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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 

ԱՌԵՎՏՈՒՐ	ԵՎ	ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ	
1 Առևտրի, հանրային սննդի և 

կենցաղային 
ծառայությունների ոլորտի 
օրենսդրական դաշտի 
կատարելագործման 
նպատակով նշված 
ոլորտներում 
գործունեության կանոնների 
և դրանց կիրառման 
լրացուցիչ պայմանների 
մշակում 

Առևտրի և ծառայությունների 
ոլորտի առանձին օրենսդրական 
ակտերի ոչ կատարելագործված, 
դրանցում ոլորտի նկատմամբ 
սահմանված կանոնների ու 
ներկայացվող պահանջների 
թերի լինելը բացասաբար են 
անդրադառնում աշխատանքների 
արդյունավետության ու որակի 
վրա և ավելացնում ոլորտում 
իրականացվող գործառույթներից 
բխող ռիսկերը։ Մասնավորապես՝ 
հաշվի առնելով այն 
հանգամանքը, որ ներկայումս 
մշակված չեն առևտրի և 
ծառայությունների ոլորտի 
թույլտվությունների 
տրամադրման կարգերը, ուստի 
օրենսդրական կարգավորումից 
հետո կմշակվեն ոլորտը 
կարգավորող համապատասխան 
կանոններ և նորմատիվ 
իրավական ակտեր։ 

Երևան քաղաքի ավագանու քննարկմանն է 
ներկայացվել Երևան համայնքի վարչական 
տարածքում «Տեղական տուրքերի և վճարների 
մասին» օրենքով նախատեսված 
թույլտվությունների տրամադրման կարգը 
սահմանելու մասին Երևան քաղաքի ավագանու 
որոշման նախագիծը, որը սույն թվականի 
սեպտեմբերի 23-ին ընդունվել է՝ N 632-Ն 
որոշում, մշակվել և շրջանառության մեջ է դրվել  
«Երևան քաղաքի ավագանու 2022 թվականի 
սեպտեմբերի 23-ի N 632-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ կատարելու մասին» Երևան 
քաղաքի ավագանու որոշման նախագիծը։ 

Առևտրի և 
ծառայությունների 

վարչություն,            
կատարման ժամկետը 

ամբողջ տարվա 
ընթացքում 

2 Բացօթյա ապօրինի Օրենսդրությամբ սահմանված Մշակված օրենսդրական նախագծերի փաթեթը Առևտրի և 
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առևտրի կանխարգելում և 
արգելում, 
արդյունավետությունը 
բարձրացնելու նպատակով 
օրենսդրական 
փոփոխությունների 
կատարում 

պահանջների կատարումն 
ապահովելու, սպառողների 
իրավունքներն ու շահերը 
պաշտպանելու, նրանց վերը 
նշված բացասական 
հետևանքներից զերծ պահելու 
նպատակով առաջիկա տարվա 
ընթացքում կտրուկ 
միջոցառումներ կձեռնարկվեն 
բացօթյա ապօրինի առևտրի 
արգելման ու կանխարգելման 
ուղղությամբ, ինչպես նաև 2020 
թվականին բացօթյա ապօրինի 
առևտուրը կանխարգելելու 
ուղղությամբ մշակված 
օրենսդրական նախագծերն 
անհրաժեշտության դեպքում 
կլրամշակվեն և կդրվեն 
շրջանառության մեջ։ 

արժանացել է ՀՀ կառավարության 
հավանությանը և ներկայացվել է ՀՀ ազգային 
ժողովի քննարկմանը։  Հսկողություն է 
իրականացվել բոլոր 12 վարչական շրջաններում 
և կազմվել է թվով 1203 վարչական 
իրավախախտման վերաբերյալ 
արձանագրություն։ 

ծառայությունների 
վարչություն, վարչական 

շրջանների առևտրի, 
ծառայությունների և 
գովազդի բաժիններ: 

Կատարման ժամկետը 
ամբողջ տարվա 

ընթացքում 
 

3 Շաբաթ, կիրակի և 
տոնական օրերին 
գյուղատնտեսական 
արտադրանքի, 
սպառողական 
ապրանքների շուկաների, 
տոնավաճառների 
կազմակերպմում 

Երևան քաղաքի վարչական 
շրջաններում պահանջարկ 
առաջանալու դեպքում 
աշխատանքներ կտարվեն 
գյուղատնտեսական 
արտադրանքի նոր շուկաների 
կազմակերպման և 
գործունեության իրականացման 
ուղղությամբ 

Երևանի քաղաքապետարանը ՀՀ Էկոնոմիկայի 
նախարարության հետ համատեղ յուրաքանչյուր 
շաբաթ, կիրակի և ամանորյա նախատոնական 
օրերին Հրազդան մարզադաշտի և Մ. 
Խուդյակովի փողոցի թիվ 222 հասցեների 
հարակից տարածքներում կազմակերպել են 
գյուղատնտեսական արտադրանքի 
տոնավաճառներ։  

Առևտրի և 
ծառայությունների 

վարչություն, 
կատարման ժամկետը` 

2-4 եռամսյակներ 
 

4 Հանրային սննդի 
ժամանակավոր-սեզոնային 
ծառայության 
կազմակերպման 

Ուսումնասիրությունները ցուց են 
տվել, որ գործող հանրային 
սննդի ժամանակավոր-
սեզոնային ծառայության 

Մշակվել և շրջանառության մեջ է դրվել «Երևան 
համայնքի վարչական տարածքում հանրային 
սննդի ծառայություն մառուցող անձանց տվյալ 
օբյեկտին հարակից ընդհանուր օգտագործման 

Առևտրի և 
ծառայությունների 

վարչություն, 
կատարման ժամկետը 1-
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կանոնակարգում կազմակերպման հետևանքով 
երբեմն խոչընդոտվում է 
հետիոտնի երթևեկը, որն 
առաջացնում է քաղաքացիների 
դժգոհությունը, ինչպես նաև 
տարբեր էսքիզային լուծումներով 
նշված ծառայությունների 
կազմակերպման արդյունքում 
աղավաղվում է մայրաքաղաքի 
ճարտարապետական տեսքը, 
ուստի 2020 թվականին 
հանրային սննդի 
ժամանակավոր-սեզոնային 
ծառայության կազմակերպումը 
կանոնակարգելու վերաբերյալ 
մշակված օրենսդրական 
նախագծերի փաթեթի 
ընդունումից հետո կմշակվեն 
համապատասխան 
կարգավորումներ։ 

տարածքներում ամառային (մայիսի 1-ից մինչև 
հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ) և ձմեռային 
(նոյեմբերի 1-ից մինչև ապրիլի 30-ը ներառյալ) 
սեզոններին հանրային սննդի ծառայության 
կազմակերպման համար տարածքի 
օգտագործման կարգը, պայմաններն ու 
սահմանափակումները սահմանելու մասին»  
Երևան քաղաքի ավագանու որոշման 
նախագիծը։  2022 թվականին թվով 353 
տնտեսվարողների հետ կնքվել է հանրային 
սննդի ժամանակավոր-սեզոնային ծառայություն 
կազմակերպելու վերաբերյալ պայմանագիր։  
 

3 եռամսյակներ
 

5 Երևան քաղաքի ընդհանուր 
օգտագործման 
տարածքներում (մայթերում, 
կանաչապատման համար 
նախատեսված 
տարածքներում, 
ճանապարհների բանուկ 
մասերին կից 
հատվածներում) 
կրպակների, 
տաղավարների և 
ժամանակավոր այլ 

Մայրաքաղաքում քաղաքակիրթ 
առևտուր կազմակերպելու 
նպատակով առաջիկայում 
միջոցներ կձեռնարկվեն չգործող, 
լքյալ, ապօրինի, հողամասի 
վարձակալության ժամկետը 
լրացած, ոչ հարիր տեսք ունեցող 
առևտրի և ծառայությունների 
ոլորտի կրպակների, ինչպես նաև 
ապօրինի տեղադրված 
ավտոմատ սարքավորումների 
ապամոնտաժման ուղղությամբ։ 

Ապամոնտաժվել է թվով 5 կրպակ՝ Կորյունի 
փողոցի թիվ 6, Մոսկովյան փողոցի թիվ 3, Գայի 
պողոտա թիվ 1, Հանրապետության հրապարակ 
թիվ 4, Մ. Մաշտոցի թիվ 7, ինչպես նաև 
Աբովյան փողոցից ապամոնտաժվել է թվով 4 
վճարային ավտոմատ սարքավորում, 
Արշակունյաց պողոտայի թիվ 26 և Ս. 
Սաֆարյան փողոցի 5 հասցեներից մեկական  
սուրճ պատրաստող ավտոմատ 
սարքավորումներ, Ազատության հրապարակից 
թվով 2 և  Օղակաձև զբոսայգու 5-րդ 
հատվածից թվով 1 ուժային չափիչ ավտոմատ 

Առևտրի և 
ծառայությունների 

վարչություն, 
կատարման ժամկետը 

ամբողջ տարվա 
ընթացքում 
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շինությունների թվաքանակի 
կրճատման և 
ապամոնտաժման, դրանց 
հետագա գործունեության 
նպատակահարմարության և 
օրինականության 
վերաբերյալ հարցերի 
ուսումնասիրություն և 
ապամոնտաժում 

սարքավորում։
 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ	
1 Առողջապահական

կազմակերպությունների 
համար բժշկական 
սարքավորումների և 
պարագաների ձեռքբերում 

Նախատեսվում է ձեռք բերել.
1.Ուլտրաձայնային ստացիոնար 
հետազոտման սարք 3 տվիչով՝ 8 
հատ, 
2.Ուլտրաձայնային դյուրակիր 
հետազոտման սարք 2 տվիչով՝ 
1հատ, 
3.Ռենտգեն ապարատ՝ 5 հատ, 
4.Ճեղքային լամպ՝ 2 հատ, 
5.Հիվանդի մոնիտոր՝ 20 հատ,  
6.Բազմաֆունկցիոնալ 
հիվանդանոցային մահճակալ՝20 
հատ,  
7.Ավտոռեֆկերատոմերտր՝ 2 
հատ,  
8.Էլեկտրասրտագրության (ԷՍԳ) 
երկարատև մոնիտորինգի կրովի 
համակարգ /հոլտեր/՝ 4 հատ,  
9.Աչքի կոնտակտային 
տոնոմետր՝ 8 հատ,  

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
Ձեռք է բերվել. 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/63 
1.1  Ուլտրաձայնային ստացիոնար 
հետազոտման սարք 3 տվիչով՝ 8 հատ, 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/320-2 
1.2 Ավտոկլավ 100լ՝  հատ, 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/320-1  
1.3 Ավտոկլավ 50լ՝ 14 հատ 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/366-1  
1.4 Շարժական ուլտրաձայնային համակարգ 3 
տվիչով շտապ օգնության ծառայության՝ 2 հատ, 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/365 
1.5 Շարժական ռենտգեն ապարատ՝ 5 հատ, 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/365-1   
1.6 Ստոցիոնար ռենտգեն ապարատ՝  1 հատ, 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/365-3  
1.7 Շարժական ռենտգեն ապարատ շտապ 
օգնության ծառայության համար՝ 2 հատ 

1.1 «Ավէմեդ» ՍՊԸ
07.04.2022-

25.12.2022թթ 
 

1.2 «Լինարե» ՍՊԸ 
11.10.2022-10.12.2022թթ 

 
1.3 «Աննարկա» ՍՊԸ 

10.10.2022-08.12.2022թթ 
 

1.4 «Աննարկա» ՍՊԸ 
21.11.2022-20.01.1023թթ 

 
1.5 «Տելիա-Մեդ» ՓԲԸ 

13.12.2022-10.02.2023թթ 
 

1.6«Սիուն» ՍՊԸ 
13.12.2022-10.02.2023թթ 

 
1.7«Դիավանտ» ՍՊԸ 

Հաշվի առնելով, որ 
Երևան քաղաքի 
ավագանու 
24.05.2022թ. Հ.599-
Ա որոշումը՝  
կատարվել է Երևանի 
ենթակայության մի 
շարք 
առողջապահական 
ընկերությունների 
վերակազմակերպում՝ 
միացման 
ճանապարհով, 
ուստի կատարվել է 
ընկերությունների 
կարիքների 
վերագնահատում, 
Նախատեսված 
Ուլտրաձայնային 
դյուրակիր 
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10.Ինֆուզյոն պոմպ
/ներարկիչային/՝ 20 հատ, 
11.Ավտոկլավ՝ 20 հատ: 

1.8 Թվային ստացիոնար ուլտրաձայնային
համակարգ 3 տվիչով 
 

12.12.2022-
09.02.2023թթ. 

 
1.8  «Դիավանտ» ՍՊԸ 

12.12.2022-
09.02.2023թթ. 

 

հետազոտման սարք 
2 տվիչով՝ 1 հատ, 
Ռենտգեն ապարատ՝ 
5 հատ, Ճեղքային 
լամպ՝ 2 հատ, 
Հիվանդի մոնիտոր՝ 
20  հատ, 
Բազմաֆունկցիոնալ 
հիվանդանոցային 
մահճակալ՝ 20 
հատ, 
Ավտոռեֆկերատոմեր
տր՝ 2 հատ, 
Էլեկտրասրտագրությ
ան (ԷՍԳ) երկարատև 
մոնիտորինգի կրովի 
համակարգ /հոլտեր/՝ 
4 հատ,  

1.3 Աչքի 
կոնտակտային 
տոնոմետր՝ 8 հատ, 
Ինֆուզյոն պոմպ 
/ներարկիչային/՝ 20 
հատ, Ավտոկլավ՝ 20 
հատ 
սարքավորումները 
փոխարինվել են և 
ձեռք է բերվել  
1. Ավտոկլավ 50լ՝ 14 
հատ 2.Շարժական 
ուլտրաձայնային 
համակարգ 3 տվիչով 
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շտապ օգնության 
ծառայության՝ 2 հատ,  
3. Շարժական 
ռենտգեն ապարատ՝ 5 
հատ, 
4. Ստոցիոնար 
ռենտգեն ապարատ՝  
1 հատ, 
5. Շարժական 
ռենտգեն ապարատ 
շտապ օգնության 
ծառայության համար՝ 
2 հատ 
6.Թվային 
ստացիոնար 
ուլտրաձայնային 
համակարգ 3 տվիչով 
7. Ավտոկլավ 100լ՝  
հատ, 

2 Երևանի ենթակայության 
բուժհաստատությունների 
շենքային պայմանների 
բարելավում 

Նախատեսվում է «Նոր Արեշ 
պոլիկլինիկա», «Արշակունյաց 
պոլիկլինիկա», «Թիվ 12 
պոլիկլինիկա», «Թիվ 15 
պոլիկլինիկա», «Արաբկիր 
մանկական պոլիկլինիկիա» ՓԲԸ-
ների և «Թիվ 5 պոլիկլինիկա» 
ՓԲԸ-ի 2-րդ մասնաշենքի 
հիմնանորոգման 
աշխատանքների իրականացում 

Տե՛ս աշխատակազմի շինարարության և բարեկարգման վարչության հաշվետվություն 
/համակարգող ստորաբաժանում/ 
 

3 Բնակչությանը 
կոմպյուտերային և 
մագնիսառեզոնանսային 

Նախատեսվում է ձեռքբերել.
1.Կոմպյուտերային 
տոմոգրաֆիայի հետազոտություն 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-22/36 

1.«Սուրբ 
Աստվածամայր» ԲԿ 

ՓԲԸ 

Նշված ծրագրի 
անվանումը փոխվել է 
«Դժվարամատչելի 
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տոմոգրաֆիայի 
ծառայության տրամադրում 

– 132 հատ 
2.Մագնիսա-ռեզոնանսային 
տոմոգրաֆիայի հետազոտություն 
– 100 հատ, 
3.Կրծքագեղձի քաղցկեղի 
սքրինինգային ծառայություն-
մինչև 100 անձի համար, 
4.Կորոնորագրաֆիկ 
հետազոտություն- մինչև 80 անձի 
համար: 

Ձեռռք է բերվել
ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-22/36-1 
Կոմպյուտերային տոմոգրաֆիայի ծառայություն՝ 
մինչև 130 հատ,  
ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-22/36-2 
Կրծքագեղձի քաղցկեղի սքրինինգային 
ծառայություն՝ մինչև 200 անձի համար 
ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-22/36-3 
Ախտորոշիչ կորոնարոգրաֆիայի ծառայություն՝ 
մինչև 80 անձի համար 
ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-22/55 
Մագնիսա-ռեզոնանսային  տոմոգրաֆիայի 
ծառայություն` թվով 84 հատ 
25.12.2021թ. դրությամբ համայնքի 
բնակիչներին անվճար հիմունքներով 
տրամադրվել է  թվով 74 կոմպյուտերային 
տոմոգրաֆիայի,  թվով 80 մագնիսա-
ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի, թվով 73 
մամոգրաֆիկ և թվով 70 ախտորոշիչ 
կորոնարոգրաֆիկ ծառայություն: 

16.02.2022թ.-
25.12.2022թ. 

2.«Հայ-Ամերիկյան 
առողջության կենտրոն» 

հիմնադրամի 
16.02.2022թ.-
25.12.2022թ. 

3. «Լ. Հովհաննիսյանի 
անվան 

Սրտաբանության ԳՀԻ» 
ՓԲԸ 

15.02.2022թ.-
25.12.2022թ. 

4.«Իզմիրյան» ԲԿ ՓԲԸ 
19.04.2022թ.-
25.12.2022թ. 

ծառայությունների 
ձեռքբերում»  և 
Երևան քաղաքի 2022 
թվականի բյուջեով 
հաստատվել է 
ներքոթվարկյալ 
ծառայությունների 
ձեռքբերում 
1.Կոմպյուտերային 
տոմոգրաֆիայի 
հետազոտություն /ԿՏ/՝ 
130 հատ, 
2.Մագնիսառեզոնանս
ային տոմոգրաֆիայի 
հետազոտություն 
/ՄՌՏ/՝ 84 հատ, 
3.Կրծքագեղձի 
քաղցկեղի 
սքրինինգային 
ծառայություն՝ մինչև 
200 անձի համար: 

4 Այլ աշխատանքներ «Առողջության 
ապահովագրության» փաթեթի 
ձեռք բերում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ՀԲՄԾՁԲ-22/1 
Ձեռք է բերվել «Առողջության 
ապահովագրության» փաթեթ Երևանի 
քաղաքապետարանի /ներառյալ Երևանի 
վարչական շրջանները, քաղաքացիական 
կացության ակտերի գրանցման տարածքային 
բաժինները/, Երևանի ենթակայության 
գրադարանների, թանգարանների, 
թատրոնների հաստիքացուցակներով 

«Սիլ Ինշուրանս» ԱՓԲԸ
13.04.2022-12.04.2023թ. 
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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 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   

ԱՐՏԱՔԻՆ	ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ	ԵՎ	ԳՈՎԱԶԴ	
1 Շենքերի գովազդային 

անձնագրերի մշակում և 
գովազդների 
համապատասխանեցում 
գովազդային անձնագրերին 

Յուրաքանչյուր շենքի համար 
նախագծվում է գովազդի համար 
նախատեսված բոլոր 
տեղադիրները, գովազդի 
չափսերը, պատրաստման նյութը 
և տեսակը: Տնտեսվարողներին 
կտրվի խելամիտ ժամանակ 

2022թ. նախաձեռնվել են փոփոխություններ
Երևան քաղաքի ավագանու 2009թ. 37-Ն 
որոշման մեջ, այդ իսկ պատճառով ձեռք չի 
բերվել թվով  150 հատ շենքերի գովազդային 
անձնագրեր, սակայն փաստացի տեղադրված 
գովազդները  համապատասխանեցվել են  
Երևան քաղաքում առկա գովազդային 

Արտաքին ձևավորման և
գովազդի վարչություն 
ապրիլ-դեկտեմբեր 
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իրենց գովազդները 
համապատասխանեցնելու 
գովազդային անձնագրի 
պահանջներին: 
Կենտրոն վարչական շրջանում 
նախատեսվում է մրցութային 
կարգով իրականացնել թվով 150 
հատ շենքերի գովազդային 
անձնագրերի պատվիրում 

անձնագրեր ունեցող շենք-շինություններին:
 

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 ստանալու համար: 
Հնարավորություն կտրվի նաև 
էլեկտրոնային եղանակով վճարել 
արտաքին գովազդի համար 
նախատեսված տեղական տուրքի 
գումարը: 

2022  թվականին  իրականացվել է  
էլեկտրոնային կառավարման համակարգի 
արդիականացման աշխատանքներ, որի  
միջոցով  տրվել է  33232  թույլտվություն՝ 10706 
կրիչների համար: Այդ ամենը կատարվել է 6444 
գովազդատուի կողմից:  
 

Արտաքին ձևավորման և
գովազդի վարչություն 
 (հունվար-դեկտեմբեր) 

3 Ներդրումային ծրագրերի 
իրականացում՝ որպես 
փոխհատուցում 
գովազդային մակերեսների 
տրամադրման սկզբունքով 

Բնակչության հարմարավետ 
կենսակերպի ապահովման 
բազմաթիվ տարրեր, ինչպիսիք 
են օրինակ քաղաքային 
կահույքը, կանգառասրահները և 

2022թ. Երևան քաղաքում գովազդային
մակերեսների տրամադրմամբ իրականացվել են 
նոր կանգառասրահների տեղադրման 
աշխատանքներ մասնավոր 
կազմակերպությունների կողմից: 

Արտաքին ձևավորման և
գովազդի վարչություն 
(հունվար-դեկտեմբեր) 
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վերգետնյա անցումները կարող 
են կառուցվել որպես 
փոխհատուցում գովազդային 
տարածքների տրամադրմամբ: 
նախատեսվում է ներդրումային 
ծրագրով իրականացնել 
գովազդային մակերեսների 
տրամադրմամբ մասնավոր 
կազմակերպություններին նոր 
կանգառասրահների, 
հեծանվականգառների և 
վերգետնյա անցումների 
մրցույթների հայտարարում 

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

Գովազդային վահանակներ 
տնօրինող 
կազմակերպությունների 
գործունեությունից է կախված 
արտաքին գովազդից համայքի 
եկամուտների չափը: Սա 
դժվարություններ է ստեղծում 
համայնքի եկամուտների 
պլանավորման գործընթացում և 
հնարավորություն չի տալիս 
ավելի արդյունավետ 
կառավարիչների մուտք գործելը 
շուկա: 
Հարկավոր է՝ 
 Նախապես սահմանել 

գովազդային վահանակների 
բոլոր պոտենցիալ վայրերը և 
տեսակները՝ ելնելով քաղաքի 
համար դրանց 

2022թ. մշակվել են նոր չափորոշիչներ առկա
գովազդային վահանակների չափերի, 
տեղակայման վայրերի կանոնակարգման 
ուղղությամբ: 
Աշխատքներն ընթացքի մեջ են և 
կիրականացվեն 2023թ. 

Արտաքին ձևավորման և
գովազդի վարչություն 

ապրիլ-դեկտեմբեր 
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նպատակահարմարությունից
 Բաժանել պոտենցիալ 

գովազդային տեղերը լոտերի և 
հայտարարել մրցույթ 
գովազդային 
կազմակերպությունների միջև 

 Նախատեսվում է 
իրականացնել մրցութային 
կարգով գովազդային նոր 
վահանակների տեղադիրների 
լոտերի սահմանման 
նախապատրաստական 
աշխատանքներ 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒՅԹՅՈՒՆ	
1 Երևանի ջրային ավազանի 

էկոլոգիական վիճակի 
բարելավում 

Երևանյան լճի և Հրազդանի 
կիրճի մաքրում տարատեսակ 
աղբից ու թափոններից: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/28 
ԵՔ-ԲՄԽԾՁԲ-22/38-1 
Նախագծանախահաշվային ծավալաթերթի 
համաձայն Երևանյան լճի տարածքում 
իրականացվել է ափամերձ տարածքների 
ջրային հատվածի և ափի մաքրման 
2.աշխատանքներ կենցաղային կոշտ 
թափոններից և Հրազդան գետի վրա 
տեղադրվել է  աղբաորսիչ ճաղավանդակ: 
Երևանյան լճից տեղափոխվել է շուրջ 650 
մեքենա աղբ, որը կազմում է 13000 խորանարդ 
մետր:    

«Երվադա» ՍՊ 
ընկերությունը և 
28.03.2022թ.: 

«Նարինե Վարդանյան 
Խաչիկի» Ա/Ձ- 
18.04.2022թ. 

Աշխատանքներն 
իրականացվել են ողջ 
տարվա ընթացքում: 

2 Նոր Նորք վարչական 
շրջանի Ջրաշխարհի 

Շուրջ 12 հա անտառպաշտպանիչ 
գոտու հիմնում: 

«ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ-ը Նոր Նորք վարչական շրջանի
Ջրաշխարհի աջակողմյան պաշտպանիչ կանաչ 

«ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ
1-ին եռամսյակ 
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աջակողմյան լանջին կանաչ 
տնկարկներով պաշտպանիչ 
շերտի ստեղծում 

գոտում իրականացրել է ուսումնասիրություններ
ֆիտոնախագիծ կազմելու նպատակով։  
 

3 Յուրաքանչյուր բնակչին 
բաժին ընկնող կանաչ 
մակերեսի ավելացում և 
բարելավում: 

Որակյալ կանաչ տարածքների 
ավելացում։ 

Ծիծեռնակաբերդի բարձունքի 8.5 հա տարածքի
վրա անտառտնկարկի հիմնում, Սարալանջի 6 
հա անբարենպաստ ռելիեֆ ունեցող 
տարածքում անտառվերականգնողական 
աշխատանքներ 

«ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ
2-րդ և 4-րդ 

եռամսյակներ 

4 Բազմամյա 
ծաղկասածիլներով 
համալրված ծաղկանոցներ 
և ճանապարհի փոշու և 
աղտոտիչ նյութերի, 
աղմուկի կլանման 
նկատմամբ պաշտպանիչ և 
տարանջատող շերտ 
հանդիսացող կանաչ 
ցանկապատերի ստեղծում 

Ճանապարհի նկատմամբ 
պաշտպանիչ և տարանջատող 
շերտի ստեղծում՝ գազակլանիչ, 
գեղատեսիլ և ծաղկող թփերով: 

2022 թ. Երևան քաղաքում տնկվել են  133911 
հատ թուփ, որից 54000 թփերով իրականացվել 
է միայն կենդանի ցանկապատի լրացման կամ 
վերականգնման աշխատանքներ: Ինչպես նաև 
տնկվել են (ռեմոնտանտ, մինյատուր, մագլցող) 
23176 հատ վարդ: 
 

«ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ
2-րդ և 4-րդ 

եռամսյակներ 

5 Կանաչապատման սակավ 
հնարավորությամբ 
տարածքներում կիրառել 
այլընտրանքային 
կանաչապատում՝ Երևան 
քաղաքի ինտենսիվ 
կառուցապատման 
պայմաններում 
կանաչապատման ոլորտում 
հույժ կարևոր միջոցառում 
հանդիսացող ուղղաձիգ 
կանաչապատման 
կիրառմամբ։ 

Կանաչ զանգվածի ավելացում 
կանաչ պատի միջոցով:  

Մյասնիկյան պողոտայի սկզբնամասում
իրականացվել է 67 գծմ երկարությամբ 
 

«ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ
2-րդ և 4-րդ 

եռամսյակներ 

6 Երևան քաղաքի կանաչ Ունենալ լրացված ոռոգման Իրականացվել է 18900 ծառի և թփի, 1700 «ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ
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տարածքների գույքագրում, 
ԱՏՀ հենքով տվյալների 
բազայի ստեղծում։ 

ցանցի, ծառերի անձնագիր 
յուրաքանչյուր փողոցի, 
զբոսայգու, պուրակի և 
անտառպուրակի համար: 

ոռոգման համակարգի փականի և ցնցուղի, 
4900 գծմ կենդանի ցանկապատի, 15100մ 
ոռոգման համակարգի գծային էլեմետնի, 
464000մ2 կանաչապատ կան կանաչապատման 
ենթակա տարածքի քարտեզագրման և 
գույքագրման աշխատանքներ: 

2022թ. ընթացքում

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

Ձեռք բերել կանաչապատման 
ծառայությունների համար 
տեխնիկա։ 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/158                         
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/85-1  
Երևանի քաղաքապետարանի միջոցներով ձեռք 
է բերվել թվով 7 բեռնատար մեքենա, թվով 2 
ջրցան մեքենա 

«Մազ Ցենտր» ՍՊԸ
2-րդ և 3-րդ 

եռամսյակներ 
 

8 Ոռոգման ցանցի 
վերակառուցում 

Կվերակառուցվի և կստեղծվի 
շուրջ 30 կմ ոռոգման ցանց: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/67 
«ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ-ի միջոցներով վերակառուցվել և 
ստեղծվել է 18.4 կմ ոռոգման ցանց։ Երևանի 
քաղաքապետարանի միջոցներով 
իրականացվել  է Արամ Խաչատրյան փողոցի 
3.2 կմ երկարությամբ ոռոգման ջրագծի 
անցկացման աշխատանքները 
 

«ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ          
«Էմոշին» ՍՊԸ 

2022թ. ընթացքում 

9 Շների զբոսանքի համար 
զբոսայգիների ստեղծում 

Ստեղծել և կահավորել շների 
համար նախատեսված թվով 9 
զբոսայգի 

 
2022 թ. տարեկան 
բյուջեով Ֆինասական 
միջոցներ չեն 
հատկացվել 

10 Երևան քաղաքում աղբի 
տեսակավորում 

Վերամշակման ենթակա աղբը 
տարանջատել ընդհանուր աղբից, 
վերամշակման միջոցով 
նվազեցնելով աղբի ծավալը և 
նպաստելով շրջակա միջավայրի 

Իրականացվել է աղբի տեսակավորման 
հավաքագրում հետևյալ չափաբաժիններով՝ 
սպիտակ թուղթ-220 կգ, պլաստիկ-37000կգ, 
ապակի-48000կգ, սպվարաթուղթ-580000կգ, 
ընդհանուր 665220 կգ թափոն, ինչպես նաև 

«ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ
2022թ. ընթացքում 
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պահպանությանը աղտոտումից: 
Իրականացնել աղբի 
տեսակավորման վերաբերյալ 
իրազեկման միջոցառումներ: 

ձեռք է բերվել թափոնների տեսակավորման 150 
զույգ ստվարաթղթե արկղեր, որոնք տեղադրվել 
են շուրջ 112 դպրոցներում, որտեղ «ԿՇՄՊ» 
ՀՈԱԿ-ի թափոնների տեսակավորման 
վարչությունը շարունակում է իրականացնել 
իրազեկման աշխատանքներ 

11 Գետառի ջրի որակի 
բարելավման 
միջոցառումներ 

Գետառի ջրի որակի 
բարելավման միջոցառումների, 
այդ թվում՝ կեղտաջրերի 
մաքրման կայանի վերաբերյալ 
խորհրդատվական 
ծառայությունների ձեռքբերում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-22/50 
Երևանի քաղաքապետարանի կողմից ձեռք է 
բերվել Գետառ գետի վրա կեղտաջրերի 
մաքրման կայանի կառուցման նախագծա-
նախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթը։ 

«Ջինջ» ՍՊԸ
3-րդ և 4-րդ 

եռամսյակներ 
 
 

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ	ԵՎ	ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ	ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ	
1 Երևան քաղաքում 

երեխաների և սոցիալական 
պաշտպանության ոլորտում 
ներդրված նոր համակարգի 
շարունակական 
զարգացում՝ արդյունավետ 
կառավարման նպատակով 

Երեխաների և սոցիալական 
պաշտպանության նոր 
համակարգի տեղայնացման 
ընթացքում առաջացած և վեր 
հանված խնդիրների լուծման 
համար համայնքային 
ծառայողների, սոցիալական 
աշխատողների համար 
անհրաժեշտ է՝ 
1.1 մասնագիտական 

վերապատրաստումների 
շարունակական 
իրականացում /մշակված 
մոդուլին համապատասխան/, 
սուպերվիզիայի 
իրականացում 

.Վարչության կողմից կազմվել և Երևան
քաղաքի ավագանու նիստին է ներկայացվել 
«Երևան քաղաքի ավագանու 2018 թվականի 
հոկտեմբերի 29-ի N 10-Ա որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին» որոշման 
նախագիծը, որն ընդունվել է Երևան քաղաքի 
ավագանու 08 փետրվարի 2022թ. N 520-Ա 
որոշմամբ: Համաձայն որոշման Երևան 
քաղաքի վարչական շրջանների ղեկավարների 
աշխատակազմերում ձևավորվել են երեխաների 
և սոցիալական պաշտպանության բաժիններ, 
որտեղ ներդրվել են նեղ մասնագիտական 
հաստիքներ /սոցիալական աշխատող, 
հոգեբան/: 
1.2.Վարչության համակարգմամբ լրամշակվել է 
վարչության Կանոնադրությունը և պաշտոնի 

ԱՄՆ ՄԶԳ, Վորլդ Վիժն, 
Մանկական 
զարգացման 
հիմնադրամ, 
ՅՈՒՆԻՍԵՖ, 

Աշխատանքի և 
սոցիալական 

հետազոտությունների  
ազգային ինստիտուտ 
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1.2 նյութատեխնիկական
միջոցների ապահովում 12 
վարչական շրջանների 
համապատասխան 
բաժինների 
աշխատակիցների համար: 

2. Երևան համայնքի 
երեխաների և սոցիալական 
պաշտպանության 
համակարգի վերաբերյալ՝ 

2.1 հանրային իրազեկման 
միջոցառումների, ինչպես 
նաև աշխատանքների 
արդյունավետության 
բարձրացմանը միտված 
աշխատաժողվների 
կազմակերպում:  

2.2 համակարգի ներդրման 
համար անհրաժեշտ 
ընթացակարգերի մշակում 
(օրինակ էլեկտրոնային 
հարթակ, տեղական 
սոցիալական ծրագրեր, 
մշտադիտարկում, 
փորձագետների ներգրավում 
և այլն): 

Տնտեսավարման և 
ծնողավարման հմտությունների 
զարգացման մոդուլների մշակում 
և վերապատրաստումների 
կազմակերպում՝ ուղղված 
սոցիալական աջակցության 

անձնագրերը /Երևանի քաղաքապետի
30.08.2022թ. N3131-Ա որոշմամբ հաստատվել է 
վարչության Կանոնադրությունը/, ինչպես նաև 
մշակվել են վարչական շրջանների 
համապատասխան բաժինների օրինակելի 
կանոնադրությունը և պաշտոնի անձնագրերը: 
1.3. Ս.թ. մարտի 16-ին Երևանի 
քաղաքապետարանի աշխատակազմի 
երեխաների և սոցիալական պաշտպանության 
վարչության նախաձեռնությամբ, ԱՄՆ 
Միջազգային զարգացման գործակալությունը 
(ԱՄՆ ՄԶԳ)՝ Վորլդ Վիժն կազմակերպության և 
Մանակական զարգացման հիմնադրամի 
կազմակերպության կողմից իրականացվող 
«Հասանելի համայանքային սոցիալական 
ծառայություն» (CLASS) ծրագրերի, ինչպես նաև 
ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի աջակցությամբ Երևանի 
քաղաքապետարանում կազմակերպվել է 
«Սոցիալական աշխատողը Երևան համայնքում» 
խորագրով միջոցառում նվիրված սոցիալական 
աշխատողի միջազգային օրվան: Միջոցառման 
ընթացքում վարչության կողմից ներկայացվել են 
2019-2021 թվականների ընթացքում 
իրականացված աշխատանքները և 2022թ 
նախատեսվող ծրագրերը:  
1.4. Երեխաների և սոցիալական 
պաշտպանության վարչության և ՄԱԶԾ /UNDP/-
ի հետ համագործակցության արդյունքում 
«Երևան 2.0. դեպի ավելի ներառական և ավելի 
կանաչ վերականգնում» (Երևան 2.0) ծրագրի 
շրջանակներում Երևան համայնքի սոցիալական 
ոլորտի շուրջ 70 աշխատակիցների համար 
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կարիք ունեցող ընտանիքներին: կազմակերպվել են վերապատրաստումներ՝
գենդերային հարցերի վերաբերյալ 
մասնագիտական գիտելիքների տրամադրման, 
կարողությունների և հմտությունների 
զարգացման նպատակով, ինչպես նաև 
աշխատակիցները մասնակցել են  գենդերային 
հարցերով հետազոտական աշխատանքներին, 
մասնավորապես՝ հարցաթերթերի լրացմանը: 
1.5. Երևան քաղաքում տեղական սոցիալական 
ծրագրերի մշակման, ընդունման և 
իրականացման նպատակով Ծաղկաձոր 
քաղաքում ՅՈՒՆԻՍԵՖ միջազգային 
կազմակերպության հետ կազմակերպվել են 
վերապատրաստման դասընթացներ 
երեխաների և սոցիալական պաշտպանության, 
ֆինանսական, գնումների վարչությունների 
մասնագետների, ինչպես նաև Արաբկիր և 
Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանների 
երեխաների և սոցիալական պաշտպանության, 
ֆինանսական բաժինների և գնումների համար 
պատասխանատու մասնագետների 
մասնակցությամբ: 
1.6.Վարչության, Վորլդ Վիժն Հայաստան 
կազմակերպության և Աշխատանքի և 
սոցիալական հետազոտությունների ազգային 
ինստիտուտի միջև համագործակցության 
արդյունքում Երևան համայնքի երեխաների և 
սոցիալական պաշտպանության ոլորտի 
մասնագետների համար կամակերպվել են 
«Երևան քաղաքում երեխանների և 
սոցիալական պաշտպանության համակարգի 
զարգացման և կայացման 
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առանձնահատկությունները» թեմայով
վերապատրաստման դասընթացներ, ավարտից 
հետո իրականացվել է սուպերվիզիա: 
2.ՀՀ-ում սեպտեմբեր ամսին մարտական 
գործողությունների հետևանքով ստեղծված 
իրավիճակով պայմանավորված 
աշխատաժողովների կազմակերպման գնման 
գործընթացի հետ կապված աշխատանքները 
դադարեցվել են, սակայն պլանավորվում է 
իրականացնել 2023 թվականի ընթացքում: 
3. ԱՄՆ ՄԶԳ «Տվյալներ ազդեցության համար» 
Data for impact (D4I) ծրագրի շրջանակներում 
բնակչության սոցիալական վիճակի 
տեղեկատվության ստացման աղբյուրների 
ուսումնասիրության, էլեկտրոնային հարթակի 
մշակման և կիրառման հմտությունների 
զարգացման նպատակով իրականացվել է 
Երևան քաղաքի երեխաների և սոցիալական 
պաշտպանության ոլորտի մասնագետների 
աշխատաժողով: Ծրագրի շրջանակներում 
աշխատանքներ են իրականացվել 
էլեկտրոնային հարթակի մշակման և կիրառման 
նպատակով: 
4.Նյութատեխնիկական միջոցներ ձեռք չեն 
բերվել, քանի որ դրանց անհրաժեշտությունը 
կառաջանա համապատասխան հարթակի 
ստեղծումից հետո:  
5.ՀՀ-ում սեպտեմբեր ամսին մարտական 
գործողությունների հետևանքով ստեղծված 
իրավիճակով պայմանավորված 
տնտեսավարման և ծնողավարման 
հմտությունների զարգացմանն ուղղված 
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վերապատրաստումների կազմակերպման
աշխատանքները դադարեցվել են: 

2 Երեխաների իրավունքների 
և շահերի պաշտպանություն 

1. Քաղաքային մշակութային 
միջոցառումներում կյանքի 
դժվարին իրավիճակում գտնվող 
երեխաների ներգրավում: 
2.Վարչական շրջանների 
խնամակալության և 
հոգաբարձության 
հանձնաժողովների անդամների 
համար միասնական 
պրակտիկայի ձևավորման 
նպատակով իրազեկում /2 օր 
տևողությամբ 
վերապատրաստումների 
կազմակերպում/: 

1.Նոր ուսումնական տարվա մեկնարկին 
զուգահեռ կյանքի դժվարին իրավիճակում 
հայտնված երեխաների համար ձեռք են բերվել 
գրենական պիտույքներ /300 փաթեթ/ 
04.10.2022թ. պայմանագիր հ. ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-
22/322-1, որոնք տրամադրվել են վարչական 
շրջաններին՝ ըստ կարիքի աջակցություն 
տրամադրելու նպատակով:  

2.Երևան քաղաքի ավագանու 08 փետրվարի 
2022 թ. հ. 520-Ա որոշման համաձայն ս.թ. 
հունիսի 1-ից Երևան քաղաքի 12 վարչական 
շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերի 
սոցիալական ապահովության, 
առողջապահության և ծրագրերի բաժինները 
վերակազմավորվել են երեխաների և 
սոցիալական պաշտպանության բաժինների, 
որտեղ ներդրվել են նեղ մասնագիտական 
հաստիքներ՝ սոցիալական աշխատող և 
հոգեբան:  
Բարեփոխումների արդյունավետ 
իրականացման շրջանակներում, կարևորելով 
խնամակալության և հոգաբարձության 
հանձնաժողովների /այսուհետ՝ ԽՀՀ/ դերը 
երեխաների պաշտպանության համակարգում, 
խնդիրներին մասնագիտական և միանման 
մեթոդաբանությամբ լուծում տալու, ինչպես նաև 
հասարարակական հիմունքներով գործող ԽՀՀ 
գործառնությունը բարձրացնելու  
անհրաժեշտությունը՝ ԽՀՀ քարտուղարի 

Երեխաների և 
սոցիալական 

պաշտպանության 
վարչություն 
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գործառույթը սոցիալական աշխատողի կողմից 
իրականացվելու համար նշված բաժինների 
սոցիալական աշխատողի պաշտոնի 
անձնագրում քաղաքապետի համապատասխան 
որոշման համաձայն ամրագրվել է 
համապատասխան գործառույթ, հոգեբանի 
պաշտոնի անձնագրում ամրագրվել է՝ 
ընդգրկվում է խնամակալության և 
հոգաբարձության հանձնաժողովի կազմում՝ 
ապահովելով հոգեբանի մասնագիտությունից 
բխող գործառույթների իրականացումը:  
Վարչության, Վորլդ Վիժն Հայաստան 
կազմակերպության և Աշխատանքի և 
սոցիալական հետազոտությունների ազգային 
ինստիտուտի միջև համագործակցության 
արդյունքում Վարչության և Երևան քաղաքի 12 
վարչական շրջանների երեխաների և 
սոցիալական պաշտպանության բաժինների 
շուրջ 80 աշխատակցի համար /4 խումբ, 
յուրաքանչյուր խմբում 20 հոգի, 5 օր 
տևողությամբ/ կազմակերպվել և իրականացվել 
է «Երևան քաղաքում երեխանների և 
սոցիալական պաշտպանության համակարգի 
զարգացման և կայացման 
առանձնահատկությունները» թեմայով 
վերապատրաստման դասընթաց, որի 
շրջանակներում ներառված են եղել նաև 
դասախոսություններ «խնամակալության և 
հոգաբարձության մարմիններին վերապահված 
գործառույթները, դրանց իրականացման 
մեխանիզմները, ընթացակարգերը», 
«Համայնքում երեխաների պաշտպանության 



