ` 
իրականացվել են բազալտե 
եզրաքարերի քանդում, բետոնե 
հենապա տի քանդում, տուֆե 
շարվածքի քանդում, մետաղական 
բազրիքի ապամոնտաժում, 
նստարանների ապամոնտաժում, 
աղբամանների և ցայտաղբյուիրի 
ապամոնտաժում, բետոնե 
եզրաքարերի տեղադրում 287գմ, 
բետոնից հենապատի պատրաստում 
26 խմ, ցայտաղբյուրի պատրաստում և 
տեղադրում 1 հատ, ց/ավազե չոր 
խառնուրդի տեղադրում բետոնե 
սալիկների տակ 5,725խմ, բետոնե 
սալիկների տեղադրում 114,5քմ, ռե 
տինե ծածկի տեղադրում 94քմ, 
հենապատի սվաղ 21քմ, 
նստարանների տեղադրում 16 հատ, 
աղբամանների տեղադրում 8հատ, 
մանկական խաղերի տեղադրում 
5հատ, մետաղական բազրիքի 
պատրաստում և տեղադրում 126գմ, 
զրուցատաղավարի պատրաստում և 
տեղադրում 1հատ, արտաքին 
լուսավորության հենասյուների 
տեղադրում լուսատուներով 7հատ, 
շինաղբի տեղափ.13կմ 136,4տ: 
4.Բաբաջանյան փ.հհ. 83,85,87 շենքերի 
բակ` իրականացվել են ե/բետոնե 
սալերի ապամոնտաժում, բետոնե 
եզրաքարերի քանդում, նստարանների 
և աղբամանների ու մետաղական 
կոնստրուկցիանների 
ապամոնտաժում, բազալտե 
եզրաքարերի տեղադրում 57,5 գմ, 

 
 
3. «Ռադիկ Շին» ՍՊԸ 
24.08.2020թ-30.11.2020թ. 
/պայմանագիրը երկարացվել 
է 1  ամսով/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. «Ռադիկ Շին» ՍՊԸ 
24.08.2020թ-29.11.2020թ. 
/պայմանագիրը 1 ամսով 
երկարացվել է/ 
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բետոնե եզրաք արերի տեղադրում 
547,3գմ, ց/ավազե չոր խառնուրդի 
տեղադրում բետոնե սալիկների տակ 
25,66խմ, բետոնե սալիկների 
տեղադրում 513,2քմ, բուսահողի փռում 
ձեռքով 1149,7քմ, խճի շերտի 
տեղադրում 12սմ հաստ. 364քմ, 
ասֆալտբետոնե ծածկի տեղադրում 
5սմ հաստ. 364,5քմ, կապույտ ավազի 
փռում խաղահրապարակում 10սմ 
հաստ.9խմ, նստարանների 
տեղադրում 12հատ, աղբամանների 
տեղադրում 13հատ, մանկական 
խաղերի տեղադրում 5 հատ, ոռոգման 
ցանցի անցկացում/ 57մմ / 153,4 գմ և 
/25մմ/ 71,4գմ, մետաղական բազրիքի 
պատրաստում և տեղադրում 259,5գմ, 
զրուցատաղավարի պատր աստում և 
տեղադրում 1հատ, արտաքին 
լուսավորության հենասյուների 
տեղադրում լուսատուներով 19 հատ, 
շինաղբի բարձում ա/մ և տեղափոխում 
13 կմ: 
5.Րաֆֆու փ.հ.81 շենքի առջևի մասի 
բարեկարգում` իրականացվել են 
բետոնե եզրաքարերի/170գմ/ և 
բազալտե եզրաքարերի/26գմ/ 
քանդում,մետաղական ցանկապատի 
ապամոնտաժում/32գմ/, նստարանն 
երի/4հ./, ցայտաղբյուրի/1հ./, 
զրուցարանի/1հ./ ապամոնտաժում, 
մուտքերի բազալտե աստիճանների 
ապամոնտաժում 25,6 գմ, բետոնե 
եզրաքարերի տեղադրում 284գմ, 
ցայտաղբյուր տեղադրում 1հ., ց/ավազե 
չոր խառնուրդի պատրաստում բետոնե 
սալիկների տակ 5սմ հաստ., բետոնե 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. «Տ-ՔՆՍՏՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ 
26.10.2020-25.12.2020թթ. 
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սալիկների տեղադրում 382,5 քմ, խճի 
շերտի իրականացում 12սմ 
հաստ.,ասֆալտբետոնե ծածկույթի 
իրականացում 5 սմ հաստ., ռետինե 
ծածկույթի տեղադրում 88քմ, 
բուսահողի փռում 200քմ, 
նստարանների տեղադրում 13 հատ, 
աղբամանների տեղադրում 7 հատ, 
մանկական խաղերի տեղադրում 5 
հատ, ոռոգման ցանցի 
խողովակների/57մմ/ տեղադրում 67գմ, 
մետաղական բազրիքների տեղադրում 
120գմ, զրու ցատաղավարի 
պատրաստում և տեղադրում 1հատ, 
արտաքին լուսավորության 
հենասյուների տեղադրում 4հատ, 
շինաղբի տեղափոխում 13 կմ/144տ./: 
Բարեկարգման աշխատանքները 
ավարտվել են 5 բակերում: 

 
 
 
 
 
 

3 Կանաչ տարածքների 
ընդլայնում, պահպանում  և 
ոռոգում 

Կիրականացվի ծաղկապատում և 
ծառատունկ վարչական շրջանի 
85,0 հա տարածքում: 
 
 

  Երևանի 
քաղաքապետի 
2019 թվականի 
դեկտեմբերի 11-ի 
հ. 4678-Ա 
որոշումով 
ստեղծվել է 
«Կանաչապատու
մ և շրջակա 
միջավայրի 
պահտպանությու
ն» ՀՈԱԿ-ը և  
Երևան քաղաքի 
բոլոր կանաչ 
տարածքների 
խնամքը 
հանձնվել է 
վերոնշյալ 
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կազմակերպությ
անը: 

4 Բազմաբնակարան շենքերի 
հարթ տանիքների նորոգում 

Կիրականացվի 7500քմ հարթ 
տանիքների հիմնանորոգում: 

ԵՔ-ԲՄԱՇԲ-20/45-7 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր։ 
 
Հարթ տանիքների նորոգման 
աշխատանքներ են իրականացվել 7700 
քմ ընհանուր մակերեսով 61 
հասցեներում՝ Օհանովի փ. 2, 16, 18, 
28, 36, 68 շենքերում, Շերամի փող. 7, 
51, 61, 69, 77,  81, 109, շենքերում, 
Անդրանիկի փող. 35, 58, 63, 68, 72, 85, 
92, 102 123, 130, 145, 156, 158 
շենքերում, Սվաճյան փող. 40, 48, 52, 
58, 60 շենքերում, Իսակովի պող. 36, 
36/3, 42/4, 46, 50/3, 50/4, Բաբաջանյան 
փող. 6, 10, 32, 27/1, 29/1, 1/2, 73, 75, 53, 
149, 143, 117, 157 շենքերում , 
Միքայելյան փող. 3, 74 շենքերում, 
Մանուկյան փող. 4, 8 շենքերում, 
Սեբաստիա 141/2 , 86 շենքերում, Բ-2 
թաղ. 120, 131 շենքերում, Րաֆֆու 77, 
101 շենքերում:  
Համատիրությունների միջոցներով  
հարթ տանիքի վերաներոգում չի 
իրականացվել: 

«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ 
01.06.2020թ.-30.12.2020թ. 

 
 

5 
 
 
 

Բազմաբնակարան շենքերի 
թեք տանիքների նորոգում 
 
 

2020 թվականի ընթացքում 
իրականացնել 600քմ թեք 
տանիքների հիմնանորոգում: 
 
 
 

Վարչական շրջանի «Կողբ» 
համատիրության միջոցներով 
իրականացվել է 600 քմ թեք տանիքի 
վերաներոգում և հիմնանորոգում 
հետևյալ հասցեներում՝ Արարատյան 1 
զանգ. 15 շ.- 200քմ,  Արարատյան 1 
զանգ. 2 շ. -100 քմ, Կուրղինյան փող. 5շ. 
-100քմ, Կուրղինյան փող. 29 շ.-200քմ 
 

Աշխատանքները կատարվել 
են  «Կողբ» համատիրության 
միջոցներով  
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6 Բնակարանային ֆոնդի  
պահպանում, 
բազմաբնակարան շենքերի 
մուտքերի  վերանորոգում 

2020 թվականի ընթացքում 
իրականացնել 75 մուտքերի 
հիմնանորոգում: 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/132 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր։ 
Իրականացվել են 40 մուտքերի 
վերանորոգման աշխատանքներ 26 
շենքերում: 
Աշխատանքները իրականացվել են 
հետևյալ հասցեներում՝ Արարատյան 
1-ին զանգ. 8շ. 5-րդ, 10շ-ի  5 -րդ. 1-ին, 
Արարատյան զանգ. 8/1շենքի 1-ին, 
Արարատյան 1 զանգ. 4շ. 1-ին, 
Բաբաջանյան փող. 20շ., Րաֆֆու փող. 
39 շենքի /1-3/,  Շերամի փող. 105 շենք 
/1-2/, Անդրանիկի փող. 71շ. 2-րդ 
Շերամի փող. 55շ. /2-րդ, 3-րդ/, 
Անդրանիկի փող. 158 շ. /1-2/, Իսակովի 
պող. 44/4 շենքի /1-ին/, Իսակովի պող. 
46 շ., Բաբաջանյան 117 շ. /1-2/, 
Անդրանիկի փող. 92շենքի /1,3,4,5/, 
Անդրանիկի փող. 30շենք, Անդրանիկի 
փող. 15 շենքի /1,2/, Օհանովի փող. 32 
շենք, Իսակովի պող. 52/1 շենքի 1-*ին 
Բաբաջանյան փող. 97 շենքի /1-3/, 
Բաբաջանյան փող. 15 շենքի /2-րդ/, 
Րաֆֆու փող. 77 շենքի / 1-ին/ , 
Սվաճյան փող. 48 շենք, Րաֆֆու փող. 
33 շենքի /1-2/, Մանուկյան փող. 2 շենք, 
Անդրանիկի փող. 22 շենքի, Շերամի 
փող. 53 շ/2,3/: 

«ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ  
08.10.2020թ.-21.12.2020թ. 

Երևանի 2020 թ. 
բյուջեով 
հաստատվել են 
40 մուտքերի 
հիմնանորոգման 
աշխատանքներ: 

7 Կրթական միջոցառումների 
կազմակերպում 

Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական 
շրջանի կողմից կիրականացվեն 
հետևյալմիջոցառումները`«Գիտելի
քի համաշխարային օր» - 
սեպտեմբերի 1, «Վերջին Զանգ»-
իօրվա կապակցությամբ 
ուսումնական տարվա վերջին 

Փետրվարի 19-ին  գիրք նվիրելու օրվա 
կապակցությամբ  շրջանի 
«Երիտասարդական» զբոսայգում տեղի 
է ունեցել հայ դասականների 
ստեղծագործությունների քննարկում և 
գրքերի նվիրում անցորդ բնակիչներին: 
Համավարակի սահմանափակումների 

Միջոցառումները 
իրականացվել են վարչական 
շրջանի կրթության, 
մշակույթի  բաժնի 
մասնակցությամբ: 
 
 

Միջոցառումների 
մի մասը չեն 
իրականացվել 
համավարակի 
պատճառով 
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կկազմակերպվի տարեվերջյան 
միջոցառումներ դպրոցներում,  
Գիրք նվիրելու օրվա 
կապակցությամբ Հայ 
դասականների 
ստեղծագործությունների 
քննարկում և նոր գրքի 
շնորահանդես, «Ուսուցչի օրվա» 
կապակցությամբ միջոցառում: 

պատճառով 
«Վերջին Զանգ»-իօրվա 
կապակցությամբ ուսումնական 
տարվա վերջին և 
«Գիտելիքիմիջազգային օրվան»- 
Սեպտեմբերի 1-ին  կապակցությամբ 
ուսումնական տարվա սկսվելուն 
նախատեսված միջոցառումները 
դպրոցներում չի իրականացվել: 
Հ.հ. 78, 81, 80 և 83 
մանկապարտեզներում փոխվել  են 
ջեռուցման կաթսաները: 
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Մշակութային 
միջոցառումների անցկացում 
 

Կազմակերպվող սպորտային 
ծրագրերի  օրացույցային պլանով 
նախատեսված միջոցառումները՝                                                                                                                             
- Շախմատիօլիմպիադա – 
հունվարի 20,                                                                                                                       
- ՀՀ Անկախության տարեդարձին 
նվիրված դպրոցականների 
մարզական խաղեր, 
- Վարչական շրջանի 8-12-րդ 
դասարանների աշակերտների 
սպորտլանդիա, 
- Վարչական շրջանի 
մանկապարտեզների 
սպորտլանդիա, 
- Վարչական շրջանի ղեկավարի 
ֆուտբոլի մրցաշար, 
- «ՀՀ Ազգային ժողովի գավաթի 
խաղարկություն», 
- Վարչական շրջանի ղեկավարի 
բասկետբոլի մրցաշար, 
- ՀՀ նախագահի մրցանակի համար 
«Լավագույն   մարզական 
Ընտանիք», 
- Համաքաղաքային բակային 
փառատոն «Առողջ սերունդ, 

2.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-20/24 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
1.Հունվարի 6-ին «Աստվածորդու՝ 
Հիսուս Քրիստոսի Ծննդյան ու 
Աստվասահայտնության» տոնը:  
2. Հունվարի29-ինՀՀբանակի28-
ամյակիննվիրվածմիջոցառում: Հայոց 
բանակում ծառայող 2 և ավելի զինվոր 
ունեցող 30  ծնողների հանձնվել է 
իրենց որդիների անուն-ազգանունով 
ժամացույցներ՝ 62 հատ:   
3. Փետրվարի 13-ին Սուրբ 
Երրորդություն եկեղեցու բակում նշվել 
է Տեառնընդառաջը: 
4. Փետրվարի 20-ին Սուրբ 
Երրորդություն եկեղեցու բակում 
կազմակերպել ենք Բուն 
Բարեկենդանի տոնին նվիրված 
միջոցառում: 
5. Փետրվարի  25-իննշվելէ 
ԱնդրանիկՕզանյանի 155-ամյակը՝  
վարչական շրջանի ղեկավարի 
աշխատակազմի վարչական շենքի 

2.«ԿՈՆՑԵՊՏ ԻՎԵՆԹՍ» ՓԲԸ   
24.01.2019թ.-20.12.2020թ. 
 
Միջոցառումներըը 
իրականացվել են կրթության, 
մշակույթի  բաժնի 
նախաձեռնությամբև 
շրջանում 
գործողմշակույթայինօջախնե
րի՝ Կ. Օրբելյանի  անվան 
արվեստիդ պրոցի, 
«Սեբաստիա»մշակույթիկեն
տրոնիսաների, ինչպեսնաև 
«Միլենշոուբալետ» 
պարիխմբիմասնակցությամբ
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Համավարակի 
ժամկետների 
համընկնելու 
պատճառով 
2020թ. բյուջեով 
նախատեսված 
մշակութային 
միջոցառումների 
մի մասը չեն 
իրականացվել: 
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պաշտպանված հայրենիք», 
- Նախազորակոչային զորակոչային 
տարիքիերիտասարդության (16-18 
տարեկան)հանրապետական 
ռազմամարզական  խաղեր: 

դահլիճում: 
6. Արցախից ժամանած երեխաների 
համար Կ. Օրբելյանի անվան 
արվեստի դպրոցում կազմակերպվել է 
միջոցառում՝ Կ. Օրբելյանի անվան 
արվեստի,Ա. Աճեմյանի անվան 
երաժշտական դպրոցների և 
«Սեբաստիա» մշակույթի կենտրոնի 
սաների մասնակցությամբ: 
7.Վարչական շրջանի22 
մանկապարտեզներում Երևանի 
քաղաքապետարանի կողմից նորացվել 
է խոհանոցային գույքը: 
8. Ամանորի կապակցությամբ 
մանկապարտեզների և Արցախից 
ժամանած երեխաներին /ովքեր 
հաճախում են վարչական շրջանում 
գործող մանկապարտեզներ/ տրվել է 
Ամանորյա քաղցրավենիքի 3250 նվեր 
փաթեթներ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
9. 

Սպորտային միջոցառումների  
կազմակերպում և անցկացում 

Կազմակերպվող սպորտային 
ծրագրերի  օրացույցային պլանով 
նախատեսված միջոցառումները՝                       
-Շախմատիօլիմպիադա – 
հունվարի 20,                              -ՀՀ 
Անկախության տարեդարձին 
նվիրված դպրոցականների 
մարզական խաղեր, 
-Վարչական շրջանի 8-12-րդ 
դասարանների աշակերտների 
սպորտլանդիա, 
-Վարչական շրջանի 
մանկապարտեզների 
սպորտլանդիա, 
-Վարչական շրջանի ղեկավարի 
ֆուտբոլի մրցաշար, 
-«ՀՀ Ազգային ժողովի գավաթի 

1. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/13-2 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
1. Հունվարի 11-13-ը վարչական 
շրջանի դպրոցների մասնակցությամբ  
անցկացվել է շախմատի օլիմպիադա: 
2.Վարչական շրջանի դպրոցների 
մասնակցությամբ  անցկացվել է 
«ՀՀանկախության 29-
րդտարեդարձիննվիրվածդպրոցական
ների29-րդմարզականխաղեր»  
սպորտային միջոցառումը: 
3.Իրականացվել է  «Վարչականշրջանի 
8-12-
րդդասարաններիաշակերտներիսպար
տակիադա» մրցույթը: 

1.«ԿՈՆՑԵՊՏ ԻՎԵՆԹՍ» ՓԲԸ   
26.12.2019թ.-20.12.2020թ. 
 
Միջոցառումները 
իրականացվել են վարչական 
շրջանի կրթության, 
մշակույթի  բաժնի 
մասնակցությամբ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Երևանի 2020թ. –ի 
բյուջեով  
նախատեսված 
այնսպորտային         
միջոցառումները, 
որոնքհամընկել 
են արտակարգ 
դրության 
սահմանափակու
մների հետ՝չեն 
իրականացվել: 
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խաղարկություն», 
-Վարչական շրջանի ղեկավարի 
բասկետբոլի մրցաշար, 
-ՀՀ նախագահի մրցանակի համար 
«Լավագույն   մարզական 
Ընտանիք», 
-Համաքաղաքային բակային 
փառատոն «Առողջ սերունդ, 
պաշտպանված հայրենիք», 
-Նախազորակոչային զորակոչային 
տարիքիերիտասարդության (16-18 
տարեկան)հանրապետական 
ռազմամարզական  խաղեր: 

4.Վարչական շրջանի դպրոցների միչև 
6-րդ դասարանի աշակերտների 
մասնակցությամբ  անցկացվել է 
«ՀՀազգային ժողովի գավաթի 
խաղարկություն» սպորտային 
միջոցառումը: 
5. Իրականացվել է «Վարչական 
շրջանի ղեկավարի բասկետբոլմ 
րցաշար», որին մասնակցել են մինչև 
14 տարեկան աշակերտները: 
6.Մինչև 10 տարեկան աշակերտների 
մասնակցությամբ իրականացվել է 
«Առողջ սերունդ, պաշտպանված 
հայրենիք» սպորտային միջոցառումը: 
7.Իրականացվել է 
«Նախազորակոչային զորակոչային 
տարիքի երիտասարդության 
հանրապետական ռազմամարզական  
խաղեր» սպորտային միջոցառումը: 16-
18 տարեկանների մասնակցությամբ: 
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Սոցիալական ծրագրերի 
իրականացում 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Վարչական շրջանի սոցիալական 
ծրագրերի շրջանակներում 
սոցիալապես անապահով տարբեր 
խավերի աջակցության նպատակով 
կիրականացվի հետևյալ 
միջոցառումները՝  
-Նպաստառու,բազմազավակ, 
հաշմանդամություն ունեցող, 
զոհվածի ընտանիքների 1-4 
դասարանի երեխաներին 
«Գիտելիքի օրվա»՝ սեպտեմբերի 1-
ին կապակցությամբ կտրամադրվի 
գրենական պիտույքների 
փաթեթներ:  
-Սոցիալապես անապահով 
անձանց «Այլ նպաստներ բյուջեից» 
կողմից անապահով 

2020 թվականի ընթացքում սոց. 
աջակցություն ստացած ընտանիքների 
թիվը` 11650-ն են: 
Օգտվել են  օգնության 
հետևյալտեսակներից` 
1. «Սուրբ Զատիկի» տոնի 
կապակցությամբ զոհված 
ազատամարտիկների ընտանիքներին 
տրամադրել է բնամթերային 
օգնություն: 
2. «Հայ» Ասոցացիայի կողմից 
վարչական շրջանում բնակվող 175 
միայնակ անժառանգ տարեցներ 
ստացել են պարենային ծանրոցներ և 
հիգենիկ պարագաներ: 
3. «Մարիանա» արտադրամասը 
տրամադրել է կաթնամթերքի փաթեթ 

 
 
 
1.  «Ֆոտոն» ՍՊԸ  
13.04.2020թ.-23.03.2020թ. 
 
2. «Հայ» Ասոցացիայի հայ 
մեծեր ծրագրի կողմից 
 
3. «Մարիանա» 
արտադրամասի կողմից 
 
4. «Ալեքսանյաններ 
ընտանիք» հիմնադրամի 
 
 
5. Մայր Աթոռ Սուրբ 
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ընտանիքներին կտրամադրվի 
դրամական աջակցություն:   
-«Հաղթանակի օրվան» նվիրված 
Հայրենական Մեծ պատերազմի 
վետերաններին և 
զինհաշմանդամություն 
ունեցողներին կտրամադրվի 
դրամական աջակցություն:  
-ՀՀ պետականության հռչակման 
օրվա՝ մայիսի 28-ի առթիվ 2-րդ 
խմբի զինհաշմանդամություն 
ունեցողներին կտրամադրվի 
նվերներ: 
-«Հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց միջազգային օրվա»՝ 
դեկտեմբերի 3-ի կապակցությամբ 
հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց կտրամադրվի նվերներ:  
 -«Տարեցների միջազգային օրվա»՝ 
հոկտեմբերի 1-ին կապակցությամբ 
տարեցներին կտրամադրվեն 
նվերներ,  
-«Սուրբ Զատիկի» տոնի 
կապակցությամբ  նախատեսվում է  
զոհված ազատամարտիկների 
ընտանիքներին տրամադրել 
բնամթերային օգնություն: 
-Ամանորի և Սուրբ ծնունդ» 
կապակցությամբ անապահով 
ընտանիքներին և  երեխաներին 
կտրամադրվի սննդային 
փաթեթներ:  
-«Երեխաների պաշտպանության 
միջազգային օրվա» հունիսի 1-ին 
կապակցությամբ կազմակերպել 
միջոցառում: 
-«Ընտանիքի միջազգային օրվա»՝ 

միայնակ ապրող 300 
կենսաթոշակառուներին: 
4.«Ալեքսանյաններ ընտանիք» 
հիմնադրամի կողմից աջակցություն է 
ցուցաբերվել արտակարգ դրության 
պայմաններում՝դժվարին կացության 
մեջ հայտնված շուրջ 3600 ընտանիք: 
5. Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին 
բարեգործական ճաշարանից օգտվում 
են 200 շահառու: 
6. №ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-20/1 
6. Անապահով  ընտանիքների 
հուղարկավորության 
ծառայության(փոս փորողի-46, 
դագաղի-48 և դիատար մեքենայի-8) 
ծախսեր կազմակերպելու համար 
տրամադրվել է աջակցություն: 
7. №ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/98-1 
7.Մայիսի 1-ին աշխատավորների 
միջազգային օրվա կապակցությամբ 20 
աշխատանքային վետերանի 
տրամադրվել է սրբիչների փաթեթ (3 
սրբիչ): 
8. №ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/95 
8.ՀՀ պետականության հռչակման 
օրվա՝ մայիսի 28-ի առթիվ 2-րդ և 3-րդ 
խմբի 100 զինհաշմանդամների 
տրամադրվել է նվերներ (վաֆլի 
պատրաստող սարք): 
9.Հայկական Կարմիր խաչի 
ընկերության կողմից տարվա 
ընթացքումcovid-19 համավարակով 
վարակված, ինքնամեկուսացված 140 
ընտանիքի տրամադրվել է պարենային 
փաթեթ և հիգիենայի պարագաներ: 
10.Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի 
Սրբերի Եկեղեցու Հայաստանի 

Էջմիածնի  սոցիալական 
ծառայության կենտրոն 
6.«Ռեքվիեմ ինտերնեշնլ» 
ՍՊԸ 
04.02.202020թ.-25.12.2020թ. 
 
 
7.«ՏՐԻԴՈՆՈ» ՍՊԸ 
03.04.2020թ.-30.04.2020թ. 
 