 
23 

 

համակարգի երկու կարևոր օղակների 
համագործակցությունը, փոխգործակցությունը, 
արձանագրված իրավական և տեխնիկական 
խնդիրները», «Երեխաների հետ սոցիալական 
աշխատանքի առանձնահատկությունները» 
թեմաներով: 

3 Ընտանիքում երեխայի 
ապրելու իրավունքի 
ապահովում 

Մանկալքության կանխարգելման 
նպատակով ծառայությունների 
մատուցման համատեքստում 
սոցիալ-հոգեբանական 
աջակցության տրամադրում, այդ 
թվում՝ կացարանի և կոմունալ 
վճարների փոխհատուցում/3 
ամիս/: 

Հիմք ընդունելով ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի նախարարության և 
«ՍՕՍ» մանկական գյուղեր ՀԲՀ-ի միջև 
17.03.2022թ. ստորագրված «Համակարգային 
խնդիրների վերհանում. աջակցություն 
երեխաների պաշտպանության ոլորտի 
բարեփոխումների տարածաշրջանային ծրագրի 
իրականացման շրջանակներում 
համագործակցության մասին» փոխըմբռնման 
հուշագիրը՝ մանկալքության կանխարգելման 
նպատակով համապատասխան դեպքերում 
կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 
ընտանիքների համաձայնությամբ տվյալները 
փոխանցվել են կազմակերպությանը՝ 
գնահատված կարիքներին համապատասխան 
աջակցություն տրամադրելու նպատակով: 

Երեխաների և
սոցիալական 

պաշտպանության 
վարչություն 

 

4 Տարբեր սոցիալական 
խմբերի համար Երևան 
համայնքում որակյալ 
սոցիալական 
ծառայությունների 
կազմակերպում 

1.Երևան համայնքում տարբեր 
սոցիալական խմբերի համար 
որակյալ սոցիալական 
ծառայությունների 
կազմակերպումը նախատեսում է՝ 
1.1 անօթևանների համար 
նախատեսված շուրջօրյա 
խնամքի կենտրոն /մինչև 3 ամիս/
1.2 հաշմանդամության խումբ 
ունեցող անձանց շուրջօրյա 

1.Երևան համայնքում տարբեր սոցիալական 
խմբերի համար որակյալ սոցիալական 
ծառայությունների կազմակերպման նպատակով 
նախատեսված ծրագրերը չեն իրականացվել, 
քանի որ տեղական սոցիալական ծրագրեր 
կազմակերպելու մեխանիզմները գտնվում են 
մշակման փուլ: 
Բյուջեի վերաբաշխման արդյունքում նշված 
ծրագրերի իրականացումը դադարեցվել է և 
2022 թվականի ընթացքում չեն իրականացվել: 

Երեխաների և 
սոցիալական 

պաշտպանության 
վարչություն 
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խնամքի կենտրոն /օր. հոգեկան 
առողջության խնդիրներ ունեցող 
անձ մինչև 3 ամիս/ 
1.3 սոցիալական աջակցության և 
ներառական կրթության կարիք 
ունեցող երեխաների 
աջակցություն / օր.՝ ցերեկային 
կենտրոն մինչև 6 ամիս/ 
1.4 տարեցների շուրջօրյա 
խնամքի կենտրոն /մինչև 3 ամիս/
1.5 պատերազմից տուժած 
ընտանիքներին / վիրավոր, 
զոհված, գերեվարված, անհետ 
կորած, զինծառայողների 
ընտանիքներին/ սոցիալական 
աջակցության տրամադրում /օր.՝ 
հոգեթերապևտիկ աջակցություն՝ 
այդ թվում մեկ նախնական 
կոնսուլտացիա և յոթ հերթական 
հանդիպում/ 
1.6 ըստ կարիքի սոցիալական 
ծառայությունների մատուցում 
/օր.՝ սոցիալական տաքսի/ 
Ծրագրերն իրագործվելու են 
որպես տեղական սոցիալական 
ծրագիր և իրականացվելու են 
համաֆինանսավորմամբ: 

1.6 Ծրագրերից «Ըստ կարիքի սոցիալական 
ծառայությունների մատուցում /օր.՝ սոցիալական 
տաքսի/» ենթածրագրի գնման գործընթացը չի 
կայացել երկու անգամ՝ իրականացվել են 
խնդիրների վերհանման և ծրագրի լրամշակման 
աշխատանքներ և ծրագիրը նախատեսվում է 
իրականացվել 2023 թվականի ծրագրերի 
շրջանակում: 
 
 
 
 
            

5 Հայրենադարձ և 
փախստական 
ընտանիքներին 
աջակցություն 

1. Կարիքների գնահատման 
արդյունքում փախստականի 
կարգավիճակ ունեցող 
ընտանիքներին աջակցության 
տրամադրում  

1.«Կարիքների գնահատման արդյունքում 
փախստականի կարգավիճակ ունեցող 
ընտանիքներին աջակցության տրամադրում» 
ծրագրի շրջանակում երեխաների և 
սոցիալական պաշտպանության վարչության 

ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն
ծառայություն 

 
Երևան համայնքի 

վարչական շրջանների 
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2. Փախստականի կարգավիճակ 
ունեցող ընտանիքներին ձմռան 
ամիսներին առաջացած 
խնդիրների լուծման նպատակով 
կոմունալ վարձերի մասնակի 
փոխհատուցում /1 ընտանիքին 4 
ամիս/ 

կողմից իրկանացվել է ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն 
ծառայության ինտեգրման կենտրոնում 
բնակվող ընտանիքների  կարիքների 
գնահատում՝ արդյուքում արձանագրված  
անհրաժեշտ գույքի  և տեխնիկայի ձեռք բերման 
նպատակով կազմակերպվել է գնման 
գործընթաց: Անհրաժեշտ գույքի և տեխնիկայի 
հանձնումը իրակնացվել է  16.12.2022թ. Երևանի 
քաղաքապետի  հ.4444-Ա կարգադրությամբ 
 
2.Փախստականի կարգավիճակ ունեցող 
անձանց հայտնաբերման նպատակով, 
համագործակցելով ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն 
ծառայության հետ, ստացվել է  սոցիալական 
աջակցության կարիք ունեցող 30 ընտանիքների 
վերաբերյալ տեղեկատվություն: 3-րդ 
եռամսյակի ընթացքում երեխաների և 
սոցիալական պաշտպանության վարչության և 
վարչական շրջանների ղեկավարների 
աշխատակազմերի երեխաների և սոցիալական 
պաշտպանության վարչության կողմից  
իրականացվել են ընտանիքների կարիքների 
գնահատում: Կարիքի գնահատման արդյունքում 
16 ընտանիքներ ընդգրկվել են «Փախստականի 
կարգավիճակ ունեցող ընտանիքներին ձմռան 
ամիսներին առաջացած խնդիրների լուծման 
նպատակով կոմունալ վարձերի մասնակի 
փոխհատուցում» ծրագրում: Կոմունալ վարձերի 
փոխհատուցման գործընթացը իրականացվել է 
04.10.2022թ. Երևանի քաղաքապետի  հ.1179-Ա 
կարգադրությամբ: 

ղեկավարների
աշխատակազմերի 

երեխաների և 
սոցիալական 

պաշտպանության 
բաժիններ 

 
 
 
  
 

6 Արտակարգ իրավիճակների 1.Արտակարգ իրավիճակների և 1.Սոցիալական աջակցության կարիք ուննեցող Երեխաների և 
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և նմանատիպ այլ 
դեպքերում կյանքի դժվարին 
իրավիճակներում 
հայտնված անձանց և 
ընտանիքներին 
աջակցություն 

նմանատիպ այլ դեպքերի կյանքի 
դժվարին իրավիճակներում 
հայտնված անձանց և 
ընտանիքներին աջակցություն 
/օրինակ՝ COVID, պատերազմ և 
այլն/: 
2. ԿԴԻՀ ընտանիքներին 
ծառայությունների մատուցման 
շրջանակում կացարանի 
ժամանակավոր տրամադրում 
/մինչև 3 ամիս/: 

ընտանիքներին աջակցություն տրամադրելու 
նպատակով կազմակերպվել է բնաիրային 
փաթեթների գնումների գործընթաց՝ 
02.12.2022թ.  ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/67 և 10.11.2022թ.  
Պայմանագիր հ. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/62: 
Յուրաքանչյուր պայմանագրով թվով 736 
բնաիրային մթերքների փաթեթները 
տրամադրվել են վարչական շրջանների 
համապատասխան բաժիններին՝ ըստ կարիքի 
աջակցություն տրամադրելու նպատակով: 
2.Բյուջեի վերաբաշխման արդյունքում նշված 
ծրագրի իրականացումը դադարեցվել է և 
2022թվականի ընթացքում չի իրականացվել: 

սոցիալական 
պաշտպանության 

վարչություն 
 

Երևան համայնքի 
վարչական շրջանների 

ղեկավարների 
աշխատակազմերի 

երեխաների և 
սոցիալական 

պաշտպանության 
բաժիններ 

 
7 Հասարակական 

կազմակերպություններին 
աջակցություն 

1.Դրամական
օժանդակություններ 
սոցիալական հիմնահարցերով 
զբաղվող ՀԿ-ներին: 
2. Համագործակցության 
շրջանակներում սոցիալական 
գործընկերություն և 
ձեռներեցություն՝ 
զբաղվածության խթանման 
նպատակով /պատերազմի 
մասնակից և սոցիալական 
աջակցության կարիք ունեցող 
ընտանիքներ/ 
 

1.1 N  Կ-6 08.02.2022թ. Նվիրատվության 
պայմանագրով «Հանս Քրիստիան Կոֆոեդ» 
բարեգործական հիմնադրամին, որտեղ ապրում 
էին անօթևան քաղաքացիներ,  Երևան 
համայնքի բյուջեից կոմունալ ծառայությունների 
փոխհատուցման  նպատակով /դեկտեմբեր 
ամսվա էլեկտրաէներգիայի, գազի և ջրի/  
տրամադրվել է դրամական աջակցություն: 
1.2 N  Ս-1 07.02.2022թ. Նվիրատվության 
պայմանագրով «Սորս» հաշմանդամություն 
ունեցող երեխաների և նրանց ընտանիքներին 
աջակցության հիմնադրամին Երևան 
համայնքի բյուջեից տրամադրվել է 
դրամական աջակցություն կոմունալ 
ծառայությունների փոխհատուցման, 
հաշմանդամություն ունեցող շուրջ 120 
երեխաների կյանքի որակի բարելավմանը, 
առողջական և մտավոր զարգացմանը 
նպաստող ծրագրերի իրականացման 

Երեխաների և 
սոցիալական 

պաշտպանության 
վարչություն 
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նպատակով: 
1.3 N Ք-1 09.03.2022թ. Նվիրատվության 
պայմանագրով «Քայլ առաջ» սոցիալական 
հասարակական կազմակերպությանը 
տրամադրվել է դրամական աջակցություն՝ 
աուտիզմ ախտորոշում ունեցող երեխաների և 
նրանց ընտանիքների հմտությունների 
զարգացմանն ու ակտիվացմանն ուղղված 
սոցիալ-առողջապահական ծառայություններ 
տրամադրելու նպատակով: 
1.4. 01.03.2022թ. N 1, 15.03.2022թ. N 2, 
28.04.2022թ. N 3 20.05.2022թ., N 4 
18.06.2022թ., 14.06.2022թ. N 5, 18.07.2022թ. 
N 6, 15.08.2022թ. N 7, 18.09.2022թ. N 8, 
18.10.2022թ. N 9, 30.11.2022թ. N 10, և 
21.12.2022թ. N 11 Նվիրատվության 
պայմանագրերով Երևան համայնքի բյուջեից 
«Փրկություն»  ՀԿ-ին /ծառայություններ է 
մատուցում Երևան համայնքի տարբեր 
վարչական շրջաններում բնակվող մտավոր 
խնդիրներ ունեցող հաշմանդամ երեխաներ/ 
տրամադրվել է դրամական աջակցություն 
կոմունալ ծառայությունների փոխհատուցման  
նպատակով: 
 1.5 N  Ս-1 27.04.2022թ. Նվիրատվության 
պայմանագրով «Սորս» հաշմանդամություն 
ունեցող երեխաների և նրանց ընտանիքներին 
աջակցության հիմնադրամին Երևան համայնքի 
բյուջեից տրամադրվել է դրամական 
աջակցություն վարձակալած տարածքի համար: 
1.6 24.05.2022թ. Նվիրատվության N Ա-1 
պայմանագրերով Երևան համայնքի բյուջեից 
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«Ամբրա» հոգեկան բարեկեցության  կենտրոն
ՀԿ-ին տրամադրվել է դրամական 
աջակցություն Արցախյան պատերազմում 
զոհված հերոսների ընտանիքների 
անդամների համար նախատեսված 
«Վերածնունդ» Ռեքավերիի գաղափարի 
միջոցով ծրագրի իրականացման համար: 
1.7 Նվիրատվության N Ֆ-1 պայմանագրով 
«Հայաստանի անվասայլակով բասկետբոլի 
ֆեդերացիա» հասարակական 
կազմակերպությանը տրվել է աջակցություն՝ 
ֆեդերացիայի սաների տեղափոխման համար 
հարմարեցված տրանսպորտային միջոցի 
վարձակալության և դիզելային վառելիքի 
ձեռքբերման համար: 
1.8 Երևան համայնքի  բյուջեի  միջոցներից  
համագործակցության շրջանակում տարվա 
ընթացքում հատուկ էր ուշադրությունը 
հաշմանդամություն ունեցող տարեցների 
խնդիրներին: Բյուջեի վերաբաշխման 
արդյունքում «Առաքելություն Հայաստան» 
բարեգործական հասարակական 
կազմակերպությանը տրվել է աջակցություն 
/կազմակերպությունն իրականացնում է տնային 
խնամքի ծառայություն, բարեգործական 
ճաշարաններ և տարբեր ծառայություններ/: 
1.9 23.09.2022 Պայմանագիր հ.1-ով Կրթության 
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 
2 ընտանիքի  երեխաների համար «Փրսփեքթիվ 
թու գրոու» ՀԿ-ին տրամադրվել է դրամական 
աջակցություն՝ կազմակերպության կողմից 
կազմակերպվող մարքեթինգի վերաբերյալ 
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դասընթացներին սոցիալական աջակցության 
կարիք ունեցող երիտասարդների ընդգրկելու 
նպատակով: 
1.10 05.08.2022թ. Պայմանագիր հ. Լ-1 
«Լիարժեք Կյանք» ՀԿ-ին տրամադրվել է 
դրամական աջակցություն՝ հաշմանդամություն 
ունեցող, ինչպես նաև սոցիալական 
աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների 
թվով 150 երեխաների ամառային հանգիստը 
Ստեփանավանում գործող «Լիարժեք Կյանք» 
ՀԿ-ի ներառական ճամբարում կազմակերպելու 
համար: Երեխաները ներառական ճամբարում 
հնարավորություն են ունեցել մասնակցել 
տարաբնույթ խմբակների, ինչպես նաև ստանալ 
համապատասխան ծառայություններ՝ ըստ 
կարիքի: 
1.11 23.09.2022թ. Նվիրատվության 
պայմանագիր  N Ք-2-ով «Քայլ առաջ» 
սոցիալական հասարակական 
կազմակերպությանը տրամադրվել է 
դրամական աջակցություն՝ աուտիզմ 
ախտորոշում ունեցող երեխաների և նրանց 
ընտանիքների հմտությունների զարգացմանն ու 
ակտիվացմանն ուղղված սոցիալ-
առողջապահական ծառայություններ 
տրամադրելու նպատակով: 
1.12 03.11.2022թ. ՖԻ-1 պայմանագրով 
դրամական աջակցություն է տրամադրվել «Արմ 
Ֆիլմ Ինդուստրի» ՀԿ-ն «Կինոդպրոց առանց 
սահմանների» ծրագրի իրականացման 
նպատակով՝ ծրագրի մասնակիցներն են 
պատերազմից տուժած ընտանիքների 
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անդմաները և պատերազմի մասնակիցները՝ 4-
րդ եռամսյակում իրականացվել են ծրագրի 
մասնակիցների ընտրությունը, դասընթացները 
նախատեսվում են կազմակեպել 2023 թվականի 
ընթացքում: 
1.13 26.12.22թ. Զ-1 պայմանագրով դրամական 
աջակցություն է տրամադրվել  «Զինվորի տուն» 
ՀԿ-ին՝ հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող, 
ինչպես նաև սոցիալական աջակցության կարիք 
ունեցող զինծառայողների կենցաղային 
պայմանների բարելավման և հարմարեցման 
նպատակով: 
2.1 Սոցիալական գործընկերություն և 
ձեռներեցություն ծրագրի շրջանակներում՝ 
զբաղվածության խթանման նպատակով 
տարբեր կազմակերպությունների հետ 
քննարկվել են մի շարք զբաղվածության 
ծրագրեր և 09.12.2022թ. ՓԻՆ-1 
պայմանագրով դրամական աջակցություն է 
տրամադրվել «Մարդը կարիք մեջ» 
հասարակական կազմակերպությանը՝ 
սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 
ընտանիքներին զբաղվածության ծրագրերում 
ներգրավելու նպատակով: Ծրագրի 
իրականացման նպատակով վարչական 
շրջանների համապատասխան բաժինները 
իրականացրել են սոցիալական աջակցության 
կարիք ունեցող ընտանիքների կարիքների 
գնահատում՝ մասնակիցների ընտրությունը  և 
հետագա աշխատանքների կազմակերպումը 
նախատեսվում է իրականացնել   2023  
թվականի ընթացքում: 
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Տարվա ընթացքում  իրականացվել են նաև մի շարք այլ աշխատանքներ
8 Սոցիալական բաժնի կողմից 

իրականացված 
աշխատանքներ 

Սոցիալական պաշտպանության 
ոլորտում 
համագործակցություններ 
պետական կառույցների, 
միջազգային և հասարակական 
կազմակերպությունների հետ 
 

1.ԱՄՆ Միջազգային զարգացման
գործակալությունը (ԱՄՆ ՄԶԳ)՝ Վորլդ Վիժն 
կազմակերպության և Մանակական 
զարգացման հիմնադրամի կողմից 
իրականացվող «Հասանելի համայանքային 
սոցիալական ծառայություն» (CLASS) ծրագրի 
շրջանակներում իրականացվել են 
քննարկումներ՝ տարվա ընթացքում համատեղ 
աշխատանքները պլանավորելու նպատակով: 
2. ՅՈՒՆԻՍԵՖԻ-ի հետ մշակվել է տեղական 
սոցիալական ծրագրեր իրականացնելու կարգը, 
որի հետ կապված աշխատանքներն 
իրականացվելու են նաև 2023 թվականին: 
3. ՄԱԶԾ /UNDP/-ի հետ «Երևան 2.0. դեպի 
ավելի ներառական և ավելի կանաչ 
վերականգնում» (Երևան 2.0) ծրագրի 
շրջանակներում իրականացվել են 
քննարկումներ տարվա ընթացքում համատեղ 
աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով: 
4. Հաշվի առնելով Երևանի քաղաքապետին կից 
Սոցիալական պաշտպանության խորհրդի 
անհատական կազմի ժամկետի լրանալը՝ 
ձևավորվել է խորհրդի նոր կազմը: 
5. Մշակվել է «Հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց հարցերով զբաղվող Երևանի 
քաղաքային հանձնաժողովի գործենության 
կարգը»: 
6. «Ապագա» բարեգործական հիմնադրամի հետ 
իրականացվել են շարունակական 
վերահսկողություն 2021թ.-ին զբաղվածության 
ծրագրերի /ճագարաբուծություն, 

Երեխաների և 
սոցիալական 

պաշտպանության 
վարչություն 
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մատնահարդարում/ շահառուների հետ
կապված, ինչպես նաև աշխտանքներ են տարվել 
2022թ.-ին պլանավորված ծրագրերի 
իրականացման նպատակով՝ շահառուների 
ընտրություն:  
7.Երեխաների և սոցիալական պաշտպանության 
վարչության մասնագետների կողմից 
իրականացվել է խնդրահարույց դեպքերի 
սուպերվիզիա, որի շրջանակներում կատարվել 
են տունայցեր՝ կարիքների  գնահատման  և 
հետագայում սոցիալական աջակցության 
ծրագրերում ընդգրկելու նպատակով: 
8. «ՍՕՍ-Մանկական Գյուղեր» ՀԲՀ-ի հետ 
սկսվել է համագործակցություն 
«Համակարգային խնդիրների վերհանում, 
աջակցություն երեխաների պաշտպանության 
ոլորտի բարեփոխումներին» 
տարածաշրջանային (Հայաստան, Ուկրաինա, 
Բելառուս, Ալբանիա, Հյուսիսային Մակեդոնիա) 
ծրագրի շրջանակներում: 
9. Տարվա ընթացքում միջազգային 
հասարակական կազմակերպությունների, 
անհատ բարերարների և այլ 
կազմակերպությունների հետ 
համագործակցության շրջանակներում կյանքի 
դժվարին իրավիճակում հայտնված, 
սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 
ընտանիքներին տրամադրվել  են բնաիրային, 
կենցաղային, հիգիենայի փաթեթներ, սնունդ, 
հագուստ, խոհանոցային պարագաներ /8457 
ընտանիք /31385 անձ/: 
10.Տուրիզմի և մշակույթի վարչության կողմից 
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Կանանց միջազգային օրվա կապակցությամբ 
տրամադրվել մշակութային միջոցառումների 
տոմսեր, որոնք բաշխվել են՝ 

 պատերազմից տուժած,  
 միայնակ ծնողով, 
 հաշմանդամություն ունեցող անձով, 
 բազմազավակ  ընտանիքների 

11.Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 
հարցերով զբաղվող ազգային հանձնաժողովի» 
/27.04.2022թ. նիստի արձանագրություն հ.1-ով 
թ./ կողմից հաստատվել է «Հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող Երևանի 
քաղաքային հանձնաժողովի գործենության 
կարգը», որից հետո կազմվել է 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով 
զբաղվող Երևանի քաղաքային հանձնաժողովի 
անհատական կազմը, որը 
հաստատվել է քաղաքապետի 
16.08.2022թ.հ.2992-Ա որոշումով: Դեկտեմբերի 
2-ին Երևանի քաղաքապետարանում կայացավ 
«Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 
հարցերով զբաղվող Երևանի քաղաքային 
հանձնաժողովի» նիստը, որի ընթացքում վեր 
հանվեցին առկա խնդիրները և քննարկվեցին 
հնարավոր լուծումները: 
12. 2022թ. հունիսի 1-ին՝ երեխաների 
պաշտպանության միջազգային օրը, Երևանի 
քաղաքապետարանի աշխատակազմի 
երեխաների և սոցիալական պաշտպանության 
վարչության նախաձեռնությամբ անցկացվել է 
«Քաղաքապետը՝ երեխաների համար» 
խորագրով միջոցառում՝ ավագանու նիստ 
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Երևան քաղաքի դպրոցների 9-րդ դասարանի 
աշակերտների մասնակցությամբ, որի 
ընթացքում ներկայացվել են զեկույցներ և 
քննարկվել են տարբեր թեմաներ. երեխաների 
իրավունքների պաշպանության, Երևանի 
միջավայրի հարմարեցման /մատչելիության/, 
կրթության և էկոլոգիայի վերաբերյալ: 
Միջոցառման նպատակն է եղել ապահովել 
քաղաքային իշխանության կողմից երեխաների 
ձայնի լսելիությունը, ինչպես նաև երեխաներին 
ընդգրկել որոշումների կայացման 
գործընթացում:  Միջոցառմանը մասնակցել են  
64 դպրոցականներ: 
13.Ֆինանասական աջակցություն ստացած 
կազմակերպությունների աշխատանքները 
ուսումնասիրելու նպատակով իրականացվել է 
մշտադիտարկում /այդ թվում Ստեփանավանում 
գործող ներառական ճամբար/: 
14.Վարչության համակարգմամբ հավաքագրվել, 
հաշվառվել /Միգրացիոն ծառայության կողմից 
տրամադրված ձևաչափով/ և ըստ կարիքի 
աջակցություն է տրամադրվել մարտական 
գործողությունների արդյունքում երեք մարզերից 
Երևան տեղափոխված ընտանիքներին: 
Համակարգվել է նաև ՀՀ ԱՍՀՆ կողմից 
մշակված կարիքների գնահատման հարթակի 
աշխատանքները: 
15.Վարչության կողմից տրամադրվել է 
մեթոդական աջակցություն վարչական 
շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերի 
երեխաների և սոցիալական պաշտպանության 
բաժիններին: 
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16.Սոցիալական պաշտպանության
բնագավառում Երևանի քաղաքապետարան 
դիմած քաղաքացիներին տրամադրվել է 
խորհրդատվություն, համապատասխան 
ուղղորդում, ըստ կարիքի աջակցություն: 
17.ՄՍԾՏԿ-ների հետ համագործակցության 
արդյունքում վարչական շրջանների 
համապատասխան բաժինների կողմից 
կազմակերպվել է ՀՀ կառավարության 
16.12.2021թ-ի 2096-Ա որոշմամբ սոցիալապես 
անապահով ընտանիքներին հատկացվող գույքի 
տեղափոխումը /շուրջ 14 հայտ/: 
18. Նոյեմբերի 15-ին, կայացել է Երևան քաղաքի 
սոցիալական աջակցության վերաբերյալ 
կամավոր խնդիրներրի լուծմանն ուղղված 
Երևանի քաղաքապետի սեփական 
լիազորությունների շրջանակում Երևանի 
քաղաքապետին կից գործող սոցիալական 
աջակցության տրամադրման խորհրդի նիստ: 
Նիստի ընթացքում յոթ վարչական շրջանների 
կողմից ներկայացվել է թվով 12 սոցիալական 
աջակցության ծրագրեր, որոնցից քվեարկության 
կողմ ձայների մեծամասնության արդյունքում 
դրական լուծում է ստացել 10 դեպք, սակայն 
աջակցություն է ստացել 9 ընտանիք: 
19.Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում 
համագործակցություն է իրականացվել Ազգային 
ժողովի, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական 
հարցերի, տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարությունների, 
ՀՀ ՏԿԵՆ Միգրացիոն ծառայության, 
վարչական շրջանների ղեկավարների 
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աշխատակազմերի, միասնական սոցիալական 
ծառայության տարածքային կենտրոնների, 
միջազգային և հասարակական մի շարք 
կազմակերպությունների հետ /Հայկական 
Կարմիր խաչ, Վորլդ Վիժն, ՅՈՒՆԻՍԵՖ և այլն: 
20. Երևանի քաղաքապետի և քաղաքապետի 
տեղակալների հանձնարարականների հիման 
վրա վարչության լիազորությունների 
շրջանակում իրականացվել են մի շարք այլ 
աշխատանքներ: 

9 Երեխաների  
պաշտպանության բաժնի 
կողմից աշխատանքներ 

1.Երեխայի պաշտպանության 
ոլոտում գերատեսչությունների և 
հասարակական 
կազմակերպությունների հետ 
համագործակցություն։ 
2.Կյանքի դժվարին իրավիճակում 
հայտնված երեխաների 
իրավունքների 
պաշտպանություն։ 
 

1.Երեխաների պաշտպանության ոլորտում 
համագործակցություն է իրականացվել ՀՀ 
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի, 
արդարադատության, կրթության, գիտության, 
մշակույթի և սպորտի նախարարությունների, 
ՀՀ ոստիկանության անչափահասների 
գործերով բաժինների, վարչական շրջանների 
ղեկավարների աշխատակազմերի, միասնական 
սոցիալական ծառայության տարածքային 
կենտրոնների, մանկատների, երեխաների 
խնամքի և աջակցության կենտրոնների, ինչպես 
նաև ոլորտում ակտիվ գործունեություն ծավալող 
կազմակերպությունների հետ (Վորլդ Վիժն, 
«ՍՕՍ-Մանկական Գյուղեր» և այլն): 

1.Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 
երեխաների իրավունքների և շահերի 
պաշտպանության նպատակով բաժինն 
ապահովել է գործող օրենսդրությամբ իրեն 
վերապահված լիազորությունների 
իրականացումը: Վարչական շրջանների 
խնամակալության և հոգաբարձության 

Աշխատակազմի 
երեխաների և 
սոցիալական 

պաշտպանության  
երեխաների 

պաշտպանության 
բաժին 
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հանձնաժողովների հետ քննարկվել են 
բացահայտված ԿԴԻՀ երեխաների դեպքերը և 
իրականացվել է ուղղորդում համապատասխան 
պետական և հասարակական կառույցներ՝ 
անհրաժեշտ ծառայություններ ստանալու 
նպատակով:  

2.Վարչական շրջանների կողմից ներկայացված 
տեղեկատվության համաձայն հաշվառվել է 
առանց ծնողական խնամքի մնացած 56 երեխա, 
առանց ծնողական խնամքի մնացած 
երեխաների թվին պատկանող 1 անձ: 
Հաշվառումից հետո անձնական քարտերն 
ուղարկվել են ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական 
հարցերի նախարարություն՝ կենտրոնացված 
հաշվառման վերցնելու նպատակով: 
3.Երեխայի կրթության իրավունքի իրացման 
համատեքստում ծնողի դիմումի և տարածքային 
մանկավարժահոգեբանական աջակցության 
կենտրոնի եզրակացության հիման վրա 
վկայագրվել է 849 երեխայի  կրթության  
/նախադպրոցական տարիքի դեպքում՝ և 
զարգացման/  առանձնահատուկ պայմանների 
կարիքը: Հաշվետու ժամանակաշրջանում 
երեխայի վկայագրման գործընթացում 
արձանագրվել են օրենսդրական խնդիրներ, 
որոնց լուծման նպատակով համապատասխան 
գրություններ են ուղարկվել ՀՀ կրթության, 
գիտության, մշակույթի և սպորտի 
նախարարություն:  
4. 42 երեխայի տրվել է երեխաների խնամքի 
հաստատությունում տեղավորվելու մասին 
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եզրակացություն: 7 երեխայի տրվել է 
երեխաների խնամքի հաստատությունից դուրս 
գրելու և կենսաբանական ընտանիքի հետ 
վերամիավորման մասին եզրակացություն: Հիմք 
ընդունելով «ՍՕՍ-մանկական գյուղեր» ՀԲՀ-ի 
հետ համագործակցությունը՝ երեխաների 
մուտքը հաստատություն կանխարգելելու 
նպատակով, ըստ կարիքի, իրականցվել է 
դեպքերի ուղղորդում: 
5. Խնամատարության կարգի համաձայն 4 
քաղաքացի հաշվառվել են որպես խնամատար 
ծնող դառնալ ցանկացող անձինք: 
Տրվել է 4 եզրակացություն երեխայի խնամքը 
խնամատար ընտանիքում կազմակերպելու 
մասին, կնքվել է Խնամատարության 1 
պայմանագիր, վերակնքվել է 
Խնամատարության 16 պայմանագիր՝ Երևանի 
քաղաքապետի և խնամատար ծնողի, 
օրինական ներկայացուցչի միջև: 
 Երևանի քաղաքապետի կարգադրությամբ 
ստեղծված բազմամասնագիտական խմբի 
կողմից իրականացվել է խնամատար 
ընտանիքում խնամվող երեխայի՝ հոգեզավակի 
կյանքի, առողջության, դաստիարակության և 
կենսապայմանների նկատմամբ 
վերահսկողություն, արձանագրված խնդիրների 
դեպքում տրամադրվել է համապատասխան 
խորհրդատվություն: Երևանի քաղաքապետի 
կարգադրությամբ ստեղծված 
բազամամասնագիտական խմբի կողմից 
իրականացվել է խնամատարության ենթակա 
երեխաների և որպես խնամատար ծնող դառնալ 
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ցանկացող հաշվառված անձանց տվյալների 
համադրում, բաժնի մասնագետները 
մասնակցել են համադրման արդյունքում 
կայացած հանդիպումներին: Երևանի 
քաղաքապետի հաստատմանը ներկայացնելու 
նպատակով 2023թ. մասով խնամատարության 
պայմանագրերի գործողության ժամկետի 
երկարացման և ֆինանսական միջոցների 
հաշվարկման 14 համաձայնագրերի 
պատրաստման աշխատանքներն  ընթացքի մեջ 
են: 
6. Հիմք ընդունելով քաղաքացիների կողմից 
ներկայացված փաստաթղթերը,  
կենսապայմանների ուսումնասիրության 
ակտերը և միասնական սոցիալական 
ծառայության տարածքային կենտրոնների 
կողմից տրված եզրակացությունները՝ տրվել է 
երեխա որդեգրելու հնարավորության մասին 32 
դրական, 1 բացասական եզրակացություն, 
հաշվառման է վերցվել երեխա որդեգրել 
ցանկացող 50 անձ, 2 քաղաքացի ուղղորդվել է 
ՀՀ արդարադատության նախարարություն: 
Անձնական քարտերը և փաստաթղթերի 
փաթեթներն ուղարկվել են ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի նախարարություն՝ 
կենտրոնացված հաշվառման վերցնելու 
նպատակով: 
7. Կազմվել և ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական 
հարցերի նախարարություն է ուղարկվել թվով 
29 հարցում՝ երեխային տեսակցելու և 
որդեգրելու հնարավորությունը պարզելու 
համար, տրվել է որպես որդեգրել ցանկացող 
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հաշվառված անձի և որդեգրման ենթակա 
երեխայի անձնական շփումների փաստի 
վերաբերյալ 5 եզրակացություն: 
8. Որդեգրման կարգի համաձայն հաշվառվել է 
որդեգրման ենթակա 25 երեխա: 
9. Իրականացվել է Երևան քաղաքում 
որդեգրողների ընտանիքներում 
դաստիարակության հանձնված երեխաների 
խնամքի նկատմամբ վերահսկողություն, 
արձանագրված խնդիրների դեպքում 
տրամադրվել է համապատասխան 
խորհրդատվություն, և որդեգրման, և 
խնամատարության վերահսկողության 
ժամանակ վերհանված խնդիրների դեպքում  
ըստ կարիքի իրականացվել է ուղղորդում 
«Ամբրա» հոգեկան բարեկեցության կենտրոն 
ՀԿ՝ հոգեբանական ծառայություններ ստանալու 
նպատակով: 
10. ԿԴԻՀ երեխաների տվյալները մուտքագրվել 
են «Մանուկ» տեղեկատվական համակարգում, 
ըստ անհրաժեշտության կատարվել են 
համապատասխան փոփոխություններ: 

11. Բաժնի աշխատակիցները մասնակցել են 
խնամակալության և հոգաբարձության 
հանձնաժողովների այն նիստերին, որտեղ 
քննարկվել են երեխայի հետ կապված հատուկ 
դեպքեր, պարբերաբար տրամադրվել են 
մասնագիտական և իրավաբանական 
խորհրդատվություններ խնամակալության և 
հոգաբարձության հանձնաժողովների 
քարտուղարներին: 
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12.Բաժնի կողմից վերհանված իրավական 
խնդիրների, տարբեր գերատեսչություններից 
ներկայացված օրենքների, որոշումների 
նախագծերի վերաբերյալ դիտողությունները և 
առաջարկությունները ներկայացվել են 
համապատասխան կառույցներին: 
13. Երեխաների պաշտպանության վերաբերյալ 
տարբեր հարցերով Երևանի 
քաղաքապետարան դիմած քաղաքացիներին 
տրամադրվել է խորհրդատվություն: 

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ	
1 Երևան քաղաքի 

զբոսաշրջության 
զարգացման բրենդի 
մշակում 

Նախատեսվում է ծրագիրն 
իրականացնել բաց մրցույթների 
և հանրային քննարկումների 
միջոցով, որի արդյունքում 
կընդունվի լավագույն 
առաջարկը: Այս 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 է շուրջ տասը քաղաքի 
զբոսաշրջային բրենդների և կարգախոսների 
ուսումնասիրություն ու հետազոտություն:  
Շարունակվել են Երևան քաղաքի 
զբոսաշրջային բրենդի մշակման 
աշխատանքների վերաբերյալ քննարկումները:  
ՀՀ-ում գործող բրենդային 
կազմակերպություններից կատարվել են գնային 
առաջարկների վերաբերյալ հարցումներ: 

Աշխատակազմի
մշակույթի և տուրիզմի 

վարչություն 
 

Հունվար-դեկտեմբեր 

2 Միջազգային և 
միջտարածաշրջանային 
համագործակցության 
զարգացում 

Սույն ուղղությունը ենթադրում է 
տարաբնույթ միջոցառումների 
մշակում և իրականացում մի 
շարք քույր և գործընկեր 

Զբոսաշրջության ոլորտում միջազգային 
համագործակցության ընդլայնման նպատակով 
շարունակվել է ակտիվ համագործակցությունը 
«Քաղաքների զբոսաշրջության 

Աշխատակազմի
մշակույթի և տուրիզմի 

վարչություն 
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զբոսաշրջության ոլորտում քաղաքների հետ, 
մասնավորապես գործարար 
հանդիպումների, ճանաչողական  
այցերի, փորձի փոխանակման, 
սեմինարների, կոնֆերանսների, 
կլոր-սեղանների կազմակերպում՝ 
պետական և մասնավոր 
շահագրգիռ 
կազմակերպությունների 
մասնակցությամբ, միջազգային 
զբոսաշրջային 
ցուցահանդեսներին, 
ճանաչողական այցերին 
մասնակցության ապահովում: 

համաշխարհային ֆեդերացիայի» (World 
Tourism Cities Federation) հետ: «Քաղաքների 
զբոսաշրջության համաշխարհային 
ֆեդերացիայի» (World Tourism Cities Federation) 
պաշտոնական կայքէջում հրապարկվել է 
հոդված VisitYerevan պաշտոնական 
զբոսաշրջային հարթակի և հավելվածի 
վերաբերյալ, հղումը ստորև՝ 
http://en.wtcf.org.cn/20220119/c2536170-e04f-
8c3a-447e-90e2961f76b4.html: 
Զբոսավարների միջազգային օրվա շրջանակում 
ս/թ փետրվարի 21-ին անցկացվել է «Արի՜, 
գնանք Երևան» անվճար քաղաքային տուրերը 
երևանցիների համար, որն իրականացվել է 
Երևանի քաղաքապետարանի մշակույթի և 
տուրիզմի վարչության աջակցությամբ և 
«Պրոֆեսիոնալ զբոսավարների հայկական 
ասոցիացիայի» հետ համատեղ, ինչպես նաև 
կազմակերպվել զբոսավարների համար է 
թեմատիկ և ինտերակտիվ էքսկուրսիա Երևանի 
պատմության թանգարանում: 
Չինաստան-Հայաստան ներդրումների և 
առևտրի միջազգային առաջին առցանց 
ֆորումի շրջանակում, աշխատակազմի 
մշակույթի և տուրիզմի վարչության տուրիզմի 
բաժինը ներկայացրել է «Երևանի 
զբոսաշրջային ներուժը և գրավչությունները» 
խորագրով շնորհանդես: 

Հունվար-դեկտեմբեր

3 Երևան քաղաքում 
զբոսաշրջային 
ենթակառուցվածքների 
զարգացման ուղղությամբ 

«Երևան Սիթի Տուր» քաղաքային 
զբոսաշրջային պաշտոնական 
երթուղու կատարելագործում ու 
արդիականացում, որը մեծ 

2022 թ. ընթացքում Երևան քաղաքի 
զբոսաշրջային տեղեկատվական աջակցության 
և քաղաքացիների սպասարկման կենտրոնները 
սպասարկել են շուրջ 9319 այցելուի 

Աշխատակազմի
մշակույթի և տուրիզմի 

վարչություն 
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ծրագրերի իրականացում հետաքրքրություն ունի 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 գործունեության 
ապահովում, բարեկարգում և 
արդիականացում: 

(հիմնականում ՀՀ-ի, ՌԴ-ի, Իրանի և ԱՄՆ-ի, 
Ֆրանսիայի քաղաքացիներ): Զբոսաշրջիկներին 
տրամադրվել են թվով 4454 հատ տպագրական 
նյութեր՝ քարտեզներ, բուկլետներ, թռուցիկներ:  
2022թ. «Երևան Սիթի Տուր» քաղաքային 
զբոսաշրջային պաշտոնական երթուղին 
սպասարկել է 5000 այցելու, որից 316-ը՝ 
զբոսաշրջիկներ, 52-ը ուսանողներ, 2809-ը՝ 
երեխաներ, վճարովի և փոխհատուցմամբ 
իրականացված տուրեր:  

Հունվար-դեկտեմբեր 

4 Զբոսաշրջության
զարգացման 
մարքեթինգային 
քաղաքականության 
իրականացում 

Կարևորելով Երևանի դերը՝ մեծ 
ուշադրություն է դարձվում 
մայրաքաղաքի 
հանրահռչակմանն ուղղված 
աշխատանքներին միջազգային 
հարթակներում: Սույն 
ուղղությունն իր մեջ ներառում է 
Երևանի մասին 
տեղեկատվության տրամադրում 
ինչպես տեղական, այնպես էլ 
արտասահմանյան 
ճամփորդական ամսագրերին և 
թերթերին, մայրաքաղաքի մասին 
հոդվածների պատրաստում, 

 Հունիսի 11-ին Խաչքարերի պուրակում 
անցկացվել է «Ուտեստ ֆեստ» տոնածիսական 
ուտեսների գաստրոփառատոնը, որի  
նպատակն է հանրությանը, այդ թվում՝ Երևան 
այցելած զբոսաշրջիկներին ներկայացնել 
հայկական ավանդական տոնածիսական 
ուտեստների հարուստ ընտրանին: 
Սեպտեմբերի 2-3-ը Գյումրիում անցկացվել են 
Երևանի օրերը: Միջոցառման շրջանակում 
անցկացվել է «Art and Crast Souvenirs» 
ցուցահանդես-տոնավաճառ: 20 տաղավարում 
ներկայացվել են ասեղնագործության, 
տիկնիկագործության խեցեգործության, փայտի 
գեղարվեստական փորագրության տարբեր 

Աշխատակազմի
մշակույթի և տուրիզմի 

վարչություն 
Հունվար 
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Երևանը որպես զբոսաշրջային 
արդյունք դիրքավորումը, 
գովազդումն ու ներկայացումը: 
Visit Yerevan պաշտոնական 
զբոսաշրջային կայքի և 
հավելվածի ֆունկցիոնալության, 
բովանդակության 
թարգմանության ապահովում և 
առաջխաղացում 

նմուշներ, արծաթից և այլ մետաղներից 
պատրաստված զարդեր: 
Հաշվետու ժամանակահատվածում 
պատրաստվել և լրամշակվել է «VisitYerevan» 
զբոսաշրջային պաշտոնական կայքէջի և 
հավելվածի տեղեկատվությունը՝ ըստ 
համապատասխան բաժինների, պարբերաբար 
թարմացվել է միջոցառումներ բաժնի 
տեղեկատվությունը, հրապարակվել են 
թեմատիկ հոդվածներ Երևան քաղաքում 
նախատեսվող միջոցառումների վերաբերյալ, 
որոնց հղումները ներկայացվում են ստորև. 
https://visityerevan.am/blog/details/55/am/ 
https://visityerevan.am/blog/details/56/am/ 
https://visityerevan.am/blog/details/58/am/ 
https://visityerevan.am/blog/details/59/am/ 
https://visityerevan.am/blog/details/60/am/ 
https://visityerevan.am/blog/details/61/am/ 
https://visityerevan.am/blog/details/62/am/ 
https://visityerevan.am/blog/details/44/am/, 
https://visityerevan.am/blog/details/46/am/, 
https://visityerevan.am/blog/details/52/am/, 
https://visityerevan.am/blog/details/55/am/ 
 
Միաժամանակ իրականացվել են Երևան 
քաղաքի զբոսաշրջային ներուժի վերաբերյալ 
հանրահռչակման աշխատանքներ 
«VisitYerevan»  կայքէջով և համանուն 
սոցիալական ցանցի էջերով (ֆեյսբուք և 
ինստագրամ): Տպագրվել են Երևան քաղաքի 
վերաբերյալ նոր թարմացված բազմալեզու 
(հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, ֆրասներեն, 
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գերմաներեն և պարսկերեն) քարտեզները:

ԿՈՄՈՒՆԱԼ	ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ	
1 Բազմաբնակարան շենքերի 

կառավարման ոլորտում 
ուսուցումների 
կազմակերպում և 
խորհրդատվության 
տրամադրում 
 

1.Բազմաբնակարան շենքերի
կառավարման մարմինների 
մասնագիտական 
կարողությունների բարելավում, 
2.Բազմաբնակարան շենքերի 
շինությունների 
սեփականատերերի կողմից 
ընդհանուր բաժնային 
սեփականության նկատմամբ 
իրենց իրավունքների և 
պարտականությունների 
իրազեկվածության բարձրացում, 
3.Պարտադիր նորմերի 
պահանջների պահպանման, 
կատարման նկատմամբ 
մեխանիզմների իրականացում, 
որոնց արդյունքում կբարձրանա 
պարտադիր նորմերի 
կատարման ուղղված 
աշխատանքների 
արդյունավետությունը, 
հաշվետվողականությունը և 
թափանցիկություն 

Կոմունալ տնտեսության վարչության
բազմաբնակարան շենքերի կառավարման 
մարմինների հետ աշխատանքների բաժնի  
մասնագետների կողմից մշտական 
խորհրդատվություն, մեթոդական ցուցումներ են 
տրվում  կառավարման մարմինների 
ղեկավարներին, աշխատակիցներին և 
տեղեկատվություն՝ բազմաբնակարան շենքերի 
շինությունների սեփականատերերին 

2 Երևան քաղաքի 
բազմաբնակարան շենքերի 
վերելակների փոխարինում 

Երևան քաղաքի
բազմաբնակարան շենքերում 
շահագործման ժամկետը 
սպառած վերելակների 
փոխարինում նորերով՝ 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
1.ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-22/1 
թվով 46 վերելակների ձեռքբերում: 
20.04.2022թ. կնքվել է պայմանագրի  N1 

1.«ՌԱՖԷԼԳՐԻԳ» ՓԲԸ
18.01.2022թ. 

20.04.-15.12.2022թ 
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հարմարեցված նաև լսողական, 
տեսողական, հենաշարժողական 
խնդիրներ ունեցող բնակիչներին: 
Նախատեսվում է փոխարինել 
100 հատ վերելակ 

համաձայնագիրը,
16.09.2022թ.՝  N2-ը, 01.11.2022թ.՝ N3-ը, որով 
նախատեսվել է ձեռքբերել  լրացուցիչ թվով 4 
վերելակ: 
2.ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-22/5  
թվով 100 վերելակների ձեռքբերում: 
17.03.2022թ. կնքվել է պայմանագրի  N1 
համաձայնագիրը, 15.08.2022թ.՝ N2-ը, 
01.11.2022թ.՝ N3-ը, որով նախատեսվել է 
ձեռքբերել  լրացուցիչ թվով 10 վերելակ 
3.ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-22/8  
թվով 280 վերելակների ձեռքբերում: 
իսկ 21.04.2022թ. կնքվել է պայմանագրի  N1 
համաձայնագիրը, 
16.09.2022թ.՝  N2-ը, 01.11.2022թ.՝  N3-ը, որով 
նախատեսվել է ձեռքբերել  լրացուցիչ թվով 27 
վերելակ 
 Փաստացի փոխարինվել է թվով 467 վերելակ, 
այդ թվում՝ 2021թ. նախատեսված, սակայն 
չփոխարինված թվով 46 վերելակ 

2.«ՌԱՖԷԼԳՐԻԳ» ՓԲԸ
21.02.2022թ. 17.03.-

15.12.2022թ. 
 

3. «ՌԱՖԷԼԳՐԻԳ» 
ՓԲԸի 02.03.2022թ. 
21.04.-15.12.2022թ. 

3 Բազմաբնակարան շենքերի 
հարթ և թեք տանիքների 
վերանորոգում 

Նախատեսվում է
բազմաբնակարան շենքերի 
վնասված հարթ և թեք 
տանիքների հիմնանորոգում 
ցինկապատ պրոֆիլավորված 
հարթ թիթեղներով և այլ 
անհրաժեշտ նյութերի 
օգտագործամբ: 

Փաստացի  վերանորոգվել  է  92570.82 քմ
հարթ տանիք  և 62744.5 քմ  թեք տանիք  

Մրցույթում հաղթող 
ճանաչված 

կազմակերպություն/ներ
/ համատիրություններ 

 

Աշխատանքների 
պատվիրատու են 
հանդիսանում 
վարչական 
շրջանների 
ղեկավարների 
աշխատակազմերը 

4 Բազմաբնակարան շենքերի 
մուտքերի վերանորոգում 

Բազմաբնակարան շենքերի
մուտքերի վերանորոգում, 
պատուհանների և դռների 
փոխարինում 

Փաստացի  վերանորոգվել  է  519 մուտք Մրցույթում հաղթող 
ճանաչված 
կազմակերպություն/ներ
/ համատիրություններ 

Աշխատանքների 
պատվիրատու են 
հանդիսանում 
վարչական 
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շրջանների 
ղեկավարների 
աշխատակազմերը 

5 Սանիտարական մաքրում և 
աղբահանություն 

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

Շարունակվում է «ԵԱՍՄ» համայնքային
հիմնարկի համար հատուկ նշանակության 
մեքենա մեխանիզմների ձեռքբերման 
գործընթացը: 
Երևանի քաղաքապետրանի 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 սահմանվում 
«Դավարս» ՍՊԸ-ի կողմից կատարվող 
աշխատանքների նկատմամբ 

6 Նոր կոյուղագծերի, 
հեղեղատարների կառուցում 
և գործող ցանցերի 
վերակառուցում 

Թաղամասերում /փողոցում/ 
գոյություն չունեցող կոյուղագծերի 
և հեղեղատար համակարգերի 
հատվածային կառուցում և 
գործող ցանցերի 
վերակառուցում: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր, 
համաձայն որի կառուցվում/վերակառուցվում են՝ 

1. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/43-2 
Կենտրոն վարչական շրջանի Բուզանդի 
1/3 շենքի կոյուղագծի վերակառուցման 
աշխատանքներ 

2. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/43-1 
Աջափնյակ վարչական շրջանի 
Հակոբյանց փողոցից Խ. Խաչատրյան 2-
րդ նրբ.  Կոյուղագծի 

3. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/43-1 
Աջափնյակ վարչական շրջանի 16 թաղ. 
23-26 շենքերի  կոյուղագծի 

1. «ՎԻ ՔԵՅ ԳՐՈՒՊ» 
ՍՊԸ 12.05- 
10.06.22թ. 

2. «ՌԱԴԻԿՇԻՆ» ՍՊԸ 
12.05. - 20.07.22թ. 

3. «ՌԱԴԻԿՇԻՆ» ՍՊԸ 
12.05. - 20.07.22թ. 

4. «ՌԱԴԻԿՇԻՆ» ՍՊԸ 
12.05. - 20.07.22թ. 

5. «ՌԱԴԻԿՇԻՆ» ՍՊԸ 
12.05. - 20.07.22թ. 

6. «ՌԱԴԻԿՇԻՆ» ՍՊԸ 
12.05. - 30.07.22թ. 

7. «ՎԻ ՔԵՅ ԳՐՈՒՊ» 
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4. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/43-1 
Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի 
Ծերենցի 2-րդ նրբ. 19-27 տների 
կոյուղագծի կառուցման աշխատանքներ 

5. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/43-1 
Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի 
Ջիվանու փող. 20-54 առանձնատների 
կոյուղագծի կառուցման աշխատանքներ 

6. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/43-1 
Շենգավիթ վարչական շրջանի Ֆրունզե 
փողոցի /սեփական առանձնատներ/ 
կոյուղագծի վերակառուցման 
աշխատանքներ 

7. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/43-2 
Կենտրոն վարչական շրջանի Իսահակյան 
38  շենքի կոյուղագծի վերակառուցման 
աշխատանքներ 

8. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/43-2 
Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի 
Լեփսիուսի փողոց հհ27,37,39  կոյուղագծի 
վերակառուցման աշխատանքներ 

9. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/43-3 
Էրեբունի վարչական շրջանի Նոր Արեշի 
33-րդ փողոցի կոյուղագծի կառուցման 
աշխատանքներ 

10. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/43-4 
Էրեբունի վարչական շրջանի Նոր Արեշի 
22-րդ փողոցի /ծննդատուն/ հեղեղատարի 
կառուցման աշխատանքներ 

11. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/43-6 
Նոր Նորք վարչական շրջանի Բաղյան, 
Գյուրջյան, Քոչարյան փողոցների  

ՍՊԸ 12.05. -
20.07.22թ. 

8. «ՎԻ ՔԵՅ ԳՐՈՒՊ» 
ՍՊԸ 12.05. - 
20.07.22թ. 

9. «ՑԵՆՏՐԱԿՈԼ» 
ՍՊԸ 12.05. - 
20.07.22թ. 

10. «ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ 
12.05. - 09.08.22թ. 

11. «ԷՄՕՇԻՆ» ՍՊԸ 
12.05. - 09.08.22թ. 

«ԺԻԼՅՈ» ԱԿ 
02.08. - 19.10.22թ. 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/43-

5 
12. «ԺԻԼՅՈ» ԱԿ  
22.09. - 20.12.22թ. 

13. «ԺԻԼՅՈ» ԱԿ  
22.09. - 15.12.22թ. 

14. «ԷՄՕՇԻՆ» ՍՊԸ 
23.09. - 21.12.22թ. 

15. «ԳԱՅՍԱԹ» ՍՊԸ 
22.09. - 21.12.22թ. 

16. «ԱՐՏ ՇԻՆ 1155» 
ՍՊԸ 01.12. - 

21.12.22թ. 
17. «Մ. ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ 

09.08. - 29.12.22թ. 
18. «ՏՈՒՐԻՍՏԱՍ» 

ՍՊԸ  22.09. - 
23.12.22թ. 
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հեղեղատարի կառուցման աշխատանքներ
12. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/83-1 

Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի Մ. 
Ավետիսյան 4-րդ փողոցի /1-13 տներ/ և 
Լեփսիուսի փողոցի /2-4 տներ/ կոյուղագծի 
վերակառուցման աշխատանքներ 

13. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/83-1 
Աջափնյակ վարչական շրջանի 
Բաշինջաղյան 1-ին նրբանցք  կոյուղագծի 
վերակառուցման աշխատանքներ 

14. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/76-2 
Արաբկիր վարչական շրջանի Փափազյան 
փողոց h. 22 շենքի կոյուղագծի 
վերակառուցման աշխատանքներ 

15. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/76-3 
Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի /Նոր 
Նորքից դեպի Նորքի 1-ին նրբ. Կապուղի/ 
կոյուղատար համակարգի կառուցում 

16. ԵՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/17 
Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի / 
Այգեգործական փողոցից դեպի Նորքի 1-
ին փողոց / կոյուղատար համակարգի 
վերակառուցում 

17. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/43-7 
Էրեբունի վարչական շրջանի Ավանեսով 3-
րդ նրբ. /հ. 160 դպրոց/  հեղեղատարի 
կառուցման աշխատանքներ 

18. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/83-2 
Էրեբունի վարչական շրջանի Բուռնազյան 
փողոց հ.1 շենքի կոյուղագծի 
վերակառուցման աշխատանքներ 

19. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/83-2 

19. «ՏՈՒՐԻՍՏԱՍ» 
ՍՊԸ  22.09. - 
23.12.22թ.  
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Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի
Սարկավագի փողոցի կոյուղագծի 
կառուցման աշխատանքներ 

7 Երևան քաղաքի արտաքին 
լուսավորության ցանցի 
շահագործում,պահպանում 
և արդիականացում 

Ծրագրի շրջանակներում
նախատեսվում է իրականացնել 
Երևան քաղաքի արտաքին 
լուսավորության ցանցի 
շահագործման, պահպանման և 
ընթացիկ նորոգման 
ծառայությունները՝ 
 -Չլուսավորվող փողոցների, 
բակերի, նրբանցքների, 
խաղահրապարակների 
լուսավորում, 
-Մալուխային ցանցի 
փոխարինում, 
-Դիսպետչերական 
ծառայությունում GSM 
կառավարման համակարգի 
ներդրում, 
-Նոր տրանսպորտա-
տեխնիկական միջոցների, 
սարքավորումների, ներդրում, 
-Լուսային ժամանակակից և 
էներգաարդյունավետ 
խնայողական ԼԵԴ լուսատուների 
տեղադրում՝ 
«Երևանի քաղաքային 
լուսավորություն» վարկային և 
դրամաշնորհային ծրագրերի 
շրջանակներում, Երևան քաղաքի 
թվով 28 փողոցների (ընդհանուր 

Երքաղլույս ՓԲԸ-ն 2022թ-ի ընթացքում 
իրականացրել է  Երևան քաղաքի 2778 
օբյեկտների 1755.03կմ ընդհանուր 
երկարությամբ  արտաքին լուսավորության 
ցանցի շահագործման, պահպանման և 
ընթացիկ նորոգման ծառայությունները: 
Մասնավորապես՝  
Փոխարինվել են մի շարք փողոցների, 
բակային տարածքների արտաքին 
լուսավորության ցանցի վնասված դնատ 
լամպերը: Փոխարինվել է մի շարք այգիների 
անցումների վնասված լամպերը և 
լուսարձակները: Փոխարինվել են մի շարք 
արձանների, շենքերի գեղարվեստական 
լուսավորության վնասված մալուխները և 
լուսարձակները: Մի շարք փողոցներում 
վերականգնվել են ավտովթարների և 
քամիների հետևանքով վնասված 
հենասյուները: Մի շարք ուժային 
պահարաններում կատարվել են կանխարգելիչ 
աշխատանքներ, փոխարինվել են վնասված 
ավտոմատ-անջատիչները, թողարկլիչները: 
Իրականացվել է արտաքին լուսավորության 
ցանցի շղթայի գծերի վերանորոգման և 
փոխարինման աշխատանքներ: Մի շարք 
ուժային պահարաններում տեղադրվել է GSM 
կառավարման համակարգ:  
Մի շարք փողոցներում իրականացվել են 
արդիականացման աշխատանքներ, 

Երքաղլույս ՓԲԸ
 1-4 եռամսյակ 
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երկարությունը 39 կմ) արտաքին
լուսավորության ցանցի 
արդիականացման 
աշխատանքների իրականացում: 

նատրիումական լուսատուները փոխարինվել 
են ԼԵԴ լուսատուներուվ, որի արդյունքում 
ապահովվում է ավելի որակյալ լուսավորություն 
և էլեկտրաէներգիայի խնայողություն: 
Մալաթիա Սեբաստիա, Արաբկիր 
Նուբարաշեն, Շենգավիթ, Դավթաշեն 
վարչական շրջանների հետ կնքված 
սուբսիդիոն պայմանագրերով վերականգնվել 
և հիմնանորոգվել է՝ 
Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի 
Եռաբլուր զինվորական պանթեոնի կամարից 
դեպի աստիճանահարթակ 
ճանապարհատվածի, Եռաբլուր զինվորական 
պանթեոն-հուշահամալիրի օղակաձև 
ճանապարհի և Մայրության զբոսայգու 
արտաքին լուսավորության ցանցը. 
Արաբկիր վարչական շրջանի թվով 25 
փողոցների և բակային տարածքների 
արտաքին լուսավորության ցանցը, 
Նուբարաշեն վարչական շրջանի Ա թաղամասի 
և 15 փողոցի արտաքին լուսավորության 
ցանցը, 
Շենգավիթ վարչական շրջանի թվով 17 
փողոցների և բակային տարածքների 
արտաքին լուսավորության ցանցը, 
Նոր նորք վարչական շրջանի §Կասկադատիպ¦ 
համալիրի 17 փողոցների և բակային 
տարածքների արտաքին լուսավորության 
ցանցը. 
Երքաղլույս ՓԲԸ-ի ֆինանսական միջոցների 
հաշվին իրականացվել են Սարի Թաղի և 
Նորագավիթի փողոցների արտաքին 
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լուսավորության ցանցի վերականգնման 
աշխատանքները:  
Երքաղլույս ՓԲԸ-ն վերահսկողություն է 
իրականացրել վարչական շրջաններում նոր 
կառուցվող փողոցների և այգիների արտաքին 
լուսավորության ցանցի աշխատանքների 
նկատմամբ և ընդունել շահագործման: 
Իրականացված արտաքին լուսավորության 
ցանցի վերականգնման աշխատանքների 
արդյունքում, արտաքին լուսավորության 
ցանցի երկարությունը 2022թ-ի ընթացքում 
ավելացել է 50.76կմ-ով, օբյեկտների թիվը 
91-ով: 
 
Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական 
բանկի  աջակցությամբ իրականացվող 
Երևանի քաղաքային լուսավորություն 
վարկային ծրագրերի շրջանակում 28 
փողոցներից Թումանյան Վարդանանց 
փողոցում. Մյասնիկյան պողոտայում և 
Աճառյան փողոցում, Խորենացի փողոցում, 
Ամիրյան փողոցում իրականացվել են 
աշխատանքներ: Իրականացվել են 
հենասյուների բետոնե հիմքերի, 
հենասյուների, բարձակների և ԼԵԴ 
լուսատուների տեղադրման աշխատանքներ:  
Կապալառու կազմակերպության կողմից 
աշխատանքները սկսվել են իրականացվել 
Թումանյան փողոցից՝ խրամուղիները 
քանդելով մայթերում, սակայն մրցույթով 
սահմանված տեխնիկական 
առաջադրանքների ոչ լիարժեք լինելու 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Կապալառու  
ONNINEN OY  
Ընկերություն,  

Լուսադիոդային (ԼԵԴ) 
լուսավորության 
համակարգի 
մատակարարումը և 
տեղադրումը  Երևանում 
#ԵՐՎ/ԼԵԴ/1 

Պայմանագիրը 
կնքվել է 2019թ-ի 
հունվարի 11-ին 
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պատճառով, նաև հողային աշխատանքների  
իրականացման ընթացքում առաջացել են 
չնախատեսված կոմունիկացիոն 
խոչընդոտներ, որոնք աշխատանքների 
կատարման նախագծերում ներառված չեն 
եղել, արդյունքում աշխատանքները 
դադարեցվել են և անհրաժեշտություն է 
առաջացել նախագծերում կատարել 
համապատասխան փոփոխություններ:  
Կապալառու կազմակերպության կողմից 
առաջարկվել է աշխատանքների 
իրականացման նոր եղանակ, որը քննարկվել 
և համաձայնեցվել է Երևանի 
քաղաքապետարանի հետ, այնուհետև 
հաստատվել է նաև Ծրագրի ղեկավարի 
կողմից: Երևանի քաղաքապետարանի 
թույլտվությամբ 2021թ-ի ապրիլի 07-ին կնքվել 
է համապատասխան համաձայնագիր, իսկ 
աշխատանքների կատարման 
վերջնաժամկետ է սահմանվել 2022թ-ի 
փետրվարի 28-ը: Նախագծերում կատարված 
փոփոխությունների համաձայն, 
խրամուղիների քանդումը պետք է  
իրականացվեր միկրո խրամուղու եղանակով՝ 
մայթերի փոխարեն խրամուղին քանդելով 
երթևեկելի հատվածում: Նշված եղանակով 
աշխատանքների իրականացման համար 
անհրաժեշտ հատուկ տեխնիկան Կապալառու 
կազմակերպությունը ներմուծել է 2021թ-ի 
հոկտեմբեր ամսվա վերջին՝ 
պատճառաբանելով կովիդ համավարակը և 
տրանսպորտային փոխադրումների 
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խնդիրները: Տեխնիկան ներմուծելուց հետո, 
2021թ-ի նոյեմբերին աշխատանքները սկսել 
են իրականացվել Աճառյան փողոցում, որոնք 
սակայն տևել են մի քանի օր, կրկին ի հայտ 
են եկել խոչընդոտներ և աշխատանքները 
դադարեցվել են:  
Երևանի քաղաքապետարանի կողմից որոշում 
է կայացվել ավելացնել պայմանագրային 
արժեքը և երկարաձգել պայմանագրի 
աշխատանքների իրականացման ժամկետը 
մինչև 2023թ-ի նոյեմբերի 21-ը՝ համաձայն 
կապալառու կազմակերպության կողմից 
ներկայացված աշխատանքների կատարման 
ժամանակացույցի:  
Երքաղլույս» ՓԲԸ-ի և Օննինեն Օյ ֆիննական 
ընկերության միջև կնքված պայմանագրում 
փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ 
առաջարկների ուղղությամբ աշխատանքները 
վերսկսվել են իրականացվել Երևան քաղաքի 
Մյասնիկյան պողոտայում  և Աճառյան 
փողոցում:  Պայմանագրում փոփոխություններ 
կատարելու համաձայնագրի նախագիծը 
հաստատվել է Վերակառուցման և 
զարգացման եվրոպական բանկի  կողմից, 
որի հիման վրա համաձայնագիրը 
ստորագրվել է: Աշխատանքները 
շարունակվում են իրականացվել

ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ	
1 Ինստիտուցիոնալ 

կարողությունների 
1. Դպրոցների տնօրենների

համար պարբերական 
1. ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի 
տեսչական մարմնի, կրթության տեսչական 

Աշխատակազմի 
հանրակրթության  
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զարգացում սեմինարների կազմակերպում՝  
աշխատանքային օրենսգրքով 
կարգավորվող 
հարաբերությունների, կրթության 
ոլորտը կարգավորող 
օրենսդրական և 
ենթաօրենսդրական ակտերի, 
կրթության կազմակերպման 
արդյունավետությունը խթանող 
ծրագրերի,  
կրթության ոլորտում նորարար 
մոտեցումների, 
շահառուների կողմից 
վերհանված հարցերի 
վերաբերյալ: 
2. Լավագույն փորձի 

փոխանակման, ինչպես նաև նոր 
գիտելիքների փոխանցման 
նպատակով դասընթացների, 
վարպետաց դասերի, 
քննարկումների կազմակերպում՝ 
տնօրենների տեղակալների, 
մեթոդմիավորումների 
նախագահների և առանձին 
խմբերի համար, խրախուսման 
միջոցառումների կազմակերպում 
3. Պետական հանրակրթական 
դպրոցների և մասնավոր 
դպրոցների միջև գործընկերային 
հարաբերությունների խթանում, 
փորձի փոխանակման 
հանդիպումների կազմակերպում 

մարմնի, ԿԶՆԱԿ հիմնադրամի և 
համագործակից այլ կառույցների հետ 
իրականացվել են թեմատիկ սեմինարներ, 
դասընթացներ. խորհրդակցություններ, որոնց 
մասնակցել են Երևանի ենթակայության բոլոր՝ 
153 դպրոցների տնօրենները: 
 
 
2. Պարբերաբար կազմակերպվել են տարբեր 
առարկաների բաց դասեր, քննարկումներ՝ 
փորձի փոխանակման նպատակով, տեղական և 
միջազգային գործընկերների հետ 
համագործակցաբար կազմակերպվել են 
մասնագիտական կարողությունների 
զարգացման դասընթացներ:  
 
Վարչության նախաձեռնությամբ 
կազմակերպվել է խրախուսման միջոցառում, 
որի շրջանակում պարգևատրվել են ընթացիկ 
տարում գործունեության արդյունավետությամբ 
առանձնացած ընդհանուր թվով 30 անձ՝ 
տնօրեն, տնօրենի տեղակալ, ուսուցիչ, 
դաստիարակ, մանկավարժահոգեբանական 
աշխատանքներին աջակցող մասնագետ, 
գրադարանավար 
 
3. Պետական հանրակրթական և մասնավոր 
դպրոցների աշակերտները համատեղ 
մասնակցել են առարկայական 
օլիմպիադաներին, ստուգող հանձնաժողովների 
աշխատանքների շրջանակում նշյալ դպրոցների 
ուսուցիչներն առիթ են ունեցել փորձի 

վարչություն, ՀՀ 
առողջապահական և 
աշխատանքի 
տեսչական մարմին, 
կրթության տեսչական 
մարմին, ԿԶՆԱԿ 
հիմնադրամ 
 
 
2-րդ, 3-րդ, 4-րդ 
եռամսյակներ 
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փոխանակման:
2 Դպրոցների շենքերի

հիմնանորոգում, 
վերանորոգում, մասնակի 
նորոգում  
(նաև՝ հարմարեցում) 

1. Հայաստանի 
Հանրապետությունում սեյսմիկ 
անվտանգության  բարելավման 
ծրագրի շրջանակում պետական 
հանրակրթական դպրոցների 
հիմնանորոգում՝ համաձայն 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 13.07.2017թ. 
հ.805-Ն որոշման: Սույն  ծրագրի 
շրջանակում շարունակելու և/կամ 
մեկնարկելու են հետևյալ 
դրոցների հիմնանորոգման 
աշխատանքները՝ հհ. 6, 18, 22, 
68, 95, 111, 116, 122 դպրոցները և 
«Հակոբ Կոջոյան» 
կրթահամալիրը։ 
2. Մասնագիտական 
խորհրդատվական 
հանդիպումների կազմակերպում՝ 
կրթության առանձնահատուկ 
պայմանների կարիք ունեցող 
երեխաների համար 
հարմարեցումների 
մասնագիտական ուղղորդում 
ստանալու նպատակով։ 
3.Երևանի ենթակայության 
առնվազն 130 դպրոցներում 
հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց կարիքներին 
հարմարեցման աշխատանքների 
իրականացում՝ մասնավորաբար 

1. Ավարտվել է հ. 22 հիմնական դպրոցի 
մասնաշենքի հիմանորոգումը, մեկնարկել են 
մյուս մասնաշենքի նորոգման աշխատանքները: 
Հիմնականում ավարտվել է հ. 95 միջնակարգ 
դպրոցի հիմնանորոգումը: 
Մյուս դպրոցներում աշխատանքները 
շարունակվում են: 
 
 
2. Թեմատիկ աշխատաժողովի շրջանակում 
քննարկվել և պայմանավորվածություն է ձեռք 
բերվել` հատուկ դպրոցների մասնագետների 
կողմից ըստ անհրաժեշտության 
հանրակրթական դպրոցներին 
խորհրդատվություն տրամադրելու վերաբերյալ: 
 
3. Երևանի ենթակայության դպրոցներում 
հարմարեցվել են թվով 11 սանհանգույց, 1 
մարզադահլիճ, 4 դասասենյակ, կառուցվել 7 
թեքահարթակ: Այդպիսով, ներկայումս Երևանի 
ենթակայության 153 դպրոցներից շուրջ 130-ում 
առկա են ընդհանուր առմամբ 169 
թեքահարթակ (ներսում և դրսում), թվով 56 
դպրոցներ ունեն հարմարեցված 
սանհանգույցներ, թվով 43 դպրոցներ ունեն 
հարմարեցված դասասենյակներ, իսկ 
հիմնանորոգված և հիմնանորոգվող դպրոցների 
շենքերը կառուցվել և կառուցվում են հնարավոր 
հարմարեցումներով (թեքահարթակներ, 
վերելակ, հարմարեցված մարզադահլիճ ու 
բուֆետ և այլն): 

ՀՀ կառավարություն, 
Ասիական զարգացման 
բանկ, 
աշխատակազմի 
հանրակրթության 
վարչություն, ՀՄԿ, ՄԱԿ-
ի մանկական 
հիմնադրամ, դպրոցներ 
 
1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ 
եռամսյակներ 
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թեքահարթակների կառուցում, 
սանհանգույցների և գույքի 
հարմարեցումներ։ 

3 Ներառական կրթության 
արդյունավետության 
խթանում 

1.Ուսուցիչների՝ ներառող 
դասավանդման 
վերապատրաստման 
կարողությունների զարգացման 
ծրագրերի իրականացում՝ 
համագործակից կառույցների 
ներգրավմամբ։ 
2. Փորձի փոխանակման 
հանդիպումներ, սեմինարներ 
ներառական կրթության ոլորտում 
հաջողություններ ունեցող 
դպրոցների, փորձագետների 
ներգրավմամբ 

1. Հանրապետական 
մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի հետ 
համագործակցաբար շարունակվել է 
«Ուսուցիչների՝ ներառող դասավանդման 
վերապատրաստման կարողությունների 
զարգացում» ծրագրի շրջանակում մենթորների 
աշխատանքը 20 դպրոցներում:  
2. Երևանի ենթակայության դպրոցները 
սերտորեն համագործակցել են տարածքային 
մանկավարժահոգեբանական կենտրոնների 
հետ՝ կրթության առանձնահատուկ 
պայմանների կարիք ունեցող երեխաների 
անհատական ուսուցման պլաններով 
նախատեսված աշխատանքների շրջանակում, 
մասնակցել թեմատիկ քննարկումների, 
սեմինարների 

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

 

4 Մրցունակ կրթության  
ապահովմանն ուղղված 
աշխատանքների  
կազմակերպում  և 
աջակցություն 

1.Դպրոցների էլեկտրոնային 
փաստաթղթաշրջանառությանն 
առնչվող գիտելիքների 
զարգացման նպատակով 
խորհրդատվական 
հանդիպումների կազմակերպում։ 
2.Դասապրոցեսում կրթական 
էլեկտրոնային ռեսուրսների 
կիրառման խրախուսում՝ 
վերապաստրաստման ծրագրերի 
վերաբերյալ տեղեկատվության 
տեղայնացման, ուսուցիչների 
մասնակցության խրախուսման 

1.Շարունակվել են դպրոցների օպերատորների 
կարողությունների զարգացմանը միտված 
սեմինարներ, տնօրենների համար 
խորհրդատվական քննարկումներ՝ ԿՏԱԿ-ի հետ 
համագործակցաբար: 
2. «Իմ դպրոց» կրթական կայքի հետ 
համագործակցաբար իրականացվել է մրցույթ, 
որի շրջանակում լայնորեն կիրառվել են 
էլեկտրոնային կրթական ռեսուրսները: 
Լավագույնները խրախուսվել են 
մրցանակներով: 
3. Մեդիագրագիտության շաբաթվա 
շրջանակում դպրոցներում կազմակերպվել են 

Աշխատակազմի 
հանրակրթության 
վարչություն, 
ԿՏԱԿ, 
Արմենպրես 
լրատվական 
գործակալություն, 
«Կենտրոն», «Շանթ» 
հեռուստաընկերությունն
եր 
 
2-րդ, 3-րդ, 4-րդ 
եռամսյակներ 
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միջոցով։ 
3.Մեդիագրագիտության 
գիտելիքների փոխանցման 
նպատակով սեմինարների 
իրականացում։  

թեմատիկ միջոցառումներ՝ հանդիպումներ 
մասնագետների հետ, բաց դասեր, սեմինարներ 
և այլն: 
Հանրակրթության վարչության համակարգմամբ  
10 դպրոցների շուրջ 200 աշակերտներ 
հնարավորություն ունեցան հյուրընկալվել 
լրատվական գործակալությունում և 
հեռուստաընկերություններում՝ տեղերում 
ծանոթանալով լրագրողի մասնագիտությանը, 
մեդիահարթակում իրականացվող 
գործառույթներին, աշխատանքի 
առանձնահատկություններին:  

5 Արտակարգ 
ընդունակություններով 
դպրոցականների  
հայտնաբերում և 
խրախուսում 

 Սովորողների ինտելեկտուալ 
կարողությունների զարգացմանը 
նպաստելու նպատակով 
դպրոցական առարկայական 
օլիմպիադաների տարածքային, 
քաղաքային փուլերի 
կազմակերպում և անցկացում. 
լավագույնների խրախուսում։  

ՀՀ դպրոցականների առարկայական 
օլիմպիադայի դպրոցական և տարածքային 
փուլերի արդյունքում  Երևանի քաղաքային 
փուլին մասնակցած  2543 սովորողներից 430-ը 
իրավունք են ստացել մասնակցել օլիմպիադայի 
հանրապետական փուլին, 360-ն արժանացել են 
դիպլոմների՝ ըստ հետևյալի. 
             1-ին կարգ` 68 աշակերտ, 
             2-րդ կարգ` 111 աշակերտ, 
             3-րդ կարգ`  181 աշակերտ:  
Գովասանագրերի է արժանացել 70 աշակերտ: 

Աշխատակազմի 
հանրակրթության 
վարչություն, 
ՀՀ կրթության, 
գիտության, մշակույթի և 
սպորտի 
նախարարություն  
 
1-ին, 2-րդ եռամսյակներ 

 

6 Աջակցություն սովորողների 
արժեհամակարգի 
ձևավորման գործընթացին 

1. Հայ ժողովրդի նշանավոր 
զավակներին և տոներին 
նվիրված ցերեկույթների, տարվա 
հոբելյարներին նվիրված 
միջոցառումների 
կազմակերպման խրախուսում 
2. Բնապահպանական (էկո) 
ակումբների ձևավորման 
խրախուսում. դպրոցականների 

1. Դպրոցներում կազակերպվել են հայ 
ժողովրդի նշանավոր զավակներին և տոներին 
նվիրված ցերեկույթներ, ֆրանկոֆոնիայի, 
երեխաների իրավունքներին առնչվող 
միջոցառումներ, ինչպես նաև  տարաբնույթ 
նախաձեռնություններ: 
«Երևան Սիթի Տուր»-ի հետ 
համագործակցաբար կազմակերպվել են 
աշակերտների ճանաչողական այցեր երևանյան 

Աշխատակազմի 
հանրակրթության 
վարչություն, 
«Երևան Սիթի Տուր»,  
Թանգարաններ, 
ԵՄ, 
«Կոկա-կոլա ՀԲՔ 
Արմենիա» ընկերություն 
Մոնթե Մելքոնյանի 
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շրջանում բնապահպանական 
դաստիարակությանը միտված 
նախաձեռնողական ծրագրերի 
իրականացում 
3. Կիրառական 
ռազմագիտության գիտելիքներին 
և հմտությունների զարգացմանը 
միտված ծրագրերի 
իրականացում 
4. Արտակարգ իրավիճակներում 
քաղաքացիական 
պաշտպանության գիտելիքի 
կիրառական հմտությունների 
զարգացում՝ դպրոցների 
համագործակցային 
վարժանքների, մասնագետների 
ներգրավմամբ թեմատիկ 
սեմինարների միջոցով: 
5. Նյութատեխնիկական 
բազայով դպրոցներին աջակցելու 
ծրագրերի իրականացում։ 
6. «Արմաթ» ինժեներական 
լաբորատորիաների ցանցի 
ընդլայնում, բնագիտական 
առարկաների 
լաբորատորիաների ձևավորման 
խրախուսում։                                 

թանգարաններ, մասնագիտացված ՀՈԱԿ-ներ՝ 
ծանոթանալու վերջիններիս գործունեության 
առանձնահատկություններին: 
Ապահովվել է աշակերտների մասնակցությունը 
«Քո արվեստը դպրոցում» ծրագրին: 
2. ԵՄ համաֆինանսավորմամբ իրականացվող 
«Երևան, Վարշավա, Տիրանա 
մայրաքաղաքների համագործակցությունը 
վտանգավոր թափոնների կառավարման 
ընդհանուր մարտահրավերների շուրջ» ծրագրի 
շրջանակում թվով 8 կրթական 
հաստատություններում ձևավորվել են էկո 
ակումբներ: Եվս 4-ը հաղթահարել են 
դրամաշնորհի համար հայտարարված մրցույթը, 
և առաջիկայում մեկնարկելու է նոր էկո 
ակումբների գործունեությունը: 
«Կոկա-կոլա ՀԲՔ Արմենիա» ընկերության հետ 
համագործակցաբար շարունակվել է  «Աշխարհն 
առանց թափոնների» ծրագրի իրականացումը, 
որի շրջանակում դպրոցներում տեղադրվել են 
տեսակավորման արկղեր, իրականացվել 
սեմինարներ: 
3. «Նախնական զինվորական 
պատրաստվածություն» առարկայի ուսուցիչների 
համակարգմամբ անցկացված 
ռազմագիտության մրցույթում լավագույնս 
հանդես եկած աշակերտների մասնակցությամբ 
կազմակերպվել է եռօրյա ծրագիր՝ Մոնթե 
Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական 
վարժարանում, ուր աշակերտները 
հնարավորություն են ունեցել ծանոթանալ տեղի 
սաների առօրյային, մասնակցել 

անվան 
ռազմամարզական 
վարժարան 
«Սեյսմիկ 
պաշտպանության 
տարածքային 
ծառայություն» ՊՈԱԿ 
 
1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ 
եռամսյակներ 



 
60 

 

ռազմամարզական վարժանքներին:
4. «Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային 
ծառայություն» ՊՈԱԿ-ի հետ 
համագործակցաբար կազմակերպվել են 
սեյսմիկ պաշտպանության վարքականոնների 
ուսուցման դասընթացներ, տարհանման և 
այլաբնույթ միջոցառումների՝ ըստ 
փոխհամաձայնեցված ժամանակացույցի: 
5. Դպրոցներին տարբեր 
համագործակցությունների շրջանակում 
տրամադրվել են ուսուցողական պաստառներ, 
ուսումնամեթոդական օժանդակ 
գրականություն, մանկապատանեկան 
ամսագրեր և այլն: 
6. Առանձին դպրոցների նախաձեռնությամբ, 
ինչպես նաև հովանավորների ներգրավմամբ 
ընդլայնվել է «Արմաթ» ինժեներական 
լաբորատորիաների ցանցը, մի քանի 
դպրոցներում իրականացվել են բնագիտական 
առարկաների լաբորատորիաների վերազինման 
աշխատանքներ:                                                  

7 Դպրոցների կառավարման 
և խորհրդակցական 
մարմինների 
գործունեության 
խրախուսում 

1. Դպրոցների կոլեգիալ 
կառավարման մարմինների՝ 
խորհուրդների անդամների 
ներգրավմամբ սեմինարների 
կազմակերպում  
2. Աշակերտական կոնֆերանսի 
կազմակերպում՝ արդի 
թեմաներով՝ ռիսկային 
վարքագիծ, բուլինգ, 
հայրենասիրության արդի 
ընկալումները և այլն: 

1. ԿԶՆԱԿ հիմնադրամի հետ 
համագործակցաբար կազմակերպվել են 
կարողությունների զարգացման դասընթացներ՝ 
դպրոցների կառավարման խորհուրդների 
անդամների ներգրավմամբ 
2. Երևանի քաղաքապետարանի 
ենթակայության 153 դպրոցներին տրամադրվել 
են ՀՀ ՄԻՊ-ի և ՄԱԿ-ի մանկական 
հիմնադրամի համատեղ իրականացվող ծրագրի 
շրջանակում հրատարակված՝  «Եկենք 
սովորենք երեխայի իրավունքները» ուղեցույցը, 

Աշխատակազմի 
հանրակրթության,  
երեխաների և 
սոցիալական 
պաշտպանության 
վարչություններ, ԿԶՆԱԿ 
հիմնադրամ 
 
3-րդ, 4-րդ եռամսյակներ 
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3. Հանրակրթության 
վարչությանը կից 
աշակերտական խորհրդի 
ձևավորում 
4. Մտքերի գեներացիայի 
խթանման և համակարգման 
հմտությունների, ծրագրային 
առաջարկների մշակման 
նախնական գիտելիքների 
փոխանցման դասընթացի 
անցկացում: 