 
 
8. «Վեգա ՈՒորդ» ՍՊԸ 
16.04.2020թ.-07.05.2020թ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.«ԱՐՄԵՆ ՑԼԻԿՅԱՆ» ԱՁ  
մինչև 02.12.2020թ. 
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մայիսի 15-ի կապակցությամբ 
օրինակելի ընտանիքներին 
կտրամադրվի աջակցություն: 
-«Դուք մենակ չեք» ծրագրով 
սոցիալապես անապահով միայնակ 
տարեցների ընտանիքներին 
կտրամադրվի պարենային 
փաթեթներ: 
-Սոցիալական աջակցություն 
կտրամադրվի սիրիահայ 
ընտանիքներին: 
-«Կանանց միամսյակին» 
կկազմակերպվի միջոցառում: 
-Երեխաների ամառային հանգստի 
կազմակերպում: 
Հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց տեղաշարժն ապահովելու 
նպատակով Մալաթիա-Սեբաստիա  
-Անապահով ընտանիքների 
բուժօգնության կազմակերպում, 
հարազատ չունեցող 
քաղաքացիների 
հուղարկավորության 
կազմակերպում, օգնությունների 
տրամադրում սիրիահայ 
ընտանիքներին, մուրացիկների և 
անօթևանների հայտնաբերում , 
տնայցերի միջոցով անապահով 
ընտանիքների հայտնաբերում: 

կրոնական համայնքի կողմից  
անապահով 20 ընտանիքի 
տրամադրվել է պարենային փաթեթ:  
11.ԼՂՀ-ից վարչական շրջանում 
ապաստանած 3975 ընտանիքի 
տրամադրվել է հագուստ, պարենային 
ապրանքներ և հիգիենայի 
պարագաներ: 
12. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/98-2 
12. «Սոցիալապես անապահով 
ընտանիքներին տոնական և 
հիշատակի օրերին աջակցություն» 
ծրագրով նախատեսված 
Հաշմանդամների միջազգային օրվա 
կապակցությամբ տրամադրվող սրբիչ-
ծածկոցները բաշխվել են Արցախում 
պատերազմի ժամանակ վիրավորված 
76 զինծառայողների: 
13. ԼՂՀ-ից վարչական շրջանում 
ապաստանած USAID-ի կողմից 180 
ընտանիքի տրամադրվել է հիգիենիկ 
պարագաներ: 
14. Վարչական շրջանի սոցիալապես 
անապահով, արցախում վիրավորված, 
զոհված զինծառայողների և 15. ԼՂՀ-ից 
վարչական շրջանում ապաստանած 
ընտանիքների թվով 368 երեխաների 
տրամադրվել են ամանորյա տոնական 
միջոցառման տոմսեր: 
16.Ամսվա ընթացում ԱԻՆ-ից 
պարբերաբար ստացել և Արցախից 
վարչական շրջանում ապաստանած 
քաղաքացիներին է բաշխվել սնունդ, 
հագուստ, կոշիկ ծալովի 
մահճակալներ, ծածկոցներ, 
ներքնակներ և բարձեր: 
Արտակարգ իրավիճակի պատճառով 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Երևանի 
քաղաքապետարանի 
առողջապահության 
վարչության ենթակայության 
հանձնաժողովներին 
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չեն իրականացվել՝«Կանանց 
միամսյակին»,«Հաղթանակի օրվան», 
«Ընտանիքի միջազգային օրվա»՝ 
նվիրված միջոցառումները: 
Համագործակցություն հետևյալ ՀԿ-
ների հետ 
1. «Հայկականկարմիրխաչի» 
ընկերության,  
2. Մալաթիա-Սեբաստիա ՍԱԾԲ 
3. Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի 
Սրբերի Եկեղեցու Հայաստանի 
Կրոնական Համայնք/ՀՔՎՕՍԵԿՀ/ 
4.Թիվ 15, 19, Աստղիկ ԲԿ-ի 
պոլիկլինիկաներ 
5.Հոտար ՀԿ 
6.USAID ընկերություն 
7.ՀԱԵ ՀԿ 
8.ՀԲԸՄ 
9.ԱԻՆ 
Առողջապահության ծրագրով 
Տրվել է միջնորդագիր 99 անձի 
պետպատվերի շրջանակներում 
ստացիոնար բուժում ստանալու 
նպատակով: 

11.   Այլ ծրագրեր 
 
 

Նախատեսվում է վերանորոգել 
ևվերակառուցելհետիոտնանցուղին
երի 2 աստիճանավանդակներ: 
Կվերակառուցվենբակայինտարած
քներումգտնվողանսարքանձրևատ
արների 2 համակարգեր: 
Կվերանորոգվենբակայինտարածքն
երումգտնվողանսարքգույքը 
(խաղեր, նստարաններ, 
աղբամաններ, 
զրուցատաղավարներ): 
Վերելակներիհիմնանորոգում: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր։ 
Միջբակային անցուղիների 
աստիճանների վերանորոգում, 
վերակառուցում`  
1.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/96-2 
Սվաճյան փողոցից դեպի հհ. 32,34  
շենքեր տանող անցուղու 
աստիճաններ`իրականացվել են 
թեքահարթակի երեսապատում 30մմ 
հաստությամբ  բազալտե 
սալիկներով/5,5քմ/, շի- նաղբի 

 
 
 
 
 
 
 
1.«Գրանտ Շին» ՍՊԸ 
24.08.2020թ.-30.10.2020թ. 
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բարձում ա/մ և տեղափոխում 13կմ/ 
2,73 տ/: 
2.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/96-2 
Անդրանիկի փողոցից դեպի հ. 73 շ.  
տանող անցուղու 
աստիճաններ`իրականացվել են կից 
հենապատերի   /ավազե սվաղ 20քմ, 
տեղդրվել են մետաղական բազրիքներ 
0,276 տ., տեղադրվել են արտաքին 
լուսավորության գնդային 
լուսատուներ 3հատ, շինաղբի 
տեղափոխում 13 կմ 1,72 տ: 
1.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/96-3 
Բաբաջանյան փ.հհ. 89,91,93 շենքերի 
բակում գտնվող անսարք 
ջրահեռացման համակարգի 
վերանորոգում`իրականացվել են   
միացում գործող կոյուղագծին. 
ասֆալտբետոնե ծածկույթի 
տեղադրում 5 սմ հաստությամբ: 
2.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/96-2 
Անդրանիկի փ.հ. 68 շենքի բակում 
գտնվող անսարք ջրահեռացման   
համակարգի 
վերանորագում`իրականացվել են 
ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում 
2,85 խմ, 4-րդ կարգի բնահողի մշակում 
էքսկավատրով բարձելով 
ավտոմեքենա, 
ավազենախապատրաստական շերտի 
տեղադրում 10սմ հաստութ. կոյուղու 
ծալքավոր  խողովակների 
տեղադրում/56 գմ/ և միացում գործող 
կոյուղագծին, անձրևորսիչների 
պատրաստում /3 խմ/ և տեղադրում 3 
հատ, խրամուղու ետլիցք 
ավազակոպիճով 5,5խմ, խճի շերտի 

 
2.«Գրանտ Շին» ՍՊԸ 
24.08.2020թ.-30.10.2020թ. 
 
 
 
 
 
 
1.«ԶԻ ԷՆԴ ԶԻ ՔՈՆՍՏՐԱՔԹ» 
ՍՊԸ 
17.08.2020թ.-30.10.2020թ. 
 
 
 
 
2.«Գրանտ Շին» ՍՊԸ 
24.08.2020թ.-30.10.2020թ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.«ԱՆ-Մար Շին» ՍՊԸ 
06.08.2020թ.-25.12.2020թ. 
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պատրաստում 24 սմ հաստութ., 
ասֆալտբետոնե ծածկույթի 
իրականացում 5 սմ հաստու. 57 քմ, 
շինաղբի բարձում ավտոմեք. և 
տեղափոխում 13 կմ: 
1. ԵՔ-ՄՍՎՇ-18-2020/04 
Բարեկարգված բակային 
տարածքներում և այգիներում գտնվող 
անսարք գույքի վերանորոգում`  
-Երիտասարդական այգում 
իրականացվել է նստարանների, 
աղբամանների  վերանորոգում և 
ներկում: Եզրաքարերի վերանորոգում 
և սալիկապատման աշխատանքներ: 
-Շերամի փող. հհ. 105,107 շենքերի բակ 
նստարանների, աղբամանների և 
բազրիքների վերանորոգում և ներկում: 
-Վ. Զատիկյանի անվան այգում 
իրականացվել է  վնասված բետոնե 
եզրաքարերի ապամոնտաժում 
բետոնե հիմքերով, խճի տեղադրում, 
վնասված բետոնե սալիկների 
ապամոնտաժում, նոր բետոնե 
եզրաքարերի տեղադրում, ավազի 
տեղադրում բետոնե սալիկների տակ, 
բետոնե սալիկների տեղադրում, շին 
աղբի հավաքում և տեղափոխում:  
-Յ.Բախշյանի անվ. այգում 
իրականացվել է վնասված քարե 
շարվածքով ցանկապատի 
ապամոնտաժում, վնասված բետոնե 
սալիկների ապամոնտաժում, 
իրականացվել է այգու ցանկապատի 
քարե շարվածք, ավազի տեղադրում 
բետոնե սալիկների տակ, բետոնե 
սալիկների վերատեղադրում, 
շին.աղբի հավաքում և տեղափոխում 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.«Գրանտ Շին» ՍՊԸ 
24.08.2020թ.-30.10.2020թ. 
 
 
 
 
 
 
2.«ԼՈՒՍԷ-16» ՍՊԸ 
14.04.2020թ.-31.12.2020թ. 
 
 
 
 
3.«Զաքարյան Քոնսթրաքշն 
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13 կմ: 
Իրականացվել է հրատապ լուծում 
պահանջող աշխատանքներ, որոնք չեն 
ընդգրկվել այլ ծրագրերում 
1. ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-20/59                            
Տեղափոխվելենլքվածավտոթափքերև
այլմետաղականկոնստրուկցիաներ, 
տեղափոխվելենշինարարականաղբևմ
եծքանակիհողիկույտեր, 
իրականացվելենտարածքներիմաքրու
մ մետաղական առարկաներց և 
քարերից: 
2.ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-20/26 
Վերանորոգվել են փողոցների 
մայթերի վնասված, կոտրված 313քմ 
սալիկներ հետևյալ 
հասցեներում՝Անդրանիկ և Րաֆֆու 
փողոցների մայթերի, անցուղիների 
վնասված բետոնե սալիկները: 
3.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/96-2                                                                                
Իրականացվել են հենապատերի 
վերանորոգում, ամրացում հետևյալ 
հասցեներում`հ.16 մարզահամալիր 
դպրոցի և հ.174 դպրոցի դիմացի 
հենապատերում իրականացվել է` 
վնասված, թուլացած քրքատաշ 
բազալտե քարերի 
ապամոնտաժում/85քմ/, 
ապամոնտաժված քարերի 
վերաշարում/78քմ/, նոր քրքատաշ 
բազալտե քարերի շարում, բետոնե 
հիմքի քանդում, հիմքի բետոնացում 
ամրանավորումով, գույքային 
տախտակամածի տեղադրում և 
ապամոնտաժում /102քմ/, 
չապամոնտաժված քարերի կարերի 
լիցք ց/ավազային խառնուր.  /182քմ/ 

Սոլյուշնս» ՓԲԸ 
14.08.2020թ.-30.10.2020թ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. «Շինէներգոմաքս» ՍՊԸ 
 11.04.2020թ.-25.12.2020թ. 
 
 
2. «Շինէներգոմաքս» ՍՊԸ 
11.04.2020թ.-25.12.2020թ. 
 
3.«Ուայտ վերելակ »ՍՊԸ 
15.04.2020թ.-22.09.2020թ. 
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Վերելակների վերանորոգման համար 
կայացել է մրցույթ: Շահել են հետևյալ 
ընկերությունները՝ 
1. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/113-1 
Իրականացվել է Անդրանիկի փողոցի 
հ. 77 շենքի 3-րդ մուտքի վերելակի  8,3 
մմ  հաստությամբ մետաղական 
ճոպանի փոխում:  
2. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/113-1 
Իրականացվել է Սվաճյան փողոցի հ. 
62 շենքի 2-րդ մուտքի վերելակի  8,3 մմ  
հաստությամբ մետաղական ճոպանի 
փոխում: 
3. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/113-2 
Վերելակների վերանորոգման 
շխատանքներ են իրականացվել 
հետևյալ հասցեներում՝ 
- Հիմնական տանող անիվ 770մմ 
տրամագծով տեղադրվել է 12 
հասցեներում- Ճառագայթային Բ. 
Շերամի 101 2-րդ մուտք, Անդրանիկի 
37,81, 145,  152շ.2-րդ մուտք, 
Բաբաջանյան ½ շենք: 
-Ձգող սարք տեղադրվել է հետևյալ 14  
հասցեներում՝ Րաֆֆու փող. 89,37 
շենքեր, Անդրանիկի փող. 119, 
Բաբաջանյան փող. 31շ.1-ին, 2-րդ, 3-րդ 
մուտքեր,Բաբաջանյան փող. 51 շ. 2-րդ 
մուտք, 135, շենք., Շերամի 59 4-րդ 
մուտք, Միքայելյան փող. 74շ. 1-ին 
մուտք, 76 շ. 1-ին և 2-րդ մուտք, 82 շ.2-
րդ մուտք: 
-Հետևյալ 5 հասցեներում տեղադրվել է 
էլեկտրական շարժիչի կիսահաղորդիչ՝ 
Անդրանիկի փող. 89, 93, Միքայելյան 
72շենքի 1-ին , 2-րդ, և 3-րդ 
մուտքերում: 

 
 
 
 
 
 
4.«Արտավազդ Սարոյան» ԱՁ 
15.04.2020թ.-22.12.2020թ. 
 
 
5.«ՇԻՆԷՆԵՐԳՈՄԱՔՍ» ՍՊԸ 
29.06.2020թ.-25.12.2020թ. 
 
 
 
6.«ԼԻՖՏԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ» 
ՍՊԸ 
15.04.2020թ.-25.12.2020թ. 
 
 
 
 
 
7.«ՇԻՆԷՆԵՐԳՈՄԱՔՍ» ՍՊԸ 
13.04.2020թ.-25.12.2020թ. 
 
 
 
 
8. «ՌԱՖԵԼ ԳՐԻԳ» ՓԲԸ 
16.06.2020թ.-31.10.2020թ. 
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- Տեղադրվել է վերելակի հարկային 
դռան շեմ և դռան փեղկ մետաղական 
հետևյալ 10 հասցեներում 44 
հատ՝Սեբաստիա փող. 141/1շենքի 1-
ին, 2-րդ մուտքեր, Րաֆֆու 35 շենքի 2-
րդ և 3-րդ մուտք, Րաֆֆու 29 շենքի 2-
րդ մուտք, Միքայելյան փող. 3շ. 3-րդ, 5-
րդ մուտքեր, Միքայելյան 74 շ. 2-րդ 
մուտք, Ծերենցի 7շենքի 1-ին մուտք, 
Ծերենցի 5շ. 3-րդ մուտք:  
4. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/113-3 
Վերելակների վերանորոգման 
նպատակով փոխարինվել են 
հակակշռի զսպանակներ 59 
հասցեներում 95 հատ: 
5. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/86 
Վերելակների վերանորոգման 
նպատակով 10 հասցեներում 
փոխարինվել են 1317 մետր 10,5 մմ-ոց 
մետաղյա ճոպաններ: 
6. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/113-4 
Վարչ. շրջանի 
11հասցեներումփոխարինվելեն  
վերելակների էլեկտրական 
շարժիչներ: 
25 հասցեներում տեղադրվել են 
արագության սահմանափակիչներ 25 
հատ: 
7. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/113-1 
Վարչական շրջանի 5 հասցեներում 
փոխարինվել են փոխանցման տուփեր 
5 հատ: 
34 հասցեներում փոխարինվել են 2314 
մետր 8,3 մմ-ոց մետաղյա ճոպաններ: 
8. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/113-2 
2020 թվականի ընթացքում վարչական 
շրջանի 112 հասցեներում  
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տեղադրվելեննորվերելակներ:  
 

ՆՈՐ ՆՈՐՔ 
1. Բազմաբնակարան շենքերի 

թեք տանիքների նորոգում 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2500քմ թեք տանիքների 
հիմնանորոգում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
1.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/111 
2. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/84-1 
3 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/84-2 
4. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/122 
1.2962քմ  պրոֆիլավոր ցինկապատ 
մետաղական թիթեղ հատկացվել է 
վարչական շրջանի 35 բնակիչների՝ 
իրենց տանիքի վերանորոգման 
համար 
2.1.1-ին փուլով իրականացվել է 
Մոլդովական 32 շենքի թեք տանիքի 
հիմնանորոգում 530քմ մակերեսով  
3.Իրականացվել է Լվովյան 7 շենքի 
թեք տանիքի հիմնանորոգում 720 քմ 
մակերեսով  
4.Իրականացվել է Միկոյան 13 շենքի 
թեք տանիքի հիմնանորոգում 860 քմ 
մակերեսով: 

1.«Սեմուր ընդ Կո» ՍՊԸ 
10.04.2020թ.-30.06.2020թ. 
2.«Ջավախք Շին» ՍՊԸ 
08.06.2020-30.08.2020թ. 
3.«Դ.Ա.Ն. Շին» ՍՊԸ 
08.06.2020-30.08.2020թ. 
4.«Թիամատ» ՍՊԸ 
01.10.2020-30.11.2020թ. 
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2. Բազմաբնակարան շենքերի 
հարթ տանիքների նորոգում 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15000քմ` հարթ տանիքների 
նորոգում: 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/45-8 
Աշխատանքներն  իրականացվել են 
ներքոնշյալ հասցեներում 
Գայի 8շ,  Լվովյան 25շ., Լվովյան 13շ., 
Նանսենի 19շ.,  Մոլդովական 25/2շ. 
Ստեփանյան 12շ., Թոթովենցի 2շ., 
Գյուրջյան 5շ.,  Գայի 26շ., Գայի 20շ.,  
Գայի 22շ., Բակունցի 2շ., Բակունցի 
10շ.,  Բակունցի 11շ., Բակունցի 13շ.,   
Հովհաննիսյան 10, Հովհաննիսյան 16, 
Հովհաննիսյան 18, Գյուլիքևխյան 13շ., 
Գյուլիքևխյան 15շ.,  Գյուլիքևխյան 29., 
Գյուլիքևխյան 25/2շ., Գյուլիքևխյան  
նրբ. 1շ., Գյուլիքևխյան  նրբ. 3շ., 
Գալշոյան  2շ.,  Մառի 7շ.,  Բ. 
Մուրադյան 5շ.,  Ավետիսյան  9շ., 
Կարախանյան 19շ.,      Ավետիսյան 8շ., 
Ավետիսյան 14շ., Ավետիսյան 29շ., 8-
րդ զանգ. 22շ, 8-րդ զանգ., 37շ., 8-րդ 
զանգ., 38շ.,  8-րդ զանգ., 6շ., 8-րդ 
զանգ., շրջ. 2շ., Վիլնյուսի 99շ., 
Վիլնյուսի 41շ., Վիլնյուսի 59շ.,      
Վիլնյուսի 37շ.,   Վիլնյուսի 85շ.,   
Վիլնյուսի 103շ.,  Վիլնյուսի 107., 
Վիլնյուսի 109շ., Վիլնյուսի 113շ.,    
Վիլնյուսի 65շ.,  Վիլնյուսի 45շ.,   
Վիլնյուսի 57շ.,  Բանավան 11շ.,     
Բանավան 16շ., Մայակ 36շ., Բակունցի 
1-ին նրբ. 5շ.,  Բակունցի  1-ին նրբ. 3շ.,   
Բակունցի 1-ին նրբ. 4շ.,  8-րդ զանգ. 
28շ., Վիլնյուսի 83շ.,      
Վիլնյուսի 61շ., Ավետիսյան 32շ.:  
Իրականացվե; է 16.800 էմ հարթ 
տանիքի նորոգման աշխատանքներ: 

«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ 
05.06.2020թ.-31.08.2020թ. 
 

 

3. Վերելակային տնտեսության 
արդիականացում և 
հիմնանորոգում 

5 և ավել վերելակների նորոգում: Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 

 
 
 

 
 
 



230 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/120-1 
2. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/120-2 
3. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/120-3 
1.Իրականացվել են. 
Փոխանցման տուփի, տանող անիվի,  
դռան փոխանցման տուփի 
փոխարինման,  հաղորդալարի 
մոնտաժման, հորանների դռների 
փեղկերի երսպատման 
աշխատանքներ 31 վերելակներում: 
2.Իրականացվել են. 
Թվով 10 վերելակների խցիկների 
նորոգման աշխատանքներ: 
3.Իրականացվել են. 
Թվով 43 վերելակների պղնձյա 
հաղորդալարովգլխավոր էլ. Շարժիչի 
փաթեթավորման և լաքապատման 
աշխատանքներ 
Թվով 19 վերելակների մետաղյա 
ճոպանների փոխարինման 
աշխատանքներ 
Թվով 5 վերելակների կախովի 
մալուխների փոխարինման 
աշխատանքներ: 

 
1.«Շինէներգոմաքս» ՍՊԸ 
28.04.2020թ.-29.11.2020թ. 
 
 
 
2.Ա/Ձ Արտավազդ Սարոյան 
23.04.2020թ.-29.11.2020թ. 
 
3.«Նոր Նորք վերելակ»  
ՍՊԸ 
23.04.2020թ.-29.11.2020թ. 
 
 
 

 
 
 
 

4. Բազմաբնակարան շենքերի 
շքամուտքերի վերանորոգում 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Բազմաբնակարան շենքերի 50 
շքամուտքերի վերանորոգում: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/53-6 
Աշխատանքներն իրականացվել են 
ներքոնշյալ հասցեներում. 
Նանսենի 1-ին նրբ. 6շ., 2-րդ մուտք, 
Նանսենի 12շ., 1-ին մուտք, Սաֆարյան 
16շ., 2-րդ մուտք, Թոթովենցի 14շ., 5-րդ 
մուտք, Թոթովենցի 6շ.,4-րդ մուտք, 
Թոթովենցի 1/1շ., 2-րդ մուտք, 
Թոթովենցի 11/1շ., 3-րդ մուտք, 
Թոթովենցի 10շ., 4-րդ մուտք, 

«Լիլանարմ»ՍՊԸ 
11.06.2020թ.-31.10.2020թ. 
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Մոլդովական 26/2շ., 4-րդ մուտք, 
Մոլդովական 50/4շ., 2-րդ մուտք,Ն. 
Ստեփանյան 7շ., 4-րդ մուտք,  Ն. 
Ստեփանյան 11շ., 2-րդ մ ուտք, Գայի 
23շ., 2-րդ մուտք, Քոչարյան 4շ., 4-րդ 
մուտք, Հովհաննիսյան 10շ., 2-րդ 
մուտք, Գյուլիքևխյան 31շ., 1 մուտք, 
Գյուլիքևխյան նրբ. 11շ., 3-րդ մուտք, 
Գյուլիքևխյան 7շ.,   3-րդ մուտք, 
Բակունցի 2-րդ նրբ. 2շ.,   1-ին մուտք, 
Բ. Մուրադյան 3շ., 1-ին մուտք, 
Գալշոյան 4շ., 2-րդ մուտք, 
Լյուքսեմբուրգի 11շ.     3-րդ մուտք,  7րդ 
զանգ., 37շ., 1-ին մուտք,  Հ. Ավետիսյան 
50շ., 1-ին մուտք,  8-րդ զանգ., 33շ.,  1-
ին մուտք, Մայակ 2շ., 2-րդ մուտք,  
Մայակ 9 շ., 3-րդ մուտք, Քոչարյան 
12շ., 5-րդմուտք, Ջուղայի  4/1շ., 2-րդ 
մուտք, 7րդ զանգ., 2շ., 2-րդ  մուտք,  Բ. 
Մուրադյան 3շ., 3-րդ մուտք, Բակունցի 
1-ին նրբ. 3շ., 3-րդ մուտք, Բակունցի 
1շ., 4-րդ մուտք, Նանսենի 2շ.1-ին 
մուտք, Քոչարյան 4շ., 5-րդ մուտք, 

5. Փողոցների, մայթերի և 
միջբակային տարածքների  
ասֆալտբետոնե ե ծածկի 
վերանորոգում, 
ասֆալտապատում 

Փողոցների, մայթերի և միջբակային 
տարածքների 20000քմ 
ասֆալտբետոնե ծածկի 
վերանորոգում, ասֆալտապատում: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/36-3 
Տեխնիկական հսկողություն 
իրականացնող կազմակերպության 
պատճառով աշխատանքներն ուշ են 
սկսվել: 
Իրականացվել է Նոր Նորք վարչական 
շրջանի տարբեր հատվածներում  
34 465 քմ ասֆալտբետոնե ծածկի 
վերանորոգման աշխատանքներ 
հետևյալ հասցեներում՝ Քոչինյան 
փողոցից Մայակ 32 շենք տանող 

«Խաչհար» ՍՊԸ 
14.05.2020թ.-31.10.2020թ. 
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ճանապարհ, Մայակ 1, 2, 2ա, 4, 5, 6, 32, 
33, 34, 38, 40 շենքերի բակ, Մայակ 35 
շենքից Ռազմիկի փողոց տանող 
ճանապարհ, Բանավան 1,2, 5, 7, 8, 9 
շենքի բակ, մայթ և ճանապարհ, 
Բանավան 11 շենք տանող 
ճանապարհ, Ռազմիկի փողոց,  
Բակունցի 1-ին  նրբանցք, 8, 3-րդ շենքի 
բակ և մայթ, Բակունցի 10, 12, 4, 
Բակունցի 2-րդ նրբանցք, 2, 3 շենք,   
Գյուլիքևխյան նրբանցք, 
Հովհաննիսյան փողոց, Հովհաննիսյան 
24/1 և Գյուլիքևխյան 2, 3, 4, 5, 13, 23, 37, 
29, 29/1 շենքերի բակ, Ջրվեժի 1-ին 
հանրակացարանի բակ, Վիլնյուսի 5, 6, 
61, 10, 22, 45, 46, 93, 25, 91, 17, 19, 21, 87, 
13/6, 63, 37, 49, 53, 55, 55ա, 55բ, 111, 
109, 113 շենքերի բակ և 
ճանապարհներ, Շոպրոնի փողոց 1-ին 
նրբանցք, 2-րդ նրբանցք, 3-րդ նրբանցք, 
4-րդ նրբանցք, Շոպրոնի 2, 14 շենքեր, 
4-ից 8 շենք տանող ճանապարհ, 
Լյուքսեմբուրգի փողոց 1-ին նրբանցք, 
2-րդ նրբանցք, Նանսենի 19, 21/1, 21/2, 
21/3 15, 17 շենքեր, Գայի պողոտա 8-10 
շենքերի ճանապարհ, Բ. Մուրադյան 
փ. 1-ին շենքի բակ, Միկոյան փ. 13, 15 
շենքերի բակ, Մառի փ. 3, 5, 7, 9, 11 
շենքերի բակ, Հ. Ավետիսյան փ. 39, 41, 
47, 48, 58, 59, Հ. Ավետիսյան 50 և 
Կարախանյան 49 շենքերի բակ, Հ. 
Ավետիսյան 46 և Կարախանյան 
5շենքերի բակ, Կարախանյան փողոց, 
Նոր Նորքի 7զ. 42, 43, 44 շենքերի 
ճանապարհ, Մինսկի փ. 28, 29, 22, 33, 
32, 33, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 18, 19, 20 
շենքերի բակ և ճանապարհներ, Ն. 
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Ստեփանյան 6 և 10 շենքերի բակ, 
Գալշոյան փ. 38/1 շենքերի բակ, 
Մոլդովական փողոց 44/1,44/ 3, 44/4, 46 
շենքերի բակ և ճանապարհ: 

6. Բակային տարածքների 
բարեկարգում և 
վերանորոգում, հանգստի 
գոտիների ստեղծում 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Վարչական շրջանի 5 և ավելի 
բակային տարածքների 
հիմնանորոգում: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
1.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/89-1 
2.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/89-2 
3. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/89-1 
4. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/121 
5. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/119 
6. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/71-1 
7. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/71-3 
8. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/71-4 
9. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/71-2 
1.8-րդ զանգ. 21 շենքի հարակից այգու 
վերակառուցում, Լվովյան 13 շենքի 
հարակից տարածքի բարեկարգում: 
Իրականացվել են՝ 
1. Բետոնե եզրաքարերի տղադրում 
423մ, 
2.արահետների սալիկապատում 
415քմ, 
3.Նստարանների տեղադրում 31հատ, 
4.Աղբամանների տեղադրում 17հատ, 
5.Ճաղաշարի տեղադրում H=90սմ-
177.9մ, 
6. Ե/բետոնե հենապատի 
պատրաստում H=2.0մ-28.9մ, 
7.Լուսավորության հենասյուների 
տեղադրում 22 հատ 46 լուսատու, 
8. Աստիճանների և թեքահարթակի 
երսպատում բազալտե սալերով: 
2.6-րդ զանգ. կասկադատիպ 
համալիրի հարակից տարածքում 
հանգստի գոտուկառուցում 

 
 
 
1.«Բիդեք» ՍՊԸ 
23.06.2020թ.- 
30.09.2020թ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.«Ատաշին» ՍՊԸ 
22.06.2020թ.- 
30.09.2020թ. 
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8-րդ զանգ. 32շենքի դիմացի 
հենապատի և խաղահրապարակի 
կառուցում 
Իրականացվել են՝ 
1.Բետոնե եզրաքարերի տղադրում 
400մ 
2.արահետների սալիկապատում 250քմ 
3.Նստարանների տեղադրում 6 հատ 
4.Աղբամանների տեղադրում 5հատ 
5.Ճաղաշարի տեղադրում H=90սմ-120մ 
6.Լուսավորության հենասյուների 
տեղադրում 12 հատ 24 լուսատու 
7.Աստիճանների և թեքահարթակի 
երսպատում բազալտե սալերով 
8.Մանկական խաղասարքերի 
տեղադրում 5 հատ 
 
3. Թոթովենց 2 շենքի հարակից 
տարածքի բարեկարգում, 
Նանսենի 2 և Գայի 8 շենքերի 
հարակից խաղահրապարակի 
վերակառուցում: 
Իրականացվել են՝ 
1.Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 
34մ, 
2.արահետների սալիկապատում 35քմ, 
3.Նստարանների տեղադրում 4 հատ, 
4.Աղբամանների տեղադրում 8հատ, 
5.Ճաղաշարի տեղադրում H=90սմ-14մ, 
6.Մանկական խաղասարքերի 
տեղադրում 4 հատ: 
 
4.Մոլդովական 46/1 շենքի հարակից 
խաղահրապարակի վերակառուցում: 
Իրականացվել են՝  
1.Բետոնե եզրաքարերի տղադրում 
52մ, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.«Կոտայք Շին» ՍՊԸ 
01.07.2020թ.- 
30.09.2020թ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.«Միկման» ՍՊԸ 
01.07.2020թ.- 
30.11.2020թ. 
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2.արահետների սալիկապատում 
250քմ, 
3.Նստարանների տեղադրում 6 հատ, 
4.Աղբամանների տեղադրում 5հատ, 
5.Ճաղաշարի տեղադրում H=90սմ-
120մ, 
6.Լուսավորության հենասյուների 
տեղադրում 12 հատ 24 լուսատու, 
7.Աստիճանների և թեքահարթակի 
երսպատում բազալտե սալերով, 
8.Մանկական խաղասարքերի 
տեղադրում 5 հատ: 
 
5.Գայի արձանի տարածքի 
բարեկարգում Իրականացվել են 
1. Բետոնե եզրաքարերի տղադրում 
141մ 
2.արահետների սալիկապատում 40քմ 
3.Նստարանների տեղադրում 4հատ 
4.Աղբամանների տեղադրում 3հատ 
5.Ճաղաշարի տեղադրում H=90սմ-
39.9մ 
6.Ճաղաշարի տեղադրում H=150սմ-
31.9մ 
7.Լուսավորության հենասյուների 
տեղադրում 3 հատ 6 լուսատու 
8.Մանկական խաղասարքի 
տեղադրում 1 հատ 
 
6.Իրականացվել են. 
Թոթովենց 11/2շ. հարակից 
աստիճանների հիմնանորոգում 
Վիլնյուսի 55շ. հարակից 
աստիճանների հիմնանորոգում 
8-րդ զանգ. 28շ-ից դեպի 34շ 
աստիճանների հիմնանորոգում 
Լյուքսեմբուրգի 1-ին նրբ.3շ. հարակից 

 
 
 
 
5.«Բիդեք» ՍՊԸ 
30.09.2020թ.- 
15.12.2020թ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.«Ատաշին» ՍՊԸ 

 
 
 



236 
 

աստիճանների հիմնանորոգում 
Լյուքսեմբուրգի 1-ին նրբ.4շ. հարակից 
աստիճանների հիմնանորոգում 
 
7.Մառի 2,4,6 հարակից աստիճանների 
հիմնանորոգում: 
 
8.Շոպրոն 3-րդ նրբ. 3շ. հարակից 
աստիճանների հիմնանորոգում 
 
9.Դ. Մալյան նրբ. 6շ.-ից դեպի 96 
դպրոց աստիճանների հիմնանորոգում 
9-րդ զանգ. 36շ-ից դեպի 186 դպրոց 
հարակից աստիճանների 
հիմնանորոգում  

22.06.2020թ.-31.08.2020թ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
7.«Սասունասար»ՍՊԸ 
18.06.2020թ.-31.08.2020թ. 
 