դպրոցներում կազմակերպվել են երեխաների 
իրավունքների իրազեկման միջոցառումներ` «Իմ 
իրավունքներն իմ աչքերով» խորագրով, որոնց 
շրջանակում արծարծվել են նաև ռիսկային 
վարքագծի, բուլինգի, հայրենասիրության արդի 
ընկալումներին առնչվող հարցեր:   
Երևանի աշխատակազմի երեխաների և 
սոցիալական պաշտպանության վարչության 
նախաձեռնությամբ կազմակերպվել է 
երեխաների  պաշտպանության օրվա առթիվ 
աշակերտական ավագանու նիստ, որի 
շրջանակում աշակերտները ներկայացրել են 
զեկույցներ, քննարկել իրենց հուզող 
խնդիրները: 
3. Հանրակրթության վարչության կողմից 
ապահովվել է ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարին կից 
աշակերտական խորհրդի անդամների ակտիվ 
ներգրավվածությունը խորհրդի 
աշխատանքներին: 
4. Աշակերտական խորհուրդների՝ տարբեր 
նախաձեռնություններով հանդես եկած, ինչպես 
նաև մտքերի գեներացիայի խթանման և 
համակարգման հմտությունների, ծրագրային 
առաջարկների մշակման նախնական 
գիտելիքների փոխանցման դասընթացին 
ակտիվ մասնակցություն դրսևորած  
աշակերտները խրախուսվել են 
վկայականներով, տարվա ավարտին նրանց 
տրվել են «Մարդուկ-ջարդուկ» բալետային 
ներկայացման տոմսեր:  

8 Կրթական 
հաստատությունների 

1.Էլեկտրոնային եղանակով 
դպրոցների հետ վարչության 

1. ԴԿՏՀ համակարգում Երևանի 
քաղաքապետարանին ընձեռնվել է 

Աշխատակազմի 
հանրակրթության  
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ընթացիկ գործունեության 
մշտադիտարկում 

մասնագետների համար 
կիրառելի վերահսկողության 
գործիքի ներդրման 
հնարավորություն: 
2. Հանրակրթական ուսումնական 
հաստատությունների կողմից 
Կրթության տեսչական մարմնի 
արձանագրած հիմնական 
խախտումների վաղ 
հայտաբերման նպատակով 
պարբերական 
ուսումնասիրությունների 
իրականացում։ 

հնարավորություն դիտարկելու հարթակում 
դպրոցների կողմից իրականացվող 
գործողությունները: 2. Վարչության կողմից 
պարբերաբար իրականացվել են 
ուսումնասիրություններ դպրոցներում ինչպես 
բողոքների արձագանքման շրջանակում, 
այնպես էլ հիմնականում արձանագրվող 
խախտումների վաղ հայտնաբերման 
նպատակով: 

վարչություն
 
1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ 
եռամսյակներ 

9 Երևանի քաղաքապետին 
կից կրթության հարցերով 
հասարակական խորհրդի 
ձևավորում 

Երևանի քաղաքապետի որոշման 
նախագծի մշակում և 
ներկայացում՝ առաջարկելով 
խորհրդի կազմի անդամներ 
հանրակրթության 
կազմակերպման համար 
պատասխանատու կառույցներից, 
կրթության ոլորտի 
փորձագետներից, ոլորտում 
գործունություն ծավալող 
հասարակական 
կազմակերպություններից՝ 
ապահովելու խորհրդի 
ձևավորման համար անդամների 
անհրաժեշտ նվազագույն թիվը, 
այդպիսով նաև պահպանելով 
հասարակական հիմունքներով 
համայնքի բնակիչների և այլ 
շահագրգիռ անձանց՝ խորհրդի 

Երևանի քաղաքապետին կից կրթության 
հարցերով հասարակական խորհրդի 
ձևավորման նպատակով Երևանի 
քաղաքապետի որոշման նախագծի մշակման 
շրջանակում՝ քննարկվել են հանրակրթության 
կազմակերպման պատասխանատու 
կառույցներից, կրթության ոլորտի 
փորձագետներից, ոլորտում գործունություն 
ծավալող հասարակական 
կազմակերպություններից համապատասխան 
անձանց թեկնածություններ՝ ընդգրկելու 
խորհրդի կազմում՝ ապահովելով ձևավորման 
համար անդամների անհրաժեշտ նվազագույն 
թիվը: 

Աշխատակազմի 
հանրակրթության 
վարչություն 
 
2-րդ, 3-րդ եռամսյակներ 

 



 
63 

 

կազմում ընդգրկվելու՝ Երևան 
քաղաքի ավագանու 2013 
թվականի սեպտեմբերի 10-ի 
հ.46-Ն որոշմամբ հաստատված 
Երևանի քաղաքապետին կից, 
Երևանի քաղաքային համայնքի 
տարածքում հասարակական 
կարգով գործող 
խորհրդակցական մարինների 
ձևավորման կարգի 7-րդ կետով 
սահմանված հնարավորությունը: 

10 «Կայուն 
դպրոցական սնունդ» ազգայ
ին ծրագրի մեկնարկ 

Երևանի քաղաքապետարանի 
ենթակայության մի քանի 
դպրոցներում «Կայուն 
դպրոցական սնունդ» ազգային 
ծրագրի ներդրման համար 
պայմանների ապահովում, 
ծրագրի իրականացում, 
արդյունքների վերլուծություն, 
մասսայականացման 
հնարավորությունների 
դիտարկում 

«Կայուն դպրոցական սնունդ» ազգային ծրագրի 
ներդրման շրջանակում Երևանի 
ենթակայության դպրոցներում կազմակերպվել է 
տարածքների առկա և հավանական 
հնարավորությունների ուսումնասիրություն, 
անցկացվում են հարցումներ ծնողների և  
աշխատակազմերի շրջանում: Հաջորդիվ 
նախատեսվում է մշակել  դպրոցական սննդի 
կազմակերպման հնարավոր մոդելներ, 
կատարել բիզնես մոդելավորում և 
ֆինանսական հաշվարկներ: 

Աշխատակազմի 
հանրակրթության 
վարչություն 
«Դպրոցական սնունդ և 
երեխաների 
բարեկեցություն» 
հիմնարկ 
 
2-րդ, 3-րդ, 4-րդ 
եռամսյակներ 

 

11 Նյութատեխնիկական 
բազայի համալրում 
նախադպրոցական 
ուսումնական 
հաստատություններում 

Նյութատեխնիկական բազան
վերազինելու նպատակով 
անհրաժեշտ է գնահատել 
նախադպրոցական 
ուսումնական 
հաստատությունների շենքերը, 
շինությունները,հողամասերը, 
հաղորդակցության  
միջոցները,ուսումնամեթոդակա
ն և ծրագրային նյութերը, 

Իրականացվել է կարիքների գնահատում, 
ձեռնարկվել են նախապատրաստական 
աշխատանքներ՝ կազմակերպելու զարգացնող 
խաղային միջոցների, դիդակտիկ պարագաների 
ձեռբերում՝ Երևանի ենթակայության 
մանկապարտեզներին տրամադրելու 
նապատակով: 

Աշխատակազմի 
հանրակրթության 
վարչություն 
 
2-րդ, 3-րդ, 4-րդ 
եռամսյակներ  
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զարգացնող խաղային
միջոցները, դիդակտիկ 
պարագաները,  
սարքավորումները /և այլն/  

12 Իրականացվող 
գործընթացների 
կառավարում 

Մանկապարտեզների սննդի
գնման, բաշխման, ինչպես նաև 
վերանորոգման և հարակից այլ 
գործողությունների  համար 
մշակել կամ ներդնել 
ավտոմատացված համակարգեր, 
որոնք հնարավորություն կտան 
ցանկացած տեսակի և բնույթի 
տեղեկատվություն կարճ 
ժամանակում վերարտադրել ու 
դրա հիման վրա կատարել 
վերլուծություններ՝ 
օպտիմալացնելով 
աշխատանքային 
գործընթացները: 

Աշխատանքային գործընթացների 
օպտիմալացման նպատակով քննարկվել են 
մանկապարտեզների սննդի գնման, բաշխման, 
ինչպես նաև վերանորոգման և հարակից այլ 
գործողությունների  համար ավտոմատացված 
համակարգերի ներդրման  
հնարավորությունները: 

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

 

13 Մարդկային ռեսուրսների 
կառավարում 

Նախադպրոցական կրթության
ոլորտում ընդգրկված 
անձնակազմերի 
մասնագիտական գիտելիքների, 
աշխատանքային 
ունակությունների, 
հմտությունների 
կատարելագործում 
վերապատրաստման և փորձի 
փոխանակման  դասընթացների 
միջոցով, ինչպես նաև 
ծնողավարության դասընթացներ 
և ծնողների իրազեկման 

Վարչության նախաձեռնությամբ 
կազմակերպվել են մասնագիտական 
կարողությունների զարգացման դաընթացներ՝ 
163 մանկապարտեզների թվով 329 
մանկավարժների համար:  
2022թ. դեկտեմբերի 1-ից մեկնարկել են 
դաստիարակների պարտադիր 
վերապատրաստման դասընթացները: 

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

 



 
65 

 

միջոցառումներ, և վարչական
օղակների աշխատակիցների 
արդյունավետ կառավարման 
համակարգերի ներդնում: 

14 Մանկապարտեզների գույքի 
ձեռքբերում 

1.կոշտ գույք (երեխաների և
աշխատակազմի համար) 
/երկհարկանի մահճակալ, 
եռահարկ մահճակալ, 
գրապահարան, աշխատանքային 
աթոռ, մանկական սեղան, 
մանկական աթոռ և այլն/ 
2.խոհանոցային գույք, սպասք 
/սալօջախ, սննդի մշակման 
սեղաններ՝ տարբերակված, հացի 
պահպանման համար 
նախատեսված պահարան, 
ափսեներ, բաժակներ և այլն/ 

2021-2022թթ.-ին հիմանորոգված և  2022թ. 
հիմնանորոգվող մանկապարտեզներին 
տրամադրվել է 200 մլն. ՀՀ ընդհանուր 
արժողությամբ կոշտ գույք  
/երկհարկանի մահճակալ, եռահարկ մահճակալ, 
գրապահարան, աշխատանքային աթոռ, 
մանկական սեղան, մանկական աթոռ և այլն, 
խոհանոցային գույք, սպասք /սննդի մշակման 
սեղաններ՝ տարբերակված, հացի պահպանման 
համար նախատեսված պահարան, ափսեներ, 
բաժակներ և այլն/ 

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

 

15 Մանկապարտեզների 
շենքերի հիմնանորոգում 

Թվով 22 մանկապարտեզների 
շենքերի հիմնանորոգում. 
1.Երևանի միջոցներով 
հիմնանորոգման ծրագրում 
ընդգրկված են թվով՝ 8 
մանկապարտեզներ 
2.Երևանի 
էներգաարդյունավետության 
հիմնանորոգման ծրագրում 
ընդգրկված են թվով՝ 14 
մանկապարտեզներ: 

1. 2022թ.–ին շահագործման են հանձնվել հհ. 5, 
58, 82, 86, 107, 127, 144, 146 Երևանի 
միջոցներով հիմնանորոգված 
մանկապարտեզները:    
2. 2022թ.-ին Երևանի 
էներգաարդյունավետության հիմնանորոգման 
ծրագրի շրջանակում շահագործման է հանձնվել 
հ. 49 մանկապարտեզը: Ներկայումս 24 
մանկապարտեզներում  շարունակվում են 
հիմնանորոգման աշխատանքները: 

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

 

16 Նախադպրոցական 
կրթության մատչելիություն 

Նախադպրոցական անվճար 
կրթություն, շենքերի 

Նախադպրոցական անվճար կրթություն է 
կազմակերպվել շուրջ 25000 երեխայի համար: 

Աշխատակազմի 
հանրակրթության  
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հիմնանորոգում, գույքի 
նորացում, հերթագրված 
երեխաների ընդունելության 
հիմնախնդրի կարգավորում, 
մանկապարտեզներում 
համընդհանուր ներառման 
գործընթացի իրականացում: 

Հաշվետու տարում ՀՀ ոստիկանության 
«Երեխայի զարգացման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը 
հանձնվել է Երևան համայնքին՝ վերանվանվելով 
«Երևանի հ. 164 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-
ի, ուր հաճախում է 190 երեխա: Նոր խմբեր են 
ձևավորվել հ. 58 (1 խումբ), 86 (2 խումբ) 
մանկապարտեզներում: 
Երևանի բոլոր մանկապարտեզներում 
ներդրված է ներառական կրթություն, 51 
մանկապարտեզներ են հաճախում կրթության և 
զարգացման առանձնահատուկ պայմանների 
կարիք ունեցող 220 երեխա:  

վարչություն
 
1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ 
եռամսյակներ 

17 Ներառական կրթության 
արդյունավետության 
խթանում 

1.Կրթության առանձնահատուկ
պայմանների կարիք ունեցող 
երեխաների 
կրթադաստիարակչական 
աշխատանքների արդյունավետ 
կազմակերպման նպատակով 
մանկապարտեզների 
մանկավարժական 
համակազմերի համալրում 
համապատասխան 
մասնագետներով: 
2.Համընդհանուր ներառման 
ծրագրի շրջանակում՝ 
մասնագետների 
վերապատրաստում՝ 
համագործակցելով շահագրգիռ 
հասարակական 
կազմակերպությունների հետ: 
3.Փորձի փոխանակում, 
սեմինարներ՝ փորձագետների 

1. Մանկապարտեզների համակազմերում 
համապատասխան հաստիքների տրամադրումն 
իրականացվել է ըստ անհրաժեշտության:  
2. Մանկապարտեզները սերտորեն 
համագործակցել են տարածքային 
մանկավարժահոգեբանական կենտրոնների 
հետ՝ կազմակերպելու կրթության և զարգացման 
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող  
երեխաների, ինչպես նաև նրանց ծնողների հետ 
աշխատանքը: 
3. Հանրապետական 
մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի հետ 
համագործակցաբար իրականացվել են 
կարողությունների զարգացման ծրագեր՝ 
մանկապարտեզների հոգեբանների և 
լոգոպեդների ներգրավմամբ: 

Աշխատակազմի 
հանրակրթության 
վարչություն, ՏՄԱԿ-ներ, 
ՀՄԿ 
 
1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ 
եռամսյակներ 

 



 
67 

 

ներգրավմամբ:
18 Նախադպրոցական 

ուսումնական 
հաստատությունների 
ընթացիկ գործունեության 
մշտադիտարկում 

Հսկողություն՝
-Երեխաների հետ տարվող 
կրթադաստիարակչական 
աշխատանքների նկատմամբ, 
- Աշխատանքային 
կարգապահության պահպանման 
նկատմամբ, 
-«Մանկապարտեզ» 
կառավարման համակարգի 
կիրառման նկատմամբ 

Մանկապարտեզներում երեխաների հետ 
տարվող կրթադաստիարակչական 
աշխատանքների, աշխատակիցների 
աշխատանքային կարգապահության 
պահպանման նկատմամբ վերահսկողության 
շրջանակում իրականացվել են այցեր, 
քննարկումներ, տրամադրվել 
խորհրդատվություն: 
 «Մանկապարտեզ» կառավարման համակարգի 
կիրառման նկատմամբ հսկողությունը կրել է 
ամենօրյա և շարունակական բնույթ: 

Աշխատակազմի 
հանրակրթության 
վարչություն, ՏՄԱԿ-ներ, 
ՀՄԿ 
 
1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ 
եռամսյակներ 

 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ	ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ	
1 Մայրաքաղաքի 

գործընկերային 
հարաբերությունների 
ընդլայնում 

համաձայնագրեր Քաթարի
մայրաքաղաք Դոհայի, 
Ավստրիայի մայրաքաղաք 
Վիեննայի,  Սլովենիայի 
մայրաքաղաք Լյուբլյանայի, 
Եգիպտոսի Արաբական 
Հանրապետության մայրաքաղաք 
Կահիրեի, ԻԻՀ Շիրազ, 
Ղրղզստանի մայրաքաղաք 
Բիշկեքի, Ղազախստանի 
մայրաքաղաք Նուր-Սուլթանի 
հետ: 
2.Ակտիվացնել 
համագործակցության կապերը 
արդեն իսկ կնքված 
համագործակցության 
համաձայնագրերի 

Ստորագրվել է « Հայաստանի
Հանրապետության Երևան և Չինաստանի 
Ժողովրդական Հանրապետության Ցինդաո 
քաղաքների միջև Մտադրությունների 
հուշագիր»   
 
ստորագրվել է «Հայաստանի 
Հանրապետության Երևան քաղաքի 
քաղաքապետարանի և Կատարի Պետության 
Դոհայի քաղաքապետարանի միջև Քույր-
քաղաքներ հռչակելու վերաբերյալ 
համաձայնագիր» 
 
 
 

2022թ. հունիսի 16
 
 
 
 
 
 
 

2022թ. հունիսի 14 
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շրջանակներում /Փարիզ, Լոս
Անջելես, Վենետիկ, Ռիգա, 
Սոֆիա, Աթենք, Բեյրութ, Լիոն, 
Մարսել, Քեմբրիջ (ԱՄՆ), և այլն/, 
3.Թարմացնել 
համագործակցության 
համաձայնագրերը ԱՄՆ 
Մասաչուսեթս նահանգի 
Քեմբրիջ քաղաքի, 
Մոնտենեգրոյի մայրաքաղաք 
Պոդգորիցայի, Բելառուսի 
մայրաքաղաք Մինսկի, 
Իտալիայի Տոսկանա և 
Կանադայի Մոնրեալ քաղաքների 
հետ, 
4.Երևանի քաղաքապետարանի և 
Սանկտ Պետերբուրգի 
կառավարության միջև կնքված 
համագործակցության ծրագրի 
շրջանակներում նախատեսվում է 
անցկացնել Երևանի օրերը 
Սանկտ Պետերբուրգում, 
5.Աջակցել ներդրումային 
միջազգային ցուցահանդեսներին 
մասնակցության ապահովմանը, 
գործընկեր քաղաքներում 
ներդրումային շնորհանդեսների 
կազմակերպմանը, 
6.Ակտիվացնել Երևանի՝ 
տնտեսապես զարգացած 
գործընկեր քաղաքներից Երևան 
գործարար այցելությունների 
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կազմակերպման
աշխատանքները, 
7.Ակտիվացնել կապերը Երևանի 
քաղաքապետարանի և 
գործընկեր քաղաքների 
տուրիզմի պատասխանատուների 
միջև, 
8.Իրականացնել եղբայրության 
պուրակներ և զբոսայգիներ 
հիմնելու ծրագրեր, 
9.Խրախուսել և ընդլայնել 
վարչական շրջանների և 
գործընկեր քաղաքների, ինչպես 
նաև խոշոր քաղաքների 
վարչական 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 ՝ 
1.Ակտիվացնել աշխատանքները 
սփյուռքի կառույցների և ՀՀ 
դիվանագիտական 
հաստատությունների հետ 
կոնկրետ ծրագրերի 
ներկայացման առումով, 
համագործակցել միջազգային և 
տարածաշրջանային կառույցների 
շրջանակներում, 

2022թվականի հունիսին Մարսելի 
քաղաքապետ Բենուա Պայանի հրավերով 
Երևանի քաղաքապետի գլխավորած 
պաշտոնական պատվիրակությունը մեկնել է 
Մարսել՝ նշելու համագործակցության 30-
ամյակը: 
 
Երևանի քաղաքապետի գլխավորած 
պաշտոնական պատվիրակությունը 
մասնակցել է Ֆրանսիայի Լիոն քաղաքում 
կայացած հայ-ֆրանսիական 

Հունիսի 26-             
հուլիսի 1 
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2.Ցուցաբերել ակտիվ 
մասնակցություն AIMF-ի 
ամենամյա գագաթաժողովներին, 
կազմակերպել 
փոխայցելություններ 
ֆրանսիական քույր և գործընկեր 
քաղաքների հետ և մշակել 
համատեղ ծրագրեր, 
3.Ցուցաբերել ակտիվ 
մասնակցություն «Եվրոսիթիս» 
ասոցիացիայի 
աշխատանքներին, ինչպես նաև 
ապահովել հնարավոր 
ներգրավում Եվրամիության 
կողմից ֆինանսավորվող 
ծրագրերին, 
4.ՀՀ-ում և ՀՀ-ից դուրս գործող 
միջազգային և 
տարածաշրջանային կառույցների 
հետ բանակցությունների վարում՝ 
տեխնիկական օժանդակության 
տրամադրման վերաբերյալ, 
5.Իրականացնել ԱՄՆ Լոս 
Անջելես քաղաքի հետ համատեղ 
ծրագրեր 
6.Իրականացնել Վրաստանի 
մայրաքաղաք Թբիլիսի քաղաքի 
հետ համատեղ ծրագրեր, 
7.Իրականացնել Հորդանանի 
Հաշիմյան Թագավորության 
մայրաքաղաք Ամմանի հետ 
համատեղ ծրագրեր, 

ապակենտրոնացված համագործակցության 
չորրորդ համաժողովին, որի շրջանականերում 
Երևանի քաղաքապետ Հ. Սարգսյանը 
հանդիպել է  Լիոնի քաղաքապետ Գրեգորի 
Դուսեի և Լիոնի Մետրոպոլի նախագահ 
Բեռնար Բռունոյի հետ: 
 
Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Տ. 
Ավինյանի գլխավորած պատվիրակությունը 
մասնակցել է Լիոնում կայացած «Լույսերի» 
տոնին: Այցի շրջանակներում Երևանի 
քաղաքապետի տեղակալ Տ. Ավինյանը 
հանդիպել է Լիոնի քաղաքապետ Գրեգորի 
Դուսեի և Լիոնի Մետրոպոլի փոխնախագահ 
Պիեր Աթանազի հետ: 
 

 
 
 
 

 
 
 

Դեկտեմբերի 
8-ից 9-ը 
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8.Իրականացնել ԳԴՀ Լայպցիգ 
քաղաքի հետ համատեղ 
ծրագրեր, 
9.Իրականացնել ՀՀ մարզերի և 
ԱՀ շրջանների հետ համատեղ 
ծրագրեր: 

3 Համագործակցությունների 
շրջանակում 
քաղաքապետարանի 
կառուցվածքային և 
առանձնացված 
ստորաբաժանումների 
աշխատակիցների 
կարողությունների 
բարձրացում 

Ծրագրի շրջանակներում 
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 
պատվիրակությունը  աշխատանքային այց է 
կատարել ԻԻՀ մայրաքաղաք Թեհրան: 

 
 

Հոկտեմբերի 
2-ից 5-ը 
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-Երևանի քաղաքապետարանի և 
Լիոնի Մետրոպոլի 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: 

ՄՇԱԿՈՒՅԹ	
1 Մշակութային 

միջոցառումների 
իրականացում 

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

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր, 
համաձայն որի ձեռք են բերվել  «Կանանց 
տոնին» նվիրված մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպման 
ծառայությունների մատուցում, որի շրջանակում 
աշխատակազմի երեխաների և սոցիալական 
պաշտպանության վարչության հետ 
համագործակցությամբ, 2022թ. մարտի 8-ին 
Երևանի տարբեր մշակութային 
կազմակերպություններում իրականացվել են 
տոնական միջոցառումներ, որոնք այս տարի 
առավելապես սոցիալական ուղղվածություն 
ունեին: Տոնական միջոցառումներին 
մասնակցելու հնարավորություն էին ստացել 

1. «ԷյՋԻ Պրինտ Իքս» 
ՍՊԸ 

03.03.2022-
04.03.2022թ. 

2. «Երևանի 
Հ.Ղափլանյանի 

անվան 
դրամատիկական 
թատրոն» ՀՈԱԿ, 

03.03.2022-
08.03.2022թ. 

3. «Հայաստանի 
պետական 

ֆիլհարմոնիա» ՊՈԱԿ 
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ժառանգության օրվան, 
Երեխաների իրավունքների 
պաշտպանության միջազգային 
օրվան, Գրադարանավարի 
օրվան, Երևանի հիմնադրման 
2804-ամյակին, արվեստի 
տարբեր բնագավառների 
զարգացման և հանրահռչակման 
նվիրված միջոցառումներ, 
փոխադարձ միջոցառումներ քույր 
և գործընկեր 
քաղաքներում,Երևանի օրերը 
քույր և գործընկեր քաղաքներում 
մշակութային միջոցառումների 
իրականացում, Երևանում 
Արցախի օրերի կազմակերպում, 
«Ուտեստ ֆեստ» 
գաստրոփառատոն, էթնո 
երաժշտության շարք, Երևանի 
ենթակայության մշակութային 
կազմակերպությունների 
բրենդավորում և 
հանրահռչակում, երեխաների և 
պատանիների գեղարվեստական 
զարգացման, երիտասարդության 
և տարբեր տարիքային խմբերի 
մշակութային ժամանցի 
կազմակերպման ծրագրեր, 
մասնավորապես՝ Արամ 
Խաչատրյանի անվան պատանի 
ստեղծագործողների ամենամյա 
մրցույթ-փառատոն, Երևանի 

միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ ունեցող
ընտանիքները, բազմազավակ ընտանիքների 
մայրերը, արցախցի կանայք:  
1.ԵՔ-ՄԱԱՇՁԲ-22/1,  
Հրավիրատոմսերի՝ 3200 հատ, Ծրարների՝ 
3200 հատ ձեռքմերում 
2.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/17-1,  
Տիկնայք և Պարոնյաք ներկայացման 
ցուցադրություն, 
3.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/17-2,  
Ռ. Հախվերդյանի համերգային ծրագրի 
իրականացում, 
4.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/17-3, 
Հայաստանի պետական կամերային 
երգչախմբի տոնական համերգ, 
5.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/17-4,  
«… և նորից Գարուն» ներկայացման 
ցուցադրություն, 
6.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/17-5,  
«Ատամնաբույժն...նորե՞ն» ներկայացման 
ցուցադրություն, 
7.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/17-6,  
Դարիո Ֆոյի «Ամեն գող՝ գող չէ» ներկայացման 
ցուցադրություն, 
8.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/17-7,  
Ռ. Մուշեղյանի «Գարուն ա» գեղարվեստական 
ֆիլմի ցուցադրություն, 
9.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/17-8, 
«Մալեֆիսենտան կամ քնած գեղեցկուհու 
լեգենդը» ներկայացման ցուցադրություն,  
10.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/17-9,  
«Մորգանի խնամին» մյուզիքլի ցուցադրություն, 

03.03.2022-
08.03.2022թ. 

4. «Կամերային 
երաժշտության 

ազգային կենտրոն» 
ՊՈԱԿ 

03.03.2022-
08.03.2022թ. 

5. «Սոս Սարգսյանի 
անվան համազգային 

թատրոն» ՊՈԱԿ 
03.03.2022-

08.03.2022թ. 
6. «Հայաստանի 

ազգային 
կինոկենտրոն» ՊՈԱԿ 

03.03.2022-
08.03.2022թ. 

7. «Մհեր Մկրտչյանի 
անվան 

արտիստական 
թատրոն» ՀՈԱԿ, 

03.03.2022-
08.03.2022թ. 

8. «Մոսկվա 
Կինոթատրոն» ՍՊԸ 

03.03.2022-
08.03.2022թ. 

9. «Երևանի պատանի 
հանդիսատեսի 

թատրոն» ՀՈԱԿ, 
03.03.2022-
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ենթակայության երաժշտական, 
արվեստի և գեղարվեստի 
դպրոցներում միասնական 
ավարտական քննությունների 
կազմակերպում, «Երևանի 
քաղաքապետի մրցանակ» 
շնորհալի պատանիների 
աջակցության ֆոնդ, Երևան 
քաղաքի երաժշտական և 
արվեստի դպրոցների 
ստուգատես-փառատոն, 
մանկապատանեկան 
ստեղծագործական ամառային 
ճամբար 

11.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/17-10,  
Հայաստանի պետական ջազ նվագախմբի 
համերգային ծրագրի իրականացում, 
12.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/17-11,  
«Հարսնացու հյուսիսից» պիեսի ցուցադրություն, 
13.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/17-12,  
«Սկապենի արարքները» ներկայացման 
ցուցադրություն, 
14.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/52-14,  
Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ 
նվագախմբի համերգային ծրագրի  
իրականացում: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08.03.2022թ.
10. Հ. Պարոնյանի 
անվան երաժշտական 

կոմեդիայի 
պետական թատրոն» 

ՊՈԱԿ 
03.03.2022-

08.03.2022թ. 
11. «Հայաստանի 

պետական ջազ 
նվագախումբ» ՊՈԱԿ,

03.03.2022-
08.03.2022թ. 

12. «Գ. Սունդուկյանի 
անվան ազգային 
ակադեմիական 
թատրոն» ՊՈԱԿ 

03.03.2022-
08.03.2022թ. 

13. «Կ.Ս.Ստանիսլավսկու 
անվան պետական 

ռուսական 
դրամատիկական 
թատրոն» ՊՈԱԿ, 

03.03.2022-
08.03.2022թ. 

14. «Հայաստանի 
ազգային 

ֆիլհարմոնիկ 
նվագախումբ» ՊՈԱԿ 

03.03.2022-
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Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր, 
համաձայն որի ձեռք են բերվել «Թատրոնի 
միջազգային օրվան» նվիրված «Արտավազդ» 
մրցանակաբաշխության մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպման 
ծառայություններ: 
1. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/28-1,  
Մշակութային միջոցառումների կազմակերպման 
ծառայություններ (ներկայացումների 
տեսանկարահանումներ): 
2. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/28-2,        
Մշակութայի միջոցառման գեղարվեստական 
մասի ծառայություններ: 
3. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/28-3, 
Մշակութային միջոցառումների համար 
տեխնիկական մասի ապահովման և 
սպասարկման ծառայություն: 
4. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/28-4, 

Մշակութային միջոցառման  դեկորացիաների և     
կոնստրուկցիաների տեղափոխության, 
վերանորոգման, մոնտաժման և 

ապամոնտաժման   
ծառայություններ 
5. ԵՔ-ՄԱԱՊՁԲ-22/2, 
Արտավազդ մրցանակաբաշխության՝ թվով 25 
հատ մրցանակի ձեռքբերում: 
 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր, 

08.03.2022թ.

 
 

1. «Թայմ» ՍՊԸ 
21.03.2022-
22.03.2022թ 

2. «Լայթ դիզայն» ՍՊԸ 
21.03.2022-

27.03.2022թ. 
3. «Թի Էն Սաունդ» ՍՊԸ

21.03.2022-
30.03.2022թ. 

4. «Արարատ 
Փինաչյան» ԱՁ 

21.03.2022-
27.03.2022թ. 

5. «Ռուբին Լ. Տեխ.» 
ՓԲԸ 

23.03.2022-
26.03.2022թ. 
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համաձայն որի
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/44-1 
Իրականացվլ է ցեղասպանության զոհերի 
հիշատակի օրվան նվիրված մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպման 
ծառայությունների ձեռքբերում: 
 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր, 
համաձայն որի՝  
ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/39 
ձեռք է բերվել «Ջազի միջազգային օրվան» 
նվիրված մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպման ծառայություններ: 
 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր, 
համաձայն որի՝  
1.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/56-1 
ձեռք են բերվել Երևան քաղաքի երաժշտական 
և արվեստի դպրոցների ստուգատես մրցույթ-
փառատոն մշակութային միջոցառումների 
շրջանակում  մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպման ծառայություններ: 
Ա.Խաչատրյանի տուն-թանգարանի  դաhլիճի 
վարձակալության ծառայության ձեռքբերում 
2.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/56-2 
Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ 
նվագախումբ ՊՈԱԿ-ի դահլիճի  /Ա. 
Խաչատրյանի անվան համերգասրահի / 
վարձակալության ծառայության ձեռքբերում 
3.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/56-3 

«Թի Էն Սաունդ» ՍՊԸ
29.03.2022թ. 

 
 
 
 
 
 

«Ջազի հայկական 
ասոցիացիա» ՀԿ 

01.04.2022թ. 
 
 
 

 
1.«Արամ Խաչատրյանի 

տուն-թանգարան» 
ՊՈԱԿ 

19.05.2022թ. 
2.Հայաստանի ազգային 

ֆիլհարմոնիկ 
նվագախումբ» ՊՈԱԿ 

16.05.2022թ. 
 

3.«Կոմիտասի 
թանգարան-

ինստիտուտ» ՊՈԱԿ 
18.05.2022թ. 

 
4.«ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ 
ԿՈՆՑԵՌՆ» ՍՊԸ 

16.05.2022թ. 
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«Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ի 
դահլիճի վարձակալության ծառայության 
ձեռքբերում 
4.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/58   
Երևան քաղաքի երաժշտական և արվեստի 
դպրոցների ստուգատես մրցույթ-փառատոն 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպման 
ծառայությունների ձեռքբերում 
5.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/57   
Երևան քաղաքի երաժշտական և արվեստի 
դպրոցների ստուգատես մրցույթ-փառատոն 
մշակութային միջոցառումների շրջանակում 
գովազդային ֆիլմերի արտադրության  
ծառայությունների ձեռքբերում 
6.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/59 
դիզայներական ծառայություններ և այլ 
պոլիգրաֆիական արտադրանքի տպագրման 
ծառայությունների ձեռքբերում: 
 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր, 
համաձայն որի՝  
ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/64   
ձեռք են բերվել «Արամ Խաչատրյանի անվան 
պատանի ստեղծագործողների ամենամյա 
ստուգատես-փառատոն» մշակութային 
միջոցառումների շրջանակում  մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպման 
ծառայություններ: 
 «Արամ Խաչատրյանի անվան պատանի 
ստեղծագործողների ամենամյա ստուգատես-
փառատոն» միջոցառման շրջանակում  

5.«Թայմ» ՍՊԸ 
16.05.2022թ. 

 
6.«ԷյՋի Պրինտ Իքս» 

ՍՊԸ 
16.05.2022թ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ 
ԿՈՆՑԵՌՆ» ՍՊԸ 

02.06.2022թ. 
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մշակութային միջոցառումների կազմակերպման 
ծառայությունների ձեռքբերում: 

 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր, 
համաձայն որի՝  
1. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/65 
ձեռք են բերվել «Երեխաների իրավունքների 
պաշտպանության օր» մշակութային 
միջոցառումների շրջանակում մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպման 
ծառայություններ: 
 «Երեխաների իրավունքների պաշտպանության 
օր» միջոցառման շրջանակում  մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպման 
ծառայությունների ձեռքբերում: 
 
2. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/66 
«Երեխաների իրավունքների պաշտպանության 
օր» միջոցառման շրջանակում  մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպման 
ծառայությունների ձեռքբերում: 
 
3. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/69 
Հեծանվի համաշխարհային օրվան նվիրված 
համերգային ծրագրի շրջանակում  
մշակութային միջոցառումների կազմակերպման 
ծառայությունների ձեռքբերում 
 
4.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/92 
«Սիմֆոնիկ Ռեինկարնացիա» խորագրով 

 
 
 

1.«ԴԱՍԱԿԱՆ 
ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆ» 
ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԿ 

30.05.2022թ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.«ԲԵԳՈ-ԲԵԼԼ» ՍՊԸ 
31.05.2022թ. 

 
 
 
 

3.«Լայթ Դիզայն» ՍՊԸ 
03.06.2022թ. 

 
 
 

4. «Արվեստ23» ՀԿ 
02.09.2022թ. 

 
5. «Ստ. Ջրբաշյանի 
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համերգային ծրագրի կազմակերպման 
ծառայությունների ձեռքբերում 
 
5.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/93 
Մանկապատանեկան համերգային ծրագրի 
կազմակերպման  ծառայության ձեռքբերում 
6. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/94 
Հ. Թումանյանի անվան պետական տիկնիկային 
թատրոնի «Կոկորդիլոսը» ներկայացման 
ցուցադրության կազմակերպման ծառայության 
ձեռքբերում  
7.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/95 
Ս. Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնի 
«և նորից գարուն» ներկայացման 
ցուցադրության կազմակերպման 
ծառայությունների ձեռքբերում 
 
8.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/96  
“Art & Crafts souvenir” ցուցահանդեսի 
կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերում 
 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր, 
համաձայն որի՝  
ձեռք են բերվել Ամանորին և Սուրբծննդյան 
տոներին նվիրված մշակութային 
միջոցառումների շրջանակում մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպման 
ծառայություններ: 
1. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/198  
Ամանորին և Սուրբ Ծննդյան տոներին նվիրված 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպման 

անվան երաժշտական 
դպրոց» ՀՈԱԿ 
03.09.2022թ. 

6. «Հ. Թումանյանի 
անվան պետական 

տիկնիկային թատրոն» 
ՊՈԱԿ 

25.09.2022թ. 
7. «Ս. Սարգսյանի 
անվան պետական 

համազգային թատրոն» 
ՊՈԱԿ 

03.09.2022թ. 
 

8. «Շշուկ» ՍՊԸ 
02-03.09.2022թ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. «ԱՐՁԱԳԱՆՔ-ՊՐՈ» 
ՍՊԸ 

23.11.2022թ. 
 
 
 

2. «Ֆակտորի 
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ծառայություններ
 
2. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/223  
Ամանորի և Սուրբծննդյան տոներին նվիրված 
մշակութային միջոցառումների շրջանակում, 
Երևանի հիմնադրման 2750-ամյակին նվիրված 
շատրվանների պուրակի տարածքում 2022 
թվականի դեկտեմբերի 5-ից 2023թ. հունվարի 6 
ներառյալ մշակութային միջոցառումների 
անցկացման վայրի թեմատիկ-
գեղարվեստական ձևավորման 
ծառայություններ: 
 
3. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/227  
Հանրապետության հրապարակում ամանորի 
միջոցառման շջանակներում հրավառության 
ապահովման ծառայություններ 
 
4. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/228  
Ամանորի և Սուրբծննդյան տոնակատարության 
ծրագրի շրջանակներում Հանրապետության 
հրապարակում ամանորյա մշակութային 
միջոցառման տեխնիկական ապահովման 
ծառայություններ 
 
5. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/229  
Ամանորի և Սուրբծննդյան տոնակատարության 
ծրագրի շրջանակներում Հանրապետության 
հրապարակում Ամանորյա համերգային ծրագրի 
իրականացման ծառայություններ 
 
«Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 

Փրոդաքշն» ՍՊԸ
12.12.2022թ. 

 
 
 
 
 
 
 

3. «Հոլիդեյ Դիզայն» 
ՍՊԸ 

14.12.2022թ. 
 
 
 

4. «Թի Էն Սաունդ» ՍՊԸ 
15.12.2022թ. 

 
 
 
 
 

5. «ԼՈՌԵ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 
15.12.2022թ. 

 
 
 

1.«Երևանի 
Հ.Ղափլանյանի անվան 

դրամատիկական 
թատրոն» ՀՈԱԿ, 

27.12.2022-29.12.2022թ. 
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կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր, 
համաձայն որի՝  
ձեռք են բերվել Ամանորին և Սուրբծննդյան 
տոներին նվիրված մշակութային 
միջոցառումների շրջանակում մշակութային 
միջոցառումների /մանկական ամանորյա 
ներկայացումներ/ կազմակերպման 
ծառայություններ: 
1. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/239-1 
1.1 «Ընկույզկոտրուկի  գաղտնիքը» մանկական 
ամանորյա ներկայացման ցուցադրություն, 
 
2. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/239-2 
2.1 «Բրեմենյան երաժիշտները» մանկական 
ամանորյա ներկայացման ցուցադրություն, 
 
3. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/239-3 
3.1 «Արքայադուստր Գորտը» մանկական 
ամանորյա ներկայացման ցուցադրություն, 
 
 
 
4. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/239-4 
4.1 «Մոխրոտը» մանկական ամանորյա 
ներկայացման ցուցադրություն, 
 
 
5. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/239-5 
5.1 «Սանտայի հյուրերը» մանկական ամանորյա 
ներկայացման ցուցադրություն, 
 
 

2.«Երևանի պատանի 
հանդիսատեսի 

թատրոն» ՀՈԱԿ, 
27-30.12.2022-04-

05.01.2023թթ. 
 

3.«Կ.Ս.Ստանիսլավսկու 
անվան պետական 

ռուսական 
դրամատիկական 
թատրոն» ՊՈԱԿ, 

30.12.2022թ. 
 

4.«Գ. Սունդուկյանի 
անվան ազգային 
ակադեմիական 
թատրոն» ՊՈԱԿ 
24-29.12.2022-04-

05.01.2023թթ. 
 

5.«Հ. Թումանյանի 
անվան պետական 

տիկնիկային թատրոն» 
ՊՈԱԿ 

03-04.01.2023թթ. 
 

6.Հ. Պարոնյանի անվան 
երաժշտական 

կոմեդիայի պետական 
թատրոն» ՊՈԱԿ 
04-05.01.2023թ. 
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6. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/239-6 
6.1 «Մանչուկի և Կառլսոնի ամանորյա 
արկածները» մանկական ամանորյա 
ներկայացման ցուցադրություն 

2 Երաժշտական, արվեստի և 
գեղարվեստի դպրոցներում 
արտադպրոցական 
դաստիարակություն 

Մշակութային նախնական 
մասնագիտական կրթության 
իրականացում, 
արտադպրոցական 
գեղագիտական 
դաստիարակություն, ազգային և 
համաշխարհային մշակութային 
ժառանգության ծանոթացում և 
ուսուցում, համապատասխան 
միջին և բարձրագույն 
ուսումնական 
հաստատություններում հետագա 
ուսման նախապատրաստում, 
մշակութային կրթության և 
գեղագիտական 
դաստիարակության տարբեր 
ձևերի վճարովի ուսուցման 
իրականացում, բնակչության 
սոցիալական և տարիքային 
տարբեր խմբերի համար 
արվեստի զանազան ճյուղերի, 
մշակույթի և արհեստների 
ուսուցողական ծրագրերի 
կազմակերպում, երեխաների և 
պատանիների 
ստեղծագործական 
կարողությունների զարգացում, 
օժտված և տաղանդավոր 

Երաժշտական և արվեստի դպրոցներում 
շարունակվել են երեխաների մշակութային 
նախնական մասնագիտական կրթության, 
արտադպրոցական գեղագիտական 
դաստիարակության, երաժշտարվեստի և 
արվեստների ուսուցման իրականացումը: 
Շարունակվել են երաժշտական և արվեստի 
դպրոցներում դպրոցահասակ երեխաների 
մշակութային նախնական մասնագիտական 
կրթության, արտադպրոցական գեղագիտական 
դաստիարակության, երաժշտարվեստի և 
արվեստների ուսուցման իրականացումը, որոնք 
եզրափակվել են ուսումնական տարվա ավարտի 
հաշվետու համերգներով: 
Դպրոցների աշակերտները մասնակցել են մի 
շարք մրցույթների և ցուցահանդեսների՝ 
շահելով մրցանակներ և դիպլոմներ։ 
Ազգային նվագարանների և հայ երաժշտական 
ավանդույթների պահպանման, տարածման և 
հանրահռչակման նպատակով երաժշտական և 
արվեստի դպրոցներում իրականացվում է 
ազգային, լարային և փողային նվագարանների 
գծով  ուսման վարձավճարների 
փոխհատուցման ծրագիրը։ 
Երաժշտական, արվեստի և կերպարվեստի 
դպրոցներում երեխաների մշակութային 
նախնական մասնագիտական կրթության, 
արտադպրոցական դաստիարակության 

Երևանի ենթակայության 
երաժշտական և 
արվեստի դպրոցներ 
 
2022թ. հունվար-
դեկտեմբեր 
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երեխաների և պատանիների 
բացահայտում, ապագա կիրթ և 
բազմակողմանի զարգացած 
քաղաքացու ձևավորում 

ծրագրերի, երաժշտարվեստի և այլ 
արվեստների ուսուցման իրականացումը 
ամառային արձակուրդներից հետո մեկնարկել է 
սեպտեմբերի 1-ից: 
«Ձայնի պահպանման վոկալ-երգչախմբային 
մասնագիտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ի մեծ 
երգչախումբը հուլիսի 19-ին մասնակցեց 
Ալ.Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի 
ազգային ակադեմիական թատրոնում 
Ա.Տերտերյանի  «Կրակի օղակ» օպերայի 
ներկայացմանը, հուլիսի 25-ին և սեպտեմբերի 
14-ին՝ Բիզեի  «Կարմեն» օպերայի 
ներկայացմանը, հուլիսի 28-ին՝  Ա. Խաչատրյան  
համերգասրահում  Վերդիի «Օթելլո» օպերայի 
ներկայացմանը, համերգային կատարում 
Հայաստանի  պետական  ֆիլհարմոնիկ 
նվագախմբի  հետ, Հոկտեմբերին՝ մեծ 
երգչախմբի մասնակցությունը 
Ալ.Սպենդիարյանի անվ. օպերայի և բալետի 
ազգային  ակադեմիական թատրոնում 
Ա.Տերտերյանի  «Կրակի օղակ», Լեոնկովալոյի 
«Պայացներ» օպերաների ներկայացումներին, 
Խնկո-Ապոր գրադարանում երգահան Արտեմի 
Այվազյանի 120-ամյակին նվիրված համերգին, 
նոյեմբերին՝ մեծ երգչախմբի մասնակցությունը 
Ալ.Սպենդիարյանի անվ. օպերայի և բալետի 
ազգային  ակադեմիական թատրոնում 
Ա.Տերտերյանի  «Կրակի օղակ», Բիզեի 
«Կարմեն» օպերաների ներկայացումներին, 
Խնկո-Ապոր գրադարանում Ալեքսեյ Հեքիմյանի 
95-ամյակին նվիրված համերգին, 
դեկտեմբերին՝ մեծ երգչախմբի 
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մասնակցությունը Ալ.Սպենդիարյանի անվ. 
օպերայի և բալետի ազգային  ակադեմիական 
թատրոնում Պուչինիի «Տոսկա», Բիզեի 
«Կարմեն» օպերաների, Չայկովսկու «Մարդուկ-
Ջարդուկ» բալետի ներկայացումներին, 
«Օպերա-Բալ» Ամանորի նորամուտի համերգին: 
2022-2023 ուսումնական տարում Երևանի 
ենթակայության երաժշտական, արվեստի և 
կերպարվեստի դպրոցներ են ընդունվել 2642 
սովորողներ:  
Ծրագրի շրջանակում ընդգրկված է 276 
շահառու: 
Հոկտեմբերի 24-ին՝ «Քույր դպրոցներ» ծրագրի 
շրջանակներում Ա.Սպենդիարյանի անվան 
երաժշտական մասնագիտական դպրոցի 
աշակերտները համերգներով հանդես են եկել 
Աշտարակ քաղաքի Ա.Այվազյանի անվան 
երաժշտական դպրոցում, հոկտեմբերի 24-ից 
29-ը, ավանդույթի համաձայն, 1-ին 
դասարանցիները ճանաչողական այց են 
կատարել  Սպենդիարյանի տուն-թանգարան, 
նոյեմբեր ամսին «Կամերտոն-Սոլիստ»  
երիտասարդ կատարողների  միջազգային 
մրցույթին դպրոցից մասնակցել են 11 աշակերտ, 
որոնցից  9 աշակերտ արժանացել են 
մրցանակների, նոյեմբեր ամսին կայացած «Նոր 
Անուններ» մրցույթ-փառատոնին մասնակցել են 
6 աշակերտ, դաշնամուրի դասարանի 3 սաներ 
մասնակցել են «Երաժշտություն հանուն 
ապագայի» մրցույթին, որից հետո դեկտեմբերի 
22-ին «Արամ Խաչատրյան» համերգասրահում 
հանդես են եկել Հայաստանի պետական 
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ֆիլարմոնիկ նվագախմբի հետ, որպես 
մենակատարներ, դեկտեմբերի 16-18-ը ՌԴ 
Սանկտ-Պետերբուրգում կայացած «ՖՕՐՏԵ 
ՖՕՐՈՒՄ» միջազգային մրցույթին մասնակցել է 
դաշնամուրի դասարանի աշակերտուհի 
Սվետլանա Հակոբյանը և արժանացել 2-րդ 
մրցանակի, «Քույր դպրոցներ» ծրագրի 
շրջանակներում   Երևանում կայացած 
հավաքական համերգին, որը տեղի է ունեցել 
Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության 
տանը, մասնակցել են դպրոցի միջին տարիքի  
երգչախումբը և քանոնահարների համույթը: 
Հոկտեմբերի 5-20-ը անցկացվել են 
տեխնիկական ստուգարքներ բոլոր 
բաժիններում, իսկ դեկտեմբերի 12-20-ը՝ 
ակադեմիական ստուգարքներ, դեկտեմեբրին՝ 
ավարտական դասարաններում սոլֆեջիո 
առարկայից ստուգողական թելադրություններ: 
Դեկտեմբերի 14-24-ը  դպրոցի բոլոր բաժինները 
կազմակերպել են ամանորյա համերգներ:     
Դեկտեմբերի 23-ին և 26-ին կայացավ համերգ 
Սայաթ-Նովայի անվան երաժշտական դպրոցի 
լավագույն սաների,  շրջանավարտների և 
համույթների  մասնակցությամբ դպրոցի մեծ 
համերգասրահում:         

2 Մանկապատանեկան 
ստեղծագործական 
կենտրոններում և մշակույթի 
տներում արտադպրոցական 
դաստիարակություն 

Լրացուցիչ 
կրթադաստիարակչական 
բնույթի գործունեության 
իրականացում, սովորողների 
ազատ ժամանցի 
կազմակերպում, 
հետաքրքրությունների և 

Արտադպրոցական դաստիարակության 
հաստատություններում՝ մշակույթի տներում, 
մանկապատանեկան ստեղծագործության 
կենտրոններում իրականացվել են մշակույթի 
տարբեր բնագավառների գծով ուսուցման 
դասընթացներ: 
Կազմակերպվել են միջոցառումներ երեխաների 

Երևանի ենթակայության  
մշակույթի տներ և 
մանկապատանեկան 
ստեղծագործության 
կենտրոններ 
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նախասիրությունների 
զարգացման համար 
պայմանների ստեղծում, 
մտավոր-հոգևոր, 
ստեղծագործական 
ունակությունների, 
գեղագիտական, ֆիզիկական 
զարգացում, հայրենասիրական 
դաստիարակություն, 
բնապահպանական և 
կիրառական այլ ոլորտներում 
գիտելիքների ձևավորում, 
ապագա կիրթ և բազմակողմանի 
զարգացած քաղաքացու 
ձևավորում: 

և պատանիների հետաքրքրությունների և 
նախասիրությունների զարգացման, մտավոր-
հոգևոր, ստեղծագործական ունակությունների, 
գեղագիտական, ֆիզիկական, 
բնապահպանական և կիրառական այլ 
ոլորտներում գիտելիքների ձևավորման 
նպատակով, ինչպես նաև մի շարք  թեմատիկ 
միջոցառումներ: 
 

դեկտեմբեր

3 Համայնքային մշակույթի և 
ազատ ժամանցի 
կազմակերպում 
 

Լրացուցիչ 
կրթադաստիարակչական 
բնույթի գործունեության 
իրականացում, երեխաների և 
մեծահասակների մտավոր-
հոգևոր, ստեղծագործական 
ունակությունների, 
գեղագիտական, ֆիզիկական 
զարգացում, հայրենասիրական 
դաստիարակություն, 
բնապահպանական և 
կիրառական այլ ոլորտներում 
գիտելիքների ձևավորում, 
ապագա կիրթ և բազմակողմանի 
զարգացած քաղաքացու 
ձևավորում: 

Երևանի մանկապատանեկան 
ստեղծագործության քաղաքային կենտրոնում 
իրականացվել է կրթադաստիարակչական 
բնույթի գործունեություն, բնակչության ազատ 
ժամանցի կազմակերպում, մասնավորապես՝ 
իրականացվել են մի շարք հանդիպումներ, 
միջոցառումներ այդ թվում՝ հանդիպում 
Դիլաքյան եղբայրների հետ, պարային 
միջոցառում «Իմ մայրիկ» խորագրով, համերգ-
ներկայացում «Երազանքի աստղ», 
երգիծանկարի վարպետության դաս, «Նոր 
շունչ» ամենամյա պարային փառատոն, Պարի 
միջազգային օրվան նվիրված պարային 
փառատոն, «ԱԲԳ-ն և ընկերները» խորագրով 
ցուցահանդես, «Իմ երազանքի քաղաքը» 
խորագրով տարեվերջյան ավարտական 
ցուցահանդես, Բաց դաս «Կովկաս» պարային 

Երևանի ենթակայության 
մանկապատանեկան 
ստեղծագործության 
քաղաքային կենտրոն 
 
2022թ. հունվար-
դեկտեմբեր  
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անսամբլի խմբերում /16 մասնակից/,  «Հայ 
աստղեր» պարային համույթի բոլոր սաները 
մասնակցել են համերգային ծրագրին, որը 
տեղի է ունեցել Պատանի հանդիսատեսի 
թատրոնում /110 մասնակից/, «Սանտա Լ» 
նորաձևության թատրոնի նախաձեռնությամբ 
Գավառում տեղի է ունեցել «Ամառային կոկտեյլ» 
նորաձևության ցուցադրությունը /50 
մասնակից/: Դպրոցի սաները մասնակցել են 
Սուսերամարտի միջազգային առաջնությանը 
զբաղեցնելով 1-ի տեղը: Հոկտեմբերի 23-ին 
Կենտրոնի «Սանտա Լ» մոդելային դպրոցը 
ներկայացրեց Երևանի մանկապատանեկան 
կենտրոնի 100-ամյակին նվիրված «Մեծ Հայք» 
նորաձևության թատերականացված 
ցուցադրությունը, որտեղ մասնակիցները 
ներկայացան Հայ թագավորների, 
թագուհիներիի և Աստվածների կերպարներով, 
հոկտեմբերի 30-31-ը՝ «Նոր ժամանակներ՝ 
արդյունավետ կրթություն» երկօրյա կրթական 
կոնգրեսին մասնակցեցին կենտրոնի 
աշխատակիցները, նոյեմբերի 5-ին՝ Կենտրոնում 
կայացավ մեդիագրագիտության մասին 
հանդիպում-քննարկումը, որի արդյունքում 
երեխաներն ստացան իրենց հետաքրքրող 
հարցերի պատասխանները և մի շարք 
հմտություններ ձեռք բերեցին, նոյեմբերի 10-ին՝ 
Մանկապատանեկան “CareerLab” կարիերայի և 
շարժունության կենտրոնի հետ համատեղ 
նախաձեռնել են կենտրոնի ծնողական 
համայնքի ներկայացուցիչների հետ 
մասնագիտական կողմնորոշման թեմայով 
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հանդիպում-քննարկում, նոյեմբերի 21-ին՝
Նորագավիթի սուսերամարտի դպրոցում տեղի 
ունեցած՝ ՀՀ  Սուսերամարտի պատանիների 
առաջնությանն իրենց մասնակցությունն են 
ունեցել ԵՔՄՍԿ սուսերամարտի խմբի սաները՝ 
զբաղեցնելով մրցանակային հորիզոնականներ, 
նոյեմբերի 22-ին՝ Երևանի «Նեպտուն» 
մարզադահլիճում տեղի ունեցած ՀՀ պարային 
բաց առաջնությանը մասնակցել է «Հայ 
աստղեր» պարային անսամբլը՝ «Էստրադային 
պար» անվանակարգում զբաղեցնելով 1-ին տեղ, 
նոյեմբերի 27-ին՝ Դիզայներ Jacob Meier-ի 
ցուցադրությանը մասնակցել է  «Սանտա Լ»  
մոդելային դպրոցը, նոյեմբերի 29-ին՝ Գ, 
Սունդուկյանի անվան թատրոնում տեղի 
ունեցած «Պարատուն» ամենամյա պարային 
փառատոնին մասնակցել է «Հայ աստղեր» 
պարային անսամբլը, դեկտեմբերի 4-ին՝ 
Կենտրոնում տեղի է ունեցել է «Արվեստի 
անկյուն» նկարչական ստուդիայի հաշվետու 
ցուցահանդեսը՝  նվիրված ստուդիայի 1-
ամյակին և  Մանկապատանեկան կենտրոնի 
100 ամյակին, դեկտեմբերի 22-ին՝ «Երևան» 
պարային ստուդիայում տեղի ունեցավ 2021-
2022 ուս. տարվա սկսնակ երեխաների բաց 
դասը, դեկտեմբերի 23-ին՝ «Քոքոլաբ» պարային 
լաբորատորիան ներկայացրեց «Երազամանուկ» 
ներկայացումը, իսկ «Հայ աստղեր» պարային 
ստուդիայում տեղի ունեցավ 2021-2022 ուս. 
տարվա սկսնակ երեխաների բաց դասը, 
դեկտեմբերի 25-ին՝ Մանկապատանեկանի 100-
րդ հոբելյանի տոնական միջոցառումների 



 
89 

 

շարքում համերգային ծրագիր «Սկսում ենք 
երազել», որին մասնակցել են կենտրոնում 
գործող սպորտային խմբերը և 2021-2022 ուս 
տարվա սկսնակների խմբերը և 
Մանկապատանեկանի 100-րդ հոբելյանի 
տոնական միջոցառումների շարքում 
համերգային ծրագիր «Այստեղ են 
իրականանում մեր երազանքները», որին 
մասնակցել են կենտրոնում գործող հիմնական  
խմբերը, դեկտեմբերի 26-ին՝ Կենտրոնի «Սեմ» 
թատերական ստուդիան ներկայացնում  է 
«Թմկաբերդի առումը» ներկայացումը և 
Մանկապատանեկանի 100-րդ հոբելյանի 
տոնական միջոցառումների շարքում 
համերգային ծրագիր «Այստեղ ես տանն եմ», 
որին մասնակցել են կենտրոնում գործող 
հիմնական  խմբերը: 

4 Արտադպրոցական 
դաստիարակության 
հաստատությունների 
համար գույքի և 
երաժշտական գործիքների 
ձեռքբերում 

Նախատեսվում է ձեռք բերել և 
Երևանի ենթակայության 
արվեստի և երաժշտական 
դպրոցներին տրամադրել շուրջ 
20 անուն երաժշտական 
գործիքներ՝ ավելի քան 100 հատ: 

Երաժշտական և արվեստի դպրոցների 
գործունեության արդյունավետության 
բարձրացում, անհրաժեշտ գույքով՝ 
երաժշտական գործիքներով և 
համապատասխան պարագաներով ապահովում 
 
«Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր, 
համաձայն որի՝  
ձեռք է բերվել 17 անուն 153 երաժշտական 
գործիք, նվիրաբերության կարգով հանձնվել է 
Երևանի ենթակայության 24 երաժշտական և 
արվեստի դպրոցներին: 

1. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/21-1 
 «Տեսակենտրոն» ՍՊԸ-ի հետ կնքվել է 9 անուն 

2022թ. առաջին-երրորդ 
եռամսյակ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.«Տեսակենտրոն» 
ՍՊԸ  



 
90 

 

76 երաժշտական գործիքի մատակարարման 
պայմանագիր 

2. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/21-4  
«ԷՍ ԷՍ ԷՅՋ ԷՅՋ» ՍՊԸ-ի հետ կնքվել է 7 անուն 
63 երաժշտական գործիքի մատակարարման 
պայմանագիր 

3. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/21-3 
 «Կարիզա» ՍՊԸ-ի  հետ կնքվել է 1 անուն 14 
երաժշտական գործիքի մատակարարման 
պայմանագիր 

29.06.2022թ.
 
2.«ԷՍ ԷՍ ԷՅՋ ԷՅՋ» 
ՍՊԸ 
28.06.2022թ. 
 
3.«Կարիզա» ՍՊԸ 
27.06.2022թ 

5 Գույքի և երաժշտական 
գործիքների ձեռքբերում և 
նվիրատվություն Արցախի 
Հանրապետության 
մշակութային 
կազմակերպություններին 

Նախատեսվում է ձեռք բերել և 
Արցախի արվեստի և 
երաժշտական դպրոցներին 
տրամադրել շուրջ 10 անուն 
երաժշտական գործիքներ: 
 
  

ԱՀ Երաժշտական և արվեստի դպրոցների 
գործունեության արդյունավետության 
բարձրացում, անհրաժեշտ գույքով՝ 
երաժշտական գործիքներով և 
համապատասխան պարագաներով 
ապահովում: 
Երևանի քաղաքի ավագանու 08.02.2022թ. 
N523-Ա որոշմամբ 14 անուն 51 հատ գործիք, 
ընդհանուր 7611.0 հազ. դրամ հաշվեկշռային 
արժեքով, նվիրաբերվել է Արցախի 
Հանրապետությանը՝ ի դեմս Արցախի 
Հանրապետության կրթության, գիտության, 
մշակույթի և սպորտի նախարարության, 
Արցախի Հանրապետության երաժշտական և 
արվեստի դպրոցներում օգտագործելու 
նպատակով: 

2022թ. հունվար-
դեկտեմբեր 

6 Գրադարանային 
ծառայություններ 

Բնակչությանը գրադարանային 
տեղեկատվության տրամադրում 
և սպասարկում, գիտության և 
մշակույթի լուսաբանում ու 
մասսայականացում, 
գիտատեխնիկական 

«Ա. Իսահակյանի անվան ԿԳ» ՀՈԱԿ-ն 
(այսուհետ՝ ՀՈԱԿ) 2022թ. ունեցել է 258908 
այցելու, սպասարկվել են շուրջ 36560 
ընթերցողներ, գրքատացքը՝ 450799: ՀՈԱԿ-ը, 
որը դեռևս 2004թ. միացել է «Հայաստանի 
գրադարանների ավտոմատացման ցանց» 

Երևանի ենթակայության 
գրադարաններ 
2022թ. հունվար-
դեկտեմբեր  
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գիտելիքների տարածում, 
գեղագիտական 
դաստիարակություն, կրթական 
համակարգի օժանդակում, 
համաշխարհային և հայ 
գրականության, պատմության, 
մշակույթի և այլ արժեքների 
տարածում, բնակչության ազատ 
ժամանցի կազմակերպում: 

ծրագրին, 2022թ. շարունակել է 
մուտքագրումները ընդհանուր տեղեկատվական 
բազա և մուտքագրել 40896 անուն՝ 113377 
միավոր  գիրք: Մուտքագրումը շարունակվելու է՝ 
համաձայն միասնական աշխատանքային 
ժամանակացույցի և չափորոշիչների: 
ԿԳ-ում գործում են /ՀՀ-ում գրադարաններից 
առաջինում/ Ամերիկյան, Բրիտանական, 
Ասիական, Ֆրանկոֆոնիայի և Ռուսական  
կենտրոնները և այդ կենտրոններում 2022թ. 
կազմակերպվել են. 
1. Ամերիկյան կենտրոնում. դեռահասների 

ակումբի 49 ժամ պարապմունք, 
քննարկումների ակումբի՝ 36 ժամ, 
ընթերցանության ակումբի՝ 5 ժամ, «Հոգեկան 
առողջության և ինքնազարգացման 
ակումբի»՝ 22 ժամ, անգլերեն լեզվի A2 
մակարդակի դասընթացի` 43 ժամ, 
«Բացահայտելով կինոն և Ամերիկան» 
կինոքննարկման 12 ժամ, բիզնես լեզվի՝ 18 
ժամ, մեդիագրագիտության՝ 22 ժամ, 
խոսակցական ակումբի՝ 17 ժամ, ՎԵԲ 
ծրագրավորման՝ 22 ժամ, «Անվտանգ 
մոլորակ բնապահպանական ակումբի»՝ 13 
ժամ դասընթացներ, 

2.  Ֆրանկոֆոնիայի կենտրոնում. լեզվի 
ուսուցման 44 ժամ դասընթաց,  

3.  Բրիտանական կենտրոնում. խոսակցական 
ակումբի 325 ժամ դասընթաց. 

4.  Ռուսական կենտրոնում. Ռուսաստանի 
պատմությանը վերաբերվող՝ 11 ժամմ լեզվի 
ուսուցման՝ 83 ժամ դասընթաց։ 
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Մշտապես նորացվում են համաշխարհային 
տեղեկատվական դաշտում կազմակերպության 
երկու անհատական WEB էջերը.հասցե՝ 
1. www.isahakyanlibrary.am  
2. www.yerevan.americancorners.am, որտեղ 

տեղեկատվություն է տրված ՀՈԱԿ-ի և 
Ամերիկյան կենտրոն բաժնի պատմական 
տարեգրության և կառուցվածքի,  
ծառայությունների մասին, նաև մշտապես 
թարմացվում է «Նորություններ» դաշտը՝ 3 
լեզվով /հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն/:  

Facebook-ում  «Իսահակյան   գրադարան»  էջը  
մշտապես  թարմացվում  է  ԿԳ-ի  
աշխատանքային  խմբի  կողմից:   Facebook-ում 
առանձին  էջեր են  վարում  նաև ԿԳ-ի 
«Ամերիկյան,   Բրիտանական, 
Ֆրանկոֆոնիայի, Ռուսական»,  մեթոդական,  
մատենագիտական,  արվեստի և  
տեխնիկական  գրականության  բաժինները, 
ՀՈԱԿ-ի թիվ 15, 21, 27, 28, 29, 33, 36 
գրադարան-մասնաճյուղերը: 

 Համալրվել  է  «Ա. Իսահակյանի անվան  
կենտրոնական  գրադարանը մամուլի  էջերում»  
մատենագիտական   ցանկը : «Facebook»-ի   մեր  
էջում   կազմակերպվել  և  մշտապես  
ընթանում   է խաղ-վիկտորինա` նվիրված 
գրականության, արվեստի  և գիտության  այլ  
ոլորտների: Ամփոփումից հետո այդ 
հեղինակներին և թեմաներին  նվիրված 
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կազմակերպվել են  գրական ընթերցումներ  և 
ցուցահանդեսներ: Իսկ վիկտորինայի 
հաղթողներին հանձնվել են նվերներ՝ գրքեր: 
Համալրվել  են  երկրագիտական, թեմատիկ, 
կարգային, անհատական  քարտարանները  և 
«Բավարարված   տեղեկանքների  արխիվը»: 
Կազմվել և ստորաբաժանումներ են առաքվել  
հիշարժան տարեթվերին  նվիրված մեթոդական 
նյութեր, օրացույցներ,  մատենագիտական և 
թեմատիկ ցանկեր:  
ՀՈԱԿ-ի ֆոնդը 2022թ. համալրվել է 9744 
օրինակ նոր գրականությամբ, որից` անհատ 
քաղաքացիներից և կազմակերպություններից  
որպես նվիրատվություն` 4801, փոխանցում՝ 
1428, ստացում՝ 3215 միավոր: 
Իրականացվում է ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմի  
շարունակական ուսուցում «Koha» և «ELGRAD» 
ծրագրերով: «ELGRAD» և «Koha» ծրագրերով 
ֆոնդերի մուտքագրման աշխատանքները 
շարունակվում են նաև ՀՈԱԿ-ի բոլոր 
կառուցվածքային ստորաբաժանումներում: 
Գրքափոխանակության ֆոնդերի հաշվին  
կատարվել է ֆոնդերի հետադարձ համալրում՝  
ՀՈԱԿ-ի գրապահոցային հավաքածուից և 
առանձին բաժիններից՝ առանձնահատուկ  
ուշադրություն դարձնելով մասնագիտական 
գրականությամբ ֆոնդերի համալրմանը:  
Մշտապես ուսումնասիրվում, խմբագրվում և 
համեմատվում են բոլոր տիպի գրացուցակները: 
Շարունակվել են համահավաք գրացուցակների  
էլեկտրոնային տեղեկատվական բանկ  
մուտքագրման աշխատանքները՝ ՀՈԱԿ-ի բոլոր 
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կառուցվածքային ստորաբաժանումներում:   
ԿԳ-ում ստացվել է երկու տասնյակ անուն  
պարբերական մամուլ` բաժանորդագրությամբ և  
տարբեր կազմակերպություններից` 
նվիրատվությունների միջոցով:  
Համալրվել են ընթերցողական քարտարանները 
/խավի, ուսումնական, անհատական/, 
աշխատանքներ են տարվել մերժումների 
բացառման և ուշացրած գրականության 
հավաքման ուղղությամբ:  
Կազմակերպվել են մասսայական բնույթի 
միջոցառումներ` որպես նոր ընթերցողների 
ներգրավվման և մշակութային, 
կրթադաստիարակչական քաղաքականության 
վարման կարևորագույն միջոց:  
Մշտապես տարվել է անհատական աշխատանք  
նոր ընթերցողների հետ /զրույցներ` գրա-
դարանից, էլեկտրոնային և դասական 
գրացուցակներից օգտվելու կանոնների մասին, 
շրջայցեր՝ գրադարանի տարբեր բաժիններ,  
ընթերցանության ղեկավարում` անհատական, 
ընտանեկան, խմբային և այլն/: Ընթերցողներին 
անվճար տրամադրվել են գրադարանի 
թեմատիկ ուղեցույցները: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Համայնքային 
գրադարանների ֆոնդերի 
համալրում 

Համայնքային գրադարանների 
գրքային ֆոնդերի համալրումն 
իրականացվում է 
նվիրատվությունների, ՀՀ ԿԳՄՍ 
նախարարության կողմից 
տրամադրված գրականության 
միջոցով, ինչը տեղեկատվական-
գրադարանային 

Բնակչության գրադարանային-
տեղեկատվական սպասարկման բարելավմանն 
ուղղված աշխատանքների իրականացում, հայ և 
համաշխարհային դասական և ժամանակակից 
գրականության հանրահռչակում: 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր, 
համաձայն որի՝ ձեռք է բերվել 5855 գիրք, որը 
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ծառայությունների առկա 
պահանջարկի, ինչպես նաև 
գրադարանների զարգացման 
առումով գնահատվում է ոչ 
բավարար: Ծրագրի շրջանակում 
Երևանի ենթակայության 19 
համայքնային գրադարանները 
կհամալրվեն նոր և պահանջարկ 
ունեցող գրականությամբ, 
նախատեսվում է նաև 
իրականացնել մաշված, 
արդիականությունը կորցրած 
գրականության դուրսգրման 
աշխատանքներ: 

նախատեսվում է նվիրաբերության կարգով 
հանձնել համայնքապատկան 19 
գրադարաններին: 
1.ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/204-1 
«Արմավ» հրատարակչությունից ձեռք է բերվել 
684 գիրք 
2.ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/210-1 
«Բուկինիստ» ՍՊԸ-ից ձեռք է բերվել 1036 գիրք 
3.ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/202-1  
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/203-1 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/316-1 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/308-2 
«Էդիտ պրինտ հրատարակչությունից ձեռք է 
բերվել 2982 գիրք 
4.ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/211-1 
«Զանգակ գրատուն» ՍՊԸ-ից ձեռք է բերվել 843 
գիրք 
5.ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/211-2 
«Անտարես» ՍՊԸ-ից ձեռք է բերվել 310 գիրք 
6.ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/308-1 
«Մայ Մարկետ» ՍՊԸ-ից ձեռք է բերվել 1198 
գիրք 

1.«Արմավ» 
հրատարակչություն 
ՍՊԸ 
20.07.2022թ. 
 
2.«Բուկինիստ» ՍՊԸ 

19.07.2022թ. 

3.«Էդիտ պրինտ» ՍՊԸ 
21.07.2022թ. 
20.07.2022թ. 
14.09.2022թ. 
19.09.2022թ. 

4.«Զանգակ գրատուն» 
ՍՊԸ 
19.07.2022թ. 
 
5.«Անտարես» ՍՊԸ 
19.07.2022թ. 
6.«Մայ Մարկետ» ՍՊԸ 
19.09.2022թ 

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 

Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության
թանգարաններում շարունակում է 
իրականացվել թանգարանային առարկաների և 
հավաքածուների պահպանումը, կազմակերպվել 
են բազմաբովանդակ միջոցառումներ, 
ցուցահանդեսներ, դասախոսություններ, 
հանդիպում- քննարկումներ:  
Երևանի պատմության թանգարանում կայացել է 
Օլգա Մենի հեղինակային տիկնիկների 
անհատական ցուցահանդեսը, իրանահայ  

Երևանի ենթակայության 
թանգարաններ 
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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: 
Նախատեսվում է իրականացնել 
«Երևան քաղաքի պատմության 
թանգարան» և «Էրեբունի» 
պատմահնագիտական արգելոց-
թանգարան» ՀՈԱԿ-ների 
տեխնիկական վերազինման, 
մշտական ցուցադրությունների 
արդիականացման 
աշխատանքներ 

Էլվիրա Ղազարյանի ձեռքի աշխատանքների  
«Թելի ու գույնի խճանկար» խորագիրը կրող 
ցուցահանդեսը: Ամբողջ հավաքածուն 
հեղինակի քույրը՝ Դիանա Ղազարյանը նվիրել է 
թանգարանին, «Երևանյան գարուն»  
ցուցահանդեսը, որտեղ ներկայացված են 20-րդ 
դարի առաջին կեսի հայ նշանավոր  
գեղանկարիչներ Մ.Սարյանի, Ս.Առաքելյանի, 
Խ.Եսայանի, Վ.Գայֆեճյանի, Տարագրոսի, 
Պ.Սիմոնյանի, Վ.Ախիկյանի, Գուրոսի, 
Գ.Գյուրջյանի, Փ. Թերլեմեզյանի և Ստ. 
Թարյանի աշխատանքները, «Թատերական 
Երևան» ցուցահանդեսը: Թանգարանի 
հիմնական ցուցադրության Երևանի նորագույն 
պատմության բաժնում կազմվել է Երևանի 
ճարտարապետության բացատրագիրը: 
Քեմբրիջ-Երևան որպես  քույր քաղաքների 
կոչման 35-ամյակի կապակցությամբ Քեմբրիջի 
քաղաքապետարանում կազմակերպվել է 
միջոցառում, որի ժամանակ ցուցադրվել են 
թանգարանի Երևան-Քեմբրիջ քույր 
քաղաքներին վերաբերող փաստաթղթեր, 
լուսանկարներ: Սլայդ–շոուի միջոցով 
ցուցադրվել են նաև հին և նոր Երևանի 
լուսանկարներ թանգարանի հավաքածուից:  
Նախապատրաստական  աշխատանքներ են 
կատարվել  «Շանդուն նահանգի 
պայտապատկերների խորհուրդը» խորագիրը 
կրող կազմակերպվելիք ցուցահանդեսի համար: 
Նորացվել են Երևանի պատմության հնագույն 
շրջանի բացատրագրերը և պիտակները 
հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն, աշխատանքներ 
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են կատարվել հիմնական ցուցադրությունում 
առկա պիտակների վերատպման նպատակով, 
կազմվել է Երևանի մարզական կյանքի 
բացատրագիրը, ռուսերեն են թարգմանվել 
Երևանի նորագույն շրջանի պատմության 
գիտական ցուցադրության պիտակները: 
Երևանի պատմության թանգարանում 
իրականացվել են գիտացուցադրական, 
գիտահետազոտական, ֆոնդի համալրման, 
գիտալուսավորական-մասսայական և այլ 
աշխատանքներ աշխատանքներ:  
2022թ. ընթացքում ֆոնդերը համալրվել են 566 
առարկայով, որից 232-ը՝ հիմնական ֆոնդ, 264՝ 
գիտա-օժանդակ ֆոնդ: 
Կարեն Դեմիրճյանի թանգարանում 
իրականացվել է «Գարունը աշակերտների 
աչքերով» խորագրով ցուցահանդեսը, 
«Խորհրդային դպրոցը» խորագրով բաց-դաս 
ցուցահանդեսը, շարունակվել են 
աշխատանքները «1975-2000թթ. Հայաստանի 
պատմության տարեգրություն» գրքի երկրորդ 
հատորի ստեղծման ուղղությամբ, 
կազմակերպվել է «Խորհրդային դպրոց» 
փաստավավերագրական ֆիլմի դիտում: 
Օգոստոսի 16-ին թանգարանը հյուրընկալել էր 
Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատան 
սաներին: Թանգարանը կրթական ծրագիր էր 
մշակել մանկատան հատուկ խնամքի կարիք 
ունեցող սաների համար, որը տևեց մոտ 3 ժամ: 
Ծրագրի ընթացքում կատարվեց շրջայց 
թանգարանում, երեխաները ծանոթացան 
Կարեն Դեմիրճյան պետական, քաղաքական և 
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ազգային գործչի կյանքին և գործունեությանը: 
Այնուհետև կազմակերպվեց խմբերով խաղ-
մրցույթ՝ Կ.Դեմիրճյանի ղեկավարման օրոք 
կառուցված խոշոր կառույցների պատկերներով 
փազլերի հավաքում: Հավաքած փազլերը 
որպես հուշ հանձնվեցին սաներին: 
Կազմակերպվել էր նաև փոքրիկ համերգային 
ծրագիր, որին երաշտական համարներով 
ներկայացան Ալ. Մալունցյանի անվան 
երաժշտական դպրոցի շրջանավարտներ՝ 
Սվետլանա Բլաժկոն և Լիլիա Առաքելյանը, 
թանգարանի վաղեմի փոքրիկ բարեկամ 
Վիկտորյան և «Արար» երգչածմբի մենակատար 
Մարիամ Բարմախսզյանը: Սեպտեմբերի 25-ին՝ 
«Եվրոպական ժառանգության օրեր» ծրագրի 
շրջանակում թանգարանի ցուցասրահում 
կազմակերպվել է երիտասարդ նկարչուհի 
Նաիրի Արշակյանի անհատական 
ցուցահանդեսը: Հոկտեմբերի 3-ին Ռիմա 
Դեմիրճյանի ծննդյան կապակցությամբ 
կազմակերպվեց հուշ-երեկո: Երեկոյին ներկա 
էին Ռիմա Դեմիրճյանի մտերիմները և 
հարազատները: Միջոցառումը ուղեկցվում էր 
Ռիմա Դեմիրճյանի տեսագրություններով և նրա 
մասին հուշերով: Հոկտեմբերի 27-ին 
կատարվեց այց Կոմիտասի անվան պանթեոն: 
Այնուհետև Կարեն Դեմիրճյանի թանգարանի 
ցուցասրահում կազմակերպվեց հանդիպում 
մտերիմների հետ, որը ուղեկցվեց 
վավերագրական ֆիլմով: Դեկտեմբերի 21-ին 
Ռիմա Դեմիրճյանի մահվան առաջին տարելիցի 
առիթով կատարվեց  կոլեկտիվ այց Քաղաքային 
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պանթեոն: Նույն  օրը Կարեն Դեմիրճյանի 
թանգարանում կազմակերպվեց «Մեկ տարի 
առանց սիրելի Ռիմա Աղասիևնայի…» 
խորագրով հուշ-երեկո: «Կարեն Դեմիրճյան» 
ֆեյսբուքյան էջում հրապարակվել և լայն 
արձագանք են ստացել Կարեն Դեմիրճյանի 
կյանքին և գործունեությանը վերաբերող 
տարաբնույթ նյութեր, լուսանկարներ և 
տեսանյութեր: Գիտահետազոտական 
աշխատանքների ոլորտում շարունակվել  է 
Կ.Դեմիրճյանի «Ղարաբաղյան օրագրերի» 
ուսումնասիրությունը և հրատարակման 
նախապատրաստումը: Գիտաֆոնդային 
գործունեություն. Տեսաժապավենների ֆոնդի 
թվայնացում, Թանգարանի հիմնական ֆոնդի 
համալրում՝ 168 ցուցանմուշ, Վերականգնում՝  12 
ցուցանմուշ:  
Կատարվել են թանգարանի բակի 
վերանորոգման ընթացիկ աշխատանքներ: 
Ֆ. Նանսենի թանգարանում կազմակերպվել են 
մի շարք միջոցառումներ և դասախոսություններ՝ 
«Ֆրիտյոֆ Նանսենի կյանքը և հայանպաստ 
գործունեությունը», «Ֆրիտյոֆ Նանսեն 
գիտնական-ճանապարհորդը», «Ֆրիտյոֆ 
Նանսենի և Ջեքսոնի պատմական 
հանդիպումը»,  «Ֆրիտյոֆ Նանսեն 
հետազոտողը» «Ֆրիտյոֆ Նանսենը Երևանի 
պետական համալսարանի առաջին պատվավոր 
դոկտոր» թեմաներով: Դպրոցահասակների 
համար կազմակերպվել է բաց դաս՝ Ֆրիտյոֆ 
Նանսենի «Դահուկներով՝ Գրենլանդիայով» 
գրքի քննարկմամբ: 
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Հուլիսի 6-ին՝ ՀՀ Սահմանադրության օրվան 
նվիրված միջոցառում: Հուլիսի 15-ին՝ 
դպրոցահասակների համար կազմակերպվեց 
միջոցառում՝ նվիրված Ֆ.Նանսենի մանկության 
ու պատանեկության տարիներին, արշավներին: 
Օգոստոսի 10-ին՝ Արտագնա միջոցառում. 
Ֆ.Նանսենի թանգարանի աշխատակազմը 
հյուրընկալվեց Տավուշի մարզի Ազատամուտ 
համայնք։ Տեղի ունեցավ հանդիպում համայնքի 
ճամբարի սաների հետ։ Ճամբարականներին 
ներկայացվեց բևեռախույզ, մեծ մարդասեր, 
խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր 
և հայասեր Ֆ.Նանսենի կյանքը, գիտական և 
հասարակական գործունեությունը, այցը 
Հայաստան։ Ճամարականներին հետաքրքրող 
հարցերին պատասխանեց թանգարանի 
գլխավոր ավանդապահ Անահիտ Վարդանյանը: 
Օգոստոսի 12-ին՝ Տեղի ունեցավ 
Երիտասարդության միջազգային օրվա առթիվ 
միջոցառում: Ներկաները լսեցին զեկուցումներ՝ 
նվիրված Ֆ.Նանսենի՝ երիտասարդ տարիներին 
կատարած գիտահետազոտական 
աշխատանքներին և մարզական 
հաջողություններին: Կարևոր էր Նանսենի 
պատգամը երիտասարդներին: Սեպտեմբերի 1-
ին՝ թանգարանի բակում կազմակերպվեց 
բացօթյա միջոցառում՝ նվիրված գիտելիքի 
օրվան: Սեպտեմբերի 23-ին՝ Խ. Աբովյանի 
անվան հայկական պետական 
մանկավարժական համալսարանում տեղի 
ունեցավ «Պոլսահայ գրականութիւնը 20-րդ 
դարի կէսից մինչեւ մեր օրերը» համահայկական 
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գիտաժողով: Գիտաժողովին կարևոր 
մասնակցություն ունեցավ Ֆ.Նանսենի 
թանգարանը: Սեպտեմբերի 24-ին՝ Եվրոպական 
ժառանգության օրերին նվիրված Ֆ.Նանսենի 
թանգարանում տեղի ունեցավ լիտվացի 
գրողների հայերեն հրատարակված գրքերի 
ցուցահանդես: Ցուցահանդեսին ներկա 
գտնվողների համար թանգարանի 
աշխատակիցները կարևոր դրվագներ 
ներկայացրին հայ-լիտվական գրական-
մշակութային առնչությունների պատմությունից. 
տակավին անցյալ դարի 60-ականներից լույս են 
տեսել լիտվացի մեծանուն բանաստեղծ, Եղիշե 
Չարենցի մրցանակի դափնեկիր Էդուարդաս 
Մեժելայտիսի ստեղծագործությունները 
հայերեն՝ Պ.Սևակի և Վ.Դավթյանի 
թարգմանությամբ: Այնուհետև՝ վերջին 
տասնամյակին հայերեն են թարգմանվել և 
հրատարակվել լիտվացի հեղինակներից 
Էդուարդաս Մեժելայտիսի, Քրիստիյոնաս 
Դոնելայտիսի, Անթանաս Բարանաուսկասի, 
Մայրոնիսի, Յոնաս Բիլյունասի 
ստեղծագործությունները (թարգմանիչ՝ 
Ֆ.Բախչինյան): Սեպտեմբերի 25-ին՝ Թեքեյան 
մշակութային միությունում Ֆրիտյոֆ Նանսենի 
թանգարանի աշխատակազմը մասնակցեց 
«Վահան Թեքեյան ամենամյա» ամենամյա 
միջազգային մրցանակաբաշխության 2021 թ. 
ամփոփիչ ձեռնարկը: Արդեն 28-րդ անգամ 
ՀԹՄՄ բարձր գնահատանքի է արժանացնում 
մշակույթի եւ գիտության տարբեր 
բնագավառների լավագույններին: Այս տարի 
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մրցանակներ շնորհվեցին 7 
անվանակարգերում՝ «Շաքե Ղազարյան» 
հիմնադրամի եւ «Թեքեյան Կենտրոն» 
հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ: 
Մրցույթի «Գրականություն» անվանակարգում 
հաղթող ճանաչվեց գրող, Ֆ.Նանսենի 
թանգարանի տնօրեն Ֆ.Բախչինյանի «Վերջին 
մանկություն» վեպը: 
Նոյեմբերի 9-ին դպրոցականների համար 
կազմակերպվել էր «Նանսենի այցը Գյումրի» 
խորագրով թեմատիկ բաց դաս, նոյեմբերի 14-
ին Ֆ.Նանսենի՝ Խաղաղության Նոբելյան 
մրցանակի արժանանալու 100-ամյակի 
առթիվ նորվեգացիներ Լեյֆ Կագենին և Հեյդի 
Կվամմենին դիմավորեցին Նանսենի 
թանգարանի բակում և միջոցառումների շարք 
կազմակերպվեց իրենց համար, դեկտեմբերի 7-
ին դպրոցականների համար կազմակերպվել էր 
«Նանսենի այցը Գյումրի» խորագրով թեմատիկ 
բաց դաս, դեկտեմբերի 17-ին թանգարանում 
տեղի ունեցավ միջոցառում՝ «Հայկական 
ճարտարապետությունն ըստ Նանսենի» 
խորագրով: 