 
 
8.«ԱԳԼ գրուպ» ՍՊԸ 
22.06.2020թ.-31.08.2020թ. 
 
9.«ԱԼ և ԱՐ»ՍՊԸ 
22.06.2020թ.-31.08.2020թ. 
 
 

7 Կանաչ տարածքների 
ավելացում և պահպանում, 
ծաղկապատում և 
ծառատնկում 
 

Նախատեսվում է 3500 ծառերի և 
թփերի տնկում չոր և հիվանդ 
ծառերի մասնակի և խոր էտ, 
ծառերի սնուցում հանքային 
պարարտանյութերով, բուժում` 
թունաքիմիկատներով, 
կրապատում, ջրող մեքենաներից 
ոռոգում ռետինե խողովակներով: 

Աշխատանքներն իրականացվել են 
2019թ. դեկտեմբերի 16-ին Երեւանի 
ավագանու որոշմամբ ստեղծված 
«Շրջակա միջավայրի 
կանաչապատում եւ պահպանություն» 
ՀՈԱԿ-ի կողմից: 

  

8. Նոր Նորք վարչական 
շրջանում մշակութային 
միջոցառումների անցկացում  
 
 
 

Նախատեսվում է Նոր Նորք 
վարչական շրջանում պետական, 
մշակութային, ազգային ու այլ 
տոների զանգվածային 
միջոցառումների կազմակերպում և 
անցկացում, ինչպես նաև 

Կազմակերպվել են հետևյալ 
միջոցառումները. 
 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 

 
 
 
 
 
«Կոնցեպտ Իվենթս» ՍՊԸ  
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վարչական շրջանի երաժշտական և 
արվեստի դպրոցների, մշակույթի 
կենտրոնի և գրադարանի 
գործունեության 
արդյունավետությանն ուղղված 
ծրագրերի իրականացում: 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/23-1 
Հայոց բանակի օր: 
Կազմակերպվել է համերգային 
ծրագիր Վ. Սարգսյանի անվան 
ռազմական համալսարանում: 
Նվիրաբերվել է 2 համակարգիչ: 
 
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/23-1 
Կանանց միջազգային օր 
Կազմակերպվել է համերգային 
ծրագիր և մշակույթի ոլորտի 
ներկայացուցիչների պարգևատրման 
արարողություն: 
 
Նախատեսվել են հետևյալ 
միջոցառումները. Մայրության և 
գեղեցկության  տոն, Հարության տոն և 
Զատիկ, Եղեռնի զոհերի հիշատակի 
օր, Հաղթանակի տոն, 
Հանրապետության տոն, Վերջին զանգ, 
Երեխաների իրավունքների 
պաշտպանության օր, Աստվածածնի 
վերափոխման տոն կամ 
Խաղողօրհնեք, Գիտելիքի, գրի և 
դպրության օր, Անկախության տոն, 
Գրադարանավարի օր, Ուսուցչի օր, 
Էրեբունի-Երևան, Ամանորի տոնական  
համերգային ծրագիր, Ամանորյա 
ձևավորում, Ամանորյա  
հյուրասիրություն: 

23.12.2019թ.-12.04.2020թ. 
 
 
 
«Կոնցեպտ Իվենթս» ՍՊԸ  
23.12.2019թ.-12.04.2020թ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Միջոցառումները 

չեն կայացել՝ 
հաշվի առնելով 

կորոնավիրուսայ
ին 

հիվանդությամբ 
(COVID-19) 

պայմանավորվա
ծ 2020 թվականի 

մարտի 16-ի 
«Հայաստանի 

Հանրապետությու
նում արտակարգ 

դրություն 
հայտարարելու 
մասին» N 298-Ն 

որոշումը և 
կարանտին 
սահմանելու 

մասին ՀՀ 
կառավարության 
1514-Ն որոշումը: 

9. Սպորտային  միջոցառումների  
կազմակերպում  
 
 
 

Ուսումնամարզական ծրագրերի 
իրականացում, առողջ 
ապրելակերպի քարոզում: 

Կազմակերպվել են հետևյալ 
միջոցառումները. 
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/12-2 
«ՀՀ անկախության 29-րդ տարեդարձին 
նվիրված դպրոցականների 29-րդ 

 
 
 
 
«Իվենթ Սիթի» ՍՊԸ 
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մարզական խաղեր»  
Հունվար, փետրվար և մարտ 
ամիսներին անցկացվել են  «ՀՀ 
անկախության 29-րդ տարեդարձին 
նվիրված դպրոցականների 29-րդ 
մարզական խաղեր»-ի շրջանային և 
քաղաքային փուլի մրցումները. 
ապահովվել է կանոնակարգային 
պահանջներով նախատեսված 
անհրաժեշտ տարածքը, գույքը, 
մարզիչները, քաղաքային փուլին 
մասնակցող թիմերը ապահովվել են 
մարզահանդերձանքով, 
փոխադրամիջոցով: 
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/12-4 
«ՀՀ հանրակրթական դպրոցների 
սովորողների հանրապետական 5-րդ 
ուսումնամարզական խաղեր» 
Հունվար, փետրվար և մարտ 
ամիսներին անցկացվել են  «ՀՀ 
հանրակրթական դպրոցների 
սովորողների հանրապետական 5-րդ 
ուսումնամարզական խաղեր»-ի 
շրջանային և քաղաքային փուլի 
մրցումները. ապահովվել է 
կանոնակարգային պահանջներով 
նախատեսված անհրաժեշտ 
տարածքը, գույքը, մարզիչները, 
քաղաքային փուլին մասնակցող 
թիմերը ապահովվել են 
մարզահանդերձանքով, 
փոխադրամիջոցով: 
 
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/12-4 
«Վազք-Լազերային հրաձգություն» 
(Laser Run) դպրոցականների 
առաջնություն 

20.12.2019թ.-05.05.2020թ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ԱՁ «Մեսրոպ Խլղաթյան» 
25.12.2019թ.-30.04.2020թ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ԱՁ «Մեսրոպ Խլղաթյան» 
25.12.2019թ.-30.04.2020թ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Միջոցառումները 
չեն կայացել՝ 
հաշվի առնելով 
Հայաստանի 
Հանրապետությա
ն 
կառավարության 
2020 թվականի 
մարտի 16-ի 
«Հայաստանի 
Հանրապետությու
նում արտակարգ 
դրություն 
հայտարարելու 
մասին» N 298-Ն 
որոշումը: 
 
Միջոցառումները 
չեն կայացել՝ 
հաշվի առնելով 
Հայաստանի 
Հանրապետությա
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Փետրվար և մարտ ամիսներին 
անցկացվել է «Վազք-Լազերային 
հրաձգություն» (Laser Run) 
դպրոցականների առաջնությունը. 
ապահովվել է կանոնակարգային 
պահանջներով նախատեսված 
անհրաժեշտ տարածքը, գույքը, 
մարզիչները, քաղաքային փուլին 
մասնակցող թիմերը ապահովվել են 
մարզահանդերձանքով, 
փոխադրամիջոցով: 
Նախատեսվել են հետևյալ 
միջոցառումները. 
Ազգային ժողովի գավաթի 
խաղարկություն 
«Վազք-լազերային հրաձգություն» 
(laser run) դպրոցականների 
առաջնություն 
Լավագույն մարզական 
նախադպրոցական հաստատություն 
Լավագույն մարզական ընտանիք 
Առողջ սերունդ պաշտպանված 
հայրենիք համաքաղաքային բակային 
ավանդական առաջնություն: 
 
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/70-2 
«2020թ. անցկացվող 
նախազորակոչային և զորակոչային 
տարիքի երիտասարդության 
հանրապետական ռազմամարզական 
խաղեր»  
Սեպտեմբեր ամսին անցկացվել են 
«2020թ. անցկացվող 
նախազորակոչային և զորակոչային 
տարիքի երիտասարդության 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Իվենթ սիթի» ՍՊԸ 
19.03.2020-30.10.2020թթ. 
 

ն 
կառավարության 
2020 թվականի 
մարտի 16-ի 
«Հայաստանի 
Հանրապետությու
նում արտակարգ 
դրություն 
հայտարարելու 
մասին» N 298-Ն 
որոշումը: 
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հանրապետական ռազմամարզական 
խաղեր » միջոցառման շրջանային 
փուլի մրցումները: 
 
Նախատեսվել է հետևյալ 
միջոցառումը. 
  
«Նոր Նորք վ/շ 10 լավագույն 
մարզիկներ» ամենամյա 
մրցանակաբաշխություն  
 

10. Մանկապարտեզների 
հիմնանորոգում 
 
 

2 և ավելի մանկապարտեզների 
հիմնանորոգում, 
մանկապարտեզների շենքային 
հարմարավետ պայմանների 
ստեղծում: 

Երևանի հ..98, 99, 104 և 112 
մանկապարտեզներում իրականացվել 
են հիմնանորոգման աշխատանքները:   
 

Երևանի քաղաքապետարան  

11. Մանկապարտեզներում գույքի 
արդիականացում 
 
 

Նախատեսվում է 
մանկապարտեզներում գույքի՝ 
մահճակալների, սեղանների, 
աթոռների /ըստ տարիքային 
խմբերի/, զգեստապահարանների, 
ինչպես նաև խոհանոցային 
տեխնիկայի թարմացում: 

Մանկապարտեզներում իրականացվել 
են խոհանոցային պարագաների և 
սալօջախների բաշխման 
աշխատանքներ: 
 
 

Երևանի քաղաքապետարան  

12.  Տարեցների, միայնակ 
անժառանգ 
կենսաթոշակառուների, 
ինչպես նաև սրիահայերի, 
սոցիալապես անապահով 
ընտանիքների ժամանցի ու 
հանգստի կազմակերպում 

Նախատեսվում է Երևանի 
մշակութային օջախների 
այցելությունների, 
Հանրապետության տարածքում 
դեպի պատմամշակութային 
վայրերի էքսկուրսիաների 
կազմակերպում, փոխադրամիջոցի 
ապահովում՝ ավտոտրանսպորտի 
վարձակալությամբ:  

  Ծրագիրը չի 
իրականացվել 
ՔՈՎԻԴ 19-ով, 
ինչպես նաև  
ռազմական 
դրությամբ 

պայմանավորվա
ծ:  

13 Ամանորի սննդային 
փաթեթների տրամադրում: 
 
 
 

Սննդային փաթեթների 
տրամադրում՝ տարբեր 
տեսականիով /ըստ դիմումների և 
հաշվառված ցուցակների 
 

  Միջոցները 
չեղարկվել են 
ՔՈՎԻԴ 19-ով, 
ինչպես նաև  
ռազմական 
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դրությամբ 
պայմանավորվա

ծ: 
14 Երեխաների ամառային 

հանգստի  կազմակերպում 
 
 
 
 

Համապատասխան սոցիալական 
խմբերի դպրոցահասակ 
երեխաների ամառային հանգստի 
կազմակերպում՝ Ծաղկաձորի 
«ԼԱՎԱ Աղբյուր» ճամբարում: 
Ծրագիրն իրականացվում է 3 
հերթափոխով, յուրաքանչյուր 
հերթափոխում 35 երեխա 
ապահովվում է փոխադրամիջոց՝ 
ավտոտրանսպորտի 
վարձակալությամբ: 

  Միջոցները 
չեղարկվել են  
ՔՈՎԻԴ 19-ով 

պայմանավորվա
ծ: 

15 Տոն և Հիշատակի օրերին 
համապատասխան խմբերին 
ֆինանսական աջակցություն 

Սոցիալապես անապահով 
ընտանիքներին ֆինանսական 
աջակցություն: 

  Միջոցները 
չեղարկվել են 
ՔՈՎԻԴ 19-ով 

պայմանավորվա
ծ: 

16 Տոն և Հիշատակի օրերին 
համապատսխան խմբերին 
նյութական աջակցություն 

Համապատասխան խմբերին 
տրամադրվել է նյութական 
աջակցություն՝ հագուստ, վերմակ, 
ծածկոց, անկողնային և այլ 
կենցաղային պարագաներ, սննդի 
փաթեթներ, վառելափայտ: 
 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/78 
Ընտանիքի միջազգային օրվա 
կապակցությամբ թվով 20 
սոցիալապես անապահով 
ընտանիքների տրամադրվել են 
վերմակներ: 
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/127-1 
Երեխաների միջազգային օրվա 
կապակցությամբ վարչական շրջանում 
բնակվող թվով 35 սոցիալապես 
անապահով ընատնքիների 
երեխաներին տրամադրվել է 
սպորտային հագուստ: 
Թվով 35 սոցիալապես անապահով 
ընտանիքների տրամադրվել է 

«ՏՐԻԴՈՆՈ» ՍՊԸ 
21.04.2020թ. 
 
 
 
 
 
«ԷԼԱՄՈԴԱ» ՍՊԸ 
17.04.2020թ. 
 
 
 
 
 
 
24.11.2020թ. 
Երևան քաղաքի ավագանու 
N 291-Ն որոշում 

Նախատեսված 
ծրագրերն 

իրականացվել են: 
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վառելափայտ: 
Շարունակվել է «Սոցիալական 
համագործակցություն» համայնքային 
նշանակության բարեգործական 
ծրագիրը, որի շրջանակներում 
սոցիալապես անապահով 42 
ընտանիքների տարամադրվել է 
հագուստ, կոշիկ, մանկական 
հագուստ, մանկական կոշիկ, 
պայուսակ,  դպրոցական պայուսակ,  
ինչպես նաև խաղալիքներ: 

 
Ն/Նորք վարչական շրջանի 
ղեկավարի 27.06.2019թ. հ. 30 
կարգադրություն 
 
 

17 Գրենական պիտույքների 
բաշխման գործընթաց 

Սոցիալապես անապահով 
ընտանիքների դպրոցահասակ 
երեխաների կրթության պատշաճ 
կազմակերպում, կրթության 
արժևորում: 
 2-4-րդ դասարանների 
երեխաներին տրամադրվում է 
դպրոցական պայուսակ՝ գրենական 
պիտույքներով: 

  Միջոցները 
չեղարկվել են 
ՔՈՎԻԴ 19-ով 
պայմանավորվա
ծ: 

 

18. Այլ ծրագրեր 
18.1  Նախատեսվել է իրականացնել  

Նոր Նորքի վարչական շրջանի 
ղեկավարի աշխատակազմի 
վարչական շենքի փայտե  
պատուհանների փոխարինում 
եվրոպատուհաններով: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/78 
Իրականացվել է. 
1.Մետաղապլաստե պատուհանների 
տեղադրում 293քմ 60ÙÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ, 
4 ËóÇÏáí, Ï³ÕÝ» ÷³ÛïÇ ·áõÛÝáí, 
2. ²ÉÛáõÙÇÝ»  íÇïñ³ÅÝ»ñի տեղադրում 
15.70քմ,  »ñÏï³Ï  ³å³Ï³å»÷³Ã»Ãáí 
ç»ñÙ³Ï³Ùñç³Ïáí Ï³ÕÝ»·áõÛÝ 
3. Ø»ï³Õ³åÉ³ëï»ª »ñÏß»ñï 
³å³Ï»÷³Ã»Ãáí պատուհանների 
տեղադրում, 60ÙÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ, 4 
ËóÇÏáí, ëåÇï³Ï ·áõÛÝáí 291քմ 
4. Ø»ï³Õ³åÉ³ëï»ª »ñÏß»ñï ³å³Ï» 

«Էլիտ Հիլզ» ՍՊԸ 
11.06.2020-30.09.2020թթ. 
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÷³Ã»Ãáí դռների տեղադրում, 60ÙÙ 
Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ, 4 ËóÇÏáí , ëåÇï³Ï 
·áõÛÝáí 7.6քմ 

18.2  Նախատեսվել է իրականացնել  
Նոր Նորքի վարչական շրջանի 
ղեկավարի աշխատակազմի 
վարչական շենքի ջեռուցման 
համակարգի հիմնանորոգում: 
 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/104 
Իրականացվել է հին թուջե 
մարտկոցների ապամոնտաժում, 
պողպատյա խողովակների 
ապամոնտաժում, ալյումինե  
մարտկոցների մոնտաժում, 
մետաղապլաստե խողովակների 
մոնտաժում, ջերմային հանգույցում 
նոր զտիչների և սողնակների 
տեղադրում 

«ԼԵՎ-ՇԻՆ» ՍՊԸ 
24.08.2020-30.10.2020թթ. 
 

 

18.3  Նախատեսվել է իրականացնել   
բազմաբնակարան շենքերի ջրթափ 
խողովակների նորոգում, 
ապակեպատում, դռների 
տեղադրում,  ջրամատակարարման 
և ջրահեռացման ներքին  ցանցի, 
մուտքերի  վերանորոգում: 

Իրականացվել է բազմաբնակարան 
շենքերի ջրթափ խողովակների 
նորոգում, ապակեպատում, դռների 
տեղադրում,  ջրամատակարարման և 
ջրահեռացման ներքին  ցանցի, 
մուտքերի  վերանորոգում: 

Աշխատանքներն 
իրականացվել են Նոր Նորքի 
համատիրությունների 
կողմից 

 

18.4  Սոցիալական աջակացություն Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-20/1  
Կազմակերպվել է 21 հոգու 
հուղարկավորություն. 
Տրվել է 64 միջնորդագիր՝ 
պետպատվերի շրջանակներում 
ստացիոնար բուժում և 
վիրահատություն կազմակերպելու 
նպատակով.  
Թվով 11 կարիքավոր ընդգրկվել է 
տարբեր բարեգործական 
ճաշարաններ. 

«ՌԵՔՎԻԵՄ ԻՆՏԵՐՆԵՇՆԼ» 
ՍՊԸ 
25.12.2020թ.  
 
Վարչական շրջանի 
ղեկավարի 
նախաձեռնություն 
Վարչական շրջանի 
ղեկավարի աշխատակազմի 
կրության, մշակույթի և 
սպորտի բաժին 
/մանկապարտեզներում 
առկա ոչ երկարաժամկետ 
պահպաման համար 
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Թվով 5 սոցիալապես անապահով 
ընտանիքի տրամադրվել է սննդի 
փաթեթ: 
Վարչական շրջանում բնակվող 
սոցիալապես անապահով թվով 80 
միայնակ տարեցներին և 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց 
տրամադրվել է պարենային 
աջակցություն 
Վարչական շրջանում բնակվող 
սոցիալապես անապահով թվով 100 
ընտանիքների  տրամադրվել է 
պարենային աջակցություն 
 
Թվով 380 միայնակ անժառանգ 
կենսաթոշակառուներին տրամադրվել 
է պարենային աջակցություն (Կ87): 
 
Թվով 109 միայնակ տարեց 
կենսաթոշակառուներին տրամադրվել 
է պարենային աջակցություն (Կ86) : 
 
Թվով 11 առաջին  խմբի 
հաշմանդամություն ունեցող 
միայնակներին տրամադրվել է 
պարենային աջակցություն (Հ11): 
 
Թվով 78 միակողմանի և երկկողմանի 
ծնողազուրկ երեխաների 
ընտանիքներին տրամադրվել է 
պարենային աջակցություն (Մ23) և 
(Ե56): 
 
Թվով 29 միայնակ մայրերին 
տրամադրվել է պարենային 
աջակցություն: 
 

նախատեսված սննդամթերք/ 
 
Բարեգործություն 
«Սան Ֆուդ» ՍՊԸ. Արա 
Աբրահամյան հիմնադրամ 
 
Երևանի քաղաքապետարան 
և Նոր Նորք-ի ՍԱՏԲ 
 
Բարեգործություն 
Արա Աբրահամյան 
հիմնադրամ (Սոգլասիե) 
 
 
Բարեգործություն 
«Ֆոքըս Օն Չիլդրեն Նաու» 
ԲԿ 
 
Բարեգործություն 
Արարատյան 
Հայրապետական թեմ 
 
Բարեգործություն 
«Ապագա» հիմննադրամ 
 
 
Բարեգործություն 
Հիսուս Քրիստոսի վերջին 
օրերի սրբերի եկեղեցի 
 
Բարեգործություն 
Արարատյան 
Հայրապետական թեմ 
 
Բարեգործություն 
«Հայաստան 
համահայկական 
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Թվով 85 երկրորդ խմբի 
հաշմանդամություն ունեցող 
անապահով ընտանիքներին 
տրամադրվել է պարենային 
աջակցություն (Հ22): 
Թվով 60 առաջին խմբի 
հաշմանդամություն ունեցող 
անապահով միայնակներին 
տրամադրվել է պարենային 
աջակցություն (Հ11) և (Հ22): 
 
 
Թվով 5 սոցիալապես անապահով 
ընտանիքներին տրամադրվել է 
պարենային աջակցություն: 
 
Թվով 7 սոցիալապես անապահով 
ընտանիքներին տրամադրվել է 
պարենային աջակցություն: 
 
 
Թվով 6 ինքնամեկուսացված 
ընտանիքներին   տրամադրվել է 
պարենային աջակցություն: 
 
Թվով 20 սոցիալապես անապահով 
ընտանիքներին տրամադրվել է 
պարենային աջակցություն: 
 
Թվով 1 ինքնամեկուսացված 
ընտանիքի   տրամադրվել է 
պարենային աջակցություն: 
 
Թվով 359 ինքնամեկուսացված 
ընտանիքներին   տրամադրվել է 
պարենային աջակցություն: 
 

հիմնադրամ» 
«Դե ժպտա» ՀԿ 
 
 
Բարեգործություն 
<ՀՕՖ> Հայաստանի 
մասնաճյուղ 
<Դե ժպտա> ՀԿ 
 
 
Բարեգործություն 
Հիսուս Քրիստոսի վերջին 
օրերի սրբերի եկեղեցի 
 
 
Բարեգործություն 
<Լիարժեք Կյանք> ՀԿ 

 
 
Բարեգործություն 

<Հայ Առաջադեմ 
երիտասարդներ> ՀԿ 
 
 
Բարեգործություն 

ՀԿԽԸ 
 
 
Բարեգործություն 
Հիսուս Քրիստոսի վերջին 
օրերի սրբերի եկեղեցի 
 
 
Բարեգործություն 

քաղաքապետարան 
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Թվով 29 սոցիալապես անապահով 
ընտանիքներին տրամադրվել է 
պարենային աջակցություն: 
 
Թվով 13 սոցիակապես անապահով 
ընտանիքներին տրամադրվել են 
տակդիրներ: 
 
 
Թվով 77 սոցիալապես անապահով 
ընտանիքներին տրամադրվել է 
պարենային աջակցություն: 
 
Թվով 212 սոցիալապես անապահով 
ընտանիքներին տրամադրվել է 
պարենային աջակցություն: 
 
Թվով 521 միայնակ անժառանգ 
կենսաթոշակառուներին տրամադրվել 
է պարենային աջակցություն (Կ87): 
 
Թվով 4 զոհվածի ընտանիքի 
տրամադրվել է պարենային 
աջակցություն: 
 
Կամավորական սկզբունքով 
առաջնագիծ մեկնած  թվով 23 
ընտանիքի տրամադրվել է պարենային 
աջակցություն: 
 
Առաջնագծում վիրավորում ստացած 
թվով 31 ընտանիքի տրամադրվել է 
պարենային աջակցություն: 
 
Թվով 11 սոցիալապես անապահով 
ընտանիքների տրամադրվել է 
պարենային աջակցություն: 

 
Բարեգործություն 

<Հայ Առաջադեմ 
երիտասարդներ> ՀԿ 
 
 
Բարեգործություն 

ՀԿԽԸ 
Բարեգործություն 

ՀԿԽԸ 
 
 
Բարեգործություն 
 
 
Բարեգործություն 
 
 
 
 
Բարեգործություն 
 
 
 
 
Բարեգործություն 

 
 
Բարեգործություն 

քաղաքապետարան 
 
 
 
Բարեգործություն 

<Հայ Առաջադեմ 
երիտասարդներ> ՀԿ 
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Թվով 2 սոցիալապես անապահով 
ընտանիքներին տրամադրվել են 
տակդիր: 
 
Թվով 42 Արցախից տեղափոխված 
ընտանիքներին տրամադրվել է 
պարենային աջակցություն. 
 
 
Թվով 317 Արցախից տեղափոխված 
ընտանիքներին տրամադրվել է 
պարենային աջակցություն. 
 
Թվով 105 Արցախից տեղափոխված 
ընտանիքներին տրամադրվել է 
պարենային աջակցություն. 
 
Թվով 460 Արցախից տեղափոխված 
ընտանիքներին տրամադրվել է 
պարենային աջակցություն. 
 
Թվով 95 Արցախից տեղափոխված 
ընտանիքներին տրամադրվել է 
պարենային աջակցություն. 
 
Թվով 110 Արցախից տեղափոխված 
ընտանիքներին տրամադրվել է 
պարենային աջակցություն. 
 
Թվով 30 Արցախից տեղափոխված 
ընտանիքներին տրամադրվել է 
պարենային աջակցություն. 
 