Հրատարակության է հանձնվել Ֆրիտյոֆ 
Նանսենի՝ Հայաստանին նվիրված 
«Հայաստանը և Մերձավոր Արևելքը» գիրքը: 
 
Ժամանակակից արվեստի թանգարանում 
կայացել է Արամ Ազարյանի ֆոտո-
ցուցադրությունը, Միհր ժամանակակից պարի 
թատրոնի կողմից Ժամանակակից պարային 
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հարթակը,  «Հետքեր»-ը, որը «Opere Vive 
(Կենդանի գործեր)» հանրային արվեստի 
ծրագրի մի մասն է, որի շրջանակում մի շարք 
իտալացի արվեստագետներ բացահայտում են 
Հայաստանը և հայ արվեստը, «Աշխարհը՝ 
աշխարհի մեջ»՝ Աուտիզմի իրազեկման 
միջազգային օրվան նվիրված 
ֆոտոցուցահանդեսը, Թանգարանների գիշեր 
միջոցառման շրջանակներում թանգարանում 
մեկնարկեցին թանգարանային առարկաների 
վերականգնման աշխատանքները, Հենրիկ 
Իգիթյանի 90 և թանգարանի հիմնադրման 50-
ամյա հոբելյաններին նվիրված ցուցահանդեսը: 
ԺԱԹ-ում ԲՈՅԱՋՅԱՆ ԱՐՎԵՍՏՆԵՐԻ 
ԿԵՆՏՐՈՆԻ և Պրահայի ՎԱՐԲՈ ԱՐԹ 
ցուցասրահի կողմից կայացել է «Հրաշալի 
Տասնյակը» խորագրով 20-րդ դարի 
եվրոպական նկարիչների աշխատանքներով 
ցուցահանդեսը։ Ցուցահանդեսին ներկայացված 
են Ժանսեմի, Գառզուի, Բեռնար Բյուֆֆեյի, 
Սալվադոր Դալիի, Լուի Տոֆֆոլիի, Ժակ 
Պելլեգրինի, Կլոդ Վայսբուշի, Յոզեֆ Շիմայի, 
Ժան Միոտի և Սերժ Մենժիյսկու 
աշխատանքները։ Նոյեմբերի 5-25-ը կայացել է 
Հասմիկ Ավետիսյանի «ՀՊՈՒՄ» ԱՐՏ նախագծի 
ցուցադրությունը, դեկտեմբերի 2-ից բացվել է 
«Վերածննդի 10 հանճարներ» խորագրով 
մուլտիմեդիա ցուցահանդեսը:  
«Էրեբունի» ՊՀԱԹ-ում իրականացվել են մի 
շարք միջոցառումներ, այդ թվում՝ 
վերապատրաստման դասեր, ցուցահանդեսներ: 
«Էրեբունի» ՊՀԱԹ-ում այցելուների համար 
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գործել են «Երկու իրի պատմություն», «Կինը և 
Նոր Արմավիրի հնագիտական գանձերը» 
«Հնագիտական մասունքներ Շուշիից»: Կայացել 
է «Սիրո ուժն է անհաղթ» խորագրով 
միջոցառումը: 
 2022թ. ‹‹Էրեբունի›› ՊՀԱԹ-ն ունեցել է 43944 
այցելու, Ֆ.Նանսենի թանգարանը՝ 2024, 
Կ.Դեմիրճյանի թանգարանը՝ 2094, ԺԱԹ-ը՝ 
23194, Երևանի պատմության թանգարանը՝ 
21527: 

9 Թատերական 
ներկայացումներ 

Ազգային և համաշխարհային 
թատերարվեստի լավագույն 
նմուշների ներկայացում, 
դասական և ժամանակակից 
լավագույն 
ստեղծագործությունների 
բեմադրում, թատրոնների 
խաղացանկերի համալրում՝ 
յուրաքանչյուր թատերաշրջանի 
ընթացքում նոր և 
վերականգնված 
ներկայացումների 
ցուցադրությամբ, 
ստեղծագործական կազմերի 
համալրում, ներկայացումների 
որակի բարձրացում, 
մասնակցություն 
հանրապետական և միջազգային 
փառատոններին: Նախատեսվում 
է իրականացնել «Երևանի 
պատանի հանդիսատեսի 
թատրոն» և «Մ. Մկրտչյանի 

Երևանի ենթակայության թատրոններում
բեմադրվել են դասական և ժամանակակից 
լավագույն ստեղծագործությունները:  
Երևանի Հ.Ղափլանյանի անվան 
դրամատիկական թատրոնում 2022թ. 
ցուցադրվել է 85 ներկայացում, Երևանի 
պատանի հանդիսատեսի թատրոնում՝ 116, 
Մ.Մկրտչյանի արտիստական թատրոնում՝ 27: 
 

Երևանի ենթակայության 
թատրոններ 
2022թ. հունվար-
դեկտեմբեր 
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անվան արտիստական թատրոն» 
ՀՈԱԿ-ների հիմնանորոգման, 
բեմերի, լուսային և ձայնային 
տեխնիկայի վերազինման 
աշխատանքներ, 

10 «Մհեր Մկրտչյանի անվան 
արտիստական թատրոն» և 
Երևանի պատանի 
հանդիսատեսի թատրոն» 
ՀՈԱԿ-ների շենքերի 
հիմնանորոգում 

Ծրագրի իրականացմամբ 
կապահովվի «Մհեր Մկրտչյանի 
անվան արտիստական թատրոն» 
և «Երևանի պատանի 
հանդիսատեսի թատրոն» ՀՈԱԿ-
ների բնականոն 
գործունեությունը, 
կիրականացվեն 
հիմնանորոգման աշխատանքներ 
ՀՈԱԿ-ների շենքերում: Նշված 
աշխատանքների 
նախագծանախահաշվային 
փաստաթղթերը ձեռք են բերվել 
2021 թվականի ընթացքում: 

Իրականացվել է «Մհեր Մկրտչյանի անվան 
արտիստական թատրոն» և  Երևանի պատանի 
հանդիսատեսի թատրոն» ՀՈԱԿ-ների շենքերի 
հիմնանորոգման միջոցով նոր և հարմարավետ 
պայմաններում թատերական ներկայացումների 
ցուցադրություն: 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր, 
համաձայն որի 
1. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/80 

«Մհեր Մկրտչյանի անվան արտիստական 
թատրոն»-ի հիմնանորոգման աշխատանքներ: 
2. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/22 

Հեղինակային հսկողության ծառայություն: 
 
Երկու պայմանագրերի համաձայն՝ 
շարունակվում է  «Մհեր Մկրտչյանի անվան 
արտիստական թատրոն» ՀՈԱԿ-ի վարչական 
շենքի  հիմնանորոգման աշխատանքները, որի 
արդյունքում թատրոնի գործունեությունը 
կկազմակերպվի նոր և հարմարավետ 
պայմաններում: 

2022թ. հունվար-
դեկտեմբեր 
 
 
 
 
 
 
1.«Արտդիան շին» ՍՊԸ 
24.02.2022թ.-
07.11.2022թ. 
 
2.«Օն դիզայն»  ՍՊԸ 
09.03.2022թ.-
շինարարական 
աշխատանքների 
կատարմանը 
զուգընթաց 
 
 
 
 

11 Կենդանաբանական այգու 
ցուցադրություններ 
 

Նախատեսվում է Երևանի 
կենդանաբանական այգում 
իրականացնել վայրի 
կենդանիների պահպանման, 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել է 
ԵՔԿԱ-ԳՀԱՊՁԲ-22/39   
«Երևանի Կենդանաբանական այգի» ՀՈԱԿ-ի 

«Նալինա»ՍՊԸ
01.12.2022թ.-
20.12.2022թ. 
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Կարմիր գրքում գրանցված և 
վերացող կենդանիների 
բազմացման և ցուցադրության 
աշխատանքները։ Այգում 
կիրականացվեն 
համապատասխան 
աշխատանքներ՝ 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։ 
2022 թվականին նախատեսվում 
է իրականացնել այգու տարածքի 
շառավղային ցանկապատի, 
արևային վահանակների, 
հոսքաջրերի մաքրման փոքր 
կայանների, տեսահսկման 
համակարգի, ջրի ֆիլտրացիոն 

կարիքների համար անվտանգության 
համակարգի մատակարարման   պայմանագիր  
 
ԵՔԿԱ-ԳՄԾՁԲ-22/43   
12.01.2023թ. «Երևանի Կենդանաբանական 
այգի»ՀՈԱԿ-ի կարիքների համար 
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի 
մշակման ծառայությունների մատուցման  
պայմանագիր:  
(Էգ փղի և Ընձուխտների փաարախների և 
ձմեռային հովանոց-վանդակների ինչպես նաև 
Կապիկների ամառային և ձմեռային հովանոց-
վանդակների նախագծում): 
 
2022 թ. մարտի 28-ից Երևանի 
կենդանաբանական այգում իրականացվել են 
հետևյալ  աշխատանքները՝ 

1. Կենդանաբանական այգու գլխավոր 
մուտքի կամարի վերանորոգում  

2. Հանրային տարածքի բազալտե քարերի 
մաքրում 

3. Ազատավանդակների վերանորոգում- մոտ 
13 ազատավանդակ է մասնակի նորոգվել 

4. Անվտանգության համակարգի ներդրում-
մոտ 130 հատ տեսախցիկ է տեղադրվել 
ամբողջ այգում 

5. Տոմսային նոր համակարգի ներդրում 
6. Կերախոհանոցի սառնարանային նոր 

համակարգի ներդրում 
7. Կերախոհանոցի վերանորոգում 
8. Վագրերի ազատավանդակի 

վերակառուցում (այժմ ընթանում են 
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համակարգերի տեղադրման, 
այգու կերախոհանոցի 
կառուցման և ԼԵԴ լամպերով 
էներգաարդյունավետ 
լուսավորության անցկացման, 
փղի/գետաձիու 
ազատավանդակի ընդլայնման 
նախագծային աշխատանքները: 

աշխատանքները) 
9. Կլինիկայի վերազինում- 46 հատ 

սարքավորում, գույք, գործիք 
10. Կենդանիների մասին տեղեկատվական 

վահանակների տեղադրում 
11.  Կողմնորոշիչ ցուցանակների տեղադրում 
12. Լուսավորվող 3D գովազդային 

վահանակաների տեղադրում 
13. Կոյուղու ցանցի նախագիծ, նախահաշիվ 
14. Էլ. ցանցի ներքին նախագիծ, նախահաշիվ 
15. Փղի, կապիկների, ընձուղտի 

ազատավանդակների կառուցման 
նախագիծ, նախահաշիվ   

16. Կենդանիների համալրում- 24 տեսակ 
կենդանի՝ 62 գլխաքանակ: Այգին 
համալրվել է աֆրիկյան ջայլամներով, 
կայմանով, ամուրյան 2 վագրով, 2 
գենետայով, պսակակիր կռունկներով, 
շիկա-մոխրագույն կենգուրուներով, 
լուսանով, թագավորական փասիանով, 
գորշուկով): 

17. Այգու պահեստային մասի 
ասֆալտապատում 

18. Պահեստի ցանկապատի կառուցում 
19. Այգու տարածքի կանաչապատում 
20. Հանրային տարածքի արտաքին 

լուսավորություն 
21. Այգու ամբողջ տարածքի լուսարձակների 

ներկում- 161 հատ 
22. Այգու մուտքի տախտակամածի հիմնովի 

նորոգում 
23. Ապակե ազատավանդակների փոխում, 
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փայլեցում, մաքրում 
24. Այգու ակվատերարիումի վերազինում 
25. Այգու հանրային տարածքի 

խաղահրապարակի կառուցում 
26. Այգու հարակից ավտոկայանատեղիի 

լուսավորություն 
27. Այգու հանրային տարածքում և հարակից 

ավտոկայանատեղիում գծանշումների 
թարմացում 

28. Որոշ կենդանիների ձմեռանոցների 
մասնակի նորոգում՝ տանիքի, ծածկի 
փոխարինում 

29. Ընձառյուծի ջրավազանի նորոգում 
30. Ախտահանման, մաքրող սարքերի 

ձեռքբերում 
31. Լեմուրների կղզու մաքրում 
32. 2 էլեկտրական մեքենայի ձեռքբերում 
33. Այգու տարածքի նստարանների 

փոխարինում 
34. Այգու տարածքի աղբամանների 

փոխարինում 
35. Շինարարական և կանաչապատման հետ 

կապված բազմաթիվ սարքերի ձեռքբերում 
36. Վարչական շենքի արտաքին պատերի 

լվացում: 
37. Վարչական շենքի ներքի հարդարման 

աշխատանքներ: 
12 Երաժշտարվեստի և 

պարարվեստի համերգների 
կազմակերպում 

Երաժշտական և պարային 
համերգային ծրագրերի 
կազմակերպում և իրականացում, 
օժտված երեխաների 
ստեղծագործական, 

Երաժշտարվեստի և պարարվեստի
համերգների կազմակերպման 
հաստատությունները՝ մանկական 
ֆիլհարմոնիաները, «Երևան» փողային 
նվագախումբը, «Հայ-Արտ» մշակութային 

«Երևան» փողային
նվագախումբ ՀՈԱԿ,  
«Հայ-Արտ մշակութային 
կենտրոն» ՓԲԸ, 
«Հայաստանի Փոքրիկ 
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կատարողական 
ձեռքբերումների, դեբյուտային 
ստեղծագործական 
աշխատանքների ներկայացում, 
միջոցառումների և մրցույթների, 
այդ թվում՝ համաքաղաքային, 
հանրապետական, միջազգային 
մրցույթների, փառատոների 
կազմակերպում և միջազգային 
մրցույթներին, փառատոներին 
մասնակցության ապահովում: 

կենտրոնը շարունակելով իրենց
գործունեությունը 2022թ. իրականացրել են մի 
շարք ցուցահանդեսներ, միջոցառումներ, բաց 
դասեր: 
 «Երևան» փողային նվագախումբը 
իրականացնում է նախապատրաստական 
աշխատանքներ,  փորձերին զուգահեռ 
կատարվել են ստեղծագործությունների  
մշակումներ և փոխադրումներ  փողային 
նվագախմբի համար: Նպատակ ունենալով 
վերականգնել երբեմնի  գեղեցիկ 
ավանդույթները, երբ փողային նվագախմբի  
երաժշտություն էր հնչում  քաղաքի  այգիներում 
և պուրակներում,  «Երևան» փողային 
նվագախումբը կազմել է ամառ-աշուն 
համերգաշրջանի ժամանակացույց, ըստ որի, 
Երևան քաղաքի այգիներում ամսվա շաբաթ 
օրերին նվագախումբը ելույթ կունենա  
բազմաժանր համերգային ծրագրերով: 
Համերգաշրջանը պատշաճ կերպով 
իրականացնելու համար կատարվել են 
նախապատրաստական աշխատանքներ՝ գնվել 
են նոտակալներ /պուլտեր/, աթոռներ և 
պատվիրվել է լոգոտիպ ՀՈԱԿ-ի 
գործունեության կոնցեպտին համահունչ  
գրաֆիկական մշակմամբ: Համերգները 
իրականացվել են ըստ ժամանակացույցի. 
հուլիսի 27-ին՝ Մաշտոցի պողոտա  Դիաննա 
Աբգարի պուրակ, հուլիսի 30-ին՝ 
քաղաքապետարանի հարևանությամբ 
մանկական այգի, սեպտեմբերի 3-ին՝ 
Հաղթանակի զբոսայգի՝ սեպտեմբերի 10-ին՝ 

երգիչներ»  մանկական
Ֆիլհարմոնիա» ՀՈԱԿ, 
 «Յու. Բախշյանի 
անվան մանկական 
ֆիլհարմոնիա» ՀՈԱԿ 
  
2022թ. hունվար-
դեկտեմբեր 
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Արաբկիր զբոսայգի /Սահմանային դեպքերի 
հետ կապված  ժամանակացույցով  
նախատեսված սեպտեմբերի  17-ի և 24-ի  
համերգները չեղարկվել են/, նոյեմբերի  26-ին՝ 
Մոսկվա կինոթաթրոնում համերգային ծրագրով 
մասնակցել է Մ.Միրզոյանի անվան 
երաժշտական դպրոցի հիմնադարման 65 
ամյակին նվիրված միջոցառմանը, դեկտեմբերի 
17-ին՝ Հանրապետության հրապարակում 
ջազային համերգ՝ ծննդյան տոների 
կապակցությամբ: 
Համերգներին զուգահեռ կատարվել են  նոր  
ստեղծագործությունների մշակումներ և 
փոխադրություններ փողային նվագախմբի 
համար:                                                    
«Յու. Բախշյանի անվան մանկական
ֆիլհարմոնիա» ՀՈԱԿ-ի սաները մասնակցել են
Հայաստանի Սպորտային Պարերի
Ֆեդերացիայի /ՀՍՊՖ/ բաց առաջնությանը, 
ունեցել են համերգների  շարք  նվիրված 
Սարգիս  Մարգարյանին, մասնակցել են ՀՀ 
զինված  ուժերի   կազմավորման  30-րդ 
ամյակին  նվիրված   փողային  նվագախմբերի 
հանրապետական  «Հնչիր   շեփոր  հաղթական» 
շքերթ-փառատոնին: Հոկտեմբերի 23-ին՝ WDSF 
և ՀՀ սպորտային  պարերի  բաց  առաջնություն 
3-I տեղ., 2-II տեղ, 1- III տեղ, նոյեմբերի 5-6-ին՝ 
«Ոսկե  սրինգ» փառատոն, դեկտեմբերի 4-ին՝ 
«Ոսկե սրինգ»  վոկալի  մրցույթ-փառատոն, 
դեկտեմբերի 10-ին՝ ՀՍՊՖ անդամ «Վիվատ» 
ակումբի  բաց  առաջնություն, 20-I տեղ, 1-II 
տեղ, 1-IV տեղ, դեկտեմբերի 22-ին՝ 
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Ա.Բաբաջանյան  համերգասրահում  Ամանորյա 
համերգ, դեկտեմբերի 23-ին՝ Երևանի 
քաղաքապետարանում կամերային 
նվագախումբը  ողջունում  է  10 լավագույն 
մարզիկներին:                                                     
«Հայաստանի Փոքրիկ երգիչներ»  մանկական 
Ֆիլհարմոնիա» ՀՈԱԿը իրականացրել է նոր 
ծրագրի պատրաստման և ձայնագրման 
աշխատանքներ, մասնակցել է  Արցախում և 
Սյունիքում «Երգով ու սիրով» երգչախմբային 
փառատոնին, ունեցել են մի շարք ելույթներ, 
իրականացրել են «Արմենիա» երգի 
տեսահոլովակի նկարահանում: Հուլիսի 1-ին 
կազմակերպվել է «Հայաստանի փոքրիկ 
երգիչներ» երգչախմբի հոգևոր մենահամերգը 
Սուրբ Աննա եկեղեցու բակում, հուլիսի 9-ին՝ 
«Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ» կրտսեր 
երգչախմբի տարեվերջյան համերգը Պուշկինի 
անվան N 8 հանրակրթական դպրոցում, իսկ 
հուլիսի 17-ին՝ «Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ» 
երգչախմբի ելույթը Կենսաբանության 
միջազգային օլիմպիադայի շրջանակներում՝ Ալ. 
Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի 
ազգային ակադեմիական թատրոնում, 
Հոկտեմբերի 17-ին՝ «Հայաստանի փոքրիկ 
երգիչներ» երգչախմբի 30 ամյակին նվիրված 
հոբելյանական մենահամերգ «Արամ 
Խաչատրյան» համերգասրահում, Նոյեմբերի 11-
ին՝ երգչախմբի անդամների մասնակցությամբ 
ծառատունկ Մաշտոցի պողոտայում, 
դեկտեմբերի 9-ին՝ «Հայաստանի փոքրիկ 
երգիչներ» երգչախմբի համերգը նվիրված 
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Օհան Դուրյանի 100-ամյակին, Կամերային 
երաժշտության տանը, դեկտեմբերի 19-ին՝ 
«Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ» երգչախմբի 
30 ամյակին նվիրված «Ուսուցիչը» ֆիլմի 
ցուցադրությունը Կինոյի տունը, դեկտեմբերի 
23-ին՝ «Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ» 
կրտսեր երգչախմբի տարեվերջյան համերգը 
Պուշկինի անվան N 8 հանրակրթական 
դպրոցում, դեկտեմբերի 25-ին՝ «Հայաստանի 
փոքրիկ երգիչներ» երգչախմբի համերգը 
նվիրված Վահագն Դավթյանի 100-ամյակին, 
Սայաթ-Նովայի անվան երաժշտական դպրոցի 
մեծ համերգասրահում:  
Հայ-Արտ մշակութային կենտրոնում 
իրականացվել են մի շարք ցուցահանդեսներ, 
մասնավորապես՝ Անի Հովակի անհատական 
ցուցահանդեսը, Աստրիդ Բուշ «Ես հիշում եմ 
թռչուններ և քարեր» ցուցահանդեսը, ԱՐԷ 
փառատոնը-2022-Տակնուվրա, կենդանի 
պարային պերֆորմասներ, «Հեռավորություն», 
«Երբ Ձայները լռում են» պարային 
պերֆորմանսները, «Փարաջանովի Անկյուն»-
տեղհատուկ ծիսական հետազոտություն-
պերֆորմանս, Լույսը ստվերում. պաստառների 
ցուցահանդես, Արցախի վետերանների 
ստեղծագործությունների ցուցահանդես, ԵՐ 
ԿԱՐ-ՄԱՐԴ ՑՈՒՑԱՆԱԿ ցուցահանդես-
պերֆորմանսը, ՀԱՄԼԵՏ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ-
Մենակյացը /նվիրում-միջոցառում՝ Համլետ 
Հովսեփյանի վիդեո պերֆորմանսների 
երեքօրյա չընդհատվող ցուցադրություն և 
զրույց/հանդիպում՝ նվիրված Համլետ 
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Հովսեփյանի հիշատակին/, Գրություն և 
կենսագրություն. Հանդիպում Րաֆֆի 
Մուսախանյանի հետ, Նյութի ճանապարհը - 
Ցուցադրության շրջայց՝ համադրող Նազարեթ 
Կարոյանի հետ, CYFEST-14: FERMENT 
ԽՄՈՐՈՒՄ Միջազգային մեդիա արտ 
փառատոն, Հայկ Կարոյի "Զուգահեռներ" 
(ձայնային ինստալյացիա), Լուկա Ֆորկուչի 
"Ամենամեծ փուչիկը"(Իտ.-Շվց․) (Տեղհատուկ 
ձայնային պերֆորմանս և ինստալյացիա), Մեկ 
այլ ապրելակերպ | Another state of living 
(Աուդիովիզուալ պերֆորմանս) Տեղայինից դեպի 
համաշխարհային. CYLAND LASER 
Բանախոսություններ, ICE XIX (Աուդիովիզուալ 
պերֆորմանս), Ձայնի սուբյեկտիվացում- 
SySexintation (պերֆորմանս), Սիմֆոնիա 
հեծանիվների համար-տակառ և բաս 
(պերֆորմանս), Արտ մեդիացիա․ 
(ցուցադրության շրջայց), Տավուշի երեխաները 
ՀայԱրտում (պարային ներկայացում), 
ՖՈՏՈՖԵՍՏ-2022/5 անուն (ֆոտո ցուցահանդես 
և պանելային քննարկումներ), Հանրային 
քննարկումներ ՖՈՏՈՖԵՍՏ-ի շրջանակներում 
երիտասարդ լուսանկարիչների հետ, 
«Պատկերելով ժամանակը»/  սթրիթ արտի 
միջազգային փառատոն, Armarket/ Արմարկետ 
ամանորյա ինքնագործ բրենդերի ցուցահանդես 
վաճառք բանախոսություններ և մասթեր-կլասս 
նկարների ցուցահանդես, «ԿԱՆԱՆՑ 
ՊԱՅՔԱՐԸ» լուսանկարչական ցուցահանդես/ 
մրցանակա-բաշխություն, Զուգահեռ կյանք. 
Հայաստան, Ուկրաինա լուսանկարչական 
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խմբակային ցուցահանդես/ 
բանախոսություններ, ՆԱՅԵԼՈՎ ԱՆԴԻՆ 
/իտալական տիեզերական հետազոտություն/ 
ցուցահանդես «Ի՞նչ է ժամանակը. Ի՞նչ է 
տարածքը» միջբնագավառսյին փառատոն, 
«Հասարակ մարդիկ» նկարիչների և 
փաստավավերա-գրական աշխատանքների 
ցուցադրում՝ կոմիքս և փաստավավերագրական 
ֆիլմ,  "Վան Գոգ ցուցահանդես" Պրոյեկցիոն 
շոու՝ հիմնված հայտնի հոլանդացու 
ստեղծագործությունների վրա, Տոնածառ․ 
խաղարկային միջոցառում-ներկայացում 
երեխաների համար 

13 «ՀԱՅ-ԱՐՏ» մշակութային 
կենտրոն ՓԲԸ վերազինում 
և արդիականացում 

Ծրագրի իրականացմամբ 
կապահովվի «ՀԱՅ-ԱՐՏ» 
մշակութային կենտրոնի 
ջեռուցման համակարգի 
գործարկումը, ձեռք կբերվեն 
ներքին և արտաքին 
լուսավորության համակարգեր, 
կտեղադրվի անվտանգության 
համակարգ, կիրականացվի 
աշխատանքային նպաստավոր 
պայմանների համար 
նախատեսված գույքի 
ձեռքբերում, կտեղադրվի 
արտաքին գովազդային 
ցուցանակ: 

2022թ. առաջին և երկրորդ եռամսյակներում
Իրականացվել է շինության կտուրների 
աղբահանում, շինության ապակեպատ 
տարածքի շինաղբի աղբահանում և մաքրում, 2-
րդ թմբուկի վերանորոգում՝ առաստաղի և 
պատերի ներկում, 4-րդ թմբուկի վերանորոգում, 
3-րդ թմբուկի կոսմետիկ վերանորոգում, 4-րդ 
թմբուկի ջեռուսման համակարգի 
վերականգնում, 2 և 4-րդ թմբուկների լուսային 
նոր համակարգի տեղադրում, "Բոչկեքի տակ" 
հարթակի  բացում՝ մաքրում, լույսերի 
անցկացում և ապակեպատի ձևավորում, բակի 
ձևավորում՝ թափոնային քանդակների 
տեղադրում: 

«Հայ-Արտ մշակութային
կենտրոն» ՓԲԸ 
2022թ. հունվար-
դեկտեմբեր 
 

14 Երևան քաղաքի 
հուշարձանների 
պահպանությանն ու 
օգտագործմանն ուղղված 

Երևան քաղաքի հաշվեկշռում 
գտնվող պատմական և 
մշակութային անշարժ 
հուշարձանների (այդ թվում՝ 

Իրականացվել է Երևան քաղաքի հաշվեկշռում 
գտնվող պատմական և մշակութային անշարժ 
հուշարձանների (այդ թվում՝ արձաններ, 
կիսանդրիներ, հուշակոթողներ, հուշաղբյուրներ, 

Մշակույթի և տուրիզմի 
վարչություն 
2022թ. հունվար-
դեկտեմբեր 
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ծրագրերի իրականացում
 
 

արձաններ, կիսանդրիներ, 
հուշակոթողներ, հուշաղբյուրներ, 
հուշատախտակներ և այլն) 
մշտադիտարկում և գույքագրում, 
հասարակական իրազեկում, 
միջազգային փորձի 
ուսումնասիրում, 
համագործակցություն և փորձի 
փոխանակում ոլորտին առնչվող 
լսարանի հետ: Նոր տեղադրվող 
փոքր ճարտարապետական 
ձևերի (խաչքարեր, արձաններ, 
կիսանդրիներ և այլն) 
կանոնակարգում: 

հուշատախտակներ և այլն) մշտադիտարկում և 
գույքագրում, միջազգային փորձի 
ուսումնասիրում: Նոր տեղադրվող փոքր 
ճարտարապետական ձևերի (խաչքարեր, 
արձաններ, կիսանդրիներ և այլն) 
կանոնակարգում: 
 

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 
համաչափ զարգացման գերակա 
սկզբունքի համատեքստում՝ բոլոր 
վարչական շրջաններում, շեշտը 
դնելով ծայրամասային 
վարչական շրջանների վրա: 
Կիրականացվեն նաև 
ճաքալցման աշխատանքներ 

Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր:  
Փողոցների, բակային տարածքների և մայթերի 
ասֆալտբետոնյա ծածկի վերանորոգման, 
փոսային նորոգման և ճաքալցման 
աշխատանքներն ամբողջովին ավարտվել են, 
կատարվել է   298 փողոցներում և 24 մայթերում 
342498քմ ասֆալտապատման և 402187գծմ 
ճաքալցման աշխատանքներ: 
1. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/25-1     
2. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/25-2 
3. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/25-3 
4. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/25-4        
5. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/25-5 
6. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/25-6 

1. «Արհովշին» ՍՊԸ 
      04.04.22-01.11.22թ. 
2. «Կապավոր» ՍՊԸ 
      06.04.22-01.11.22թ. 
3.  «Լիլիթ-87» ՍՊԸ 
      05.04.-01.12.22թ. 
4. «ԼԵՎ ՇԻՆ» ՍՊԸ 
      04.04.-01.11.22թ. 
 

5. «Նարիմանյան» ՍՊԸ 
      04.04.-01.11.22թ. 
 

6. «Շինպլյուս» ՍՊԸ 
     08.04.-01.11.22թ. 
 

7. «ԽԱՉՀԱՐ» ՍՊԸ 
      04.04.-01.11.22թ. 
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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 վերանորոգում և 
սալիկապատում:  

7. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/25-7 (ճաքալցում)
 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/25-8 
Հիմնանորոգվել է  9 հողային պաստառով 
փողոցներ՝ 12624 քմ:  
  
1. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/13 
2. ԵՔ-ԳՀՄԱՇՁԲ-22/103  
Կատարվել է մայթերում  7125 քմ. նոր բետոնե 
ձևավոր սալիկների տեղադրման և հնի 
վերատեղադրման աշխատանքներ 
(սալիկապատման) 
 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/15 
Հիմնանորոգվել է  Մարշալ Բաբաջանյան 
փողոցի՝ Աճառյան փողոցից մինչև Ծարավ 
Աղբյուր փողոցի նորակառույց շենքեր հասնող 
հատվածը: 
 
ԵՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/2 
Հանրապետության հրապարակի մայթերի 
սալիկապատում (շարունակվում է) 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/132 
Արագիլներ կոմպոզիցիայի պատվանդանի 
սալիկների նորոգում: 

 
 
 
«Բիլդեր Քոնսթրաքշն» 
ՍՊԸ, 30.03.-30.11.22թ. 
 
 
1.«Լիլանարմ» ՍՊԸ 
18.04.-30.11.22թ. 
2.«Լիլանարմ» ՍՊԸ 
20.12.22-18.04.23թ 
 
 
 
 
«ԼԵԳԵՆԴ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» 
ՍՊԸ 
23.02.-23.07.22թ. 
 
 
 
 
«Էլլա Շին» ՍՊԸ 
26.10.22-22.02.23թ. 
 
 
«Լիլանարմ» ՍՊԸ 
14.12.22թ.-28.01.23թ. 
 

2 Հանգստի գոտիների և 
բակային տարածքների 
բարեկարգում 

Նախատեսվում է հանգստի
գոտիների պահպանում, 
բարեկարգում, նորերի 
կառուցում, բակային 
տարածքների կահավորում 

Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր:  
1. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/37 
Նոր Արաբկիր զբոսայգու բարեկարգում 
(շարունակվում է) 
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մանկական խաղերով և
մարզասարքերով: Բոլոր 
վարչական շրջանների բակային 
տարածքներում կառուցել 
խաղահրապարակներ և մինի-
ֆուտբոլի դաշտեր, ապահովել 
դրանց շահագործման 
անվտանգությունը և 
պահպանումը 

2. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/41 
 «Հանրապետության հրապարակ» մ/կ 
վերգետնյա հատվածի քարե շինության 
վերանորոգում (շարունակվում է) 
 
3. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/52  
Օղակաձև զբոսայգու 6-րդ հատվածի 
լուսավորության կարգավորում 
 
4. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/34  
Հաղթանակի 40-ամյակի հուշահամալիրի այգու 
բարեկարգում 
(շարունակվում է) 
 
5. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/66  
Երևանյան լճի աջակողմյան ափամերձ 
տարածքի բարեկարգում 
(շարունակվում է) 
 
6. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/57  
Խ.Աբովյանի անվան պուրակի վերականգնման 
աշխատանքներ    
 
7. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/126 
Օղակաձև այգում «Նեմեսիս»-ի հուշարձանի 
հարակից տարածքի բերկարգում 
 
8. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/70 
Հաղթանակ զբոսայգում սահմանապահների 
ծառուղու բարեկարգում: 
 

1. «Լիլանարմ» ՍՊԸ
14.07.21-11.03.22թ. 
 
 2. «Կապիտալ Շին 
Քոնստրակշն» ՍՊԸ, 
05.05.22-02.10.22թ. 
 
 3.«Տ-Քնսթրաքշն» ՓԲԸ 
10.09.21-08.12.21թ. 
 
4.«Երվադա» ՍՊԸ 
18.05.22-18.05.23թ. 
 
5. «Լիլանարմ» ՍՊԸ 
18.10.22-16.04.23թ. 
 
6.«Կապիտալ շին. 
Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ և 
«Բիդեք» ՍՊԸ 
10.06.22-05.01.23թ. 
 
7.«Գևորգ Գևորգյան» 
ԱՁ 
08.12.22-07.01.23թ. 
 
8.«Կառլեն Սուրենի 
Ռոստոմյան» ԱՁ 
31.08.22-29.11.22թ. 
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Իրականացվել են բակային տարածքների
բարեկարգման և արդիականացման 
աշխատանքներ  
1. ԵՔ–ԳՀԱՇՁԲ-22/117 
Տիպային բակային մարզահրապարակների 
կառուցում 
(շարունակվում է) 
 
2. ԵՔ–ՀԲՄԱՇՁԲ-22/12 
Աջափնյակի հ.108 դպրոցի հարակից տարածքի 
ֆուտբոլի դաշտի վերանորոգում 
 (շարունակվում է) 

 
 
1.«Աբակ» ՍՊԸ, 
   14.12.22-28.05.23թ 

 
 
 

2. .«Աբակ» ՍՊԸ, 
14.12.22-12.04.23թ 

 

3 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, 
լուսավորության համակարգերի 
վերակառուցման 
աշխատանքների իրականացում: 
Նախատեսել վերականգնող 
էներգիայի աղբյուրների 
ինտեգրման, հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց համար շենքերի 
հասանելիության ապահովումը, 
արևային ֆոտովոլտային 

Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր: 
Իրականացվել են մանկապարտեզների 
հիմնանորոգման աշխատանքներ.  
1. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/29 
Դավթաշենի հ.58   
 
2. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/82 
Դավթաշենի հ.58-բակ (շարունակվում է) 
 
3. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/6 
Աջափնյակ հ.36-բակ  
 
4. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/38 
Աջափնյակ հ.49-բակ  
(շարունակվում է) 
 
5. ԵՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/6 
Աջափնյակ հ.44 
(շարունակվում է) 

 
 
 
 
 
1.«Տ-Քնսթրաքշն» ՓԲԸ 

09.04.21-03.02.22թ. 
 
2. «Ռադիկ Շին» ՍՊԸ 

23.11.22-22.04.23թ. 
 
3.   «Կոտայք Շին» ՍՊԸ 
      26.04.22-25.07.22թ. 
 
4. «Կվալիտ Շին» ՍՊԸ 
       10.05.22-06.09.22թ. 
 
 
5. «Ագարակ» ՍՊԸ 
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կայանների և արևային
ջրատաքացուցիչների 
կիրառումը: Ծրագիրը 
նախատեսվում է իրականացնել 
Եվրոպական ներդրումային 
բակի, ՄԱԶԾ և Е5Р Արևելյան 
Եվրոպայի 
էներգաարդյունավետության և 
շրջակա միջավայրի 
գործընկերության հիմնադրամի 
աջակցությամբ: 

6. ԵՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/5 
Աջափնյակի հ.50 
 
7. ԵՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/7 
Դավթաշենի հ.61 
(շարունակվում է) 
 
8. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/44 
Կենտրոնի հ.15 
(շարունակվում է) 
 
9. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/33-4 
Էրեբունի հ.63 
(շարունակվում է) 
 
10. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/33-1 
Շենգավիթի հ.137 
(շարունակվում է) 
 
11. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/33-2 
Շենգավիթի հ.143 
(շարունակվում է) 
 
12. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/33-3 
Շենգավիթի հ.147 
(շարունակվում է) 
 
13. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/33-2 
Շենգավիթի հ.146 
 
14. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/74 

       17.08.22-17.08.23թ.
 
 
6. «Էլդոգար» ՍՊԸ 
        06.09.22-
06.09.23թ. 
 
7.  «Արտ Պլաս» ՍՊԸ 
       06.09.22-
03.02.23թ. 
 
8. «Լիմպեզա»  ՍՊԸ 
      31.05.22-28.03.23թ. 
 
 
 
 
 
 
9. «Էտալոն Գրուպ-20»  
ՍՊԸ և «Ինտերևրոս-
Արգո» ՍՊԸ 06.05.22-
31.01.23թ. 
 
10. «Էկո Բիլդինգ»  ՍՊԸ 
      09.05.22-09.05.23թ. 
 
11. «Էլդոգար»  ՍՊԸ 
      03.05.22-27.07.23թ. 
 
12.«Արալ Պլաստ»  ՍՊԸ 
      17.05.22-10.08.23թ. 
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Մալաթիա Սեբաստիա հ.77 
(շարունակվում է) 
 
15. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/75 
Մալաթիա Սեբաստիա հ.95 
(շարունակվում է) 
 
16. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/38-1 
Մալաթիա Սեբաստիա հ.82 
 
17. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/136 
Արաբկիրի № 28 
 
18. SW/EEK-002: ԼՈՏ 1 
Էրեբունի № 74  
(շարունակվում է) 
 
19. SW/EEK-01: ԼՈՏ  
Աջափնյակ № 36  
 
20. SW/EEK-01: ԼՈՏ 1  
Աջափնյակ № 49  
 
21. SW/EEK-02 ԼՈՏ 3 
Աջափնյակ № 47  
 
22. SW/EEK-02 ԼՈՏ 3 
Աջափնյակ № 48  
(շարունակվում է) 
 
23. SW/EEK-02: ԼՈՏ 2 
Արաբկիր  № 22  

13.«Ագաթ-777»  ՍՊԸ 
      10.05.21-19.07.22թ. 
 
14.«Ագարակ» ԲԲԸ 
     24.06.22-24.06.23թ. 
 
15.«Էնջիներինգ» ՓԲԸ 
     01.07.22-01.07.23թ. 
 
16.«Բիդեք» ՍՊԸ 
    07.05.21-07.05.22թ 
 
17. «Ստրոյշին-22» ՍՊԸ 
    14.12.22-27.01.23թ 
  
 
18. «ԱՐՀՈՎՇԻՆ» ՍՊԸ 
   09.11.22-29.07.24թ. 
 
 
 
 
 
 
 
19. Արփա-Սևան և 
Գևորգյան և Ներսիսյան 
ՍՊԸ ՀՁ 
    01.12.20-01.03.22թ. 
 
20.Արփա-Սևան և 
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(շարունակվում է)
 
24. SW/EEK-02: ԼՈՏ 2 
Արաբկիր № 23  
(շարունակվում է) 
 
25. Նոր-Նորք № 110  
(շարունակվում է) 
SW/EEK-003: ԼՈՏ 4 
 
26. SW/EEK-003: ԼՈՏ 4 
Նոր-Նորք № 109  
(շարունակվում է) 
 
27. SW/EEK-03: ԼՈՏ 5 
Մալաթիա Սեբաստիա № 81  
(շարունակվում է) 
 
28. SW/EEK-03: ԼՈՏ 5 
Քանաքեռ Զեյթուն № 161  
(շարունակվում է) 
 
29. SW/EEK-003: ԼՈՏ 1 
Շենգավիթ№ 135  
(շարունակվում է) 
 
30. SW/EEK-03: ԼՈՏ 2 
Շենգավիթ № 138  
(շարունակվում է) 
 
31. SW/EEK-002: ԼՈՏ 1 
Էրեբունի № 71  

Գևորգյան և Ներսիսյան
ՍՊԸ ՀՁ 
  01.12.20-01.08.22 
 
21. Արփա-Սևան և 
Գևորգյան և Ներսիսյան 
ՍՊԸ ՀՁ 
20.05.21-20.08.22թ 
 
22. Արփա-Սևան և 
Գևորգյան և Ներսիսյան 
ՍՊԸ ՀՁ 
  20.05.21-20.01.23թ. 
 
23. Արփա-Սևան և 
Գևորգյան և Ներսիսյան 
ՍՊԸ ՀՁ 
    21.05.21-21.08.22թ. 
 
24. Արփա-Սևան և 
Գևորգյան և Ներսիսյան 
ՍՊԸ ՀՁ 
  21.05.21-21.08.22թ. 
 
25. «ԱՐՀՈՎՇԻՆ» ՍՊԸ 
   17.11.21-18.02.23թ. 
26. «ԱՐՀՈՎՇԻՆ» ՍՊԸ 
  29.04.22-30.07.23թ. 
 
27. Ղարաբաղցյանշին  և 
Էկովիլ  ՍՊԸ ՀՁ 
    17.11.21-18.03.23թ. 
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Իրականացվել են հետևյալ մշակությանիի 
օբյեկտների  հիմնանորոգման, վերանորոգման 
աշխատանքներ. 
1. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/106 
Ֆրիտյոֆ Նանսենի թանգարանի 
վերանորոգում: 
 
2. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/104 
Սայաթ-Նովա երաժշտական դպրոցի թվով 4 
դասասենյակների վերանորոգում: 
 
3. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/2 
Սայաթ-Նովայի անվան երաժշտական դպրոցի 
շենքի հիմնանորոգում: 
 
4.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/80 
«Մ.Մկրտչյան արտիստական թատրոն» ՀՈԱԿ 
(շարունակվում է): 
 
5. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/100 
Ժամանակակից արվեստի թանգարանի 
ջրամատակարարման և կոյուղու 
խողովակաշարերի նորոգում: 
 
6. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/64 
Տոնական միջոցառումների անցկացման համար 
մետաղական կամրջակների ձեռք բերում 
տեղադրում և ապամոնտաժում: 
 
Իրականացվել են հետևյալ մարզադպրոցի 
տանիքի վերանորոգման, դահլիճի 

28. Ղարաբաղցյանշին  
և Էկովիլ  ՍՊԸ ՀՁ 
    17.11.21-18.06.23թ. 
 
29. Ղարաբաղցյանշին  
և Էկովիլ  ՍՊԸ ՀՁ 
   28.05.22-28.11.23թ. 
 
30. Շենգավիթ № 138  
(շարունակվում է) 
   13.05.22-13.11.23թ. 
 
31«ԱՐՀՈՎՇԻՆ» ՍՊԸ 
   20.05.21-05.01.23թ. 
 
 
 
Մշակութային 
օբյեկտներ 
1.«Որդի Տարոն» ՍՊԸ 
      14.12.22-13.01.23թ. 
 
 
2.«ՍԱՄ պրոյեկտ» ՍՊԸ 
      09.12.22-17.01.23թ. 
 
 
3. «Կապիտալ Շին 
Քոնստրակշն» ՍՊԸ 
21.03.22-04.06.22թ. 
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վերանորոգման և ֆոտովոլտային 
համակարգերի տեղադրման աշխատանքներ՝  
1. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/1 
Շենգավիթի համալիր մարզաձևերի 
մանկապատանեկան մարզադպրոցի շենքի 
հիմնանորոգման  աշխատանքներն 
 
2. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/85 
Շենգավիթի համալիր մարզաձևերի 
մանկապատանեկան մարզադպրոցի շենքի 
ֆոտովոլտային համակարգի տեղադրում 
 
3. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/130 
Շենգավիթի համալիր մարզաձևերի 
մանկապատանեկան մարզադպրոցի տանիքի 
վերանորոգման  աշխատանքներն 

4. «Արտդիանշին» ՍՊԸ
24.02.22-09.12.22թ. 
 
 
5. «Արթ Արս Ինժ» ՍՊԸ 
և «Խաչ Արմ» ՍՊԸ 
14.12.22-22.04.23թ. 
 
 
 
6. «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  
01.12.22-06 
 
 
 
 
Սպորտային օբյեկտներ 
 
 
1.«Էլդոգար» ՍՊԸ 
   16.03.22-12.10.22թ. 
 
 
2.«Սոլար Էներջի 
Սիստեմ Սոլութիոնս» 
ՍՊԸ 
  15.12.22-14.04.23թ. 
 
 
3.«Թորգ» ՍՊԸ 
 23.11.22-25.12.22թ. 
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4 Առողջապահական
հիմնարկների 
վերանորոգում 

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

Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր: 
Իրականացվել են պոլիկլինիկաների 
վերանորոգման աշխատանքներ 
1. ԵՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/14 
№ 5 պոլիկլինիկա 
(շարունակվում է) 
2.ԵՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/13 
№ 12 պոլիկլինիկա 
(շարունակվում է) 

 
 
 
1. «Բիլդր քնսթրաքշն» 
ՍՊԸ 
   12.10.22- .25.12.23թ. 
 
 2. «Բիդեք» ՍՊԸ 
    12.10.22-12.10.23թ. 
 

5 Կամուրջների և կամրջային 
կառույցների շահագործման 
և պահպանման 
ծառայություններ 

Նախատեսվում է իրականացնել
կամուրջների և կամրջային 
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: 

Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր: 
Իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները՝ 
1. ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-22/2 
Թվով 42 կամուրջների  պահպանման, 
շահագործման և ընթացիկ նորոգման 
ծառայություններն 

«Կամրջային 
երկաթբետոնե 
կոնստրուկցիաների 
գործարան» ՓԲԸ  
17.02.22-31.12.22թ 
 

6 Ստոգետնյա հետիոտնային 
անցումներ 

Ավտոտրանպորտի
ծանրաբեռնված երթևեկության 
պայմաններում քաղաքացիների 
անցուդարձը անվտանգ 
դարձնելու նպատակով 
անհրաժեշտ են հետիոտնային 
վերգետնյա և ստորգետնյա 

Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր: 
Իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները՝   
1. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/9 
Ազատություն-Դավիթ Անհաղթ փողոցների 
խաչմերուկի ստորգետնյա հետիոտնային 
անցման հիմնանորոգում 

 
1.«Բիլդեր Քնսթրաքշն» 
ՍՊԸ 
02.03.22-28.09.22թ. 
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անցումներ, որի նպատակով
իրականացվում են անցումների 
վերանորոգմանն, ինչպես նաև 
նոր անցումների կառուցման 
աշխատանքներ: 

2. ԵՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/11 
Մաշտոցի պողոտա Փակ  շուկայի դիմաց 
ստորգետնյա հետիոտնային անցման 
հիմնանորոգում 
(շարունակվում է) 
 
3.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/56 
Բագրատունյաց փողոց «Երևան Սիթի» 
հանրախանութի մոտ վերգետնյա 
հետիոտնային անցման ապամոնտաժում 

2.«Բիլդեր Քնսթրաքշն» 
ՍՊԸ և «Բիդեք» ՍՊԸ 
30.11.22-28.04.23թ. 
 
 
 
3.«Նավիտաս» ՍՊԸ 
18.10.22-16.12.22թ. 
 

7 Կոյուղագծերի կառուցում Ոռոգման և կոյուղատար
համակարգերի վերանորոգում, 
նորերի կառուցում: 

Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր: 
Իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները՝   
1. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/27 
Զովունու խճուղու հարակից տարածքի ոռոգման 
ցանցի կառուցում 
 
2.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/67 
Արամ Խաչատրյան փողոցի ոռոգման ցանցի 
հիմնանորոգում 

 
 
1.«Ադրին շին» ՍՊԸ 
13.05.22-09.11.22թ. 
 
 
2.«Էմո Շին» ՍՊԸ 
08.08.22-03.02.22թ. 
 

8 Ադմինիստրատիվ շենքերի 
հիմնանորոգում և նորերի 
կառուցում 

Ադմինիստրատիվ շենքերի
հիմնանորոգման, նորերի 
կառուման աշխատանոքներ 

Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր: 
Իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները՝ 
1. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/72  
Թեյշեբաինի 8/8  հասցեում «Թափառող 
կենդանիների վնասազերծման կենտրոն» 
ՊՈԱԿ-ի ադմինիստրատիվ շենքի կառուցում 
  
2. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/76 
«Երևանի աղբահանություն և սանիտարական 
մաքրում» համայնքային հիմնարկի արտադրա. 

 
1.«Ֆլագշիփ» ԱՁ 
14.12.21-14.04.22թ. 
 
 
2.«Արհովշին» ՍՊԸ 
07.03.22-30.01.23թ 
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մասնաշենքի հիմնանորոգում
 
3. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/57 
    ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/84 
Արգիշտի 1 և Բուզանդի 1/3 շենքերի 
ֆոտովոլտային համակարգերի կառուցում 
 
4. ԵՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/8 
Բյուզանդի 1/3 վարչական շենքի 6-րդ հարկի 
նորոգման աշխատանքներ 
(շարունակվում է) 
 
5. ԵՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/86 
Արգիշտի 1 վարչական շենքի«1-08» 
ծառայության հարևանությամբ գտնվող փոքր 
դահլիճի վերանորոգում 
 
6. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/27-2 
Արգիշտի 1 վարչական շենքի 4-րդ հարկի 
աշխատասենյակների  վերանորոգում 
7. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/27-1 
Բյուզանդի 1/3 վարչական շենքի տեխնիկական 
հարկի հատվածի վերանորոգման  և արխիվի 
կազմակերպման աշխատանքներ 
 
 8. ԵՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/1 
Բյուզանդի 1/3 վարչական շենքի տանիքի 
վերանորոգման աշխատանքներ 
 
9. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/39 
«Երևանտրանս» ՓԲԸ տարածքում փակ 
ավտոլվացման կետի և տեխնիկական 

3.«Սոլլար Ցենտր» ՍՊԸ 
15.07.22-12.01.23թ. 
24.08.22-21.01.23թ 
 
 
4.«Ստարմալե» ՍՊԸ 
08.12.22-05.04.23թ 
 
 
5.«Սամ պրոյեկտ» ՍՊԸ 
10.11.22-24.12.22թ 
 
 
6.«Վանուշ Մարգարյան» 
ԱՁ 
15.06.22-14.08.22թ 
 
 
 
7.«Արտշին-1» ՍՊԸ 
21.06.22-20.08.22թ 
 
 
 
8.«Տրանսունիվերսալ» 
ՓԲԸ 
21.11.22-18.02.23թ 
 
 
9.«Գո-Կառ» ՍՊԸ 
05.05.22-01.11.22թ 
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սպասարկման արհեստանոցների կառուցում
 
10. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/66  
«Թափառող կենդանիների վնասազերծման 
կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի  ադմինիստրատիվ շենքի 
վերանորոգում  

 
 
10.«Բեսթ պլյուս» ՍՊԸ 
20.12.22-25.12.22թ 
 

Այլ աշխատանքներ 
9 Հիդրանտների նորոգում և 

նորերի կառուցում 
Քաղաքացիական
պաշտպամությանն աջակցություն
 

Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր: 
Իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները՝ 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/16 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/81 
Վերանորոգվել են թվով 91 հատ 
հակահրդեհային հիդրանտներ և կառուցվել են 
6 հատ նորերը 
 

 
 
«Շինմաստեր» ՍՊԸ 
10.03.22-08.07.22թ 
 
«Շինմաստեր» ՍՊԸ 
29.09.22-06.01.23թ 

10 Փողոցներում 
քարաթափումների 
կանխման միջոցառումներ 

Ցանցապատման աշխատանքներ Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր: 
Իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները՝ 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/107  
Աթենքի փողոցում քարաթափումների 
կանխարգելման (ցանցապատման) 
աշխատանքներ  

«Եղիսաբեթ Սամվելի
Ալմազյան» ԱՁ 
19.10.22-16.02.23թ. 
 
 
 
 

 
 

11 Էլեկտրալուսավորության
աշխատանքներ 

Փողոցների և հրապարակների
լուսավորության  ցանցի 
արդիականացում 

Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր: 
Իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները՝ 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/53 
Աշտարակի խճուղու արտաքին լուսավորության 
համակարգի հիմնանորոգում 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/138 
Հանրապետության հրապարակի արտաքին 
լուսավորության համակարգի մալուխագծերի 

 
 
«Ավետիսյան Շին 
մոնտաժ» ՍՊԸ 
23.05.22-17.02.23թ 
 
«Ցենտրակոլ» ՍՊԸ 
20.12.22-25.12.22թ 
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փոխման աշխատանքներ 
12 Ուսումնական 

հաստատությունների 
տանիքներ 

Տանիքների նորոգում Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր: 
Իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները՝ 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/166 
Միսակ Մեծարենցի անվան հ. 146 դպրոցի 2-րդ 
մասնաշենքի տանիք 

1.«Մայրամիկ» ՍՊԸ
21.12.22-10.01.22թ. 
 

13 Երևան քաղաքի վթարային 
բազմաբնակարան շենքերի 
և շինությունների 
տեխնիկական վիչակի 
հետազոտություն 

Տեխնիկական վիճակի
հետազոտություն 

Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր: 
Իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները՝ 
ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-22/4 
Հետազոտվել է թվով 25 բազմաբնակարան 
շենք 

«Հուսալի կամար» ՍՊԸ
17.02.2022-25.12.2022թ. 

14 Եզրաքարերի վերանորոգում 1.Եզրաքարերի վերանորոգման և
նորի տեղադրման 
աշխատանքներ 
 
 
2.ԱՎտոմոբիլային 
ճանապարհների շահագործում և 
սպասարկում 

Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր: 
Իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները՝ 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/117 
Նոր բազալտե եզրաքարի տեղադրում՝ 1300գծմ  
 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/6 
Երևան քաղաքի Արշակունյաց պողոտա-
Արտաշատի խճուղի և Բաբաջանյան փողոց-
Դավթաշեն- Աշտարակի խճուղի 
ճանապարհահատվածների սպասարկման 
աշխատանքներ: 

1.«Կվադրա-Կապիտալ» 
ՍՊԸ 
12.12.22-25.12.22թ. 
 
2.«Մետադոր» ՍՊԸ 
11.05.22-15.12.22թ. 

15 Երևան քաղաքում  նոր 
մետաղական 
ցանկապատերի 
տեղադրում, 
Դիտահորերի 
կափարիչների ուղղման և 
նոր կափարիչների 

Մետաղական ցանկապատերի
ձեռք բերում և տեղադրում, 
դիտահորերի կափարիչների 
տեղադրում և ուղղում 
 

Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր: 
Իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները՝ 
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/46 
Տեղադրվել են 300 հատ մետաղական 
ցանկապատեր 
 

 
 
«Նաիրա Սամվելի 
Խաչատրյան» ԱՁ 
07.09.22-30.12.22թ. 
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տեղադրման 
աշխատանքներ 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/128
Ալ.Սպենդարյանի անվան օպերայի և  բալետի 
ազգային ակադեմիական թատրոնի հարակից 
ցանկապատի նորոգում 
 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/20 
Դիտահորերի կափարիչների  տեղադրում և 
ուղղում 

«Գևորգ Գևորգյան» ԱՁ
08.12.22-22.01.23թ. 
 
 
 
«Շինմաստեր»ՍՊԸ 
22.03.22-18.09.22թ. 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ	
1 Երևանի հասարակական 

տրանսպորտի նոր 
երթուղային ցանցի 
ներդրման գործընթացի 
շրջանակներում նոր 
քաղաքային ավտոբուսների 
(հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց համար 
հարմարեցված) ձեռբերման 
աշխատանքների 
իրականացում 

Երևանի հասարակական 
տրանսպորտի ոլորտի 
համակարգային 
բարեփոխումների 
շրջանակներում, կարևորելով 
երթուղային ցանցի 
արդյունավետության ու 
ուղևորների սպասարկման 
որակի բարձրացումը, մշակվել և 
ստեղծվել է նոր երթուղային 
ցանց, որով նախատեսվում է 
բացառել միկրոավտոբուսների 
շահագործումը՝ դրանք 
փոխարինելով փոքր, միջին և 
մեծ տեղատարողության 
քաղաքային ավտոբուսներով։ 
Նոր երթուղային ցանցի 
ներդրման գործընթացի 
շրջանակներում նախատեսվում է 
ձեռք բերել և ներկրել թվով 100 
նոր, մեծ դասի (12 մետր 

Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր  
УВР-100 
Ձեռք է բերվել «MAN Lion`s City 12C» մակնիշի 
նոր, մեծ դասի 87 հատ ավտոբուս, որից   20-ը 
արդեն ներկրվել է Երևան, մնացածը կներկրվի 
մինչև ս/թ փետրվար ամսվա վերջ: 
Բոլոր ավտոբուսները հարմարեցված են 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց 
սպասարկման համար (կահավորված են 
թեքահարթակով):  
Ձեռք է բերվել նաև 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/234-1 
 «ԺՈՆԳ ԹՈՆԳ» LCK6860HGN մակնիշի նոր, 
միջին դասի 150 հատ ավտոբուս 
(պայմանագիր.), որից 60-ը արդեն ներկրվել է 
Երևան:  
 
ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-22/14 
«YUTONG» մակնիշի նոր տրոլեյբուսներ՝ 15 
հատ:  

 
 
Tegeta Motors LLC 
16.05.2022թ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZHONGTONG BUS 
HOLDING CO, LT 
՝22.08.2022թ 
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երկարությամբ) ավտոբուսներ, 
որոնք հարմարեցված կլինեն 
հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց սպասարկման համար: 

Տրոլեյբուսները մայրաքաղաքում կլինեն մինչև 
փետրվար ամսվա վերջ: 
Ավտոբուսները և տրոլեյբուսները կահավորված 
են թեքահարթակներով: 

 
 
YUTONG BUS CO, LTD 
24.08.2022թ 

2 Մետրոպոլիտենի 
վագոնների 
արդիականացում 

Երևանի մետրոպոլիտենի 
վերականգնման ծրագրի I և II 
փուլերով արդեն իսկ 
հիմնանորոգվել և 
արդիականացվել են թվով 26 
վագոններ: 2022 թվականին 
նախատեսվում է 
արդիականացնել 
մետրոպոլիտենի 3 վագոն՝ 2 
գլխամասային, 1 միջանկյալ, 
ձեռք բերել գնացքի 12 
անվազույգեր, 12 անվասայլակի 
շրջանակ, 6 օդաճնշակ, 
իրականացնել 6 
անվասայլակների և պնևմատիկ 
սարքավորումների 
վերանորոգում 

Իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները՝
• 16 հատ անվասայլակների և պնևմատիկ 
սարքավորումների ձեռքբերում, 

• 2 հատ գլխամասային և 1 հատ միջանկյալ 
վագոնների վերանորոգում. 

• անվազույգերի ձեռք բերում՝ 16 հատ 
(ընթացքի մեջ է): 

«Կարեն Դեմիրճյանի
անվան Երևանի 
մետրոպոլի-տեն» ՓԲԸ 

3 Մետրոպոլիտենի
անխափան և անվտանգ 
աշխատանքի 
ապահովմանն  
ուղղված միջոցառումների 
իրականացում 

Նախատեսվում է՝
1. 6 Կվ մալուխների 
փոխարինում, 825 Վ մալուխների 
փոխարինում, մետրոպոլիտենի 
բաց հատվածի լուսավորության 
հիմնանորոգում,գծային և փոքր 
մեխանիզացիայի արկղերի, 
հեռակառավարման 
բաժանիչների վահանակների 
փոխարինում և 

իրականացվել են 825 Վ մալուխների 
փոխարինում՝ 1100 մետր, մետրոպոլիտենի բաց 
հատվածի լուսավորության հիմնանորոգում՝ 
2450 մետր, գծային արկղերի արդիականացում՝ 
157 հատ, փոքր մեխանիզացիայի արկղերի 
արդիականացում՝ 400 հատ, հզոր 
օդափոխման համակարգի արդիականացում՝ 
14 հատ օդափոխիչների փոխարինում 
(ընթացքի մեջ է): 
 

«Կարեն Դեմիրճյանի 
անվան Երևանի 
մետրոպոլի-տեն» ՓԲԸ 
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արդիականացում, ռելեական 
պաշտպանության համակարգի 
արդիականացում: 
2. Նախատեսվում է գերավազքով 
աշխատող թվով 9 
շարժասանդուղքների ձեռքբերում 
և մոնտաժում:  
3.Նախատեսվում է օդափոխման 
համակարգի արդիականացում՝ 
օդափոխիչների փոխարինում և 
դրանց միացում թվային 
վերահսկման համակարգին: 
4․Թունելային հակահրդեհային և 
ջրամատակարարման 
խողովակաշարերի նորոգում։ 

Իրականացվել են մետրոպոլիտենի գծերով 
փայտակոճերի փոխարինումով 
վերաբետոնավորման աշխատանքներ՝ 
ընդամենը՝ 359.84 մետր, այդ թվում՝ 

• 1-ին գծով՝ 1567,4 մետր 
• 2-րդ գծով՝ 144.02 մետր 
• 6-րդ փակուղի՝ 58.90 մետր 
• («Բարեկամություն» կայարան – 26,18 մետր, 
«Գ.Նժդեհի» կայարան – 32.72 մետր) 

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

Վերգետնյա 
էլեկտրատրանսպորտի 
անխափան աշխատանքը և 
ուղևորափոխադրումների 
անվտանգությունը ապահովելու 
համար անհրաժեշտ է 
վերակառուցել ֆիզիկապես և 
բարոյապես մաշված հպակային 
ցանցը: Հաշվի առնելով 
պղնձալարերի մաշվածությունը և 
դրանից առաջացող 
բարդությունները` նախատեսվում 
է իրականացնել հպակային 
ցանցի նորոգման կամ 
վերակառոցման աշխատանքներ: 
Կազմվել է այն փողոցների 
ցանկը, որտեղ խիստ 

Մի շարք փողոցներում, ընդհանուր առմամբ 
13063 մետր երկարությամբ, հպակային ցանցի 
պղնձալարերը փոխարինվել են նորերով: 
Ընդհանուր առմամբ նորոգվել է 2750 մետր 
երկարությամբ հպակային ցանց՝ նախկինում 
օգտագործված պղնձալարերով: 
Կուրղինյան փողոցում բարձր լարման 
մալուխները փոխարինվել են նորերով (20 
մետր): 
Եռակցման միջոցով նորոգվել է 55 հատ 
հենասյուն. (Շիրակի, Սեբաստիայի 
փողոցներում): 
Արշակունյաց պողոտայում և մի շարք 
փողոցներում ներկրվել է 795 հատ հենասյուն: 
  

«Երևանի էլեկտրա-
տրանսպորտ» 
ՓԲԸ 
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անհրաժեշտություն կա հին և 
մաշված հպակային ցանցի 
լարերը փոխարինել նորերով: 
Գործընթացը ծախսատար է, 
կրում է շարունակական բնույթ և 
կատարվում մաս-մաս` ըստ 
առաջնահերթության:  
Քարշի ենթակայանները սնուցող 
բարձր և արտածման ցածր 
լարման մալուխները նույնպես 
հնամաշ են և հաճախ են շարքից 
դուրս գալիս, որի հետևանքով 
հպակային ցանցը կարող է 
հոսանքազրկվել: Նման 
անսարքությունների հետևանքով 
էականորեն տուժում է 
աշխատանքի կազմակերպման 
որակը. խաթարվում է 
տրոլեյբուսների բնականոն 
աշխատանքը, ավելանում է 
միջակայքերի տևողությունը, 
ձախողվում է ազգաբնակչության 
անխափան և որակյալ 
սպասարկումը վերգետնյա 
էլեկտրատրանսպորտով`առաջա
ցնելով ուղևորների բողոքն ու 
դժգոհությունը: 
էլեկտրատրանսպորտի 
բնականոն շահագործման 
համար կենսականորեն 
անհրաժեշտ է իրականացնել 
քարշի ենթակայանները սնուցող 
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մալուխային ցանցի հնամաշ 
մալուխների փուլային 
փոխարինում նորով: 
Նախատեսվում է նաև. 
1.Ուղևորափոխադրումների 
կանոնավոր և անխափան 
գործընթացն ապահովելու 
նպատակով հպակային ցանցի 
15000 մետր երկարությամբ 
մաշված բանվորական լարերի 
փոխարինում նորերով, 
1.Գործող ցանցի 
արդիականացման և 
բարելավման նպատակով 
մալուխային ցանցի մասնակի 
վերակառուցում և նոր լարերի 
անցկացում. 
1.1.3000մ երկարությամբ բարձր 
լարման մալուխային գծի 
վերակառուցում Բաշինջաղյանի 
փողոցից մինչև Մարգարյանի 
փողոց, 
1.2.600 վ լարման 1800 մ 
երկարությամբ մալուխային գծի 
վերակառուցում Խորենացու, 
Իտալիայի և Գր. Լուսավորիչի 
փողոցներով: 

5 Հետիոտնային կանչի 
լուսացույցների ձեռքբերում 
և տեղադրում 

Մայրաքաղաքի մի շարք 
փողոցների կահավորում 
հետիոտնային կանչի 
լուսացույցներով՝ 21 հատ: 

Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր  
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/45 
Մայրաքաղաքի մի շարք փողոցների
կահավորման նպատակով ձեռք է բերվել և

«ՑԵՆՏՌԱ ԿՈԼ» ՍՊԸ
18.07.2022թ 
 

Բացի այդ, 2022թ. 
ընթացքում 
ավարտվել է նախորդ 
տարի սկսված՝ թվով 
49 հետիոտնային 
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տեղադրվել 12 հատ հետիոտնային կանչի
լուսացույց  
 

կանչի լուսացույցների 
տեղադրման 
աշխատանքներ: 

6 «Հետիոտնային կանչի» 
ռեժիմով աշխատող 
լուսացուցային 
համակարգերի 
սպասարկման, 
պահպանման, 
շահագործման և 
վթարավերականգնողական 
աշխատանքներ 

Իրականացնել Երևան քաղաքում 
տեղադրված հետիոտնային 
կանչի ռեժիմով լուսացուցային 
համակարգերի սպասարկման, 
շահագործման և 
վթարավերականգնողական 
աշխատանքներ 

Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր  
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-22/29 
Ըստ անհրաժեշտության և պահանջի
իրականացվել են թվով 28 հետիոտնային կանչի
ռեժիմով աշխատող լուսացույցների
սպասարկման, պահպանման և
վթարավերականգնողական աշխատանքներ: 

«ԴԱՎ ՊՐՈՋԵՔԹ» ՍՊԸ
31.01.2022թ 
 

 

7 Հասարակական 
տրանսպորտի կանգառների 
կահավորում 

Ուղևորների սպասարկման 
որակը բարձրացնելու 
նպատակով, Երևանի 
հասարակական տրանսպորտի 
նոր երթուղային ցանցի 
ներդրման գործընթացի 
շրջանակներում, նախատեսվում 
է սահմանել նոր կանգառներ և 
շարունակել կանգառների 
կահավորման աշխատանքները: 
Նախատեսվում է կահավորել ևս 
10 կանգառ։ 

Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր  
Ձեռք է բերվել և մի շարք փողոցներում գործող
կանգառներում տեղադրվել են
կանգառասրահներ (Աջափնյակ վարչական
շրջանում)՝  
ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-22/13,. (11 հատ) 
ԵՔ-ԳՀՍՊՁԲ-22/52,. (33 հատ) 
 

 
 
«ՍԱՄ-ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ 
18.05.2022թ 
«Մարիամ Միքաելյան 
Նորիկի» Ա/Ձ 
06.10.2022թ 

Աջափնյակ 
վարչական շրջանի 
կողմից ձեռք է բերվել 
և տեղադրվել ևս 33 
հատ նոր 
կանգառասրահներ: 
«Աութդոր Էֆեկտ» 
ՍՊԸ-ի կողմից 
Գ.Նժդեհի փողոցում 
տեղադրված թվով 2 
հին կանգառասրահ 
փոխարինվել է 
նորերով: 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ	ԵՎ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ	
1 Երևան քաղաքի գլխավոր 

հատակագծի նախագծի 
մշակում՝ մինչև 2030 
թվականը ՝ զարգացման 

Ծրագրի նպատակն է Երևանի
2005-2020թթ. գլխավոր 
հատակագծի մեջ քաղաքի 
զարգացման նոր ուղղությունների 

1.1Երևան քաղաքի ավագանու 2022 թվականի 
սեպտեմբերի 13-ի N623-Ա «Երևան քաղաքի 
գլխավոր հատակագծի նախագծի մշակման 
նախագծային առաջադրանքը հաստատելու 

Երևանի քաղաքապետի 
տեղակալ, Երևանի 
քաղաքապետարանի 
աշխատակազմի 

Փոխանցվել է 2023թ. 
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հեռանկարով (1-ին փուլ-
Երևանի մինչև 2030 
թվականը 
քաղաքաշինական 
զարգացման հմնական 
ուղղությունների 
հսկատեցում, գլխավոր 
հատակագծի հայեցակարգի 
մշակում) 

ընդգրկումը, գործողության
ժամկետի մինչև 2030թ. 
երկարացումը, քանի որ գլխավոր 
հատակագծի իրագործման 
ժամկետն ավարտվում է 2020թ.: 

մասին» որոշմամբ հաստատվել է նախագծային 
առաջադրանքը, ուժը կորցրած համարելով 
Երևան քաղաքի ավագանու 2020 թվականի 
դեկտեմբերի 22-ի «Երևանի գլխավոր 
հատակագծի մինչև 2030 թվականը 
զարգացման ճշգրտման նախագծի մշակման 
քաղաքաշինական առաջադրանքը 
հաստատելու մասին» N303-Ա որոշումը, 
1.2.Երևանի քաղաքապետի 16.12.2022թ. N4452-
Ա որոշում՝ «Գնումների գործընթացի 
կազմակերպման շրջանակներում 
պատասխանատու ստորաբաժանում 
սահմանելու մասին» 
1.3.Աշխատանքը փոխանցվել է 2023թ.: 
Երևան քաղաքի ավագանու 27.12.2022թ. N691-
Ա որոշում «Երևանի զարգացման 2023 
թվականի ծրագրի հաստատման մասին»՝   էջ 
80,81 կետեր 1,3: 
1.4.Երևան քաղաքի ավագանու 27.12.2022թ. 
N693-Ն որոշում «Երևան քաղաքի 2023 
թվականի բյուջեն հաստատելու մասին»  էջ 23՝ 
հավելված 6 կետ 2150/01/5/1 ենթակետ 2՝ 
«Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագծի 
վերլուծություն»: 

ճարտարապետության և 
քաղաքաշինության 
վարչություն 

2 Երևանի Նուբարաշեն 
վարչական շրջանի 
գոտևորման նախագծի 
մշակում 

Վարչական շրջանի
տարածքների փաստացի և 
հեռանկարային օգտագործման 
ու կառուցապատման նկատմամբ 
պարտադիր պահանջների 
սահմանում 

2.1 30.11.2021 թվականին կնքված N «ԵՔ-
ԳՀԽԱՇՁԲ-21/103» գնման պայմանագիր, 
համաձայնագիր N1 առ 21.02.2022թ.: 
2.2 Կատարողի՝ «Երևաննախագիծ» ՓԲԸ  
կողմից պայմանագրով նախատեսված 
աշխատանքներն ավարտվել են և կատարված  
փաթեթը ներկայացվել է ՃՔ վարչություն: 
2.3 Ներկայումս նախագիծը գտնվում է 

Երևանի
քաղաքապետարանի 
աշխատակազմի 
ճարտարապետության 
և քաղաքաշինության 
վարչություն 
  

«ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-
21/103» առ 
30.11.2021թ. 
պայմանագիր է 
կնքվել, և 
համաձայնագիր հ.1 
21.02.2022թ. Երևանի 
քաղաքապետարանի 
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բնապահպանական պետական
փորձաքննության փուլում: 
 

աշխ. ՃՔ վարչության 
և 
«Երևաննախագիծ»Փ
ԲԸ  միջև 

3 Երևան քաղաքի 
պատմամշակութային 
հիմնավորման և 
հուշարձանների 
պահպանական գոտիների 
նախագծի լրամշակում (1-ին 
փուլ) 

Հուշարձանների պահպանական
գոտիները, բնակավայրերի 
պատմամշակութային 
հիմնավորման նախագծերը 
ելակետային հիմք են 
տարածաշրջանների, 
քաղաքների և մյուս 
բնակավայրերի մանրամասն 
հատակագծման և 
կառուցապատման նախագծերի 
համար: Նախատեսվում է 
մշակված նախագծի 
ամբողջական վերանայումը՝ 
հուշարձանների ցանկի, այդ 
թվում նորահայտ, փաստացի 
կատարված փոփոխությունների 
արդյունքում: Նախագծի 
առաջադրանքը կներկայացվի ՀՀ 
ԿԳՄՍ և ՀՀ տարածքային 
կառավարման և 
ենթակառուցվածքների 
նախարարությունների կողմից: 

3.1.Տվյալ աշխատանքը «Երևան քաղաքի
գլխավոր հատակագծի նախագծի մշակման 
քաղաքաշինական առաջադրանքի» 3-րդ կետի 
4 ենթակետով ամրագրվել է հետևյալ կերպ «4) 
պատմամշակութային հուշարձանների ու 
պատմական միջավայրի պահպանում և 
օգտագործում, Երևան քաղաքի 
պատմամշակութային հուշարձանների 
հիմնավորման նախագծի զուգահեռ 
լրամշակում և ներառում գլխավոր 
հատակագծի կազմում»:    
Նախագծի առաջադրանքը առկա չէ, պատվեր 
ձևակերպված չէ 2022թ.–ին:  
Աշխատանքը փոխանցվել է 2023թ.: 
2022թ. շրջանառվել է Երևանի 
քաղաքապետարան քննարկման ներկայացված 
«Մշակույթի պահպանության և զարգացման 
2023-2027 թվականների ռազմավարությունը և 
գործողությունների ծրագիրը հաստատելու 
մասին» ՀՀ կառավարության որոշման 
նախագիծը (57120-22 առ 12.12.2022թ.): 

Երևանի քաղաքապետի
տեղակալ, Երևանի 
քաղաքապետարանի 
աշխատակազմի 
ճարտարապետության և 
քաղաքաշինության 
վարչություն 

Փոխանցվել է 2023թ. 

4 Երևանի Ծովակալ Իսակովի 
պողոտա-Արշակունյաց 
պողոտա նախագծային 
մայրուղուն հարող տարածքի 
գոտևորման և 
կառուցապատման 

Իսակով-Արշակունյաց
ճանապարհահատվածի 
նախագծի և համապատասխան 
մրցութային փաստաթղթերի 
պատրաստման համար Երևանի 
քաղաքապետարանի և Էջիս 

Տարածքի գոտևորման և կառուցապատման 
էսքիզային նախագծերի մշակման 
աշխատանքներ չեն կատարվել: 
Երևանի Ծ.Իսակովի պողոտան Արշակունյաց 
պողոտային միցնող ավտոմայրուղու կառուցումը 
նախատեսված է 2023թ.: 

Երևանի
քաղաքապետի 
տեղակալ, Երևանի 
քաղաքապետարանի 
աշխատակազմի 
ճարտարապետության 
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էսքիզային նախագծերի 
մշակում 

Ինթերնեյշնլ ընկերության միջև
կնքվել է համապատասխան 
պայմանագրի փոփոխություն, 
որի շրջանակներում Էջիս 
Ինթերնեյշնլ ընկերությունը 
ներկայումս մշակում է 
վերջնական նախագիծ և 
մրցութային փաստաթղթեր: 
Առկա է ՀՀ կառավարության 04․
02․2021թ․ հ․142-Լ «Տնտեսական 
արձագանքման ծրագիրը և 
գործողությունների պլանը 
հաստատելու մասին» որոշումը 
 

Նախատեսվել է Երևանի Լենինգրադյան 
փողոցից հարավ ընկած նոր ձևավորվող 
թաղամասի («Նոյ» թաղամասի մոտ)  Մոնթե 
Մելքոնյան փողոցի արևելյան հատվածի և 
Ծովակալ Իսակովի պողոտա-Արշակունյաց 
պողոտա նախագծային մայրուղուն հարող 
հատվածի տարածքային հատակագծման 
նախագծի մշակում 2023թ.-ին:  
Շրջանառվում է ՀՀ քաղաքաշինության 
կոմիտեի կողմից մշակված 
««Քաղաքաշինության մասին» օրենքում 
լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի լրամշակված 
նախագիծը և «Տարածքի հատակագծման 
նախագծերի (փաստաթղթերի) մշակման, 
փորձաքննության, համաձայնեցման, 
հաստատման և փոփոխման կարգը 
հաստատելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության որոշման 
լրամշակված նախագիծը (գրություն 52110-22 առ 
22.11.2022թ.) 

և քաղաքաշինության
վարչություն 

5 Արամ Խաչատրյան և 
Մամիկոնյանց փողոցները 
իրար միացնող 
ճանապարահատվածի և 
ինժիներական 
ենթակառուցվածքների 
կառուցում 

1.Նախատեսվող
ավտոճանապարհը կթեթևացնի 
Կոմիտասի պողոտայի 
ծանրաբեռնված երթևեկությունը 
զուգահեռ տրանսպորտային 
հաղորդակցուղով 
2.Կառուցման գոտում 
ընդգրկված գույքերի նկատմամբ 
հանրության գերակա շահ է 
ճանաչվել ՀՀ կառավարության 
24.12.2020թ. հ. 2143-Ն 

Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր  
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/14 
Շինարարական աշխատանքները ավարտվել 
են, ճանապարհը փաստացի շահագործվում է 
19.11.2022թ-ից, ընթանում են ավարտական 
ակտի ձևակերպման փաստաթղթային 
աշխատանքները: 
Հիմքերը՝ 
N01/18-Ն/36256-2361, 12.12.2022թ. 
Շինարարության թույլտվությամբ երկարացվել է 

Երևանի 
քաղաքապետարանի 
«Երևանի 
կառուցապատման 
ներդրումային ծրագրերի 
իրականացման 
գրասենյակի» ՀՈԱԿ, «Էն 
Շին» ՍՊԸ 04.03.2022թ.-
ից 12.03.2023թ. 
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որոշմամբ: Օտարման
գործընթացի վերջնաժամկետ է 
սահմանվել 2022թ. հունվարի 1-ը: 
Ներկա պահին իրականցվում է 
իրացման աշխատանքներ թվով 
10 միավոր գույքից 5 միավոր 
կնքվել է պայմանագիր, 3 
միավորը նոր գնահատումից 
հետո կկնքվի, 2 միավոր գույքի 
վերաբերյալ հայցադիմումը 
ուղարկվել դատարան: 

ժամկետը 3 ամսով՝ ավարտը նախատեսված է 
12.03.2023թ.  
 