Թվով 380 արցախցի երեխաներին և 
սոցիալապես անապահով 
ընտանիքների երեխաներին 

 
Բարեգործություն 
ՀԿԽԸ 
 
 
Բարեգործություն 
ՀԲԸՄ 
 
 
Բարեգործություն 

USAID 
 
 
Բարեգործություն 

Հոգ տար կազմակերպություն 
 
 
Բարեգործություն 
Հիսուս Քրիստոսի վերջին 
օրերի սրբերի եկեղեցի 
 
 
Բարեգործություն 

Թիմ Թայմ 
 
 
Քաղաքապետարան 
 
 
 
Բարեգործություն 

քաղաքապետարան 
 
 
Առաջին տիկին     
Ա. Հակոբյանի գրասենյակ 
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տրամադրվել են ամանորյա 
ներկայացումների  տոմսեր: 
 
Թվով 13 սոցիալապես անապահով 
ընտանիքներին տրամադրվել են 
տակդիրներ: 
 
Սոցիալապես անապահով 
ընտանիքների թվով 100 երեխաների 
տրամադրվել են թատրոնի տոմսեր: 
 
Թվով 35 սոցիալապես անապահով, 
նպաստառու, հաշմանդամ երեխա 
ունեցող ընտանիքներին, ինչպես նաև 
վիրավոր և զոհված զինծառայողների 
ընտանիքներին  տրամարդվել է 
պարենային աջակցություն: 
 
Ապրիլյան պատերազմի թվով 4 
զոհվածների ընտանիքներին, ինչպես 
նաև թվով 2 առաջին խմբի 
զին.հաշմանդամների տրամադրվել է 
ֆինանսական աջակցություն: 
 
Սոցիալապես անապահով, առաջին 
խմբի հաշմանդամություն ունեցող մեկ 
քաղաքացու տրամադրվել է հագուստ, 
սնունդ և ֆինանսական աջակցություն: 
 
Վարչական շրջանում բնակվող 
սոցիալապես անապահով թվով 114 
միայնակ տարեցներին և 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց 
տրամադրվել է պարենային 
աջակցություն: 
 
Ապրիլյան պատերազմի թվով 4 

 
Բարերար 
 
 
 
 
 
Բարեգործություն 
/ամերիկահայ բարերարներ 
տեր և տիկին Արամ և 
Մարիաննա Առաքելյաններ/ 
 
 
Բարեգործություն 
Հայ Կաթողիկե Եկեղեցի 
 
 
 
Բարեգործություն 
<ՀԱՅ> ասոցիացիա 
կազմակերպություն,  
<Ծիրան> ՍՊԸ 
 
 
Բարեգործություն 
<Ծիրան> ՍՊԸ 
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զոհվածների ընտանիքներին, ինչպես 
նաև թվով 2 առաջին խմբի 
զին.հաշմանդամների տրամադրվել է 
պարենային աջակցություն: 

ՆՈՐՔ-ՄԱՐԱՇ 

1. 

Փողոցների ասֆալտբետոնե 
ծածկի վերանորոգման և 
պահպանման ծրագիր 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նախատեսվում է իրականացնել 
3750քմ փողոցների և մայթերի 
ասֆալտբետոնե ծածկի ընթացիկ 
նորոգման աշխատանքներ։ 
 
 
 

 «ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/76» 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
Ասֆալտապատման աշխատանքները 
կատարվել են` Նորքի այգիների 
փողոցի հատված և 77/7 տուն տանող 
ճան. /337քմ/,  Նորքի 1-ին նրբ. 84/1 և 42 
տների շրջակայք /975քմ/, Նորքի 5-րդ 
փողոցի և Նորքի 2-րդ նրբ. կապուղի 
/954քմ/,Նորքի 9-ից, 11 և 13 փող. 
կապուղի /2000քմ/, Նորքի 4-րդ փող. 
/3քմ/, Նորքի 6-րդ փող. /327քմ/, Նորքի 
7-րդ փող. հատվածներ և կապուղի 
/1827քմ/, Ս. Խանզադյան փողոց 
/297քմ/,Գ. Հովսեփյան փող. /146քմ/, 
Արմենակյան փող. 1-ին նրբ. /65քմ/, 
Նորքի 17-րդ փող. /586քմ/, 
Արմենակյան փողոցից Այգիների փող. 
տանող. ճանապարհ /43քմ/: 

«Եղնիկիպես» ՍՊԸ 
09.06.2020-30.11.2020թթ. 

 

Երևանի 2020թ. 
բյուջեով 
հաստատվել է 
7560 քմ  
ասֆալտբետոնե 
ծածկի ընթացիկ 
նորոգման 
աշխատանքներ։ 
 

2. 

Հենապատի հիմնանորոգման 
ծրագիր 
 
 
 
 
 
 

150գծմ  
Ծրագրով նախատեսվում է 
իրականացնել Նորք-Մարաշ 
վարչական շրջանի Ա.Արմենակյան 
փողոցի սկզբնամասի և Նաիրի 
հյուրանոցից դեպի Հին Նորք 
տանող ճանապարհահատվածի 
հենապատերի հիմնանորոգման 
աշխատանքներ:  

 «ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/83-2» 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
Աշխատանքներն իրականացվել են: 

«Համախոհ» ՍՊԸ 
30.07.2020-15.12.2020թթ. 

 

 

3. Աղբավայրերի ցանկապատերի 6 հատ   Տեխնիկական և 
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կառուցում 
 
 
 

Ծրագրով նախատեսվում է 
իրականացնել Նորք-Մարաշ 
վարչական շրջանի 
Ա.Արմենակյան, Գ.Հովսեփյան, 
Նորք 5փող. Աղբավայրերի 
ցանկապատերի կառուցման 
աշխատանքներ: 

արտարկարգ 
դրության 
իրավիճակից 
ելնելով  
աշխատանքները 
հետաձգվել են 
անժամկետ: 

4. 

Հասարակական հանգստի 
վայրերի կառուցման ծրագիր 
 
 
 
 

1 օբյեկտ 
Այգիների, հանգստի գոտիների, 
պուրակների ստեղծում, 
հիմնադրում, կանաչ տարածքների 
ընդլայնում: Մարզական 
խաղահրապարակների կառուցում 
հավասարաչափ բաշխված ըստ 
թաղամասերի, հարմարեցված  ըստ 
տնատիրության տարածքների: 

 

 

Տեխնիկական և 
արտարկարգ 
դրության 
իրավիճակից 
ելնելով  
աշխատանքները 
հետաձգվել են 
անժամկետ: 
 
 

5. 

Կանաչ տարածքների հիմնման 
և պահպանման ծրագիր 
 
 
 
 
 

1,5հա 
Ըստ ծրագրի նախատեսվում է 
Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի 
Ա.Արմենակյան և Գ.Հովսեփյան 
փող. ոռոգման ցանցի 
հիմնանորոգում` ընդամենը 
5000գծմ ծավալով, հասարակական 
հանգստի վայրերի /այգիների/ և 
խաղահրապարակների 
կանաչապատ տարածքների 
խնամք և պահպանում: 

  Երևանի 2020թ. 
բյուջեով ծրագիրը 
չի նախատեսվել: 

 
 
 
 
 
 
 

6. 

Ոռոգման ցանցի 
հիմնանորոգման և 
ընդլայնման ծրագիր 
 

Նախատեսվում է իրականացնել 
1000գծմ: 

  Երևանի 2020թ. 
բյուջեով ծրագիրը 
չի նախատեսվել: 

 

7. 

Ախտահանման և 
միջատազերծման 
/դեռատիզացիա/  ծրագիր 
 
 

2020թ. նախատեսվում է 
իրականացնել 192.000քմ 
 

1.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/20-2 
2. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/20-3 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր:  
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1. Ըստ ծրագրի իրականացվել է  
սանիտարական մշակման,  
/դեռատիզացիայի/ ծառայության 
մատուցում: Պայքար կրծողների դեմ 
մեխանիկական եղանակով /թակարդ, 
վերշա/ և քիմիական մեթոդով` 
օգտագործելով թունաքիմիկատներ, 
որոնք արգելված չեն ՄԱԿ-ի կողմից և 
թույլատրված են ՀՀ օրենսդրությամբ: 
Ծառայությունը կատարվել է  
սպասարկող կազմակերպության 
բանվորական ուժով և միջոցներով: 
Մշակման հաճախականությունը` ըստ 
պահանջվող նորմերի: Տարածքների 
ուսումնասիրության 
հաճախականությունը` ամիսը 
առնվազն 2 անգամ: Մշակվող 
ընդհանուր մակերեսը` 8300 քմ: 
Եռամսյակի ընթացքում ընդամենը 
մշակվող մակերես` 49800քմ (8300քմ x 
2 անգամ x 3 ամիս): 
Ծառայությունները սկսվել են  1-ին 
եռամսյակի սկզբին մինչև տարվա 
վերջ: 
2.Ըստ պայմանագրի /դիզիսեկցիոն/ 
ծառայությունը սկսվում է ամառվա 
ամիսներին: Ծառայությունը 
իրականացվել է պայքար օձերի և 
կարիճների դեմ մեխանիկական 
եղանակով քիմիական մեթոդով` 
օգտագործելով թունաքիմիկատներ, 
որոնք արգելված չեն ՄԱԿ-ի կողմից և 
թույլատրված են ՀՀ օրենսդրությամբ: 
Ծառայությունը կատարվել է 
սպասարկող կազմակերպության 
բանվորական ուժով և միջոցներով: 
Մշակման հաճախականությունը` ըստ 

1.«Երևանի կանխարգելման 
ախտահանում» ՓԲԸ 
26.12.2019թ. 
25.12.2020թ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.«ԵրՄիք» ՍՊԸ 
09.01.2020թ. 
25.12.2020թ. 
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պահանջվող նորմերի: Տարածքների 
ուսումնասիրության 
հաճախականությունը` ամիսը 2 
անգամ: Մշակվող ընդհանուր 
մակերեսը` 87,5քմ: Ծառայության 
մատուցման ժամկետը` մայիս-
սեպտեմբեր ամիսներ: II եռամսյակի 
ընթացքում ընդամենը մշակվող 
մակերես` 350քմ (87.5քմ x 2 անգամ x 2 
ամիս), III եռամսյակի ընթացքում 
ընդամենը մշակվող մակերես` 525քմ 
(87.5քմ x 2 անգամ x 3 ամիս) 
աշխատանքները մատուցվել են 
ամբողջությամբ: Ծառայությունը 
մատուցվել է վարչական շրջանի 
ենթակայությամբ գործող 
մանկապարտեզների շենքերի 
տարածքում: 

8 

Նախադպրոցական 
հաստատությունների 
հիմնանորոգման և 
վերանորոգման ծրագիր 
 
 
 
 
 
 
 

2 օբյեկտ 
Նախադպրոցական 
հաստատությունների շենքային 
պայմանների բարելավում և 
պահպանում, կրթական և 
անվտանգության պատշաճ 
պայմանների ապահովում 
երեխաների համար, 
հաստատությունների բակերի 
խնամք (սեզոնին 
համապատասխան), 
հաստատությունների բակերում 
տեղադրված սպորտային գույքի 
ավելացում և պահպանում: 

 

 
 

Երևան 2020թ. 
բյուջեով Նորք-
Մարաշ 
վարչական 
շրջանում 
նմանատիպ 
ծախսեր 
նախատեսված 
չեն եղել, սակայն 
ելնելով երկրում 
տիրող 
Արտարկարգ 
դրության 
պայմաններից 
Երևան քաղաքի 
բյուջեից 
հատկացվել է 
դրամական 
միջոցներ նշված 
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աշիատանքները 
իրականացնելու 
համար: Սակայն 
նախագիծ 
չլինելու 
հետևանքով, այդ 
գումարը չի 
օգտագործվել: 

9 

Արտադպրոցական 
դաստիարակության ծրագիր 
 
 
 
 
 

5 միավոր 
Մարզադպրոցի և երաժշտական 
դպրոցի գույքի փոխարինում 
ժամանակակից գույքով, նոր գույքի 
ձեռքբերում, երաժշտական 
գործիքների պահպանում, 
պարային խմբերի հագուստների 
ձեռք բերում: Մարզական դպրոցի 
սաների և բնակիչների առողջ 
ապրելակերպի, մարզումներ 
իրակացանելու համար անրաժեշտ 
մարզագույքի ապահովում:  

 

 Երևանի 2020թ. 
բյուջեով Նորք-
Մարաշ 
վարչական 
շրջանում 
նմանատիպ 
ծախս չի 
նախատեսվել:  
 

10 

Մշակութային 
միջոցառումների 
իրականացման ծրագիր 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 միջոցառում  
ՀՀ պետական, ազգային և 
եկեղեցական տոների 
կազմակերպում և անցկացում՝ 
բնակչության ներգրավմամբ, 
բնակիչների մասնակցություն 
ազգային տոներին` Հայոց բանակի 
օր, Տեառնընդառաջի 
տոնակատարություն, 
Բարեկենդանի 
տոնակատարություն, «Կանանց 
տոն-Մարտի 8» 
տոնակատարություն, Ապրիլի 7 
«Մայրության և գեղեցկության 
տոն», Սբ. Զատկի 
տոնակատարություն, Եղեռնի 
տարելիցին նվիրված 

1.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-20/19 
2. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-20/31 
3. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-20/40 
 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր:  
1.«Բանակի օր» տոնակատարություն, 
 
2.«Տեառնընդառաջի 
տոնակատարություն»,  
 
3.«Բարեկենդանի 
տոնակատարություն»,  
 Կանանց տոն «Մարտի 8»  
 

Ա/Ձ Աննա Նազարյան Եղիշի 
 
 
 

22.01.2020թ.-31.01.2020թ. 
 
 
 
 

01.02.2020թ.-29.02.2020թ. 
 
 
 

18.02.2020թ.-09.03.2020թ. 

Մյուս 
միջոցառումները 
չեն 
իրականացվել 
երկրում  տիրող 
արտակարգ և 
ռազմական 
դրության 
պատճառով: 
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միջոցառումներ, «Հաղթանակի և 
խաղաղության տոն - Մայիսի 9» 
տոնակատարություն, 
Համբարձման 
տոնակատարություն, Հայաստանի 
առաջին հանրապետություն տոն, 
Երեխաների իրավունքների 
պաշտպանության օր, 
«Ցտեսություն մանկապարտեզ» 
տոնակատարություն, ՀՀ Պետական 
խորհրդանիշների և 
Սահմանադրության օր, «ՈՒրախ 
ամառ, երջանիկ մանկություն», 
Երևանյան ամառ, Բակային 
ճամբարների կազմակերպում, 
Գիտելիքի գրի և դպրության օր, ՀՀ 
Անկախության տոն, Նորք-Մարաշի 
վերածնության օր, Ուսուցչի օր, 
Թարգմանչաց տոն, Ամանորյա 
տոնակատարություն: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

Սպորտային միջոցառումների 
իրականացման ծրագիր 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 միջոցառում  
Սպորտային միջոցառումների 
կազմակերպում և անցկացում՝ 
բնակչության տարբեր տարիքային 
խմբերի մասնակցությամբ, 
վարչական շրջանի երիտասարդ 
ընտանիքների ընդգրկում 
սպորտային ծրագրերին: 
Նախատեսվում են անցկացնել 
հետևյալ միջոցառումները՝ ՀՀ 
անկախության տարեդարձին 
նվիրված դպրոցականների 
քաղաքային մարզական խաղեր, 
«Առողջ սերունդ» պաշտպանված 
հայրենիք համաքաղաքային 
բակային ավանդական փառատոն , 
ՀՀ ազգային ժողովի գավաթի 

1. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/12-1 
2.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/12-2 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր:  
 
 

1.«ԿՈՆՑԵՊՏ ԻՆՎԵՆԹՍ» 
ՍՊԸ 

20.12.2019թ. 
30.03.2020թ. 

 
2.«Իվենթ սիթի» ՍՊԸ 

20.12.2019թ. 
30.03.2020թ. 

 

Երկրում տիրող 
արտակարգ և 
ռազմական 
դրության 
պատճառով 
բոլոր կնքված 
պայմանագրերը 
լուծարվել են: 
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խաղարկություն , Երեխաների 
պաշտպանության միջազգային օր, 
Շախմատի Երևան քաղաքի , 
Լավագույն մարզական ընտանիք , 
Շախմատի օլիմպիադա , 
Նախազորակոչային և 
զորակոչային տարիքի 
երիտասարդների 
հանրապետական 
ռազմամարզական խաղեր , 
Մասնակցություն լայնամասշտաբ 
սպորտային միջոցառումներին, 
«Կաշվե գնդակ» ֆուտբոլի 
առաջնություն, Ըմբշամարտի 
հուշամրցաշար կազմակերպում, 
Սպորտային բաց 
առաջնությունների 
մասնակցություն: 

12 

1-ին դասարան հաճախող 
երեխաներին դպրոցական 
պարագաներով ապահովում  

100 լրակազմ 
Մանկապարտեզների 
նախադպրոցական տարիքի 
սաների դպրոցական 
պայուսակների և գրենական 
պիտույքների ապահովում: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝ կազմվել է մրցութային 
փաթեթ, սակայն երկրում տիրող 
արտակարգ դրության հետևանքով 
հայտերի ներկայացումը 
ժամանակավորապես կասեցվել է: 

 

Երևանի 2020թ. 
բյուջեով 
հաստատվել է 
160՝ 100 լրակազմ 
պայուսակի 
փոխարեն: 

13 

Սոցիալապես անապահով 
ընտանիքների աջակցության 
ծրագիր 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500 ընտանիք 
Ֆինանսական աջակցության 
տրամադրում սոցիալապես 
առավել խոցերի խմբերին, 
հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց ընտանիքներին 
աջակցություն, բազմազավակ 
ընտանիքներին աջակցություն, 
թոշակառուներին աջակցություն:  
Թաղման ծախսերի մասնակի 
աջակցության տրամադրում 
սոցիալապես անապահով 
քաղաքացիների համար:  

ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-20/1 
Սոց անապահով ընտանիքների 
հուղարկավորության ծախսերի 
մասնակի փոխհատուցման 
նպատակով` համաձայն գնումների 
մասին ՀՀ օրենքի հայտարարվել է  
մրցույթ, որը կայացել է:  Ծրագրի 
շրջանակներում տարվա ընթացքում 
աջակցություն է ցուցաբերվել 6 
ընտանիքի: 
Պետպատվերի շրջանակներում 
բուժօգնության ծառայությունը այս 
պահին միջնորդություն կատարում է 

«Ռեքվիեմ Ինտերնեյշնլ» ՍՊԸ 
25.12.2019թ.  25.12.2020թ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Սոց. անապահով 
ընտանիքներին 
դրամական 
աջակցության 
ծրագրերի 
վճարման կարգի 
իրականացումը 
դեռ   գտնվում է 
քննարկման 
փուլում 
քաղաքապետար
անի 
համապատասխ
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 Սոցանապահով ընտանիքներին, 
վարչական շրջանի 
հաշմանդամություն ունեցող 
բնակիչների անվճար 
բուժօգնության միջնորդագրերի 
տրամադրում: 

պոլիկլինիկաները: 
 
 

 
 
 

ան մարմինների 
կողմից: 

ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ 
1 Նուբարաշեն վարչական 

շրջանի 
փողոցների, մայթերի և 
միջբակային 
տարածքների մասնակի և 
կապիտալ 
վերանորոգում,ասֆալտապատ
ում 

4200 քմ բակերի բարեկարգում և 
ասֆալտապատում, 1000 գծմ 
մայթերի վերանորոգում: 
 
 
 
 
 
 

Կազմվել է մրցութային փաթեթ, 
ներկայացվել աշխատակազմի 
գնումների վարչություն: Վարչական 
շրջանի տարածքում կիրականացվեն 
7050   մ2  ասֆալտբետոնե ծածկի 
վերանորոգման աշխատանքներ:  
Աշխատանքներն իրականացվել են 1-
ին, 2-րդ, 4-րդ, 6-րդ, 11-րդ, 15-րդ 
փողոցներում և «Ա», «Բ», «Գ» և «Ե» 
թաղամասերում: 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/36-10 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
154 քմ մակերեսով  մայթի    
վերակառուցման   և    
հիմնանորոգման   (սալիկապատում)   
աշխատանքներն  իրականացվել  են 
Նուբարաշեն  6-րդ փողոցում :  
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/19 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
Նոր եզրաքարերի տեղադրման 
աշխատանքները իրականացվել են  
Նուբարաշեն 6-րդ և 11-րդ  փողոցների  
հետիոտնային  մայթերի 

«Էլեկտրոնիկ Գրուպ»   ՍՊԸ 
09.03.20թ.-10.08.20թ. 
 
 
 
 
 
 
 
«Էլեկտրոնիկ Գրուպ»ՍՊԸ 
 
09.03.20թ.-10.08.20թ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Կամպարե»   ՍՊԸ 
28.02.20թ.-10.08.20թ. 
 
 
 
 
 
 

Բացի 
քաղաքային 
ծրագրով 
իրականացված 
ասֆալտապատմ
ան 
աշխատանքների
ց, վարչական 
շրջանում 
լրացուցիչ 
կատարվել է 2850 
քմ 
ասֆալտապատու
մ: 
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տարածքներում  874 գծմ  
երկարությամբ: 
Աշխատանքներն  ավարտվել են: 
 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/127-1 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
Նոր եզրաքարերի տեղադրման  
աշխատանքները իրականացվել են  
Նուբարաշեն  6-րդ փողոցի  
հետիոտնային  մայթի տարածքներում  
274 գծմ  երկարությամբ: 
Աշխատանքներն  ավարտվել են: 

 
 
 
 
 
«Մաքս դրայվ» 
ՍՊԸ 
06.10.2020թ-20.12.2020թ. 

2 Բակային տարածքների 
բարեկարգում 
և վերանորոգում 

Նուբարաշեն 11-րդ փողոց 22-րդ 
բազմաբնակարան շենքի բակային 
տարածքի հիմնանորոգում 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/142 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: Նուբարաշեն 11փ .22շ 
բակային  տարածքի հիմնանորոգման   
աշխատանքներն ավարտվել են: 
 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/19-2 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր Նուբարաշեն 9-րդ 
փողոցի կենտրոնական զբոսայգում և 
Պողոս Նուբարի անվան  պուրակում 
տեղադրվել  են թվով 50   
նստարաններ:Աշխատանքներն 
ավարտված են: 
 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/19-2 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: Նուբարաշեն 11-րդ 
փողոց  2-րդ, 3-րդ  շենքերի բակային 
տարածքներում և 11-րդ փողոցի 

«ԱԼ ԵՎ ԱՐ»   ՍՊԸ 
26.10.2020թ.-25.12.2020թ. 
 
 
 
 
 
 
«Արտաշես Մեծ»   ՍՊԸ 
31.01.2020թ.-25.12.2020թ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Գործ-555»   ՓԲԸ 
01.02.20թ.-29.05.20թ. 
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հարակից զբոսայգումտեղադրվել են  3  
զրուցարաններ:Աշխատանքներն 
ավարտված են: 

3 Նուբարաշեն վարչական 
շրջանում 
կանաչ տարածքների 
ընդլայնում, պահպանում և 
ոռոգում 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ծրագիրը նախատեսում է նոր 
այգիների ստեղծում, կանաչ 
տարածքների ընդլայնում, 
ծառատունկ, ծառերի 
բնաբաժակների փորում և 
փխրեցում, սնուցում հանքային 
պարատանյութերով և բուժում 
թունաքիմիկատներով: 
Ծաղկապատում, սիզամարգերի 
բարեկարգում: Կիրականցվի չոր 
ծառերի հատում և 
երիտասարդացում, հիվանդ 
ծառերի խոր էտ, սիզամարգերի 
մաքրում թափված տերևներից, 
չորուկներց: Ծրագրում 
կներառվեն նաև 6 հուշարձանների 
հարակից տարածքների 
պահպանման և խնամքի 
աշխատանքներ: 

Թունաքիմիկատներով սրսկման 
աշխատանքներ իրականացվել են   6-
րդ, 7-րդ, 9-րդ, 11-րդ և 12-րդ 
փողոցների բակային տարածքներում: 
Խոտհունձի աշխատանքներ 
իրականացվել են  1-ին, 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, 17-րդ, 
18-րդ, 19-րդ և 20-րդ շենքերի բակային 
տարածքներում: 
Կանաչ տարածքների խնամքի և  
ոռոգման  աշխատանքներն 
իրականացվել  են  Նուբարաշենի  
կենտրոնական,  11-րդ փողոցի 
հարակից տարածքում գտնվող 
զբոսայգիներում, 6-րդ փողոցի 
պուրակում, 9-րդ փողոցի, 11-րդ 
փողոցի  հետիոտնային մայթերիկից 
ծաղկապատ տարածքներում: 
Իրականացվել են  թվով 6500 
հատծաղիկների տնկման 
աշխատանքներ: 

  

4 Բազմաբնակարան շենքերի 
թեք տանիքների նորոգում 

Նուբարաշեն 11-րդ փողոցի 2-րդ, 3-
րդ,4-րդ  և 19-րդ շենքերում 
կիրականացվի 3200քմ թեք 
տանիքների հիմնանորոգման, 
ինչպես նաև Նուբարաշեն 11-րդ 
փողոցի 19-րդ շենքի ամրացման 
աշխատանքներ:  
 
 
 
 

Նուբարաշեն համատիրության հետ 
կնքվել է սուբսիդավորման 
պայմանագիր: Իրականացվել են  
Նուբարաշեն 11-րդ փողոցի  2-րդ, 3-րդ 
և 19 շենքերի  թեք տանիքների 
հիմնանորոգման աշխատանքներ:  
  Պայմանագիրի 
պարտավորություններից բացի 
Նուբարաշեն համատիրության կողմից  
իրականացվել է 400մք թեք տանիքի 
վերանորոգման աշխատանքներ 
Նուբարաշեն 11 փողոցի 20-րդ, 6 

«Նուբարաշեն» 
համատիրություն 
Թիվ 5 սուսիդիայի 
հատկացման պայմանագիր 
15.01.2020թ. 
 
 
 
 

Նուբարաշեն 11-
րդ փողոցի 19-րդ 
շենքի ամրացման 
աշխատանքները 
պետք է 
իրականացվեին   
քաղաքային 
ծրագրով: 
Մրցույթը 
կայացել է, 
սակայն շահող 
կողմը իր 
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փողոցի 144-րդ  շենքերում:   
 
Աշխատանքները ավարտվել են: 
 

պայմանագրային 
պարտականությո
ւնները չի 
իրականացրել: 
Զարգացման 
ծրագում տեղի է 
ուվեցել վրիպակ 
Նուբարաշեն 11 
փողոց 4 շենք 
հասցե 
վարչական 
շրջանի 
տարածքում 
առկա չէ: 

5 Բացօթյա դաշտերի ստեղծում Մեկ ֆուտբոլի դաշտի ստեղծում: 
 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/125 
Նուբարաշեն  6-րդ փողոցի  
սկզբնամասում գտնվող հատուկ  
դպրոցին  կից  տարածքում թենիսի 
դաշտի կառուցման աշխատանքները 
ավարտվել են: 
 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/86 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: Նուբարաշեն 
վարչական շրջանի կենտրոնական 
այգում (13 փողոցին հարակից) 
ամֆիթատրոնի կառուցման 
աշխատանքները ավարտվել են: 
 

«ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ 
28.09.2020թ.-20.12.2020թ. 
 
 
 
«Արարատշին» ՍՊԸ 
27.08.2020թ.-20.12.2020թ. 
 
 
 
 

2020 թ.  
զարգացման 
ծրագրով 
նախատեսված է  
մեկ ֆուտբոլի 
դաշտի 
ստեղծման 
աշխատանքներ, 
սակայն ծրագրի 
նախահաշվային 
գինը կրկնակի 
անգամ 
գերազանցել է 
բյուջեով 
նախատեսված 
ֆինանսական 
միջոցներից: 
Փոխարենը 2020 
թվականի 
ընթացքում 
կիրակակացվի 
թենիսի դաշտի 
կառուցման 
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աշխատանքներ: 
6 Շքամուտքերի վերանորոգման 

և շքամուտքերում 
անվտանգության համակարգի 
տեղադրում 

Վարչական շրջանի 
բազմաբնակարան շենքերի 33 
շքամուտքերի վերանորոգում: 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/86 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: Վերանորոգվել է թվով 
33 շքամուտք՝ 6 փ. 112 շ.-2 մուտք, 113 
շ.-2 մուտք, 144 շ.-1 մուտք,  1/1 շ.-2 
մուտք, 9 փ. 1 շ.-4 մուտք, 11 փ 5 շ-4 
մուտք, 7 շ-4 մուտք, 8 շ-4 մուտք, 14 շ-4 
մուտք, 12 փ 3 շ-3 մուտք, 4 շ-3 մուտք: 
Աշխատանքներն   ավարտվել են: 

«ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ 
12.03.2020թ.-30.09.2020թ. 
 
 
 

 
 

7 Կապիտալ շինությունների 
ստեղծում 

Վարչական շրջանի կենտրոնական 
զբոսայգում ամֆիթատրոնի 
ստեղծում: 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/86 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: Նուբարաշեն 
վարչական շրջանի կենտրոնական 
զբոսայգում (13 փողոցին հարակից) 
ամֆիթատրոնի կառուցման 
աշխատանքները ավարտվել են: 

«Արարատշին» ՍՊԸ 
27.08.2020թ.-20.12.2020թ. 
 

 

8. Նուբարաշեն վարչական 
շրջանում մշակութային 
միջոցառումների անցկացում 

Ծրագիրը նախատեսում է 
վարչական շրջանում բնակչության 
տարբեր շերտերի համար 
ՀՀ տոն և հիշատակի օրերին 
նվիրված մշակութային 
միջոցառումների 
կազմակերպումը և անցկացումը: 
Ծրագրի շրջանակում 2020թ. 
կիրականացվեն հետևյալ 
միջոցառումները` Հայոց 
բանակի օր, Տեառնընդառաջի տոն, 
Կանանց միջազգային օր, 
Մայրության, 
գեղեցկության և սիրո տոն, 
Ցեղասպանության զոհերի 
հիշատակի օր, Հաղթանակի և 
խաղաղության տոն, Վերջին զանգ, 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/22  
 

 1.Հայոց բանակի կազմավորման 28-րդ    
տարեդարձի առթիվ վարչական 
շրջանում տեղակայված զորամասում 
կազմակերպվել է  տոնական 
միջոցառում: 

2.Հայոց բանակի կազմավորման 28-րդ 
տարեդարձին նվիրված 
մարզամշակութային կենտրոնում 
կազմակերպվել է «Տաք արահետներ» 
ֆիլմի ցուցադրում: 

 3.Սուրբ Սարգսի տոնին նվիրված 
կազմակերպվել է վարչական շրջանի 
երիտասարդների մասնակցությունը 
Սուրբ Սարգիս եկեղեցու բակից 

Կարապետ Սահակյան ՍՊԸ 
 28.01.2020թ. 

 
 
 
 
 

 29.01.2020թ. 
 
 
 

 08.02.2020թ. 
 
 
 
Կարապետ Սահակյան ՍՊԸ 

 13.02.2020թ.  

Կրթություն, 
մշակույթևսպորտ
ի բաժին 
Երևանի բյուջեի 
վարչական 
շրջանի մասով 
տարեկան 
նախատեսվում է 
իրականացնել  13 
միջոցառում    / 
կնքված 
պայմանագրերի 
համաձայն /: 
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Երեխաների պաշտպանության 
միջազգային օր, 
Գիտելիքի, գրի և դպրության օր, ՀՀ 
անկախության տոն, Ուսուցչի և 
Գրադարանավարի 
օր, Ամանորի և Սուրբ ծննդյան տոն, 
Նուբարաշենի հիմնադրման օր, 
Աշխատավորի օր: 

մեկնարկվող տոնական խաչերթին և 
Սիրահարների այգում 
կազմակերպված համերգին: 

  
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/22  
4.Նուբարաշեն վարչական շրջանի 
Սրբոց Նահատակաց եկեղեցու բակում 
Տեառնընդառաջի տոնին նվիրված 
կազմակերպվելէ տոնական 
միջոցառում և հյուրասիրություն:  

 5.Թումանյանական օրերի 
շրջանակում թիվ 34 գրադարանում 
կազմակերպվել է հանդիպում գրող, 
բանաստեղծ Հրանտ Վաղարշյանի 
հետ: 

 6.Վարչական շրջանի Սրբոց 
Նահատակաց եկեղեցու բակում 
կազմակերպվել է Բուն 
Բարեկենդանին նվիրված 
տոնախմբություն: Ներկայացվել է 
տոնին նվիրված ազգային ուտեստներ, 
ներկայացումներ, խաղեր, 
ազգագրականպարեր:  

 7.Կազմակերպվել է վարչական շրջանի 
երիտասարդների մասնակցությունը 
Բուն Բարեկենդանի տոնին նվիրված 
տոնական երթին և տոնախմբությանը:  

 8.Մարզամշակութային կենտրոնում 
կազմակերպվել է «Երջանկության 
բանալին» հեքիաթ-ներկայացման 
ցուցադրում «Վերնատուն» 
թաթերախմբի ներկայացմամբ: 

 
 
 
 
 

  18.02.2020թ.  
 
 

  21.02.2020թ.  
 
 
 

  23.02.2020թ. 
 
 

  29.02.2020թ. 
 
 

  06.03.2020թ. 
 
 
 
Կարապետ Սահակյան ՍՊԸ 

  09.03.2020թ. 
 
 
 
 
 
     07.04.2020թ. 
     24.07.2020թ. 
     01.05.2020թ. 
     09.05.2020թ. 
     25.05.2020թ. 
     01.06.2020թ. 
 
     27.06.2020թ. 
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 9.Կազմակերպվել է Վիլլի Մոկացյանի 
անվան երաժշտական դպրոցի 
ջութակի և թավջութակի դասարանի 
աշակերտների  մասնակցությունը 
Արամ Խաչատրյան համերգասրահում 
կայացած  ՀԲԸՄ-ի միջազգային 
երաժշտական մրցույթի հաղթողների 
համերգին:  
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/22 
10.Կանանց տոնին նվիրված 
կազմակերպվել է այցեր վարչական 
շրջանում գործող կրթամշակութային և 
այլ կազմակերպություններ և բոլոր 
կանանց ու աղջիկներին նվիրվել 
ծաղիկներ ու շնորհավորական 
բացիկներ: 
Երկրում հայտարարված COVID-19     
համաճարակային իրավիճակի հետ 
կապված    չեղարկվել են հետևյալ           
միջոցառումները՝ 
Մայրության և գեղեցկության տոն 
Ցեղասպանության զոհերի հիշատակի 
օր 
Աշխատավորի  օր 
 Հաղթանակի տոն 
Վերջին զանգ 
Երեխաների իրավունքների 
պաշտպանության օր 
 Նուբարաշենի հիմնադրման օր 
Գիտելիքի, գրի և դպրության օր 
ՀՀ անկախության տոն  
Ուսուցչի օր 
Գրադարանավարի օր 
Ամանոր և Սուրբ  ծննդյան տոն 
Ամանորի և Սուրբ ծննդյան տոներին 

     01.09.2020թ. 
     21.09.2020թ. 
     05.10.2020թ. 
     07.10.2020թ. 
     25.12.2020թ. 
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նվիրված վարչական շրջանի 
մանկապարտեզների, 
նախակրթարանի և հանրակրթական 
դպրոցների առաջին դասարանների  
երեխաներին տրամադրվել է        
քաղցրավենիքի փաթեթներ:  

9. Կրթական միջոցառումների 
կազմակերպում 

Պոեզիայի միջազգային օր, 
Մայրենիի օր, Ֆրանկոֆոնիայի 
օրերը Հայաստանում, 
Հուշարձանների պահպանության 
օր, Թանգարանների միջազգային 
օր, Վերջին զանգ, 
անապահով դպրոցահասակ 
երեխաների հանգստի 
կազմակերպում Հանքավանի 
առողջարարական ճամբարներում, 
Գիտելիքի օր, Ուսուցչի օր: 
Կկազմակերպվեն 
միջոցառումներ գրողների 
հոբելյանական տարելիցներին 
նվիրված, հանդիպումներ 
ժամանակակից գրողների հետ, 
գրքի շնորհանդեսներ, ազգային 
մշակույթին 
հաղորդակցվելու մատչելիությանը 
նպաստող ծրագրերի շրջանակում 
դպրոցահասակների այցերի 
կազմակերպում թանգարններ և 
պատմամշակութային 
վայրեր: 

Իրականացվել է հսկողություն 
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 ևայլն: 
1.Հայոց բանակի կազմավորման 28-րդ 
տարեդարձին նվիրված 
մարզամշակութային կենտրոնում 
կազմակերպվել է հանրակրթական 
դպրոցներում հայտրարված «Դու 
հայոց հողի անխորտակ պատվար» 
թեմայով շարադրությունների մրցույթի 
ամփոփում: 
2.Մայրենի   լեզվի   օրվան    նվիրված 
թիվ 34 գրադարանում  կազմակերպվել 
է միջոցառում:     
3.Թումանյանի 151 ամյակի առթիվ 
գրադարանում   հայտարարավել   է   
թումանյանական   օրեր,   որի   
շրջանակում   վարչական շրջանի 
մանկապարտեզի, նախակրթարանի և 
հանրակրթական դպրոցների 
տարրական դասարանների սաների 
համար գրադարանում կազմակերպվել 
է  հեքիաթների  ընթերցում  և 

Տարվա ընթացքում 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 30.01.2020թ. 
 
 
 
 
 
 

 19.02.2020թ. 
 
 
 

 20.02-21.02.2020թ. 
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բեմականացում: 
Կապված  երկրում հայտարարված      
արտակարգ դրության հետ 
կազմակերպություններում 
իրականացվել է մշտադիտարկումներ 
անվտանգության կանոնների 
ապահովման նպատակով; 
Իրականացվել է հսկողություն 
մանկապարտեզներում սննդի որակի, 
ժամկետների պահպանման, 
ուսումնադաստիարակչական 
աշխատանքների պատշաճ ընթացքն 
ապահովելու ուղղությամբ: 

10. Սպորտային միջոցառումների 
կազմակերպում և անցկացում 

Ծրագրի շրջանակներում 2020թ. 
վարչական շրջանում 
կիրականացվեն օրացույցային 
պլանով նախատեսված հետևյալ 
սպորտային միջոցառումները. 
1. Անկախության 29-րդ 
տարեդարձին նվիրված 
դպրոցականների 29-րդ մարզական 
խաղեր/վոլեյբոլ, բասկետբոլ, 
հանդբոլ, սեղանի թենիս, ֆուտբոլ, 
ֆուտզալ, աթլետիկա 
մարզաձևեր/ 
2. ՀՀ հանրակրթական դպրոցների 
1-3-րդ և 4-7-րդ դասարանների 
աշակերտների 
սպորտլանդիա մարզական 
միջոցառում 
3. Ազգային ժողովի գավաթի 
խաղարկության խաղեր 1-6-րդ 
դասարանցիների միջև / 
Թեթև աթլետիկա/ 
4. ՀՀ նախագահի մրցանակի 
համար Լավագույն մարզական 
ընտանիք 

 1.Կազմակերպվել է վարչական շրջանի 
մարզամշակութային կենտրոնի 
ձյուդոյի սաների մասնակցությունը 
Հայաստանի Հանրապետության 
Ձյուդոյի պատանիների 
առաջնությանը:  

 2.Հայոց բանակի 28 ամյակին նվիրված 
վարչական շրջանի շախմատի 
մանկապատանեկան մարզադպրոցում 
կազմակերպվել և անցկացվել է  բլից 
մրցաշար զորամասի զինվորների և 
դպրոցի սաների միջև: 

 3.Վարչական շրջանի շախմատի 
մանկապատանեկան մարզադպրոցում 
անցկացվել է 4-րդ կարգի 
որակավորման մրցաշար: 

 4.Կազմակերպվել և անցկացվել է ՀՀ 
անկախության 29-րդ տարեդարձին 
նվիրված 29-րդ մարզական խաղերի 
ներդպրոցական փուլի մրցումները: 

 5.Կազմակերպվել և անցկացվել է ՀՀ 
ազգային ժողովի գավաթի 
խաղարկության խաղերի 

  26.01.2020թ. 
 
 

 
  29.02.2020թ. 

 
 
 
 

 07.02.2020թ.-15.02.2020թ. 
 
 

  Փետրվար 
 
 

  Փետրվար 
 
 

  Փետրվար 
 
 
 
 

  22.02.2020թ. 

Երևանի բյուջեի 
վարչական 
շրջանի մասով 
տարեկան 
նախատեսվում է 
իրականացնել 7 
միջոցառում 
/կնքված 
պայմանագրերի 
համաձայն/: 
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հանրապետական մրցույթ 
փառատոն 
5. Առողջ սերունդ` պաշտպանված 
հայրենիք համաքաղաքային 
ամենամյա 
ավանդական բակային փառատոն / 
վոլեյբոլ, բասկետբոլ, ֆուտբոլ, 
հեծանվավազք, 
աթլետիկա, 
մարզատրամաբանական խաղեր/ 
6. Նուբարաշեն վարչական շրջանի 
շախմատի բաց առաջնություն: 
Պարգևատրման 
ցերեկույթ 
7.Նախազորակոչային և 
զորակոչային տարիքի 
դպրոցականների ռազմամարզկան 
խաղեր 

ներդպրոցական փուլերի մրցումները: 
 6.Կազմակերպվել և անցկացվել է 

«Հայաստանի Հանրապետության 
հանրակրթական դպրոցների  4-ից 7-
րդ դասարանների աշակերտների միջև 
անցկացվող սպորտլանդիա» 
մարզական միջոցառման  
ներդպրոցական և շրջանային փուլերի 
մրցումները: 

 7.Կազմակերպվել է վարչական շրջանի 
մարզամշակութային կենտրոնի 
ձյուդոյի մարզիկների  
մասնակցությունը  Երևանի 
գեղասահքի և հոկեյի մարզադպրոցում 
կայացած Երևանի և ՌԴ 
սահմանապահ զորքերի թիմերի միջև 
հոկեյի ընկերական խաղին:  
8.Կազմակերպվել է վարչական շրջանի     
մարզամշակութային կենտրոնի 
ձյուդոյի մարզիկների  
մասնակցությունը ԼՂՀ 
Ստեփանակերտ քաղաքում կայացած 
ՀՀ Ձյուդոյի Երիտասարդների 
առաջնությանը: 
Երկրում հայտարարված COVID-19 
համաճարակային իրավիճակի հետ 
կապված երկրորդ  եռամսյակում 
չեղարկվել են հետևյալ սպորտային 
միջոցառումները: 

 
 ՀՀ անկախության 29-րդ տարեդարձին 

նվիրված  դպոցականների քաղաքային 
մարզական խաղեր. 

 Ազգային ժողովի գավաթի 

 
 
 
 
 
 

  23.02.2020թ. 
 
 
 
 
 
 

մարտ-ապրիլ 
 

մարտ-ապրիլ 
 

մարտ-ապրիլ 
 
 
 

մայիս-հունիս 
հունիս-հուլիս 

       
 
 
 
 
 
 

հունիս-հուլիս 
 
 

օգոստոս-սեպտեմբեր 
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խաղարկության խաղեր 1–6 
դասարանների համար. 

 «ՀՀ հանրակրթական դպրոցների 1-3-
րդ և    4-7-րդ դասարանների 
աշակերտների միջև անցկացվող 
սպորտլանդիա» մարզական 
միջոցառում. 

 «Լավագույն մարզական ընտանիք» 
մրցույթ «Առողջ սերունդ` 
պաշտպանված հայրենիք» 
Համաքաղաքային բակային 
փառատոն: 

  
Երկրում հայտարարված COVID-19 
համաճարակային իրավիճակի հետ 
կապված երրորդ  եռամսյակում 
չեղարկվել են հետևյալ սպորտային 
միջոցառումները. 

 
 Առողջ սերունդ` պաշտպանված 

հայրենիք համաքաղաքային 
ամենամյա ավանդական բակային 
փառատոն. 

 Նուբարաշեն վարչական շրջանի 
շախմատի բաց առաջնություն: 
Պարգևատրման ցերեկույթ: 

  
 Երկրում հայտարարված COVID-19 

համաճարակային իրավիճակի և 
ռազմական դրության հետ կապված 
չորրորդ  եռամսյակում չեղարկվել են 
հետևյալ սպորտային 

 
 
 

սեպտեմբեր- հոկտեմբեր 
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միջոցառումները. 
 Նախազորակոչային և զորակոչային 

տարիքի երիտասարդության 
հանրապետական ռազմամարզական 
խաղեր: 
 

11. Սոցիալական ապահովության 
ծրագրեր 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Սոցիալական 
Ծառայությունների իրականացվող 
միջոցառումների մեջ 
կազմակերպվում են տարբեր 
ծրագրեր, որտեղ ներառվում են 
սոցիալապես 
անապահով ընտանիքներ, կյանքի 
դժվարին իրավիճակում հայտնված 
անձինք, 
բազմազավակ ընտանիքներ, 
բազմանդամ ընտանիքներ, 
հաշմանդամություն ունեցող 
անձինք, միայնակ անժառանգ 
տարեցներ, զոհված 
ազատամարտիկների 
ընտանիքներ, 
ծնողազուրկ երեխաներ: 
1.Զոհված, հաշմանդամություն 
ունեցողզինծառայողների, 
ծնողազուրկ ու սակավ 
ապահովված բազմազավակ 
ընտանիքների 60 դպրոցահասակ 
երեխաների հանգստի 
կազմակերպումը 
մարզաառողջարանային 
«Լուսաբաց» ճամբարում: 
2. Առողջապահության ոլորտում, 
պետպատվերի շրջանակներում 
պետության կողմից 
երաշխավորված, անվճար և 

Երկրում հայտարարված COVID-19 
համաճարակային իրավիճակի հետ 
կապված չեղարկվել  է  հետևյալ 
միջոցառումը՝ 
Զոհվածևհաշմանդամդարձածզինծառ
այողներիերեխաներիհանգիստըմարզ
աառողջարանային «Լուսաբաց» 
ճամբարում: 
Պետպատվերի շրջանակում 
ստացիոնար բուժում, 
հետազոտություն կամ 
վիրահատական միջամտություն է 
ստացել 10 քաղաքացի: 
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/33 
Նուբարաշեն վարչական շրջանի 
սոցիալապես անապահով  1-4-
րդդասարանների երեխաներին 
Գիտելիքի օրվա կապակցությամբ 
տրամադրվել է պայուսակներ և 
գրենական պիտույքներ: 
ՀԿ-ների և ԲՀԿ-ների հետ 
համագործակցություն 
«Կամրջակ» բարեգործական 
հասարակական կազմակերպության 
հետ համագործակցության 
արդյունքում սոցիալապես 
անապահով ընտանիքների 
տրամադրվել է սննդային փաթեթ : 
«Սատար» հաշմանդամների Հ/Կ հետ 
համագործակցության շրջանակում  

 
 
 
 
 
 
«Ծիածան» ՍՊԸ 
26.08.2020 թ.-27.08.2020թ. 

 
 
30.01.2020թ. 
 
 
 
19.04.2020թ. 
 
 
12.10.2020թ.-20.12.2020թ. 
 
 
 
07.04.2020թ. 
 
 
 
 
 
 
09.06.10.2020թ.-02.11.2020թ. 
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արտոնյալ պայմաններով 
բժշկական օգնության և 
սպասարկման տրամադրումը 
սոցիալապես անապահով, հատուկ 
խմբերում 
չընդգրկված սոցիալապես 
անապահով կարիքավոր անձանց: 
3. Ամանորի կապակցությամբ 
սոցիալապես անապահով անձանց 
աջակցություն, 
ծնողազուրկ անապահով 
բազմազավակ ընտանիքներին 
սննդի և քաղցրավենիքի 
փաթեթների տրամադրում: 
4. Հարազատ չունեցող անձանց և 
սոցիալապես անապահով 
ընտանիքների 
հուղարկավորության 
կազմակերպում: 
5. Սոցիալապես անապահով 
ընտանիքների հայտնաբերում, 
կարիքի գնահատում: 
6. 2020թ. նախատեսվող՝ 
Հաղթանակի օրվա 
կապակցությամբ ֆինանսական 
աջակցություն տրամադրվի 
վարչական շրջանի զոհված 
ազատամարտիկների 
ընտանիքներին, Արցախյան 
պատերազմի 1-ին, 2-րդ խմբի 
զինհաշմանդամություն 
ունեցողներին և Հայրենական Մեծ 
պատերազմի մասնակիցներին: 
7. 2020թ. նախատեսվող՝ 
Սոցիալապես խիստ անապահով, 
անապահով բազմազավակ, 
ծնողազուրկ, գործազուրկ 

52 միայնակ տարեցների 
տրամադրվհիգիենայի պարագաներ, 
37  սոցիալապես ընտանիքների 
տրամադրվել հիգիենայի 
պարագաներ, հագուստ: 
«Առաքելություն  Հայաստան» 
բարեգործական հ/կ հետ 
համագործակցության արդյունքում 
Նուբարաշեն վարչական շրջանում 
հիմնել է և գործում է ծերերի խնամքի 
ցերեկային կենտրոն:Կենտրոնում 
սպասարկվում են  19շահառուներ: 
 
«Գերմանական Կարմիր Խաչ» 
ընկերության հետ 
համագործակցության արդյունքում 

 Նուբարաշեն  վարչական շրջանի 
անապահով միայնակ տարեցներին , 
ինքնամեկուսացված  ընտանիքներին 
աջակցություն է ցուցաբերվել 
պարենային  և հիգիենայի 
պարագաներ 

 Արցախից հյուրընկալված 
ընտանիքներին, ռազմաճակատ  
մեկնած, վիրավոր և զոհված  
զինծառայող ունեցող ընտանիքներին 
տրամադրվել է սնունդ և հիգիենայի 
պարագաներ: 

 «Թիկունք» հասարակական 
կազմակերպության հետ 
համագործակցության արդյունքում 
տարեցների խնամքի ցերեկային 
կենտրոնի շահառուներին 
մեկամսյակի կապակցությամբ 
տրամադրվել է հիգիենայի 
պարագաներ։ 

 «Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի 

 
01.10.2020թ. -22.10.2020թ. 
 
 
 
 
09.10.2020թ.-21.12.2020թ. 
 
 
 
 
14.11.2020թ-26.11.2020թ. 
 
 
 
 
16.12.2020թ-17.12.2020թ․ 
 
 
 
 
25.12.2020թ-28.12.2020թ. 
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ընտանիքներին ցուցաբերել 
դրամական օգնություն 
սոցիալական խնդիրների մասնակի 
լուծման նպատակով: 
8. 2020թ. նախատեսվող՝ 
Սոցիալապես անապահով 
երեխաներին դպրոցական 
պայուսակի և գրենական 
պիտույքների տրամադրում: 
9. 2020թ. նախատեսվում է նշել ՝ 
Հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց միջազգային օրը: 

Եկեղեցու Հայաստանի Կրոնական 
Համայնք»-ի  հետ 
համագործակցության 
արդյունքում՝Նուբարաշեն  վարչական 
շրջանի անապահով ընտանիքներին 
աջակցություն է ցուցաբերվել սննդի 
փաթեթներ և հիգիենայի պարագաներ, 
Արցախից եկած թվով 80  
ընտանիքներին        տրամադրվել է 
սննդի և հիգիենայի 

 Պարագաներ: 
 Անհատ 
 բարերարների համագործակցության 

արդյունքում՝ Արցախից  
տեղափոխված  թվով  98  
ընտանիքներին     ցուցաբերվել է 
աջակցություն 

 ԱԻՆ  ՓԾ ԿՎ –ի հետ 
համագործակցության արդյունքում 
Արցախից տեղափոխված, վիրավոր և 
զոհված զինծառայող ունեցող 
ընտանիքներին  տրամադրվել է 
սնունդ, հագուստ և հիգիենայի 
պարագաներ ։ 

 USAID-ի հետ համագործակցության 
արդյունքում Արցախից եկած թվով  50  
ընտանիքներին        տրամադրվել է  
սննդի և հիգիենայի պարագաներ։ 
 ՀԲԸՄ-ի հետ համագործակցության 
արդյունքում Արցախից եկած թվով  40  
ընտանիքներին        տրամադրվել է 
սննդի և հիգիենայի պարագաներ։ 
Հայ Առաջադեմ երիտասարդություն 
տեսակի այրված լուսատուներ: 
Նուբարաշեն  6-րդ փողոցի 
սկզբնամասում իրականացվել է 
բետոնե  եզրաքարի՝ 10 մ  վնասված 
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հատվածների վերանորոգման 
աշխատանքներ:   
Իրականացվելէթվով 11 հատ 
վթարային պատշգամբների 
վերանորոգման աշխատանքներ: 

 Նուբարաշեն  6-րդփողոց 1 նրբանցք 
հասցեում իրականացվելէ 25 գծ 
մխմելու կազմակերպության հետ 
համագործակցության արդյունքում 
Արցախից եկած թվով  
15ընտանիքներին        աջակցություն է 
ցուցաբերվել  սննդի և հիգիենայի 
պարագաներ։ 

12. Այլ ծրագրեր  Կառուցվել է խաղահրապարակ 
Նուբարաշեն 2-րդ փողոցում, 6-րդ 
փողոց1-ին նրբանցքում, 20-րդ 
փողոցում և 6-րդ փողոց 1/2 շենքի 
հարակից տարածքում: 
Փոխարինվել են  9-րդ փողոցի 
զբոսայգու վնասված բետոնե 
սալիկները (50քմ): 
Տեղադրվել է բետոնե եզրաքար 6-րդ 
փողոց 1-ին նրբանցքում (34 գծմ) : 
Վերանորոգվել է 6-րդ փողոցի 
կանգառը (տանիքի ծածկը կառուցվել է 
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ20/32-1 պայմանագրով 
ձեռքբերված ցինկապատ 
ծալքաթիթեղով՝  36 քմ ): 4-րդ 
փողոցում անապահով ընտանիքի 
հատկացվել է շինանյութ տանիքի 
վերանորոգման համար (տանիքի 
ծածկը կառուցվել է ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-
20/32-2  պայմանագրով ձեռք բերված 
ցինկապատ ծալքաթիթեղով ՝ 30 քմ): 
Վերանորոգվելէ 18-րդ,16-րդ,9-րդ, 15-
րդ, 17-րդ, 12-րդև 11-րդ փողոցների 
թվով 10 դիտահոր: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.12.2020թ.-22.12.2020թ. 
 
 
 
/հոկտեմբեր- դեկտեմբեր/ 
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Ներկվել է 9-րդփողոցի զբոսայգու 
գունաթափված աղբամանները (40 
հատ) և զրուցարանները (4 հատ), 
ինչպես նաև 55 հատ գունաթափված 
նստարաններ: 
Նուբարաշեն 11-րդփողոցհ. 5-16 
բազմաբնակարան շենքերի բակերում 
փոխարինվել են թվով 40 հատ լեդ 
Վարչակա ն շրջանի ղեկավարի 
աջակցությամբ սոցիալապես 
անապահով 52 միայնակ տարեցներին 
, սոցիալապես՝ Նուբարաշեն 
վարչական շրջանում թվով 15  
սոցիալապես անապահով, 
ռազմաճակատ մեկնած,  վիրավոր և 
զոհված զինծառայող ունեցող 
ընտանիքներին  տրամադրվել է 
վառելափայտ: 

 Բժշկասոցիալական փորձաքննական 
հանձնաժողովը  հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց կարգ տալու 
կապակցությամբ ամենամսյա 
հանդիպումներ է կազմակերպել 
Նուբարաշեն պոլիկլինիկայում: 

 Ամանորի տոների կապակցությամբ  
Արցախից տեղափոխված 
ընտանիքների թվով  46  երեխաների 
տրամադրվել է մանկական  
միջոցառման տոմսեր : 

 Ամանորի տոների կապակցությամբ  
վարչական շրջանի սոցիալապես 
անապահով ընտանիքների   թվով  106  
երեխաների տրամադրվել է 
մանկական  միջոցառման տոմսեր : 

 
 
/հունվար-դեկտեմբեր/ 
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ՇԵՆԳԱՎԻԹ 
1 Ասֆալտբետոնե ծածկի 

վերանորոգում 
14375 քմ  
Ասֆալտբետոնե ծածկի 
վերանորոգման աշխատանքներ 
կիրականացվեն  մի շարք  
հասցեներում, ինչպես նաև այն 
հասցեներում, որտեղ կլինի 
ընթացիկ վերանորոգման  
անհրաժեշտություն: Կտարվեն 
մշտական աշխատանքներ՝ 
պահպանելու ասֆալտբետոնե 
ծածկը: Կիրականացվեն 
փոսալցման աշխատանքներ: Նոր 
Խարբերդ և Ն.Չարբախ 
թաղամասերում կան գրունտային 
ճանապարհներ, որտեղ 
անհրժեշտություն կա նոր 
ճանապարհ կառուցելու, իսկ 
Կաշեգործների փողոցում, ինչպես 
նաև մի շարք փողոցներում 
կիրականացվեն հիմնանորոգման 
աշխատանքներ: 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/36-2   
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր:  Երևանի 
քաղաքապետարանի և վարչական 
շրջանի աշխատանքային ծրագրերով 
կատարվել է 101000քմ 
ասֆալտապատման աշխատանքներ 
հետևյալ հատվածներում՝ 
Շիրակի 45 օժանդակ 
տնտեսություններ տանող 
ճանապարհը, Ն. Չարբախ թաղամաս 
տանող կամուրջը, Ն. Խարբերդի 
գերեզմանատուն տանող 
ճանապարհը, Ն.Խարբերդի 24-րդ 
փողոցը։ Ասֆալտապատման 
աշխատանքներ  են կատարվել  նաև 
Բագրատունյաց, Արշակունյաց, 
Գ.Նժդեհի, Արտաշիսյան, 
Արարատյան, Նորագավիթ 1-ին, 
Մակվարտի, Կարմիր Բլուր , Շևչենկո, 
Մխչյան, Էրեբունի օդանավակայանին 
հարակից, Արին Բերդի, Ն.Շենգավիթ 
12  և  այլ փողոցներում: 
Թվով 82 բակային տարածքներում 
կատարվել են մասնակի  և  
հիմնանորոգման ասֆալտապատման  
աշխատանքներ: 

«Նարիմանյան» ՍՊԸ                                   
14.05.2020թ. 
01.09.2020թ. 

Երևանի 2020թ. 
բյուջեով 
հաստատված է 
իրականացնել 
101000 քմ 
ասֆալտբետոնե 
ծածկի 
վերանորոգման 
աշխատանքներ:  
 

2 Եզրաքարերի հիմնանորոգում 
և վերանորոգում 

1800գմ 
Եզրաքարերի վերանորոգման 
աշխատանքներ՝ մաշված 
եզրաքարերի ապամոնտաժում և 
նոր եզրաքարերի տեղադրում: Այն 
հասցեներում ևս, որոնք ընդգրկված 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր:  
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/36-2 
Կատարվել են  2122գմ եզրաքարերի 
տեղադրման և վերանորոգման 

«ԱԼՊԱՆՈ» ՍՊԸ                                   
09.04.2020թ. 
01.08.2020թ. 

Երևանի 2020թ. 
բյուջեով 
հաստատված է 
իրականացնել 
2122գմ 
եզրաքարերի 
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են ասֆալտապատման ծրագրում, 
ասֆալտապատմանը զուգահեռ  
կիրականացվեն եզրաքերերի 
վերանորոգման աշխատանքներ: 

աշխատանքներ Մանանդյան, Նիզամի, 
Ֆրունզե, Շևչենկո,  Սևանի, Չեխովի, Հ․
Հովսեփյան ,Մանթաշյան, Անանուն 
/Մանթաշյան-Բագրատունյաց 
հատված/, Արարատյան փողոցներում, 
Գ․Նժդեհի հասցեներում: 

հիմնանորոգման
և վերանորոգման 
աշխատանքներ:  

3 Բակային տարածքների 
բարեկարգում 
 

7 բակ Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր:  1.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/49-1 
2. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/49-4 
3.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/49-2  
4. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/49-3  
5.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/49-6  
6.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/49-6  
7.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/49-7  
Ավարտվել են թվով 11 բակային 
տարածքների բարեկարգման 
աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում 
1.Եղբայրության 4 և Նիզամի 24 շենքի 
բակ, Ս. Տարոնցու փողոց 30,32 
շենքերի բակ,Աէրացիա 1/1ա շենքի 
բակ, Եղ.Թադևոսյան փողոց 20 շենքի 
բակ: 
2.Ռ. Պատկանյան փողոց 20 շ 
հարակից տարածք 
3.Ն. Շենգավիթ 11-րդ փողոց 39 շենքի 
բակ 
4.Նոգավիթ 1-ին փողոց  
5.Արարատյան 62/1, 62/2 շենքերի բակ 
6.Չեխովի 17 շենքի բակ 
7.Բագրատունյաց 7 շենքի բակ, 
Արտաշիսյան 79 շենքի բակ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ 
21.05.2020թ. 01.06.2020թ. 

2.«ԱԼ և ԱՐ» ՍՊԸ 
21.05.2020թ. 01.06.2020թ. 

3.«Կոտայք ՇԻՆ» ՍՊԸ 
21.05.2020թ. 01.06.2020թ. 

4.«ԼԻԼԱՄԱՐՄ» ՍՊԸ 
21.05.2020թ. 01.06.2020թ. 

5.«ԼՈՒՍԵ – 16» ՍՊԸ 
21.05.2020թ. 01.06.2020թ 

6.«ՇԻՆՊԼԱՏՖՈՐՄ» ՍՊԸ 
21.05.2020թ. 01.,06.2020թ 

7.«ԱՏԱՇԻՆ» ՍՊԸ 
21.05.2020թ. 01.06.2020թ. 

Երևանի 2020թ. 
բյուջեով 
հաստատված է 
իրականացնել 11 
բակային 
տարածքների 
բարեկարգման 
աշխատանքներ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Բազմաբնակարան շենքերի 
հարթ և թեք տանիքների 

7500քմ հարթ տանիք 
6100քմ թեք տանիք 

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

 
 

Երևանի 2020թ. 
բյուջեով 
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վերանորոգում պայմանագիր:   
1.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/45-9 
2.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/80 
3. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/67 
1.Կատարվել են բազմաբնակարան 
շենքերում 2700 քմ հարթ տանիքների 
վերանորագման աշխատանքներ 
հետևյալ հասցեներում՝ 
Աէրացիա 1/10, Վ․Շենգավիթ 2-րդփող 
5, Մարկվարտի 85/1, Արշակունյաց 56, 
Արշակունյաց 32, Չեխովի 29, Շիրակի 
7ա, Եղ․Թադևոսյան 12/7, Եղ․
Թադևոսյան 12/2 
Շ․Շահամիրյան 1, Շարուրի 26, Շ․
Շահամիրյան 3, Եղ․Թադևոսյան 8, Գ․

Նժդեհի 28: 
Վերանորոգվել է  5100 քմ թեք տանիք: 
2.«Գեպոտանիք» ՍՊԸկողմից՝ շին 
նյութերը տրամադրվել են: 
3.«ՆԱՐՍԱՆ» ՍՊԸկողմից՝ շին. 
նյութերը տրամադրվել են: 
Թեք տանիքներ են վերանորոգվել 
հետևյալ հասցեներում՝ Եղ․ 
Թադևոսյան փող․ 15/1, Եղ․ 
Թադևոսյան նրբ    7, Եղ․ Թադևոսյան 
նրբ    5, Ս․ Տարոնցու նրբ 4, Ս․ 
Տարոնցու նրբ 5, Ս․ Տարոնցու նրբ 6, 
Եղբայրության 22, Եղբայրության 24, 
Մանանդյան 29, Մանանդյան 31, 
Չեխովի 25, Արտաշիսյան 47/19 , 
Արտաշիսյան 49/19ա, Շարուրի 33, 
Շարուրի 19 
Շարուրի 35, Շարուրի 31, Շարուրի 10, 
Շարուրի 12, Շարուրի 16, Շարուրի 21, 
Շարուրի 25, Շարուրի 29, Շարուրի 5ա, 
Մայիսի 9-ի 6, Գ․ Նժդռհի 15, Գ․ 
Նժդռհի 19, Արշակունյաց 36ա 

 
 
 
1.«Զաքարշին»ՍՊԸ 

27.05.2020թ. 01.07.2020թ. 
 
 
 
 
 
 
 

2.«Գեպոտանիք» ՍՊԸ 
20.04.2020թ. 20.05.2020թ. 

3.«ՆԱՐՍԱՆ» ՍՊԸ 
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/67 

08.04.2020թ. 08.05.2020թ. 
 

հաստատված է 
իրականացնել 
2527քմ հարթ 
տանիքների 
վերանորոգման 
աշխատանքներ 
(մինչև բյուջեով 
հաստատելը 
պլանավորված է 
եղել տանիքների 
վերանորոգման 
համար ձեռք 
բերել 7500քմ 
ծածկանյութ, և 
աշխատանքները 
կատարել 
համատիրություն
ների միջոցով):  
1000քմ հարթ 
/1*2մ չափի/ 
թիթեղները 
օգտագործվել են 
տանիքի 
եզրագծերի 
/ժոիոբ/ ծածկի 
կառուցման և 
ջրթափ 
խողովակների 
պատրաստման 
համար 
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Աէրացիա 2, Աէրացիա 3, Աէրացիա 4, 
Աէրացիա 2/4, Աէրացիա 2/8, 
Բագրատունյաց 10 
Բագրատունյաց 11ա, Արտաշիսյան 
44/3, Արտաշիսյան 44/4ա, Շիրակի 20, 
Շիրակի 35, Շիրակի 31, Շիրակի 54, 
Շիրակի 56, Շիրակի 60 
Շիրակի  4-րդ նրբ․ 7ա , Շիրակի  4-րդ 
նրբ․ 8ա, Շիրակի 10, Շիրակի  2-րդ նրբ
․ 2 , Շիրակի  2-րդ նրբ․ 12 , Շիրակի  2-
րդ նրբ․ 121, Արշակունյաց 42/1, 
Արշակունյաց 42/2, Արշակունյաց 42/3, 
Արշակունյաց 50/3, Բագրատունյաց 
25/27, Բագրատունյաց 19, Ֆրունզե 
60ա, Ֆրունզե 4/2 
Մանթաշյան 3, Գորգագործների 26, 
Բագրատունյաց 12, Բագրատունյաց 
13, Բագրատունյաց 15, 
Բագրատունյաց 17 
Մանթաշյան 28, Գ․ Նժդեհի 1, Գ․ 
Նժդեհի 7, Գ․ Նժդեհի 9, Գ․ Նժդեհի 
56բ, Եղբայրության 6 
Եղբայրության 7, Եղբայրության 14, 
Եղբայրության 16, Չեխովի 15, Չեխովի 
23, Արտաշիսյան 41, Նիզամի 24, 
Նիզամի 26, Մանանդյան 
13,Մանանդյան 20: 

5 Մուտքերի վերանորոգում 
 

65 մուտք, 200քմ մուտքի դուռ, 500քմ 
պատուհան 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր:   
1.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ – 20/106 
2.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/52   
3.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/51 
Բազմաբնակարան շենքերի 89 
մուտքերում կատարվել են 
վերանորոգման աշխատանքներ, 
Տեղադրվել է 285քմ  մուտքի դուռ 

1.«Ա/ՁՍամսոն Շահբազյան» 
28․08․2020թ 
30․09․2020թ 

2.«ՄԱՐԿԱ-ՍԻ» ՍՊԸ 
05.05.2020թ. 01.07.2020թ. 

«Արտ Պլաստ» ՍՊԸ 
05.05.2020թ. 01.07.2020թ. 

Երևանի 2020թ. 
բյուջեով 
հաստատված է 
իրականացնել 65  
և 
համատիրություն
ների կողմից 24 
մուտքերի 
վերանորոգման 
աշխատանքներ 
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Տեղադրվել է 920քմ պատուհան 
հետևյալ հասցեներում՝ 
Արշակունյաց 48/3 2մուտք, 
Արշակունյաց 50 1 մուտք, 
Արշակունյաց 52 1 մուտք, 
Արշակունյաց 135Ե 2մուտք, 
Բագրատունյաց 13շ. 2 մուտք, 
Եղբայրության 8շ. 2մոտք, 
Եղբայրության 14շ. 2 մուտք, 
Եղբայրության 12շ. 1 մուտք, Շիրակի 4-
րդ նրբ,  7Ա 1մուտք, Շիրակի 4-րդ նրբ 
8Աշ. 1 մուտք, Շիրակի փ. 66շ. 1մուտք, 
Մայիսի 9-ի փողոց հ. 5 շենք, 1 մուտք, 
Գ. Նժդեհի փողոց 15 շենք, 1 մուտք, Գ. 
Նժդեհի փողոց 21 շենք, 1 մուտք, 
Բագրատունյաց փողոց 7 շենք, 2 
մուտք, Բագրատունյաց փողոց 15 շենք, 
1 մուտք, Եղ. Թադևոսյան փողոց հ. 22 
շենք, 1 մուտք, Աէրացիա թաղամաս 3 
շենք, 1 մուտք, Աէրացիա թաղամաս 
3/1 շենք, 1 մուտք, Աէրացիա 
թաղամաս 5 շենք, 1 մուտք, 
Ս. Տարոնցու նրբանցք 14 շենք, 1 
մուտք, Մանանդյան փողոց, 23ա շենք, 
1 մուտք,Արտաշիսյան փողոց, 45/20 
շենք 1 մուտք, Եղբայրության փողոց հ. 
5 շենք, 1 մուտք, Բագրատունյաց 
փողոց հ. 11 շենք  1 մուտք, Ս. 
Տարոնցու նրբանցք հ. 14 շենք, 1 մուտք 
Մանանդյան փողոց հ. 23ա շենք 2 
մուտք, Գարեգին Նժդեհ 9  1մուտք, 
Մայիսի 9-ի փողոց 8 շենք, 1 մուտք 
Մայիսի 9-ի փողոց հ. 12 շենք,  2 մուտք 
Արտաշիսյան փողոց հ.  45/21  1 մուտք, 
Շարուրի փողոց 23 շենք, 1 մուտք, 
Բագրատունյաց  1-ին նրբ 15 շ. 1 
մուտք, Արտաշիսյան փողոց 44/4 շենք, 
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1 մուտք, Շիրակի 1-ին նրբ․ 3 շենք, 1 
մուտք, Շիրակի 1-ին նրբ․ 9 շենք 1 
մուտք, Շիրակի 1-ին նրբ․ 5 շենք 1 
մուտք, Շարուրի փողոց 12շենք  2 
մուտք, Շիրակի 4-րդ նրբ․ 9շ․ 2 
մուտք,Շիրակի 4-րդ նրբ․ 3 շենք 1 
մուտք, Շարուրի փողոց 14շենք  3 
մուտք, Մանթաշյան 1, 1 մուտք, 
Մանթաշյան 3, 1 մուտք, Եղ. 
Թադևոսյան 3, 1 մուտք, Ֆրունզե 4/3, 1 
մուտք, Արշակունյաց 54/3, 1 մուտք 
Գ. Նժդեհի 34/1, 1 մուտք, Ֆրունզե 10, 1 
մուտք, Արշակունյաց 48, 1 մուտք, 
Մանանդյան 9ա, 1 մուտք, Մանանդյան 
22, 1 մուտք, Չեխովի 23, 1 մուտք, 
Մանանդյան 16ա, 1 մուտք, 
Բագրատունյաց 17, 1 մուտք, Նժդեհի 9, 
1 մուտք, Եղբայրության 6, 2 մուտք, 
Բագրատունյաց 12, 1 մուտք, 
Եղբայրության 4, 1 մուտք, Գ. Նժդեհի 1, 
1 մուտք, Շարուրի 25, 2 մուտք, 
Շարուրի 33, 1 մուտք, Շարուրի 23, 1 
մուտք, Շիրակի 16, 1 մուտք, Շիրակի 2, 
1 մուտք, Մանանդյան 21, 1 մուտք, 
Մանանդյան 23, 1 մուտք, Մանանդյան 
25, 1 մուտք, Մանանդյան 27, 1 մուտք, 
Մանանդյան 26, 1 մուտք, Մանանդյան 
30, 1 մուտք, Շիրակի 30, 2 մուտք, 
Մայիսի 9-ի 49, 3 մուտք, Գ.Նժդեհի փ. 
30 շ., Գ.Նժդեհի փ. 56 Բ շ., Գ.Նժդեհի 
փ.48 շ., Գ.Նժդեհի փ. 28 շ., Գ.Նժդեհի 
փ.42 շ., Գ.Նժդեհի փ.1 շ.,Ֆրունզեի փ.10 
շ., Արշակունյաց փ. 48/1 շ., 
Արշակունյաց փ. 54/1 շ., Արշակունյաց 
փ. 54/3 շ., Բագրատունյաց փ.  51 շ., 
Բագրատունյաց փ.  49 շ., 
Բագրատունյաց փ. 15 շ. 
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Բագրատունյաց փ. 40/1 շ., 
Բագրատունյաց փ. 7 շ., Մանթաշյան 
փ. 2 շ., Մանթաշյան փ. 3 շ., 
Մանթաշյան փ. 28 շ., Մանթաշյան փ. 
28Ա շ., Մանանդյան փ. 9 Ա շ., 
Մանանդյան փ. 16 շ., Մանանդյան փ. 
20 շ., Ս.Տարոնցի նրբ փ. 11 շ., 
Ս.Տարոնցի փ.  7/3 շ., Ս.Տարոնցի փ. 7 
շ., Ս.Տարոնցի նրբ փ. 13 շ., Շիրակի փ. 
1 նրբ 3 շ. 
Շիրակի փ. 1 նրբ 5 շ., Շիրակի փ. 1 նրբ 
9 շ., Շիրակի փ. 1 նրբ 6 շ.,Շիրակի փ. 1 
նրբ 4 շ., Շիրակի փ. 58/1 շ., Շիրակի փ. 
56/1 շ., Շիրակի փ. 2 նրբ 3 շ., Շիրակի 
փ. 2 նրբ 2 շ., Շիրակի փ. 33 շ., Չեխովի 
փ. 44 շ., Չեխովի փ. 28 շ., Չեխովի փ. 42 
շ., Չեխովի փ. 18 շ., Չեխովի փ. 52 շ., 
Չեխովի փ. 56 շ., Աերացիա փ  3 շ 
Չեխովի փ. 25 շ, Գ.Նժդեհի փ. 13 շ., 
Գ.Նժդեհի փ. 48 շ., Արշակունյաց փ. 
54/2 շ., Արշակունյաց փ. 48/1 շ., 
Ֆրունզեի փ. 8 շ., Ֆրունզեի փ. 8/ 1 շ. 
Եղբարության փ 11 շ., Եղբարության փ 
5 շ., Մայիսի 9 փ 13 շ., Մայիսի 9 փ 4/1 
շ., Շաուրի փ. 31 շ., Շաուրի փ. 5Ա շ., 
Շաուրի փ. 24 շ., Շիրակի 4,, 
Արտաշեսյան փ. 45/21 շ., Արտաշեսյան 
փ. 62 շ., Արտաշեսյան փ. 60   շ., Եղիշե 
Թադևոսյան փ 16 շ, Եղիշե Թադևոսյան 
փ 15 շ, Եղիշե Թադևոսյան նրբ5 շ, 
Եղիշե Թադևոսյան նրբ 3 շ, Հայկ 
Հովսեփյան 2 շ, Մայիսի 9-իփողոցհ. 3 
շենք 1-ին մ 
Մայիսի 9-իփողոցհ. 8 շենք 1-ին մ 
Մայիսի 9-իփողոցհ. 13 շենք 1-ին 
Մայիսի 9-իփողոցհ. 12 շենք 
Գ. Նժդեհիփողոց  15շենք 
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Գ. Նժդեհիփողոց  21շենք 
Բագրատունյացփողոցհ. 7 շենք1 և 4 մ 
Բագրատունյացփողոցհ. 11 շենք 
Բագրատունյացփողոցհ. 13 շենք 9-րդ 
մ, Մանթաշյանփողոցհ. 28ա շենք 
Եղբայրությանփողոցհ. 8 շենք 1 և 2 մ 
Եղբայրությանփողոցհ. 9 շենք  3 մ 
Եղբայրությանփողոցհ. 13 շենք 
Եղբայրությանփողոցհ. 11 շենք 
Եղբայրությանփողոցհ. 14 շենք 9 և 10 
մ 
Գ. Նժդեհիփողոցհ.9 շենք 
Գ. Նժդեհիփողոց 9աշենք 1-ին մ 
Մանանդյանփողոցհ. 14 շենք 
Շիրակիփողոցհ. 66 շենք 
Շիրակի 4-իննրբ . 7աշենք 
Շիրակի 4-իննրբ . 8աշենք 
Աէրացիաթաղամասհ. 3 շենք 1-ին մ 
Աէրացիաթաղամասհ. 5 շենք 3-րդ մ 
Աէրացիաթաղամասհ. 3/1 շենք  1-րն մ 
Աէրացիաթաղամասհ. 6 շենք 5-րդ մ 
Աէրացիաթաղամասհ. 1 շենք 
Արշակունյացպողոտահ. 135դ շենք 
Արարատյան 66 
Արարատյան 64 
Շիրակի 2  1-ին մ 
Շարուրիփողոց 12 շենք 
Շարուրիփողոց 14 շենք 
Շարուրիփողոց 23 շենք  1-ին մ 
Շարուրիփողոց 29 շենք  1-ին մ 
Շարուրիփողոց 33 շենք  1-ին մ 
Արտաշիսյանփողոցհ. 62 շենք 2-րդ մ 
Արտաշիսյանփողոցհ. 81 շենք 
Մանադյանփողոցհ. 23աշենք 
Շիրակի 1-իննրբ . 3 շենք 
Շիրակի 1-իննրբ . 5 շենք 
Բագրատունյացփողոցհ. 40ա շենք 1-2 
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մուտ 
Եղ. Թադևոսյանփողոցհ. 10 շենք 1-ին մ 
Բագրատունյաց4-րդ նրբ․ 21 շենք 
Չեխովի 11  1 և 2 մ 
Մանադյանփողոցհ. 34 շենք 2 և 3 մ 
Շիրակի 13 շենք 
Մանադյան փողոց հ. 22շ   5-րդ մ  
Մանադյան փողոց հ. 32 
Մանադյան փողոց հ. 16շ   1-ին մ 
Բագրատունյաց 14 շենք 1, 2 և 7-րդ մ 
Բագրատունյաց 17 շենք 
Արտաշիսյան փողոց հ. 56 շենք 1- մ 
Արտաշիսյան փողոց հ. 58 շենք 4- մ 
Արտաշիսյան փողոց հ. 45/21 շենք 2- մ 
Բագրատունյաց 34ա շենք 
Բագրատունյաց 34  շենք 
Շարուրի 18 շենք 
Մանանդյան 9 ա 
Մանանդյան 9 
Բագրատունյաց 1 նրբ. 15 շենք 
Արտաշիսյան 44/4    3  մուտք 
Արտաշիսյան 54 4-րդ մուտք 
Մայիսի 9-իփողոցհ. 3 շենք 1-ին մ 
Մայիսի 9-իփողոցհ. 8 շենք 1-ին մ 
Մայիսի 9-իփողոցհ. 13 շենք 1-ին 
Մայիսի 9-իփողոցհ. 12 շենք 
Գ. Նժդեհիփողոց  15շենք 
Գ. Նժդեհիփողոց  21շենք 
Բագրատունյացփողոցհ. 7 շենք1 և 4 մ 
Բագրատունյացփողոցհ. 11 շենք 
Բագրատունյացփողոցհ. 13 շենք 9-րդ մ 
Մանթաշյանփողոցհ. 28ա շենք 
Եղբայրությանփողոցհ. 8 շենք 1 և 2 մ 
Եղբայրությանփողոցհ. 5 շենք  2 մ 
Եղբայրությանփողոցհ. 9 շենք  3 մ 
Եղբայրությանփողոցհ. 13 շենք 
Եղբայրությանփողոցհ. 11 շենք 
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Եղբայրությանփողոցհ. 14 շենք 9 և 10 մ 
Գ. Նժդեհիփողոցհ.9 շենք 
Գ. Նժդեհիփողոց 9աշենք 1-ին մ 
Մանանդյանփողոցհ. 14 շենք 
Շիրակիփողոցհ. 66 շենք 
Շիրակի 4-իննրբ . 7աշենք 
Արշակունյացպողոտահ.շենք 52, 1-ին 
մուտ 
Շիրակի 4-իննրբ . 8աշենք 

6 Գեղարվեստական 
լուսավորում, լուսավորության 
ցանցի վերանորոգում 

1200 լուսատու, 700գմ 
գեղարվեստական լուսավորության 
ցանց 
Վարչական շրջանի գլխավոր 
փողոցների՝ Գ.Նժդեհի, 
Բագրատունյաց, Արտաշիսյան, 
Շիրակի փողոցներ և Արշակունյաց 
պողոտա, շենքերի 
գեղարվեստական լուսավորման 
աշխատանքների իրականացում, 
նեոնային լույսերի տեղադրում: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր:  
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/112  
Գեղարվեստական լուսավորության 
ցանց է կառուցվել Գ. Նժդեհի 
հրապարակի թվթվ 7 շենքերի 
ճակատային մասում, տեղադրվել է 
1200 լուսատու։ 

 
 

«ԳՐԻՆ ՕՊՇՈՆ» ՍՊԸ 
09.09.2020թ. 30.10.2020թ. 

 

 

7 Վերելակների վերանորոգում 
 

7 վերելակ Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր:  
1.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/102-1 
2.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/102-2 
Երևան քաղաքի բյուջեյով կատարվել է 
թվով 32 վերելակների փոխարինման, 
իսկ վարչական շրջանի ծրագրով 14 
վերելակների վերանորոգման 
աշխատանքներ հետևյալ հասցներում: 
Արշակունյաց 30 շենք 1-ին մուտք 
Արշակունյաց 30 շենք 2-րդ մուտք 
Արշակունյաց 32 շենք 1-ին մուտք 
Արշակունյաց 32 շենք 2-րդ մուտք 
Արշակունյաց 54/1 շենք 1-ին մուտք 
Չեխովի 8 շենք 2-րդ մուտք 
Չեխովի 10 շենք 5-րդ մուտք 

1.«ՕՊՏՇԻՆ» ՍՊԸ 
10.04.2020թ. 
01.08.2020թ. 

2.«ՇԻՆԷՆԵՐԳՈՄԱՔՍ» 
ՍՊԸ 

10.04.2020թ. 
01.08.2020թ. 

Երևանի 2020թ. 
բյուջեով 
հաստատված 
էիրականացնել 7 
վերելակների 
վերանորոգմանա
շխատանքներ: 
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Չեխովի 31/1 շենք 
Չեխովի 56 շենք 1-ին մուտք 
Չեխովի 10/1 շենք 
Եղ․ Թադևոսյան 8 շենք 
Ս․ Տարոնցու 7/3 շենք 
Վ․ Շենգավիթ 2 փողոց 3 շենք 
Արտաշիսյան 88ա շենք 
Ֆրունզե 8 շենք 2-րդ մուտք 
Ֆրունզե 8/1 շենք 2-րդ մուտք 
Ֆրունզե 6/1 շենք 2-րդ մուտք 
Ֆրունզե 6/2 շենք 2-րդ մուտք 
Շիրակի 56/1 շենք 1-ին մուտք 
Շիրակի 58/1 շենք 1-ին մուտք 
Շարուրի 24 շենք 1-ին մուտք 
Շարուրի 24 շենք 4-րդ մուտք 
Շարուրի 24 շենք 5-րդ մուտք 
Շարուրի 24/2 շենք 4-րդ մուտք 
Շարուրի 24/2 շենք 5-րդ մուտք 
Շարուրի 24/2 շենք 6-րդ մուտք 
Շարուրի 28/2 շենք 1-ին մուտք 
Արշակունյաց 46 շենք 2-րդ մուտք 
Արշակունյաց 46 շենք 5-րդ մուտք 
Արշակունյաց 56 շենք 1-ին մուտք 
Արշակունյաց 48/1 շենք 1-ին մուտք 
Արշակունյաց 52/1 շենք 1-ին մուտք 
Բագրատունյաց 22/3 
Ֆրունզե 6/1 շենքի   2-րդ մուտք 
Մանթաշյան 4/7 շենքի 1-ին մուտք 
Մանթաշյան 4/4 
Ֆրունզե 16  շենքի   1-ին  մուտք 
Ֆրունզե 12  շենքի   3-րդ   մուտք 
Մայիսի 9-ի 51   շենքերի  1-ին  մուտք 
Մայիսի 9-ի 51   շենքերի  5-րդ   մուտք 
Մայիսի 9-ի 51   շենքերի  6-րդ   մուտք 
Արշակունյաց 46 շենք  4 մուտք 
Բագրատունյաց 22/3 
Ֆրունզե 6/1 շ 2 մուտք 
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Մանթաշյան 4/4 
Սողոմոն տարոնցի 15 շենք 

8 Վթարային պատշգամբների 
վերանորոգում 

44 պատշգամբ Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր:  
1.Ք-ԳՀԱՊՁԲ-20/102-1 
2.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/120 
Կատարվել է թվով 65 պատշգանբների 
վերանորոգման աշխատանքներ 
աշխատանքներ հետևյալ հասցներում: 
Շիրակի  փողոց Հ 18 շենք բն. 40 
Շիրակի  փողոց Հ 16 շենք բն. 14 
Շիրակի  փողոց Հ 14 շենք բն. 23 
Շիրակի  փողոց Հ 10 շենք բն. 21 
Չեխովի  փ.12ա շենք 21 
Մանանդյան   փողոց Հ 14 շենք բն. 20 
Մանանդյան   փողոց Հ 14 շենք բն. 23 
Մայիսի 9 փողոց Հ 9 շենք բն. 16 
Մայիսի 9 փողոց Հ 8 շենք բն. 14 
Չեխովի 12ա փողոց Հ 8 շենք (6հատ) 
Մայիսի 9 փողոց Հ 5 շենք բն. 17 
Մայիսի 9 փողոց Հ 4 շենք բն. 5 
Մայիսի 9 փողոց Հ 4 շենք բն. 10 
Մայիսի  9    փող. շենք 11  (2հատ)  
Մայիսի  9    փող. շենք 10  (1հատ) 
Մայիսի  9    փող. շենք 13 (3հատ) 
Բագրատունյաց   փող. շենք 11ա.  
(1հատ) 
Շիրակի փողոց փողոց Հ 2 շենք 
(10հատ) 
Շիրակի փողոց փողոց Հ 4 շենք 
(10հատ 

«Արմին գրուպ» ՍՊԸ                                   
Ե 

22.06.2020թ. 
01.08.2020թ. 

«Ակվահոմ» ՍՊԸ09.09.2020թ.-
09.11.2020թ.  

Երևանի 2020թ. 
բյուջեովհաստա
տվածէ 1-ին 
փուլով 
իրականացնել28, 
2-րդ փուլով 14 
պատշգամբներիվ
երանորոգմանաշ
խատանքներ  

9 Ախտահանման և 
միջատազերծման 
ծառայություններ 
(դեռատիզացիա) 

1մլն քմ Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր:  
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/20-1   
Ըստ պայմանագրի աշխատանքներն 

Գևորգ Ստեփաнյան Ա/Ձ 
27.12.2019թ. 25.12.2020թ. 
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իրականացվել են ողջ ծավալով: 
10 Նախադպրոցական կրթություն 

և արտադպրոցական 
գեղադիտական 
դաստիարակություն 

Նախատեսվում է բարելավել 
նախադպրոցական և 
արտադպրոցական կրթություն 
իրականացնող 
կազմակերպությունների շենքային 
պայմանները` առաջնային 
ուշադրություն դարձնելով տանիքի, 
ջրագծերի և կոյուղագծերի ներքին 
ցանցի և ջերմամեկուսացման և 
էներգախնայողության 
աշխատանքներին։ 
Նախատեսվում է 
մանկապարտեզների 
խմբասենյակներն ապահովել 
գույքով, դիդակտիկ պարագաներով 
իսկ բակերը համալրել մանկական 
խաղերով։ 

Պարբերաբար կատարվել են շրջայցեր 
մանկապարտեզներ, նրանց 
գործունեությունը, նախադպրոցական 
ոլորտին վերաբերող օրենսդրության և 
նորմատիվ ակտերի պահանջներին 
համապատասխանեցնելունպատակով
իրականացվել են  
ուսումնասիրություններ, տրվել են 
հանձնարարականներ: 
Ուսումնասիրություն է իրականացվել 
մանկապարտեզներում 
սանիտարահիգիենիկ նորմերի 
պահպանման ուղղությամբ տարվող 
աշխատանքներին: 
Մանկապարտեզներ այցելությունների 
ժամանակ ստուգվել են 
աշխատողների սանիտարական 
գրքույկները, բուժկետերի 
հագեցվածությունը դեղորայքով: 
Իրականացվել են 
ուսումնասիրություններ ՀՀ 
առողջապահության նախարարի 
12.08.2013թ. հ.42-Ն հրամանով 
սահմանված՝ նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատություններում 
երեխաների սննդի կազմակերպմանը 
ներկայացվող հիգիենիկ 
պահանջներին համապատասխան: 
Ուսումնասիրվել են 
նախադպրոցական ուսումնական 
հաստատությունների մեթոդական 
փաթեթները և երեխաների 
հաճախումների գրանցամատյանները: 
Հունիսի 22-ից դադարեցվել են 
համայնքային  մանկապարտեզների 
գործունեությունը և վարչական 
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շրջաններում գործել են 3 հերթապահ 
մանկապարտեզներ: Շենգավիթ 
վարչական շրջանում` 3 հերթապահ 
մանկապարտեզներ՝ «Ժպիտներ», 
«Երևանի հ.134 մանկապարտեզ» և 
«Երևանի հ.139 մանկապարտեզ» 
ՀՈԱԿ-ները: 
«Երևանի հ.134 մանկապարտեզ» 
ՀՈԱԿ-ում իրականացվել է 
ջրամատակարարման պայմանների 
բարելավման աշխատանքներ: 
Մանկապարտեզին տրամադրվել է 
թվով 5 փայտյա նստարան՝ 
երեխաների բացօթյա 
պարապմունքներն անցկացնելու 
համար: 
Իրականացվել է Արցախի 
Հանրապետությունից և այլ տուժած 
շրջաններից Երևան տեղափոխված 
երեխաների Շենգավիթ վարչական 
շրջանի մանկապարտեզներ 
ընդունելության կազմակերպում: 
Իրականացվել է վարչական շրջանի 
ենթակայության 
մանկապարտեզներում 
հերթապահության գործընթացի 
նկատմամբ ուսումնասիրություն: 

11 Մշակութային 
միջոցառումների 
իրականացում 

Տոնական և հիշատակի օրերին 
նվիրված շուրջ 29 մշակութային 
միջոցառում: 

Հայոց բանակի 28-
րդտարեդարձիառթիվծաղկեպսակ է 
դրվելշրջանի՝զոհվածազատամարտիկ
ներիհիշատակըհավերժացնողհուշակ
ոթողին: 
Օրվաննվիրվածտոնականհամերգէկա
զմակերպվելԱ. 
Խանփերյանցիանվանռազմականավի
ացիոնինստիտուտիդահլիճումևտոնի
առթիվնվերներէհանձնելնույնինստիտ

 Երկրորդ, երրորդ 
և չորրորդ 
եռամսյակներում 
ՀՀ-ում 
արտակարգ 
դրություն 
հայտարարելու 
մասին ՀՀ 
կառավարության 
մարտի 16-ի 
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ուտիկուրսանտներինևզինվորականնե
րին: 
Փետրվարի 20-ին 
ՇենգավիթվարչականշրջանիԱ. 
ՏիգրանյանիևՍտ. 
Ջրբաշյանիանվաներաժշտականդպրո
ցների, «Վերադարձարմատներին» 
կրթամշակութայինկենտրոնիհիմնադի
րՎ.Ալավերդյանիմասնակցությամբնշվ
ելէԲունԲարեկենդանը` 
հայոցավանդական, 
գեղեցիկուսիրվածտոներիցմեկը: 
Շենգավիթ վարչական շրջանի 
ղեկավարի աշխատակազմը  
վարչական շրջանի այգիներում և 
պուրակներում կազմակերպել է  
«Նվիրենքմիմյանցգիրք»խորագրով 
միջոցառում: Թումանյանական 
հերոսների կողմից անցորդներին 
բաժանվել են ժամանակակից 
գրողների գրքեր: 

հ.298-Ն և 
Հայաստանի 
Հանրապետությա
ն 
կառավարության 
2020 թվականի 
սեպտեմբերի 27-ի 
«Հայաստանի 
Հանրապետությու
նում ռազմական 
դրություն 
հայտարարելու 
մասին» N 1586-Ն 
որոշումներով 
պայմանավորվա
ծ մշակութային 
միջոցառումների 
իրականացման 
գործընթացը 
դադարեցվել է: 

12 Համայնքային մշակույթի և 
ազատ ժամանցի 
կազմակերպում 

Նախատեսվում է կազմակերպել 
դասական և ազգային 
երաժշտության բացօթյա 
համերգներ, որոնց նպատակն է 
հաղորդակցվել ազգային երգին ու 
մշակույթին: Կոմիտասի անվան 
պանթեոնում, վարչական շրջանի 
այգիներում, պուրակներում և 
ժամանցի այլ վայրերում 
կիրականացվեն ժամանցային 
միջոցառումներ:Նախատեսվում է 
վարչական շրջանի Կ. 
Նիկողոսյանի անվ. 
Մանկապատանեկան արվեստի 
կենտրոնում ստեղծել  
«Մշակութային դարբնոց»: 

Մանկապատանեկանարվեստիկենտր
ոնումտեղի է 
ունեցելնկարչականխմբակիներառակ
անսանՍաթենիկՔոչարյանիանհատա
կանցուցահանդես, «Երազողները» 
խորագրովցուցահանդես: 
ՏեառնընդառաջիտոնընշվելէՇենգավի
թվարչականշրջանի Թիվ 5 
մշակույթիկենտրոնում, 
որտեղհամերգայինծրագրովհանդեսեն
եկելկենտրոնիպարիհամույթներնուան
հատկատարողները: 

 Երկրորդ, երրորդ 
և չորրորդ 
եռամսյակներում 
ՀՀ-ում 
արտակարգ 
դրություն 
հայտարարելու 
մասին ՀՀ 
կառավարության 
մարտի 16-ի 
հ.298-Ն և 
Հայաստանի 
Հանրապետությա
ն 
կառավարության 
2020 թվականի 



287 
 

սեպտեմբերի 27-ի 
«Հայաստանի 
Հանրապետությու
նում ռազմական 
դրություն 
հայտարարելու 
մասին» N 1586-Ն 
որոշումներով 
պայմանավորվա
ծ համայնքային 
մշակույթի և 
ազատ ժամանցի 
կազմակերպման 
իրականացման 
գործընթացը 
դադարեցվել է: 

13 Սպորտային միջոցառումների 
կազմակերպում 

Նախատեսվում է իրականացնել 
մարզական միջոցառումների շարք՝ 
մասնավորապես ՀՀ անկախության 
նվիրված դպրոցականների 
մարզական խաղեր, ՀՀ մարզերի, 
Երևան քաղաքի և Արցախի 
հանրապետության 
հանրակրթական դպրոցների միջև 
սպորտլանդիա, ՀՀ ազգային 
ժողովի գավաթի մրցաշար, 
երեխաների օրվան նվիրված 
«Սպորտլանդիա», ՀՀ Նախագահի 
«Լավագույն մարզական ընտանիք» 
մրցույթ, «Առողջ սերունդ՝ 
պաշտպանված հայրենիք» 
համաքաղաքային, բակային 
փառատոն և նախազորակոչային և 
զորակոչային տարիքի 
երիտասարդության ռազմական 
խաղեր: Ինչպես նաև Շենգավիթ 
վարչական շրջանի 

Ուսումնասիրվել են վարչական 
շրջանի թվով չորս մարզադպրոցների 
աշխատանքները: 
Ուսումնասիրության արդյունքում 
խախտումներ չեն արձանագրվել: 
Վարչական շրջանի 
բազմաֆունկցիոնալ բակերում 
տարբեր տարիքի անձիք ընդգրկվել են 
ֆիզիկական մարզական տարբեր 
խմբերում: 
Առողջ ապրելակերպի և սպորտի 
մասսայականացման ծրագրերի 
շրջանակներում Շենգավիթ և 
Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական 
շրջանների աշխատակազմերի միջև 
անցկացվել է վոլեյբոլի հանդիպում: 
Փետրվարի 28-իցմարտի 1-ըտեղիէ 
ունեցելՀայաստանիՀանրապետության
նետաձգությանձմեռայինառաջնությու
նը, որինմասնակցել ենԵրևանի 
«Շենգավիթինետաձգությանմարզակա

 Երկրորդ, երրորդ 
և չորրորդ 
եռամսյակներում 
ՀՀ-ում 
արտակարգ 
դրություն 
հայտարարելու 
մասին ՀՀ 
կառավարության 
մարտի 16-ի 
հ.298-Ն և 
Հայաստանի 
Հանրապետությա
ն 
կառավարության 
2020 թվականի 
սեպտեմբերի 27-ի 
«Հայաստանի 
Հանրապետությու
նում ռազմական 
դրություն 
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համատիրությունների միջև 
կանցկացվեն սպորտային 
մրցաշարեր /ֆուտբոլ, բասկետբոլ, 
շախմատ և այլն/: 

նակումբ» ՀՈԱԿ-իթվով 14 մարզիկներ: 
Շենգավիթվարչականշրջանումտեղի 
ունեցավՀՀանկախության 29-
րդտարեդարձիննվիրվածդպրոցական
ներիհանրապետական 29-
րդմարզականխաղերի 2-
րդհամայնքայինփուլը: 

հայտարարելու 
մասին» N 1586-Ն 
որոշումներով 
պայմանավորվա
ծ համայնքային 
սպորտային 
միջոցառումների 
կազմակերպման 
գործընթացը 
դադարեցվել է: 

14 Գրադարանային 
ծառայությունների մատուցում 

Գրքային ֆոնդի համալրում, 
ընթերցանության նկատմամբ 
հետաքրքրության բարձրացում: 
Երևանի հ16, 17(Շ. Կուրղինյանի 
անվան), 18,32 գրադարաններ 

Հ.18 
գրադարանումհյուրընկալվելէինհ.127 
մանկապարտեզիփոքրիկները, 
ծանոթացելհանճարեղլոռեցուհեքիաթն
երին, դիտել «ԱնբանՀուռին» 
մուլտֆիլմը, «ՇուննուԿատուն» և 
«Սուտասանը» 
հեքիաթները՝Պատանեկությանստեղծ
ագործականկենտրոնիթատերականխ
մբակիսաներիմասնակցությամբ: 
«Վերադարձարմատներին» 
խորագրովգրական-
երաժշտականցերեկույթհ.18 
գրադարանում՝նվիրվածժամանակակի
ցգրող-
բանաստեղծՄարինաՀակոբյանիգրակ
անգործունեությանը: 
Հ․32 
գրադարանինախաձեռնությամբԱ.Խա
նփերյանցիանվանռազմականավիացի
ոնինստիտուտումկազմակերպվելէայց
ելություն-բացդաս՝հ. 75 
դպրոցիաշակերտներիմասնակցությա
մբ, 
ովքերծանոթացելենհամալսարանիպա
տմությանըևայն 8 
հիմնականմասնագիտություններին, 
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որոնքուսուցանվումենայնտեղ։ 
Շենգավիթիհ.17 գրադարանիևԴ. 
Դեմիրճյանիանվանհ.27 
դպրոցիհամագործակցությանշրջանա
կներումանցկացվել է 
«Եսքոզինվորնեմ, Հայաստան» 
խորագրովմիջոցառում: 
Հ.32 գրադարանումանցկացվել է 
«Մթնշաղիանուրջներ» 
խորագրովմիջոցառում՝նվիրվածՎահ
անՏերյանիծննդյան 135 ամյակին։ 
ՀՀ-ում արտակարգ դրության 
հայտարարելու մասին ՀՀ 
կառավարության 2020թ. մարտի 16-ի 
հ.298-Ն որոշմամբ գրդարանների 
գործունեությունը դադարեցվել է: 
ՀՀ պարետի 2020թ. օգոստոսի 18-ի 
հ.253-Ն որոշմամբ վերաբացվել և 
օգոստոսի 19-ից իրենց 
աշխատանքներն են վերսկսել 
վարչական շրջանի գրադարան ՀՈԱԿ-
ները: 
Շրջայց է իրականացվել վարչական 
շրջանի հհ.16, 17, 18 և 32 գրադարան 
ՀՈԱԿ-ներ 

15 Սոցիալապես անապահով 
ընտանիքների երեխաների 
հանգստի կազմակերպում 

Կկազմակերպվի սոցիալապես 
անապահով ընտանիքների 
դպրոցահասակ երեխաների 
ամառային հանգիստը 
ճամբարներում, հանգստի մեկնող 
երեխաներին կտրամադրվի 
շապիկներ և գլխարկներ,  
երեխաներին կտրամադրեն 
դպրոցական պայուսկներ` 
համալրված գրենական 
պիտուքներով: Գործող  ծրագրերի  
և  ծառայությունների 

  Դպրոցահասակ 
երեխաների 
ամառային 
հանգիստը 
ճամբարներում չի 
կազմակերպվել 
COVID-19 
համավարակի 
պատճառով 
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կարողությունների շրջանակներում 
հնարավորինս կանոնակարգված 
աջակցության տրամադրում 
կարիքի մեջ գտնվող երեխաներին  
և նրանց ընտանիքներին: 

16 Սոցիալապես անապահով 
ընտանիքներին տոնական և 
հիշատակի օրերին 
աջակցություն 

Նախատեսվում է տոնական և 
հիշատակի օրերին սոցիալական 
աջակցության ծրագրերի շրջանակի 
ընդլայնում մի շարք 
ուղղություններով: 
Միջոցառումները ուղղված կլինեն 
անապահով ընտանիքների 
մանկահասակ երեխաների,   
տարեցների, հաշմանդամների, 
Հայրենական պատերազմի 
մասնակից վետերանների, 
Արցախյան պատերազմի 
մասնակից հաշմանդամություն 
ունեցող ազատամարտիկների, 
մանկավարժների և ընդհանրապես 
կարիքավոր ընտանիքների 
օժանդակությանը: 

  Միջոցառումները 
չեն 
կազմակերպվել 
COVID-19 
համավարակի 
պատճառով 

17 Սոցիալապես անապահով 
անձանց աջակցություն 

Հնարավորինս բավարարել կյանքի 
դժվարին իրավիճակում հայտնված 
անձի հիմնական 
պահանջմունքները, բարելավել 
բնակչության խոցելի խմբերի 
սոցիալ-տնտեսական պայմանները, 
ստեղծել պայմաններ 
հասարակության մեջ ինտեգրվելու 
համար, խթանել ծագած 
հիմնախնդիրների ինքնուրույն 
լուծելու ունակություների 
զարգացմանը, կանխարգելել նրանց 
սոցիալական մեկուսացումը, 
ինչպես նաև օժանդակել նրանց 
սոցիալական, ֆինանսական 

ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-20/1     25.12.2019թ.-
25.12.2020թ. 
Հարազատ չունեցող անձանց և 
սոցիալապես անապահով 
ընտանիքների համար 
հուղարկավորության կազմակերպման 
ծառայությունների տրամադրում՝ 9 
շահառու:  
Սոցիալական տարբեր խնդիրներ 
ունեցող     ընտանիքներին 
տրամադրվել է  հետևյալ 
աջակցությունները՝ սնունդ՝5798,այդ 
թվում Արցախից ժամանած հյուրերի, 
հագուստ՝ 801,վառելափայտ ՝44 
ընտանիքի անօթևանների 
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խնդիրների լուծմանը: կացարանում տեղավորվել են 1 
անօթևան: 
Վարչական շրջանի պոլիկլինիկաներ  
միջնորդություն է ներկայացվել 37 
բնակչի՝ պետ. պատվերի 
շրջանակներում հիվանդանոցային 
բժշկական օգնություն ցուցաբերելու 
նպատակով: 
Վարչական  շրջանի տարածքում 
բնակվող խնամակալության և 
հոգաբարձության հանձնաժողով 
դիմած ընտանիքների 
կենսապայմանների հետազոտման 
նպատակով իրականացվում են 
տունայցեր: Տվյալ 
ժամանակաշրջանում վերոնշյալ 
հարցերի կապակցությամբ 
կազմակերպվել են շուրջ 25 
տունայցեր: 
Բաժինը համագործակցում է ՍԱՏԲ-ի 
հետ: 
Վարչական շրջանի կողմից 
ուղղորդվել են հաշվառվելու 157 
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 146 
բնակիչ: 
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ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ 
1. Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական 

շրջանի փողոցների, մայթերի և 
միջբակային տարածքների 
մասնակի և կապիտալ 
վերանորոգում, 
ասֆալտապատում  

7500 քմ ասֆալտապատ բակային 
տարածքների և փողոցների 
կապիտալ վերանորոգում 
 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/99 
Աշխատանքներն իրականացվել են 
հետևյալ հասցեներում. 
Քանաքեռ 11փող. 1նրբ. – 77,6քմ, 
Քանաքեռ 12փող. փակ. – 390,2քմ, 
Քանաքեռ 12փող. – 52քմ, Քանաքեռ 
3փող.փակ. – 241,7քմ 
Քանաքեռ 13փող. – 9,3քմ, Քանաքեռ 13 
և 15փող. կապուղի–307,8քմ, 
7.Քանաքեռ 14փող. – 398,5քմ, 
Քանաքեռ 10փող. – 16,3քմ 
Զ.Սարկավագի 131/2շ. բակ – 230,4քմ, 
Զ.Սարկավագի 1շ. բակ – 437,3քմ, 
Զ.Սարկավագի 127շ. բակ – 323,5քմ 
Զ.Սարկավագի 106/1շ. ետն. – 124,3քմ, 
Զ.Սարկավագի 106/1աշ. ետն. – 379քմ, 
Զ.Սարկավագի 106/1 և 106/1աշ.շ. բակ – 
528,2քմ, Զ.Սարկավագի 119/1շ. բակ – 
723քմ, Զ.Սարկավագի 106շ. բակ – 
270,3քմ, Զ.Սարկավագի 5-րդ նրբ. – 
186,3քմ, Զ.Սարկավագի 72շ. ետն. – 
30քմ, Զ.Սարկավագի 117/2շ. բակ – 
180,9քմ, Զ.Սարկավագի 129շ. բակ –
126,3քմ, Թբիլիսյան 1 և 2աշ.շ. բակ – 
2316,5քմ, Թբիլիսյան խճ. նրբ. – 111,7քմ 
Մ.Մելիքյան 40շ. բակ – 55,2քմ 
Տիգրանյան 20 և 25շ.շ. բակ – 279քմ 
Ազատության պող. 12շ. բակ – 51,1քմ 
Վարշավյան փող. կից այգու ճան. –
456,5քմ 

«ԼԵՎ-ՇԻՆ»  ՍՊԸ 
31.07.2020-01.11.2020թթ. 
 

7500քմ-ի  
փոխարեն 
իրականացվելու 
է 17400քմ 
ասֆալտապատմ
ան 
աշխատանքներ: 
Բյուջեի 
խնայողություննե
րի հաշվին 
իրականացվել է 
ևս 1247.2քմ 
ասֆալտապատմ
ան 
աշխատանքներ: 
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Ֆանարջյան փող. 2-րդ նրբ. – 661,4քմ 
Զ.Սարկավագի փող. կայարան տանող 
ճան. – 31,9քմ, Ազատության պող. 3շ. 
բակ- 930,2քմ 
Ազատության պող. 5/3 և 4շ.շ. բակ – 
262,6 քմ 
Ազատության պող. նրբ. 2շ. բակ– 
145,6քմ 
Լեփսիուսի 6փող. – 160,3քմ, 
Լեփսիուսի 13 շ.. – 35քմ             
34.Լեփսիուսի 14 շ. – 9,3քմ            
Լեփսիուսի 16 շ. – 161,8քմ, Ռուբինյանց 
23. – 28քմ, Ռուբինյանց և Ուլնեցու 
փող. ուղետար – 46,4քմ, 
Նախագահական ընտր. տուն – 7քմ  
Ռուբինյանց փող. 2 և 2/2շ.շ.– 817,7քմ 
Ռուբինյանց փող. 2/1 և 2/3, 4շ.շ.– 
265,2քմ                             
Նորաշխարհային 17ա և 17բ շ.շ.– 24քմ  
Շովրոյան փող. – 270,3քմ, Շովրոյան 14 
և Գոգոլի 86շ.շ.. – 115,9քմ 
44.Ահարոնյան ՔԾՓ շենքի դիմաց-
107,2քմ, Քանաքեռ-Զեյթուն 
վարչ.շենքիփակ–347,3քմ, Դ.Անհաղթի 
2շ. բակ – 185,6քմ, Ուլնեցու 54շ. բակ – 
286քմ,            Ուլնեցու 3փակ.6շ.դիմաց 
– 15,6քմ, Թիվ 106 մանկ. բակ և կից ճան 
– 654,5քմ , Լեփսիուսի փող. -130,2քմ, 
Հասրաթյան փող.ից 32/16 տ. տանող 
ճան. – 255քմ, Դրոյի 18շ. բակ – 381,4քմ, 
Դրոյի 19շ. բակ–94քմ          
Սարկավագի փող. հատված և 
Ծ.Աղբյուրի փող. 60տ.կից ճան- 63,3քմ, 
Վ.Վահյան փող. – 1266,3քմ, 
Ռուբինյանց փող. մայթեր – 130,8քմ 
Ուլնեցու 70/1շ. բակ – 44քմ,Ահարոնյան 
20շ. բակ – 957,3քմ, Դ.Անհաղթի- 
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185,1քմ     Կ.Ուլնեցու 2փակ. 6շ. – 
185,1քմ                 Դ.Անհաղթի 12շ. բակ 
– 748,5քմ   62.Ռայնիսի 89շ. – 70քմ, 
Կ.Ուլնեցու 3փակ. 7շ. – 366քմ                   
Դ.Անհաղթի 23շ. մայթ – 55,5քմ 
Ընդամենը՝ 18647,2քմ 
Աշխատանքներն ավարտվել են: 

2. Բազմաբնակարան շենքերի 
թեք տանիքների նորոգում 

4600քմ թեք տանիքների նորոգում 
 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
 
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/56 
Իրականացվել են 8800քմ թեք 
տանիքների վերանորոգման 
աշխատանքներ հետևյալ 
հասցեներում՝ 
Ազատության պող. 12շ., Ազատության 
պող.  8 շ., Տիգրանյան 53 շ., 
Վարշավյան 4շ., Ազատության 
2շ.Ռայնիսի 3շ, Ռայնիսի 5շ., Ռայնիսի 
7շ., Ռայնիսի 9շ., Ռայնիսի 11շ., 
Ռայնիսի 11 Ա շ., Ռայնիսի 13 շ., 
Ռայնիսի 15շ., Ռայնիսի 17շ., Ռայնիսի 
19., Ռուբինյանց 3շ., Ռուբինյանց 5շ., 
Ռուբինյանց 2/1շ., Ռուբինյանց 4շ., 
Ռուբինյանց 17/1շ.,  Ռուբինյանց 19շ., 
Ռուբինյանց 19/1շ., Մ. Ավետիսյան 18շ., 
Մ. Ավետիսյան 16շ., Մ. Ավետիսյան 
14շ., Ռուբինյանց 21/1շ.,  Թբիլիսյան 
խճ. 10շ., Թբիլիսյան խճ. 8շ., Թբիլիսյան 
խճ.  2շ., Դրոյի 15 շ., Մ. Ավետիսյան 4փ. 
10Ա շ.,  Մ. Ավետիսյան 4 փ.  
 6Աշ., Մ. Ավետիսյան 1փ. 51 շ.,  Դրոյի 
21շ., Դրոյի 19շ., Մ. Ավետիսյան 2 փ.  
15շ.,  Մ. Ավետիսյան 4 փ. 6շ.,  Մ. 
Ավետիսյան  4 փ. 8շ.,  Պ. Սևակի 1/3 շ., 
Պ. Սևակի 1/2շ., Կ. Ուլնեցու 1փ. 2Ա շ.,  

«Նարսան»  ՍՊԸ 
07.05.2020-10.10.2020թթ. 

 

4600քմ-ի  
փոխարեն 
իրականացվելու 
է 8800քմ թեք 
տանիքների 
նորոգման 
աշխատանքներ 
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Կ. Ուլնեցու 2 փ. 4շ., Կ. Ուլնեցու  փ. 
3փ. 2/1շ., Ավ. Ահարոնյան 14շ. , Դ. 
Անհաղթ 3շ., Դ. Անհաղթ 5շ., Դ. 
Անհաղթ  7շ., Դ. ԱՆհաղթ 6 շ.,  
Քանաքեռ 147/1շ., Քանաքեռ 126շ., Ծ. 
Աղբյուր 32 շ., Քանաքեռցու 121շ., 
Քանաքեռցու 147/1շ., Քանաքեռցու 
145/1շ., Քանաքեռցու 149 Ա., 
Քանաքեռցու 129/3շ., Հր. Ներսիսյան  
4շ., Դրոյի 8շ., Հ. Ներսիսյան 10շ., Դրոյի 
6շ., Դ. Անհաղթ 1շ.:  
Աշխատանքներն ավարտվել են: 

3. Բազմաբնակարան շենքերի 
հարթ տանիքների նորոգում 

3500քմ հարթ տանիքների նորոգում 
 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/45-10 
Աշխատանքներն իրականացվել են 
հետևյալ հասցեներում՝  3500քմ,  
Լեփսիուսի 6ա 
Մ.Մելիքյան 8,Մ.Մելիքյան 
5,Մ.Մելիքյան 6 
Մ.Մելիքյան 7, Մ.Մելիքյան 9, 
Սուրենյան 1 
Սուրենյան 2, Թբիլիսյան 1, Թբիլիսյան 
2 
Դրոյի 14/1, Դրոյի 14/2, Դրոյի 8/2, 
Ռայնիսի 105, Սարկավագ 54/4, 
Տիգրանյան 5/2 
Տիգրանյան 5, Պ.Սևակի 2, Ռուբինյանց 
1ա 
Կ.Ուլնեցու 3 փակ 7, Շովրոյան 12, 
Ռուբինյանց 16, Սարկավագի 126/2, 
Կ.Ուլնեցու 62, Կ.Ուլնեցու 3 փակ. 6 
Կ.Ուլնեցու 49, Դ.Անհաղթի 19/1 
Աշխատանքներն ավարտվել են: 

 
 
 
«Տ-Քնսթրաքշն»  ՓԲԸ 
05.06.2020-30.08.2020թթ. 
 

19 շենքի 
փոխարեն 
վերանորոգվել է 
թվով 27 շենքի 
հարթ տանիք: 

4. Վերելակային տնտեսության 
արդիականացում 

20 վերելակների նորոգում 
 

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

 
 

20 վերելակների 
փոխարեն 
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պայմանագիր: 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/53-7 
Թվով 24 շենքերում իրականացվել են 
վերելակների նորոգման 
աշխատանքներ նշյալ հասցեներում. 
Շովրոյան 12շ. Ռուբինյան 1աշ./2րդ 
մուտք/, Ռուբինյան 2շ./2րդ մուտք/ 
Շովրոյան 16շ., Յան Ռայնիսի 88շ. 
Լեփսիուսի 6ա շ., Կ.Ուլնեցու 66ա 
շ./1ին մուտք/, Ռուբինյանց 7շ./2րդ 
մուտք/, Ռուբինյանց 24շ., Ռուբինյանց 
19/2շ., Ռուբինյանց 2/3շ./2րդ մուտք/, 
Ռուբինյանց 1շ./1ին մուտք/, 
Մ.Ավետիսյան 4փող. 12շ., Ռուբինյանց 
17/2շ., Ազատության նրբ. 5շ./3րդ 
մուտք/, Ազատության 12/3շ., 
Ազատության 6շ./1ին մուտք/, 
Ազատության 6շ. /2րդ մուտք/, 
Ա.Տիգրանյան 5շ./1ին մուտք/, 
Ն.Սուրենյան 4շ./1ին մուտք/, 
Մ.Ավետիսյան 20շ.. Ռուբինյանց 14շ., 
Յան Ռայնիսի 89շ./1ին մուտք/, 
Ռուբինյանց 2/3շ./2րդ մուտք/ 
Աշխատանքներն ավարտվել են: 

 
 

«Վերելակ-7» ՍՊԸ 
23.06.2020-30.10.2020թթ. 

վերանորոգվել են 
թվով 24 վերելակ: 

5. Բազմաբնակարան շենքերի 
շքամուտքերի վերանորոգում 

70 շքամուտքերի վերանորոգում 
 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/53-7 
Աշխատանքներն իրականացվել են 
հետևյալ հասցեներում՝ Դրոյի 19շ. – 1-
3, Դրոյի 8/2շ. – 1-2, Դ.Անհաղթի 2շ. – 1-
2, Ռայնիսի 9շ. – 1-5, Հր.Ներսիսյան 4շ. 
– 1-3. Հր.Ներսիսյան 6շ. – 1-3, 
Մ.Ավետիսյան 3փ. 2շ. – 1-3, Պ.Սևակի 
1/4շ. – 1-4, Ռուբինյանց  6շ. – 1-5, Դրոյի 
11շ. – 1-3, Դրոյի 21շ. – 1-4 

 
 
 
 

«Բեստ Քոնսթրաքշն»  ՍՊԸ 
09.06.2020-30.10.2020թթ. 

 
 

70 շքամուտքի 
փոխարեն 
վերանորոգվելու 
է թվով 58 
շքամուտք: 
Բյուջեի 
խնայողություննե
րի հաշվին 
վերանորոգվել է 
ևս 1 շքամուտք: 
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Զ.Սարկավագի 117/2շ.–1-3, 
Զ.Սարկավագի 121/1շ.– 1-3, 
Զ.Սարկավագի 127շ. – 1, 
Զ.Սարկավագի 129/2շ. – 1, 
Զ.Սարկավագի 131/2շ. – 1 
Ռուբինյանց 16շ. – 1, Շովրոյան 14շ. – 1, 
Լեփսիուսի 17շ. – 1-4, Լեփսիուսի 7շ. – 
1-3,Պ.Սևակի 1/4շ. – 1-2, Գոգոլի 85շ. – 
1-2, Ընդամենը 59 մուտք: 
Աշխատանքներն ավարտվել են: 

6. Քաղաքային կահավորանքի 
վերանորոգում և ավելացում 

20 նստարանների   ավելացում 
 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
1.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/160-2 
Տեղադրվել են թվով 51 նստարաններ: 
Աշխատանքներն ավարտվել են: 
2.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/160-1 
Տեղադրվել են թվով 4 զրուցարաններ: 
Աշխատանքներն ավարտվել են: 
3.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/160-3 
Տեղադրվել են թվով 31 ազբամաններ: 
Աշխատանքներն ավարտվել են: 

 
 

 
1.«Պրոֆշին» ՍՊԸ 

21.08.2020-15.10.2020թթ. 
 
 

2.Արմեն եսայան Աշոտի Ա/Ձ 
21.08.2020-30.09.2020թթ. 

 
3.«Արտաշես Մեծ» ՍՊԸ 
21.08.2020-30.09.2020թթ. 

20 նստարանի 
փոխարեն 
տեղադրվել է 
թվով 51 
նստարան: 

7. Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական 
շրջանի բակային  
տարածքների բարեկարգում  

Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական 
շրջանի բակային տարածքներում  
նախատեսվում է իրականցնել 
արահետների, կանաչ 
տարածքների ստեղծման 
աշխատանքներ: Նստարանների, 
լուսատուների և աղբամանների 
տեղադրում, ինչպես նաև 
մանկական խաղերի և սպորտային 
մարզասարքերի տեղադրում: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
1.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/103-2 
Շովրոյան փող. 9 և 11 շենքերի 
հարակից տարածքում իրականացվել 
են տարածքի պլանավորման 
աշխատանքներ, հենապատի 
կառուցման, եզրաքարերի, 
ճաղավանդակի, մետաղական 
աղբամանների, զրուցարանի 
իրականացման աշխատանքներ: 
Աշխատանքներն ավարտված են:  
2.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/103-1 
Քանաքեռ 14փող. 38/1շենքի  հարակից 

 
 
 
 
1.«ԳԳ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ»  ՍՊԸ 

27.08.2020-30.11.2020թթ. 
 
 
 
 
 
 

2.«Դ.Ա.Ն. ՇԻՆ»  ՍՊԸ 
31.08.2020-20.12.2020թթ. 
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տարածքում իրականացվել է հողի և 
տարածքի պլանավորման 
աշխատանքներ,  հենապատի 
կառուցման, եզրաքարերի, 
ճաղավանդակի, մետաղական 
աղբամանների, նստարանների, 
լուսատուների տեղադրում և 
զրուցարանի իրականացման 
աշխատանքնր:  
Բակային բարեկարգման 
աշխատանքներն ավարտված են: 
Կ. Ուլնեցու 1փակ. 5շենքի հարակից 
տարածքում իրականացվել են  
հենապատի կառուցման, 
եզրաքարերի, ճաղավանդակի, 
մետաղական աղբամանների, 
նստարանների, լուսատուների 
տեղադրում և զրուցարանի 
իրականացման աշխատանքնր:  
Բակերի բարեկարգման 
աշխատանքներն ավարտված են: 
3.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/107 
Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական 
շրջանում բազմաբնակարան 
շենքերում վերանորոգվել են թվով 14 
հատ պատշգամբներ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.«Սասունասար»  ՍՊԸ 
19.08.2020-30.11.2020թթ. 

 

8. Կանաչ տարածքների 
ստեղծում, պահպանում և 
խնամք 

Նոր ոռոգման համակարգի 
անցկացում, սիզամարգի  ստեղծում 
-1100քմ, վարդանոցների ստեղծում 
– 500քմ, ծաղկանոցների ստեղծում 
– 200քմ, ծառատունկ – 3500տնկի։ 

Նոր ոռոգման համակարգի 
անցկացում՝ 450գծմ., ոռոգման 
համակարգի վերականգնում՝ 
600գծմ.,սիզամարգերի ստեղծում՝ 
600քմ.,վարդանոցների համալրում՝ 
80քմ.,տնկվել է 235 ծառ և 46,380 թուփ:  

«ԿՇՄՊ»  ՀՈԱԿ  

9. Կրթության, մշակույթի 
ոլորտների զարգացում և 
առողջ ապրելակերպ 

Մշակույթ Ծրագիրը նախատեսում 
է Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական 
շրջանի կողմից կրթամշակութային 
հաստատությունների՝  մշակույթի 
տան, կենտրոնացված 

Մշակույթ 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
Հաշվետու ժամանակահատվածում 

 
 
1.«Արմեն Ցլիկյան» Ա/Ձ,  
28.01.2020թ. 
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գրադարանային համալիրի, 
երաժշտական և արվեստի 
դպրոցների գործունեության 
կազմակերպում: Ծրագրի 
շրջանակներում իրականցվում են  
պարտադիր միջոցառումներ` տոն 
և հիշատակի օրեր, «Հայոց բանակի 
օր», «Տյառնընդառաջի տոն», 
«Ռուսաստանի Դաշնության 
Զինված ուժերի օր», «Կանանց 
միջազգային օր՝ մարտի 8-ի տոն», 
«Հայոց Մեծ եղեռնի հիշատակի օր», 
«Աշխատանքի օր», «Հաղթանակի 
օր և Շուշիի ազտագրման օր», 
«Ռուս սահմանապահի օր», 
«Երեխաների պաշտպանության 
միջազգային օր», «Սբ. 
Աստվածածնի և խաղաղօրհնեքի 
տոն», «ՀՀ Անկախության հռչակման 
օր», «Երևանի օր», «Ամանորի և 
Սուրբ Ծննդյան տոներ»:  
 2020թ.-ից նախատեսվում է 
անցկացնել նաև հետևյալ 
միջոցառումները. 
Բարեկենդանի տոն, «Քանաքեռ-
Զեյթուն վարչական շրջանի օր», 
մտավորականների և 
հանրաճանաչ մարդկանց հետ 
հանդիպումների կազմակերպում, 
հայ մեծանուն գրողների 
հոբելյաններին նվիրված գրական-
երաժշտական երեկոներ, 
Հարության տոն՝ «Զատիկ», 
«Վարդավառ»: 
 Կրթություն Ծրագրի 
շրջանակներում Քանաքեռ-Զեյթուն 
վարչական շրջանի կողմից 

իրականացվել է 8 մշակութային 
միջոցառում․ 
1.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ -20/14 
«Հայոց բանակի օր»  
2. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ -20/14 
«Տյառնընդառաջի տոն» 
3. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ -20/14 
 «Բարեկենդանի տոն» 
4. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ -20/14 
 «Կանանց միջազգային օր՝ մարտի 8-ի 
տոն» 
5.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/71-3 
«Հաղթանակի օր և Շուշիի 
ազատագրման օր» 
6.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/70-3 
«Ս. Աստվածածնի և խաղողօրհնեքր 
տոն» 
7.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/71-1 
«ՈՒսուցչի օր»  (հոկտեմբերի 5) 
8.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/205 
Ամանորին քազցրավենիքի նվեր 
փաթեթի ձեռքբերում 
Կրթություն  
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
Հաշվետու ժամանակահատվածում 
իրականացվել է 1 կրթական 
միջոցառում․ 
1.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/71-3 
«Գիտելիքի և դպրության օր» 
միջոցառում 
 
Սպորտ 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 

2.«Արմեն Ցլիկյան» Ա/Ձ,  
13.02.2020թ. 
 
3.«Արմեն Ցլիկյան» Ա/Ձ,  
15.02.2020թ. 
 
4.«Արմեն Ցլիկյան» Ա/Ձ,  
09.03.2020թ. 
 
 
5.«Արմենի Գևորգյան 
Սամվելի»  Ա/Ձ 
08.05.2020-09.05.2020թթ. 
 
6.«Արմենի Գևորգյան 
Սամվելի»  Ա/Ձ 
17.08.2020թ. 
 
7.«Արմեն Ցլիկյան»  Ա/Ձ 
01.04.2020թ.  
 
8.«Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ 
19.11.2020թ.  
 
 
 
 
 
1.«Արմենի Գևորգյան 
Սամվելի»  Ա/Ձ 
15.09.2020թ. 
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իրականցվում են  միջոցառումներ. 
«Վերջին Զանգ», 
«Մանկապարտեզների 
ավարտական հանդեսներ»,  
«Գիտելիքի օր`սեպտեմբերի 1», 
«Ուսուցչի օր»:  
Սպորտ Ծրագրի շրջանակներում 
իրականացվում են օրացուցային 
պլանով նախատեսված 
միջոցառումներ. 
1.«Անկախության 29-րդ 
տարեդարձին նվիրված 
դպրոցականների 29-րդ մարզական 
խաղեր» (վոլեյբոլ, բասկետբոլ, 
հանդբոլ, սեղանի թենիս, ֆուտբոլ, 
թեթև ատլետիկա) 
2.«Ազգային ժողովի գավաթի 
խաղարկություն» 1-6-րդ 
դասարանցիների միջև (թեթև 
ատլետիկա) 
3.ՀՀ նախագահի մրցանակի համար 
«Լավագույն մարզական ընտանիք» 
հանրապետական մրցույթ 
փառատոն 
4.«Առողջ սերունդ, պաշտպանված 
հայրենիք» համաքաղաքային 
ամենամյա ավանդական բակային 
փառատոն (ֆուտբոլ, վոլեյբոլ, 
հանդբոլ, բասկետբոլ, 
հեծանվավազք, 
մարզատրամաբանական խաղեր) 
5.Նախազորակոչային և 
զորակոչային տարիքի 
դպրոցականների 
ռազմամարզական խաղեր 
6.2020թ.-ից նախատեսվում է 
անցկացնել «Սպորտլանդիա»: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում 
իրականացվել է 2 սպորտային 
միջոցառում. 
1.ԵՔ- ԳՀԾՁԲ-20/13-1 

«Անկախության 29-րդ 
տարեդարձին նվիրված 
դպրոցականների 29-րդ քաղաքային 
մրցումներ» 

 
2.ԵՔ- ԳՀԾՁԲ-20/13-1 
«Ազգային ժողովի գավաթի» 
խաղարկություն 

 
 
 
1.«Իվենթ սիթի» ՍՊԸ,  
փետրվար-ապրիլ 
 
 
 
2.«Իվենթ սիթի» ՍՊԸ,  
փետրվար-ապրիլ 
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10. Սոցիալապես անապահով 
ընտանիքներին աջակցություն  
 

Սոցիալապես անապահով 
ընտանիքների սոցիալական 
վիճակի բարելավում՝ դրամական, 
նյութական, պարենային 
աջակցության միջոցով։ 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ 
օրենքի՝  կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
պայմանագիր: 
1.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/48 
Սոցիալական տանը գործող բաղնիքի 
անվճար ծառայություններից օգտվելու 
համար կարիքավոր շահառուներին 
փետրվար-մարտ ամիսներին 
հատկացվել է 220 կտրոն: 
Կորոնավիրուսի համավարակով 
պայմանավորված 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ 
եռամսյակներում բաղնիքի անվճար 
ծառայություններ չեն մատուցվել: 
2.ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-20/1  
Ընտանիքի մահացած անդամի և 
հարազատ չունեցող անձանց 
հուղարկավորության ծախսերը 
փոխհատուցելու նպատակով 12 
ընտանիքի ցուցաբերվել է 
հուղարկավորության ծախսերի 
մասնակի փոխհատուցում: 
3.Վարչական շրջանը, 
համագործակցելով «Կամրջակ» ՍԲՀԿ-
ի հետ, սոցիալապես առավել 
կարիքավոր 30 ընտանիքի հատկացվել 
է սննդի ծանրոց: 
4.Իմպերիալ Իմպլանտ 
իմպլանտոլոգիայի կենտրոնի հետ 
համագործակցության արդյունքում 
սոցիալապես անապահով 20 շահառու 
ստացել է ատամնաբուժական 
ծառայություններ: 
5.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/116 
Ընտանիքի միջազգային օրվա 
կապակցությամբ վարչական շրջանի 
չորս և ավելի անչափահաս երեխա 
ունեցող սոցիալապես անապահով 34 

 
 
 
 
1. «Առաքելություն 
Հայաստան» ԲՀԿ  
17.02.2020-25.12.2020թթ. 
 
 
 
 
 
 
2.«Ռեքվիեմ ինտերնեյշնլ» 
ՍՊԸ 
08.01.2020-25.12.2020թթ. 
 
 
 
 
«Կամրջակ» ՍԲՀԿ 
27.02.2020թ 
 
 
«Իմպերիալ Իմպլանտ 
իմպլանտոլոգիայի կենտրոն 
մարտ 
5.«Նորք-7» ՍՊԸ 
15.05.2020թ. 
 
 
 
6.«Արարատ Բադալյան 
Սերգուշի» ԱՁ 
01.06.2020թ. 
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ընտանիքի հատկացվել է սննդի 
փաթեթ: 
6.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/64-1 
Երեխաների իրավունքների 
պաշտպանության օրվա 
կապակցությամբ, սոցիալապես 
անապահով, բազմազավակ, մանկուց 
հաշմանդամ երեխաներ ունեցող 
ընտանիքների 100 երեխայի 
տրամադրվել է սրբիչների 
հավաքածու: 
7.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/60 
Սոցիալապես անապահով 
ընտանիքների 10 հղի կանանց, որպես 
նվեր, հատկացվել է արդուկ։ 
8.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/64-2 
Հաշմանդամների օրվա 
կապակցությամբ, սոցիալապես 
անապահով ընտանիքների 100 
հաշմանդամի հատկացվել է 
անկողնային սպիտակեղենի 
հավաքածու: 
9.Վարչական շրջանի սոցիալապես 
անապահով 33 ընտանիքի հատկացվել 
է 65 խոր. մետր  վառելափայտ: 
10.Վարչական շրջանը 
համագործակցելով  «Դիակոնիա» 
բարեգործական հիմնադրամի հետ 
դեկտեմբեր ամսին վարչական շրջանի 
անչափահաս երեխաներ ունեցող 
սոցիալապես առավել կարիքավոր 123 
ընտանիքի հատկացրել է սննդի 
փաթեթ: 
11.2020 թվականին պետպատվերի 
շրջանակներում անվճար բժշկական 
օգնություն ստանալու նպատակով 64 
քաղաքացու տրվել է միջնորդագիր: 

 
7.«Բլոքչեյնհոսթ» ՍՊԸ 
19.06.2020թ. 
 
 
 
8.Կարեն Սարգսյան ԱՁ  
03.12.2020թ. 
 
 
 
 
Դեկտեմբեր 
 
 
 
 
«Դիակոնիա» 
բարեգործական 
հիմնադրամի 20.12.2020թ. 
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12.Նոր կորոնավիրուսի տարածման 
հետևանքով ստեղծված իրավիճակի ու  
առաջացած դժվարությունների 
հաղթահարման նպատակով 
վարչական շրջանը համագործակցելով 
հասարակական բարեգործական 
կազմակերպությունների, անհատ 
բարերարների («Կամրջակ» ՍԲՀԿ, 
«Սան Ֆուդ» ՍՊԸ, «Սոգլասիե» ՍՊԸ,  
«ՍՕՍ-մանկական գյուղեր» ՀԲՀ, 
Գերմանական Կարմիր Խաչ, 
Հայկական Կարմիր Խաչի 
ընկերություն, Վորլդ Վիժն Հայաստան 
ՄԲԿ, «Դե ժպտա» ԲԿ, «Առաքելություն 
Հայաստան» ԲՀԿ, «Հայ Առաջադեմ 
Երիտասարդություն» ՀԿ, «ԱՌԴԱ» 
բարեգործական հիմնադրամ, 
Արարատյան Հայրապետական Թեմ, 
Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի 
Սրբերի Եկեղեցի, ավագանի Դավիթ 
Զաքարյան, ՖՄԴ դպրոց, վարչական 
շրջանի մանկապարտեզներ 
 և այն) հետ իրականացրել է 
տարաբնույթ աջակցության ծրագրեր, 
որոնց շրջանակներում 2973 
ընտանիքի հատկացվել է սննդի և 
հիգիենիկ պարագաների փաթեթներ, 
դեղորայք, գրենական պիտույքներ: 
13. Արցախի Հանրապետությունից 
տեղափոխված և վարչական շրջանում 
բնակվող 609 ընտանիքներին տարբեր 
ընկերությունների ու 
կազմակերպությունների («Հայ 
Առաջադեմ Երիտասարդություն» ՀԿ, 
Հայկական Կարմիր Խաչի 
ընկերություն, ՀԲՀՄ, «ՍՕՍ-
մանկական գյուղեր» ՀԲՀ և այլն) հետ 
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համագործակցության արդյունքում 
հատկացվել է տարաբնույթ  
աջակցություն (սնունդ, հագուստ, 
կոշիկ, անկողնային պարագաներ, 
տնտեսական ապրանքներ, հիգիենայի 
պարագաներ, ծալվող մահճակալ և 
այլն): 

11. Սոցիալապես անապահով 
ընտանիքների երեխաների 
ամառային հանգստի 
կազմակերպում 

Նախատեսվում է զոհված, 
հաշմանդամություն ունեցող 
զինծառայողների, ծնողազուրկ ու 
սակավ ապահովված 
ընտանիքների 7-13 տարեկան 
երեխաների ամառային հանգստի 
կազմակերպում 
մարզաառողջարանային 
ճամբարում (քաղաք Ծաղկաձոր), 
ինչպես նաև վարչական շրջանում 
գործող ՀԿ-ների հետ համատեղ 
դպրոցներին կից բակային 
ճամբարների կազմակերպում։ 

Նոր կորոնավիրուսի համավարակով 
պայմանավորված ծրագիրը չի 
իրականացվել: 

  

12. Բարեգործական 
ճաշարանների 
գործունեության 
կազմակերպում  
 

Նախատեսվում է առավել 
կարիքավոր անձանց, շրջանում 
գործող երեք բարեգործական 
ճաշարաններում՝ Գերմանական 
Կարմիր Խաչի «Գթության 
խոհանոցե, «Առաքելություն 
Հայաստանե ԲՀԿ-ի,  Արաբկիրի 
Հայորդաց տան բարեգործական 
ճաշարաններում օրական 
մեկանգամյա տաք սննդի 
տրամադրում, տոնական օրերին 
բարեգործական ճաշարաններում 
սնվող շուրջ 350 շահառուների 
համար միջոցառումների  
կազմակերպում: 

1. Վարչական շրջանում գործող երեք՝ 
ԳԿԽ-ի «Գթության խոհանոց», 
«Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ-ի, 
Հայ Առաքելական եկեղեցու 
«Արաբկիրի Հայորդաց տան»  
բարեգործական ճաշարաններում 1-ին 
եռտամսյակում օրական մեկանգամյա 
սնունդ են ստացել մոտ 285 շահառու: 
Նոր կորոնավիրուսի համավարակով 
պայմանավորված բարեգործական 
ճաշարանները չեն գործել, սակայն  
յուրաքանչյուր ամիս շահառուներին 
հատկացվել են չոր սննդի փաթեթներ: 
Չորրորդ եռամսյակում ԳԿԽ-ի 
«Գթության խոհանոց» բարեգործական 
ճաշարանի կողմից, պահպանելով 
կորոնավիրուսի 

Գերմանական Կարմիր Խաչի 
ԲՎԵԿ մասնաճյուղ, 
«Առաքելություն Հայաստան» 
ԲՀԿ, 
Հայ Առաքելական եկեղեցի 
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հակահամաճարակային կանոնները, 
վերսկսվել են աշխատանքները և 
օրական մեկանգամյա սնունդ է 
տրամադրվել թվով 78 շահառուի: 
2.ԵՔՔԶ-ՆՎ-20/1 
Կանանց միջազգային տոնի 
կապակցությամբ Գերմանական 
Կարմիր Խաչի «Գթության խոհանոց» 
բարեգործական ճաշարանի շուրջ 
100շահառուների համար 
կազմակերպվել է տոնական 
միջոցառում՝ հյուրասիրություն: 

 
 
 
 
2.Գերմանական Կարմիր 
Խաչի ԲՎԵԿ մասնաճյուղ 
10.03.2020թ. 
 

 