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

Տարածքի բնակելի և
հասարակական 
կառուցապատման, 
ճանապարհային և 
ինժեներական 
ենթակառուցվածքների 
(ջրամատակարարում, կապ, 
տնտեսական-կենցաղային 
կոյուղի, հեղեղատար կոյուղի, 
ոռոգման ջրամատակարարում, 
գազամատակարարում, 
Էլեկտրամատակարարում, 
արտաքին լուսավորություն) 
նախագծանախահաշվային 
փաստթղթերի կազմման, 
փորձաքննության 
եզրակացության տրամադրան 
աշխատանքներ և 
շինարարության իրականացում: 

Աշխատանքի համար կնքված պայմանագրի՝
«Երևաննախագիծ»  ՓԲԸ-ի  «Լույսեր» ՓԲԸ-ի 
միջև (07.08.2019թ. NԵՆ- 03/20  18.02.2020թ.) 
հիման վրա կատարված նախագիծը՝  
Լենինգրադյան փողոցի և «Նոյ» թաղամասի 
միջանկյալ հատվածի ճանապարհային և 
ինժեներական հաղորդակցուղիների 
իրականացման համար  «Լույսեր» ՓԲԸ-ի 
կողմից լրամշակված տարբերակը 
ներկայացվել է Երևանի քաղաքապետարան 
19.01.2022թ.՝ կցված Համալիր 
փորձաքննության եզրակացությունը N132 
11.11.2021թ., և ՀՀ ոստիկանության 
«Ճանապարհային ոստիկանություն» 
ծառայության 13.01.2022թ. N14/7/2666-22  
գրությունը: 
Ներկայումս պատրաստվում են 
աշխատանքային նախագծերի փաթեթները: 

Երևանի քաղաքապետի
տեղակալի կողմից 
/համակարգվող 
ստորաբաժանումներ/, 
և «Լույսեր» ՓԲԸ 

 

7 Երևան քաղաքի Աջափնյակ 
թաղամասում 

1.Երևանում էլեկտրական
հասարակական տրանսպորտի, 

Երևան քաղաքի Աջափնյակ թաղամասում
մետրոպոլիտենի նոր կայարանի կառուցման 

Երևանի 
քաղաքապետարանի 

Փոխանցվել է 2023թ., 
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մետրոպոլիտենի կայարանի 
կառուցման 
նախագծանախահաշվային 
փաստաթղթերի կազմման 
աշխատանքներ 

էկոլոգիապես մաքուր, անվտանգ
տրանսպորտային միջոցի 
զարգացմամբ քաղաքի շրջակա 
միջավայրի աղտոտվածության 
նվազեցման ապահովում, 
կենտրոնի տրանսպորտային 
հոսքերի անագել 
կազմակերպման համար 
բեռնաթափում, նաև քաղաքի 
վարչական շրջանների համաչափ 
զարգացման համար կարևոր 
խթան, դրանց գրավչության 
բարձրացմանն ուղղված քայլ, 
հնարավորինս ժամանակի 
կորստի կրճատմամբ շրջանները 
միմյանց կապող 
հնարավորություն: 
2.Նախագծանախահաշվային 
փաստաթղթերի կազմման 
աշխատանքների ձեռքբերման 
գնման ընթացակարգի 
շրջանակներում հանձնաժողովի 
կողմից անցկացվել են նիստեր: 
Գնահատող հանձնաժողովի 
որոշմամբ գնային առաջարկների 
բացման 13.10.2021թվականին 
նշանակված նիստի ընթացքում 
որոշվել է ընթացակարգի 
հաղթոող 
մասնակիցը՝«Մետրոգիպրոտրան
ս» ռուսական ընկերությունը: 
Ներկայումս ընթացակարգը 

նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի
կազմման աշխատանքների ձեռքբերման գնման 
ընթացակարգի շրջանակներում 13.10.2021 
թվականին հաղթող մասնակից է համարվել 
«Մետրոգիպրոտրանս» ռուսական 
ընկերությունը:  
NԵՔ-ԵՓՄԱՇՁԲ-21/1 ծածկագրով 09.11.2021թ. 
կնքվել էր պայմանագիր՝ առանց ֆինանսական 
միջոցների 
 «Քաղվածք Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության N17 նիստի 
արձանագրությունից 28 ապրիլի 2022թ.:  
«Մետրոգիպրոտրանս» ընկերության կողմից 
ներկայացվել է ԵՔ-ԵՓՄԱՇՁԲ-22/1 ծածկագրով 
թիվ 1 համաձայանգիր և երաշխիքներ (գր. 
N16122-22 առ 14.06.2022թ.) 
2022թ. հուլիս ամսին տեղի է ունեցել 
«Մետրոգիպրոտրանս» ընկերության 
աշխատակիցների այցը Երևան՝ Աջափնյակ վ/շ-
ի մետրոյի կառուցման աշխատանքների 
նպատակով: 
2022 թվականի օգոստոսին 
«Մետրոգիպրոտրանս» ընկերության կողմից 
հանձնվել են նախագծանախահաշվային 
փաստաթղթերի կազմման 1-ին փուլի 
արդյունքները՝ նախնական հաշվետվությունը, 
որտեղ ներկայացվել է սխեմատիկ երկու 
տարբերակներ, որից հետո ընթացքի մեջ է 
տարբերակների ուսումնասիրությունը 
մասնագիտական խմբի անդամների կողմից: 
2023 թվականի հունվարին նախատեսված է 
տարբերակներից մեկի ընտրությունը և 2-րդ 

աշխ. Գնումեր 
վարչություն, Երևանի 
քաղաքապետի 
տեղակալի կողմից 
(համակարգվող 
ստորաբաժանումներ) 
Երևանի 
քաղաքապետարանի 
«Երևանի 
կառուցապատման 
ներդրումային ծրագրերի 
իրականացման 
գրասենյակի» ՀՈԱԿ 
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գտնվում է անգործության
փուլում, որի ավարտից հետո, 
մասնակցին կներկայացվի 
պայմանագրի կնքման առաջարկ: 

փուլի մեկնարկը, որի տևողությունը 90 օր է, և
արդյունքում կներկայացվի նախնական 
նախագիծը, ինչը կանցնի փորձաքննություն, 
որից հետո կմեկնարկի վերջնական նախագծի 
մշակման աշխատանքները:  
Նախատեսվում են 2023 թվականին 
նախնական նախագծի, վերջնական նախագծի 
և մրցութային փաթեթի կազմման 
աշխատանքներ: 

8 Քաղաքաշինական
կադաստրային համակարգի 
նպատակի և տեխնիկական 
հնարավորությունների 
վերանայում 

տարածքների զարգացման 
պլանավորման և կառավարման 
համար նորարարական 
տեխնոլոգիաներով՝ 
տեղեկատվական-վերլուծական 
կառավարման համակարգերի 
ներդրում՝ 

Երևանի քաղաքապետարանից 19.04.2022թ.-
23.05.2022 N01/4284-2022 գրություն է 
ուղարկվել գեոպորտալային հասանելիության 
համար և ստացվել է պատասխան գրություն ՀՀ 
կադաստրի կոմիտեից՝ 31.05.2022թ NՍԹ/5468-
2022: Դեռևս առկա են խնդիրներ, որոնք 
կախված են  օրենսդրական փոփոխությունների 
հետ: 
Աշխատանքը փոխանցվել է 2023թ.: 
 

Երևանի
քաղաքապետարան 

Փոխանցվել է 2023թ., 

9 Երևան քաղաքում գոյություն 
ունեցող խարխուլ բնակելի 
ֆոնդի վերացման և 
վերակառուցման 
ուղղությամբ ծրագրային 
աշխատանքներ  

Նախորդ տարիներից 
մեկնարկած ծրագիր: 

Աշխատանքներ են տարվել Աջափնյակ
վարչական շրջանում՝ 
ՀՀ  կառավարության  17 նոյեմբերի  2022 
թվականի N1779-Ա որոշմամբ Երևանի 
քաղաքապետը լիազորվել է ՀՀ անունից առանց 
մրցույթի, ուղիղ բանակցությունների միջոցով 
ձեռքբերող ընկերության հետ կնքել Երևան 
քաղաքի Արզումանյան փողոցի NN 10 և 17 
հասցեների վթարային շենքերում և հարակից 
բակային տարածքներում սեփականության 
օտարման գործընթացի ընթացքում պետության 
և ձեռքբերողի իրավունքները, 
պարտականություններն ու 

Երևանի քաղաքապետի
տեղակալի կողմից 
(համակարգվող 
ստորաբաժանումներ 
կազմակերպություններ) 
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պատասխանատվությունը սահմանող
պայմանագիր: «Երևանի կառուցապատման 
ներդրումային ԾԻԳ» ՀՈԱԿ-ի և Երևանի 
քաղաքապետարանի աշխատակազմի 
իրավաբանական վարչության կողմից 
համատեղ կազմվել է պայմանագրի նախագիծ, 
որը ներկայացվել է «ՄԼ ՄԱՅՆԻՆԳ» ՍՊԸ-ի 
քննարկմանը: «ՄԼ ՄԱՅՆԻՆԳ» ՍՊԸ-ի կողմից 
ներկայացվել է պայամանագրի նախագծի 
իրենց առաջարկների հիման վրա խմբագրված 
տարբերակը:Երևանի քաղաքապետի և «ՄԼ 
ՄԱՅՆԻՆԳ» ՍՊԸ-ի միջև պայամանգրի 
կնքումից հետո ՀՀ կառավարություն 
կներկայացվի համապատասխան ՀՀ 
կառավարության որոշման նախագծի 
հանրության գերակա շահ ճանաչվող 
տարածքների նկատմամբ: 
9Հարցը վերաբերվում է նաև 10, 11, 12 կետերին՝ 
«Կոնդ», «Ֆիդուսի 33-րդ թաղամաս»,«Հին 
Երևան»: 
ՀՀ վարչապետի 13.04.2022թ. հ. 384-Ա 
որոշմամբ ստեղծվել է քաղաքաշինական 
ծրագրերը համակարգող խորհուրդ: 
Նայել Երևանի քաղաքապետարան ուղարկված 
արձանագրությունը՝ հիմք (N56390-22 
07.12.2022թ.)  

10 «Հին Երևան 
պատմաճարտարապետակա
ն միջավայր» 

1.Կորցված և քանդված 
պատմության և մշակույթի 
հուշարձանների տեղափոխման 
եղանակով տարածքում 
վերստեղծել քաղաքաշինական 
գեղագիտական միջավայր՝ 

ՀՀ վարչապետի 13.04.2022թ. հ. 384-Ա 
որոշմամբ ստեղծվել է քաղաքաշինական 
ծրագրերը համակարգող խորհուրդ: 
24.11.2022թ. հ. 1785-Ն որոշմամբ օտարման 
գործընթացի վերջնաժամկետը երկարաձգվել է 
1 տարով և  սահմանվել է 28.12.2023թ-ը.: 

Երևանի 
քաղաքապետարանի 
«Երևանի 
կառուցապատման 
ներդրումային ծրագրերի 
իրականացման 

Փոխանցվել է 2023թ. 



 
142 

 

ճարտարապետական համալիր
2. ՀՀ փոխվարչապետի 
09.09.2020թ. հ. 547-Ա որոշմամբ 
ստեղծվել է «Հին Երևան» 
կառուցապատման ծրագիրը 
համակարգող աշխատանքային 
խումբ:  
3. Տարածքում առկա է օտարման 
ենթակա 47 միավոր գույք: 

Ըստ ՀՀ փոխվարչապետի մոտ 2022 թվականի 
23.11.2022թ.-ին կայացած՝ քաղաքաշինության 
ծրագրերը համակարգող խորհրդի առաջին 
նիստի արձանագրության N ՓՎ/123-2022 
ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 
կողմից ներկայացվել է «Հին Երևան» համալիրի 
կառուցապատման աշխատանքների մասին 
զեկույց 23.11.2022թ.-ին: 
Ծրագրի շրջանակներում հողամասերից մեկում 
վերահամաձայնեցվել է նախագծային փաթեթը 
և տրամադրվել է շինարարության 
թույլտվություն՝ 
Մյուս հողամասերում ընթանում են քրեական 
վարույթներ, ինչպես նաև իրացման 
աշխատանքները դեռևս չեն ավարտվել: 

գրասենյակի» ՀՈԱԿ
 
 
 
 
 
 
 
 
«ՍԹԱՐԼԱՅՆ» ՍՊԸ 
ՇԻՆ. ԹՈՒՅԼՏ. 
06.10.2022թ. N01/18-Դ-
71337-1757 ավարտը՝ 
19.07.2023թ.: 
 

11 «Երևանի 33-րդ թաղամասի 
վերակառուցում» 

1.Երևան քաղաքի 33-րդ 
թաղամասի կառուցապատման 
ծրագրի շրջանակներում 
իրականացվող 
բազմաֆունկցիոնալ թաղամասի 
կառուցում: 
Ընթանում են առկա գույքերի 
իրացման, որոշ հատվածներում 
հողային և շինարարական 
աշխատանքներ: 
2. ՀՀ փոխվարչապետի 
19.05.2020թ. N.249-Ա «Երևան 
քաղաքի 33-րդ 
թաղամասի/Ֆիրդուսի/ 
կառուցապատման ծրագրի 
իրականացման աշխատանքային 
խումբ ստեղծելու և դրա 

Երևանի 33 թաղամասի կառուցապատման 
սխեմայով Երևանի քաղաքապետարանի 
կողմից՝ համալիր փորձաքննություն անցած և 
հաստատված նախագծերի հիման վրա, 2022թ.-
ին տրամադրվել են շինարարության 
թույլատվություններ թվով վեց հատվածների 
(լոտերի՝ (8,9,(2,4,5), 14,15,16) համար՝  
Լոտ 2,4,5- «ՍԻԹԻ ՍԵՆԹՐ ԴԻՎԵԼԸՓՄԵՆԹ» 
ՓԲԸ, «ԱԴԱՆԱ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ, 
«ԲԻԹԼԻՍ» ՍՊԸ 16.03.2022թ.,N01/18-22634-
354,  
Լոտ 8- «ՋԻ ԷՄ ԴԵՎԵԼՈՓԵՐ» ՍՊԸ,
«ՏՐԱՊԻԶՈՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ 
13.06.2022թ. N01/18-Դ-4311-978, 31.08.2022թ. 
N01/18-Դ-36644-1557, 
Լոտ 9- «ԱԿՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ 
18.03.2022թ.,N01/18-Ք-288-404,  

1.Երևանի 
քաղաքապետարանի 
«Երևանի 
կառուցապատման 
ներդրումային ծրագրերի 
իրականացման 
գրասենյակի» ՀՈԱԿ, 
2. Երևանի 
քաղաքապետի 
տեղակալի կողմից 
(համակարգվող 
ստորաբաժանումներ 
կազմակերպություններ) 

 Փոխանցվել է 2023թ.  
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անհատական կազմը
հաստատելու մասին» որոշում 
3. Ըստ կառուցապատողների 
կողմից ներկայացված բանավոր 
տեղեկատվության 01.10.2021թ. 
դրությամբ առկա է չօտարված 
մոտ 119 գույք+38 գույք Տիգրան 
Մեծ փողոցի շենքերից: 
4.Երևանի քաղաքապետարան 
2021թվականի սեպտեմբեր-
հոկտեմբեր ամիսներին տարբեր 
երկու հայտերով դիմել են 
կառուցապատողներ 
նախագծային փաստաթղթերի 
համաձայնեցման և 
շինարարության թույլտվության 
տրամադրման 
նպատակով՝բազմաֆունցիոնալ 
բնակելի կառույցի 
իրականացման համար 
Հանրապետության փող. 
(Ֆիրդուսի թաղամաս) թիվ 2,4,5 
լոտերի համար, 
բազմաֆունցիոնալ համալիրի 
կառուցման համար 33-րդ 
թաղամաս. (Ֆիրդուսի 
թաղամաս) թիվ 9 լոտի համար 

14-«ԲԱԲԵՐԴ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ 
29.08.2022թ. N01/18-Դ-56485-1530  
Լոտ 15- «ԲԱՅԱԶԵՏ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ 
18.08.2022թ. N01/18-Մ-11907 
Լոտ 16- «ԷԼԻՏ ՀՈԼԴԻՆԳ»  ՍՊԸ  23.11.2022թ. 
N01/18-Դ-99877-2133,  
ՀՀ վարչապետի 13.04.2022թ. հ. 384-Ա 
որոշմամբ ստեղծվել է քաղաքաշինական 
ծրագրերը համակարգող խորհուրդ: 
N2089-Ն 29.12.2022թ. որոշմամբ օտարման 
գործընթացի վերջնաժամկետը երկարաձգվել է 
մինչև 2023 թվականի ապրիլի 16-ը: 

12 «Կոնդ թաղամասի 
վերակառուցման ծրագիր» 

1. ՀՀ փոխվարչապետի 2020թ. 
սեպտեմբերի 1-ի N516-Ա «Երևան 
քաղաքի Կոնդ թաղամասի 
պատմաքաղաքաշինական 
միջավայրի և զբոսաշրջային 

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից 2021 
թվականի մարտի 10-ին հայտարարվել էր 
Երևան քաղաքի Կոնդ թաղամասի 
վերակենդանացման հայեցակարգի 

ՀՀ քաղաքաշինության 
կոմիտե 
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ենթակառուցվածքների
զարգացման ուղղությամբ 
տարվող աշխատանքները 
համակարգող աշխատանքային 
խումբ ստեղծելու և դրա կազմը 
հասատելու մասին» որոշում 
 2. «Կոնդ» թաղամասի 
վերակենդանացման 
հայեցակարգային-
քաղաքաշինական-
ճարտարապետական երկփուլ 
մրցույթ էր հայտարարվել ՀՀ 
քաղաքաշինության կոմիտեի 
կողմից: 2021 թվականի 
սեպտեմբերի 25-ին կայացել է 
մրցույթի ժյուրիի ամփոփիչ 
նիստը, որի ժամանակ 
ներկայացվել են ժյուրիի 
անդամների կողմից 1-ին փուլի 
համար ներկայացված 
աշխատանքների 
գնահատականներն ու 
կարծիքները՝ համաձայն 
սահմանված ձևաչափի: 2021 
թվականի հոկտեմբերի 6-ին 
էլեկտրոնային եղանակով 
ամփոփվել է 1-ին փուլի 
արդյունքները, որի համաձայն 2-
րդ փուլ են անցել ամենաբարձր 
միավոր հավաքած թվով 7 
աշխատանք: 

միջազգային բաց մրցույթ: 2021 թվականի
հոկտեմբերի 6-ին էլեկտրոնային եղանակով 
ամփոփվել է 1-ին փուլի արդյունքները, որի 
համաձայն 2-րդ փուլ են անցել ամենաբարձր 
միավոր հավաքած թվով 7 աշխատանք:  
Ըստ ՀՀ փոխվարչապետի մոտ 2022 թվականի 
23.11.2022թ.-ին կայացած՝ քաղաքաշինության 
ծրագրերը համակարգող խորհրդի առաջին 
նիստի արձանագրության N ՓՎ/123-2022 
-Հավանություն է տրվել 23.11.2022թ. Երևան 
քաղաքի «Կոնդ» թաղամասի վերակառուցման 
2-րդ փուլի մրցույթի մեկնարկին: 
-«Կոնդ» թաղամասի վերակառուցման 
շրջանակներում իրավունքների գրանցման 
խնդիրների վերաբերյալ  ներկայացնել 
առաջարկություններ առկա խնդիրների լուծման 
վերաբերյալ /Ա.Ղուլարյանին, Ս.Թովմասյանին, 
Ս.Մաչյանին/ 
- Կոնդի մրցութային գործընթացին վերաբերվող 
մասով հատուկ շեշտադրում կատարել 
պատմության և մշակույթի անշարժ 
հուշարձանների պարտադիր պահպանության 
խնդիրներին: 

13 Երևան քաղաքի Կասկադ Կասկադ ճարտարապետական- Երևանի քաղաքապետարանում տեղի են Երևանի Փոխանցվել է 2023թ. 
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համալիրի տարածքում 
թանգարանի և հարակից 
հատվածի 
կառուցապատման 
ներդրումային ծրագիր 
 

կոթողային համալիրը հասցնել
ավարտուն տեսքի: Կասկադ-
համալիրով քաղաքի հյուսիսային 
և կենտրոնական հատվածները 
միմյանց կապել՝համալիրն 
ամբողջական տեսքի բերելու 
անհրաժեշտություն 

ունեցել Կասկադ համալիրի և կից տարածքում 
ներդրումային ծրագրի հայեցակարգի 
մրցութային փաթեթի կազմավորման հարցերի 
վերաբերյալ քննարկումներ:  
ՀՀ Երևան քաղաքի ավագանու  2022 թվականի 
սեպտեմբերի 23-ի N625-Ա «Գույքը որպես 
նվիրաբերություն ընդունելու մասին» որոշման 1-
ի կետով որպես նվիրաբերություն ընդունել է 
«Գաֆէսճեան թանգարան» հիմնադրամի 
սեփականությունը հանդիսացող Երևանի 
Կասկադ համալիրի զբաղեցրած հողամասի 
չկառուցապատված մասը:  
Երևան քաղաքի ավագանու որոշման 
կատարման ապահովման գործընթացով՝ 
նվիրաբերության պայմագրի նախագծի 
կազմման  ուղղությամբ նախնական 
աշխատանքներ են տարվել: 
 Աշխատանքը փոխանցվել է 2023թ. 
 

քաղաքապետի 
տեղակալի կողմից 
(համակարգվող 
ստորաբաժանումներ 
կազմակերպություններ
) 

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

Երևան քաղաքի հասարակական
տրանսպորտի 
արդիականացման՝ 
էլեկտրականությամբ աշխատող 
միջոցների կիրառմամբ 
այլընտրանքային տրանսպորտի 
ձևերի ներմուծման 
ռազմավարությանն ուղղված, 
տրանսպորտային հոսքերի 
բեռնաթափման, գոյություն 
ունեցող ճանապարհների 
ծանրաբեռնվածության 
թեթևացման նպատակով նոր 

Երևան քաղաքում նոր ճոպանուղու կառուցման 
ներդրումային ծրագիր է քննարկվել և Երևան 
քաղաքի հասարակական տրանսպորտի 
արդիականացման, ինչպես նաև 
քաղաքում  զբոսաշրջության զարգացման 
նպատակով նախատեսվում է նոր ճոպանուղի՝ 
Աջափնյակ վարչական շրջանից դեպի Կենտրոն 
վարչական շրջան: Նախատեսվող ճոպանուղու 
երկարությունը կազմում է մոտ 2075 մետր: 
Աշխատանքները փոխանցվել են 2023թ. 

Զարգացման և 
ներդրումային 
ծրագրերի վարչություն 

Փոխանցվել է 2023թ. 
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(բազմամոդուլ) ճոպանողու
ներդրման միջոցով քաղաքի 
համայնքների միջև լրացուցիչ 
օդային կապի ստեղծում, քայլ 
դեպի կանաչ քաղաք, 
միաժամանակ զբոսաշրջային 
գրավչության բարձրացում: 

15 Երևանի մետրոպոլիտենի 
նոր կայարանի էսքիզային 
առաջարկ «Սասուցի 
Դավիթ» և «Զորավար 
Անդրանիկ» մետրոյի 
կայարանների միջև՝ 
Սուրմալու տոնավաճառի 
հարևանությամբ 
 

Երևանում էլեկտրական
հասարակական տրանսպորտի, 
էկոլոգիապես մաքուր, անվտանգ 
տրանսպորտային միջոցի  
պոլիտենի գոյություն ունեցող 
ցանցի զարգացման 
ալտերնատիվ հնարավորություն,  
Էսքիզային նախագիծը 
ենթադրում է «ՍասունցիԴավիթ» 
և «ԶորավարԱնդրանիկ» 
կանգառների միջև 
հեռավորության նվազեցում, 
տրանսպորտային խնդիրների 
թեթևացում, ավտոմեքենաների 
կրճատում, մարդկային հոսքերի 
կառավարում, հասանելիության 
հեշտացում, մետրոյի զարգացում, 
շրջակա միջավայրի տնտեսական 
էֆեկտ և շահութաբերություն։ 

Հաշվետու ժամանակահատվածում շարունակվել 
են Կենտրոն վարչական շրջանում նոր 
կայարանի («Սասուցի Դավիթ» և «Զորավար 
Անդրանիկ» մետրոյի կայարանների միջև՝ 
(Քրիստափորի փողոցի մոտակայքում)) 
նախագծային լուծումների դիտարկումը: 
Նախատեսվել է 2023 թվականին 
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի 
կազմման աշխատանքներ, շինարարական 
աշխատանքների անցկացման համար 
մրցութային գործընթաց և կառուցման մեկնարկ 
 

Երևանի 
քաղաքապետի 
տեղակալի կողմից 
(համակարգվող 
ստորաբաժանումներ 
կազմակերպություններ 
ճարտարապետության 
և քաղաքաշինության 
վարչություն) 

Փոխանցվել է 2023թ. 

16 Երևանի Մամիկոնյանց և 
Արամ Խաչատրյան 
փողոցները միացնող 
ճանապարհա-հատվածի 
կառուցման գոտում 
ընդգրկված գույքերի 

Արամ Խաչատրյան և 
Մամիկոնյանց փողոցները իրար 
միացնող ճանապարահատվածի 
և 
ինժիներականենթակառուցվածք
ների կառուցում: 

Շինարարական աշխատանքները ավարտվել 
են, ճանապարհը փաստացի շահագործվում է 
19.11.2022թ-ից, ընթանում է ավարտական 
ակտի ձևակերպման փաստաթղթային 
աշխատանքներ: 
ՀԻՄՔԵՐԸ՝ 

Երևանի 
քաղաքապետարանի 
«Երևանի 
կառուցապատման 
ներդրումային ծրագրերի 
իրականացման 

 



 
147 

 

նկատմամբ հանրության 
գերակա շահ է ճանաչվել ՀՀ 
կառավարության 

- ՀՀ կառավարության որոշում 24.12.2020թ. 
N2143-Ն «Երևան քաղաքի Մամիկոնյանց և 
Արամ Խաչատրյան փողոցներին հարակից 
տարածքների նկատմամբ հանրության գերակա 
շահ ճանաչելու մասին» 

-Երևանի քաղաքապետի որոշումներ 
22.06.2020թ. N1900-Ա,  13.11.2020թ. N3549-Ա 
որոշում  

-Շինարարության թույլտվություն N01/18-
99796-1497, 25-08-2021թ, 1 տարի 25-08-2022թ 
կառուցապատող «Երևանի կառուցապատման 
ներդրումային ծրագրերի գրասենյակ» ՀՈԱԿ: 
Շինթույլտվության ժամկետը երկարացվել է 
երեք ամսով N01/18-Դ-61157-1521, 29-08-2022թ, 
ավարտը՝ 29.11.2022թ.:  

-12.12.2022թ. N01/18-Ն/36256-2361 
Շինարարության թույլտվությամբ երկարացվել է 
ժամկետը 3 ամսով՝ ավարտը նախատեսված է 
12.03.2023թ.  

գրասենյակի» ՀՈԱԿ: 
Հաղթող 
կազմակերպություն «Էն 
Շին» ՍՊԸ ժամկետը 
սկիզբ՝ 04.03.2022թ.-ից 
մինչև 12.03.2023թ. 

17 Քաղաքային կոշտ 
կենցաղային թափոնների 
կառավարման ծրագիր 

Նուբարաշենի խճուղուն հարող և
Աջափնյակի աղբավայրերի 
փակում և նոր քաղաքային 
աղբավայրի կառուցում: 
Նախատեսվում է մեկնարկել 
Նուբարաշենի խճուղուն հարող 
առկա աղբավայրին հարակից 
տարածքում նոր աղբավայրի 
կառուցման ծրագիրը: 

Ծրագրի շինարարական աշխատանքների 
իրականացման մրցույթը չեղարկվել է: 
 

Երևանի 
քաղաքապետարանի 
«Երևանի 
կառուցապատման 
ներդրումային ծրագրերի 
իրականացման 
գրասենյակի» ՀՈԱԿ 

Փոխանցվել է 2023թ. 

18 Քաղաքային արտաքին 
լուսավորություն 

28 փողոցներում նախատեսվում 
է իրականացնել հետևյալ 
աշխատանքները. 

• առկա էներգատար 

Շինարարական աշխատանքները ընթացքում 
են: Պայմանագրի իրականացման ժամկետը 
երկարացվել է մինչև 2023 թվականի նոյեմբերի 
21-ը: 

Երևանի 
քաղաքապետարանի 
«Երևանի 
կառուցապատման 

Փոխանցվել է 2023թ. 
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լուսատուները փոխարինել
խնայող LED տիպի 
լուսատուներով, 

• փոխել/ամրացնել 
լուսավորության հենասյուները, 

• փոխել լուսավորության 
հենասյուների բարձակները, 

• տեղադրել ստորգետնյա 
հաղորդուղիներ՝պլաստիկ 
խողովակաշարերով, 

• տեղադրել լուսավորության 
համակարգի նոր մալուխներ՝ 
ստորգետնյա 
հաղորդուղիներում 

• ներդնել լուսավորության ցան
կառավարման համակարգ:  

ՎԶԵԲ, Արևելյան Եվրոպայի 
էներգախնայողության և շրջակա միջավայրի 
գործընկերություն (E5P)/ 

ներդրումային ծրագրերի 
իրականացման 
գրասենյակի» ՀՈԱԿ 

19 Երևանի 
էներգաարդյունավետությա
ն 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 
գծերը 

15 մանկապարտեզներում նախատեսված է 
իրականացնել ինչպես մանկապարտեզների 
շենքերի վերակառուցման, այնպես էլ 
էներգախնայող միջոցառումների 
իրականացում:  
15 մանկապարտեզներից 14-ում 
համապատասխան պայմանագրերը 
ստորագրված են և 12 մանկապարտեզներում 
աշխատանքներն ընթացքում են, իսկ 2 
մանկապարտեզ հանձնվել է շահագործման: 1 
մանկապարտեզի մրցույթը գտնվում է 
գնահատման փուլում: 
Բացի վերոգրյալը, 35 մանկապարտեզներում էլ 
նախատեսված է իրականացնել միայն 
էներգախնայող միջոցառումներ, որի մրցույթը 
ընթացքում է: 

Երևանի 
քաղաքապետարանի 
«Երևանի 
կառուցապատման 
ներդրումային ծրագրերի 
իրականացման 
գրասենյակի» ՀՈԱԿ 

Փոխանցվել է 2023թ. 
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•տեղադրել արևային պանելներ
•իրականացնել սեյսմիկ 
ամրացում 
 ներքին հարդարում 

20 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: 
Բաբաջանյան-Աշտարակ 
ճանապարհահատված – 9.4 կմ, 
Արգավանդ-Շիրակ 
ճանապարհահատված – 2.7 կմ 

Բաբաջանյան-Աշտարակ շինարարական 
աշխատանքներն ընթացքում են: 
Աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 
2023 թ. 2-րդ եռամսյակում: 
Բաբաջանյան-Աշտարակ  
Շին. Թույլտվություն 24.08.2022թ. հ.01/18-Դ-
53746-1410 ժամկետը 8 ամսով-24.04.2023թ. 
2.Արգավանդ-Շիրակ ճանապարհահատվածը 
հանձնված է շահագործման:  
Ավարտական ակտ՝ 07.06.2022թ. N01/19-13544-
22- 281: 
Արգավանդ-Շիրակ նորակառույց 
ճանապարհահատվածը ներառում է Հրազդան 
գետի վրա կառուցված մետաղական կամուրջը 
/Երևանի 5-րդ խոշոր կամուրջն է/, ինչպես նաև 
մեկ ուղեանց՝ Իսակով–Բաբաջանյան 
փողոցների հատման ճանապարհային 
հանգույցում: Շիրակ փողոցի հետ հատման 
վայրում էլ կառուցվել է օղակաձև 
երթևեկությամբ ճանապարհային հանգույց:  
Երևանի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի 
մաս կազմող Արգավանդ-Շիրակ 
ճանապարհահատվածի ամբողջ երկարությունը 
2.7կմ է, իսկ միջին լայնությունը՝ 26մ: 
Մետաղական կամուրջն ունի 252մ երկարություն 
և 28մ լայնություն: Ճանապարհահատվածը կապ 
է հաստատում Երևանի Մալաթիա-Սեբաստիա 

Երևանի 
քաղաքապետարանի 
«Երևանի 
կառուցապատման 
ներդրումային ծրագրերի 
իրականացման 
գրասենյակի» ՀՈԱԿ 

Փոխանցվել է 2023թ. 
(Բաբաջանյան-
Աշտարակ 
ճանապարհահատվա
ծ) 
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և Շենգավիթ վարչական շրջանների միջև:
Վերակառուցվում է նաև Բաբաջանյան փողոցի 
մոտ 1կմ հատվածը: Ա. Բաբաջանյան փողոցի 1 
կմ հատվածի շինարարական աշխատանքներն 
ընթացքում են: Աշխատանքները նախատեսվում 
է ավարտել 2023 թ. 2-րդ եռամսյակում: 

21 Երևանի արևմտյան 
օղակաձև ճանապարհի 
կառուցում (Դավթաշեն-
Աշտարակ 
ճանապարհահատված, 
Արշակունյաց պողոտա, Նոր 
Շիրակ,Արտաշատի խճուղի ) 

Դավթաշեն-Աշտարակ 
ճանապարհահատված-5.4կմ, 
Արշակունյաց պողոտա-1.4կմ, 
Շիրակ փողոցի երկարացում-
1.2կմ, Արտաշատի խճուղի-2,3կմ 

Ավարտված և հանձնված են շահագործման
Շահագործման է հանձնվել  
 

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ	ԿՈՒԼՏՈՒՐԱ	ԵՎ	ՍՊՈՐՏ,	ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ	ՀԱՐՑԵՐ	
1 Արտադպրոցական 

դաստիարակություն 
Արտադպրոցական
դաստիարակության միջոցով 
առողջ ապրելակերպի 
սերմանում, Երևանի ու 
Հայաստանի հավաքական 
թիմերի համալրում բարձրակարգ 
մարզիկներով: 
 

Իրականացվել է Երևան համայնքի 
ենթակայությամբ գործող մարզական 38 
համայնքային ոչ առևտրային 
կազմակերպությունների մարզաձևերի 
կոմպլեկտավորման պլանների հաստատում 
 

Աշխատակազմի 
սպորտի և 
երիտասարդության 
հարցերի վարչություն 
 
Հունվար 1-4-րդ 
եռամսյակ 

Իրականացվել է մարզադպրոցների 
ուսումնամարզական աշխատանքների 
համակարգում, վերահսկում 
 

Հունվար-մարտ
 

2 Երևան համայնքի 
ենթակայությամբ գործող 
մարզական 
կազմակերպությունների 
գործունեության 

Երևանի ենթակայության 
մարզադպրոցների 
գործունեության շենքային 
պայմանների, գործող 
մարզաձևերի, ծառայությունների 

Ուսումնասիրությունները սկսվել են 2022թ. 
փետրվար ամսից և ամփոփումը ավարտվել է 
դեկտեմբեր ամսին 

Աշխատակազմի 
սպորտի և 
երիտասարդության 
հարցերի  վարչություն 
1-4-րդ եռամսյակ 
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արդյունավետության 
բարձրացման 
միջոցառումների ծրագրի և 
ժամանակացույցի մշակում և 
ծրագրի մեկնարկ 
 

մատուցման պայմանների, 
անձնակազմի կարողությունների, 
կառավարման սկզբունքների 
գնահատում և վերանայում՝ 
համալիր ուսումնասիրության 
արդյունքում: 
 

3 Երևան համայնքի 
ենթակայությամբ գործող 
մարզադպրոցների 
տնօրենների, 
փոխտնօրենների, 
մեթոդիստների և 
մարզչական անձնակազմի 
համար վերապատրաստման 
դասընթացների 
կազմակերպում 

Երևանի ենթակայության 
մարզադպրոցների անձնակազմի 
համար վերապատրաստման 
դասընթացների կազմակերպում: 
 

ԿԳՄՍ նախարարության կողմից  
մարզադպրոցների մարզիչների 
վերապատրաստման դասընթացներ չի 
իրականացվել 

ԿԳՄՍ 
Նախարարություն, 
Աշխատակազմի 
սպորտի և 
երիտասարդության 
հարցերի  վարչություն   
4-րդ եռամսյակ 

4 Երևան համայնքի 
ենթակայությամբ գործող 
մարզական 
կազմակերպությունների 
էլեկտրոնային հարթակի 
ստեղծում 

 

Բարձրացնել Երևանի 
քաղաքապետարանի 
ենթակայությամբ գործող 
մարզադպրոցների 
գործունեության 
թափանցիկությունը, հստակեցնել 
երեխաների հերթագրման, 
ընդգրկման և ազատման 
ընթացակարգերը, նվազեցնել 
փաստաթղթաշրջանառությունը, 
ստեղծել մարզադպրոցների 
վերաբերյալ տվյալների բազա: 
Երևանի ենթակայության 
մարզադպրոցների տվյալների 
բազայի ստեղծում, 

Երևան համայնքի ենթակայությամբ գործող 
մարզական կազմակերպությունների 
էլեկտրոնային հարթակի ստեղծում ծրագիրը 
սկսել է իր մեկնարկը: «Երևան քաղաքի 
կառավարման տեխնոլոգիաների կենտրոն» 
ՓԲԸ –ի հետ միասին  կատարվել է տվյալների 
հավաքագրում, ծրագրային պահանջների 
հստակեցում ինչպես նաև արտադեմի մշակում: 

Աշխատակազմի 
սպորտի և 
երիտասարդության 
հարցերի  վարչություն, 
«Երևան քաղաքի 
կառավարման 
տեխնոլոգիաների 
կենտրոն» ՓԲԸ 
4-րդ եռամսյակ 
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հերթագրման/ընդգրկման 
համակարգի ներդրում: 

5 Սպորտային 
միջոցառումների 
կազմակերպում 

Համաքաղաքային զանգվածային
առողջարարական մարզական ու 
երիտասարդական 65 
միջոցառումների կազմակերպում, 
35 մարզաձևերից Երևան 
քաղաքի առաջնությունների 
անցկացում, Երևան քաղաքի 
հավաքական թիմերի ձևավորում 
ու հանրապետական և 
միջազգային մրցումներին ու 
մրցաշարերին հավաքականների 
մասնակցության ապահովում: 
 

Ռուդոլֆ և Եղիշե Կարապետյանների 
հիշատակին նվիրված ազատ ոճի ըմբշամարտի 
միջազգային մրցաշար: 
 
Բռնցքամարտի  
միջազգային մրցաշար 
 
Հարություն Խաչատրյանի և Ալբերտ 
Մնացականյանի անվան հունահռոմեական ոճի 
ըմբշամարտի  
միջազգային մրցաշար 
 
Հրաձգության մրցաշար Երևանի 
քաղաքապետարանի և վարչական շրջանների 
աշխատակիցների միջև: 
 
Երևան քաղաքի տարվա 10 լավագույն 
մարզիկների պարգևատրման արարողություն: 
 
 

Աշխատակազմի 
սպորտի և 
երիտասարդության 
հարցերի  վարչություն 
 
Դեկտեմբերի    10-12 
 
Դեկտեմբերի    12-14 
Դեկտեմբերի    16-18 
 
 
 
 
Դեկտեմբերի    15-16 
 
 
Դեկտեմբերի    23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 Արտադպրոցական 
կազմակերպությունների 
համար գույքի ձեռքբերում 

Մարզական
կազմակերպությունները 
ժամանակակից պահանջներին 
համապատասխան գույքով և 
մարզագույքով ապահովում: 
 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր՝ 
համաձայն որի Երևանի քաղաքապետարանի 
ենթակայության արտադպրոցական 
կազմակերպությունների համար ձեռք է բերվել 
մարզագույք: Գույքը հանձնվել է Երևանի 
քաղաքապետարանի ենթակայության 
մարզական կազմակերպություններին: 
 
1.ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/370-4 

Աշխատակազմի 
սպորտի և 
երիտասարդության 
հարցերի  վարչություն 
1.«Արշակ Գեղամյան 
Լևոնի» ԱՁ 19.12.2022թ. 
2.«Սիթի Սպորտ» ՍՊԸ 
15.12.2022թ. 
3.«Սպորտ Սիթի» ՍՊԸ 
15.12.2022թ. 
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2.ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/370-2 
3.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/63-3 
4.ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/370-3 
5.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/63-2 
6.ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/370-1 
7.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/63-3 

 

 

4.«Կարեն Միքայելյան 
Ժորայի» ԱՁ 
28.12.2022թ. 
5.«Սպորտ Ինսայթ» 
ՍՊԸ 
28.12.2022թ 
6.«Սպորտ Ինսայթ» 
ՍՊԸ 
28.12.2022թ 
7.«Գլոբալ Սպորտ» ՍՊԸ 
28.12.2022թ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 «Աշխատանք 
երիտասարդներին» 
ախատանքային 
տոնավաճառ 

Միջոցառման ընթացքում Երևան 
համայնքում բնակվող 
երիտասարդները 
հնարավորություն կունենան 
միաժամանակ հանդիպել 
առնվազն 50 գործատուի, 
մասնակցել առնվազն 5 
կարողությունների զարգացման 
դասընթացների, կապեր 
հաստատել տարբեր 
գործատուների հետ և գնել իրենց 
որակավորմանը 
համապատասխան աշխատանք: 

«Աշխատանք երիտասարդներին»
աշխատանքային տոնավաճառ 
ծրագիրը  չի իրականացվել 

Աշխատակազմի 
սպորտի և 
երիտասարդության 
հարցերի  վարչություն   

2022թ. նախատեսված 
և չկայացած 
երիտասարդական 
միջոցառումների 
առաջնահերությունը 
հասկանալու 
նպատակով 
անցկացվել է 
մոնիթորինգ, ըստ որի 
միջոցառումների 
կազմակերպումը 
հետաձգվել է 2023-
2024թթ.՝ առավել 
անհրաժեշտ 
միջոցառումներ 
իրականացնելու 
համար: 

8 Երիտասարդների
նորարարական ծրագրերի 
ֆինանսավորում 

Երևան համայնքի խնդիրների 
լուծմանը միտված 
երիտասարդական 
կազմակերպությունների 

«Երիտասարդների նորարարական ծրագրերի
ֆինանսավորում» 
ծրագիրը չի իրականացվել 

Աշխատակազմի 
սպորտի և 
երիտասարդության 
հարցերի  վարչություն 

2022թ. նախատեսված 
և չկայացած 
երիտասարդական 
միջոցառումների 
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նորարարական ծրագրերի 
ֆինանսավորում, որոնք ուղղված 
կլինեն Երևան համայնքի 
զարգացման 2022 թվականի 
ծրագրի նախանշած խնդիրների 
լուծմանը՝ նորարարական 
լուծումների միջոցով: 
 

առաջնահերությունը 
հասկանալու 
նպատակով 
անցկացվել է 
մոնիթորինգ, ըստ որի 
միջոցառումների 
կազմակերպումը 
հետաձգվել է 2023-
2024թթ.՝ առավել 
անհրաժեշտ 
միջոցառումներ 
իրականացնելու 
համար: 

9 Երևան համայնքի 
երիտասարդների 
կարիքների 
ուսումնասիրություն 

Ձևակերպել Երևան համայնքի 
երիտասարդների հիմնական 
խնդիրները և դրանց լուծման 
հնարավոր ճանապարհները և 
ծրագրերը, որոնք կարող է 
իրականացնել Երևանի 
քաղաքապետարանը Երևան 
համայնքում: Հետազոտության 
արդյունքների հիման վրա մշակել 
Երևան համայնքի 
երիտասարդական 
քաղաքականությունը, դրա 
իրականացման 5–ամյա 
ռազմավարությունը և 
գործողությունների ծրագիրը: 

«Երևան համայնքի երիտասարդների
կարիքների ուսումնասիրություն» 
ծրագիրը  չի իրականացվել 

Աշխատակազմի 
սպորտի և 
երիտասարդության 
հարցերի  վարչություն 

2022թ. նախատեսված 
և չկայացած 
երիտասարդական 
միջոցառումների 
առաջնահերությունը 
հասկանալու 
նպատակով 
անցկացվել է 
մոնիթորինգ, ըստ որի 
միջոցառումների 
կազմակերպումը 
հետաձգվել է 2023-
2024թթ.՝ առավել 
անհրաժեշտ 
միջոցառումներ 
իրականացնելու 
համար: 

10 Երիտասարդության
միջազգային օրվան 

Օգոստոսի 12-ին՝ 
Երիտասարդության միջազգային 

Անցկացվել են հետևյալ միջոցառումները.
Հանդբոլի ցուցադրական խաղ 

Աշխատակազմի 
սպորտի և 

Ֆինանսավորում չի 
պահանջվում 
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նվիրված միջոցառումների 
կազմակերպում 

օրվա կապակցությամբ 
տոնական համերգի և 
ցուցահանդեսի կազմակերպում 
մայրաքաղաքի որևէ 
կենտրոնական մարդաշատ 
զբոսայգում: 
 

Լավագույն նշանառու մինի մրցաշար
Ֆուտբոլի ցուցադրական խաղ  
Լավագույն Ֆուտբոլային ձեռնածու  մինի 
մրցաշար 
Մարզատրամաբանական խաղեր /շախմատ, 
շաշկի, ռենձյու, տամա, նարդի, գո/ 
Քննարկումներ երիտասարդներին հուզող 
հարցերի շուրջ 
«Ծառատունկ, աղբահավաքություն» 

երիտասարդության 
հարցերի  վարչություն 
ենթակայությամբ 
գործող 
մարզադպրոցներ 
 
Օգոստոսի 12 

11 Կամավորների միջազգային 
օրվան նվիրված 
միջոցառման 
կազմակերպում 

Կամավորների միջազգային 
օրվա կապակցությամբ Երևան 
համայնքի լավագույն 
կամավորների խրախուսում: 
Լավագույն կամավորների 
թեկնածուների ներկայացում 
Երևանում գործող ՀԿ-ների, 
հիմնադրամների, ԲՈՒՀ-երի և 
այլ կազմակերպությունների 
կողմից: Թեկնածությունների 
ընդունում, հայտերի գնահատում, 
մրցույթի անցկացում և 20-30 
լավագույն կամավորներին 
պարգևատրում 
շնորհակալագրերով: 

«Կամավորների միջազգային օրվան նվիրված
միջոցառման կազմակերպում» 
ծրագիրը  չի իրականացվել 

Աշխատակազմի 
սպորտի և 
երիտասարդության 
հարցերի  վարչություն 

2022թ. նախատեսված 
և չկայացած 
երիտասարդական 
միջոցառումների 
առաջնահերությունը 
հասկանալու 
նպատակով 
անցկացվել է 
մոնիթորինգ, ըստ որի 
միջոցառումների 
կազմակերպումը 
հետաձգվել է 2023-
2024թթ.՝ առավել 
անհրաժեշտ 
միջոցառումներ 
իրականացնելու 
համար: 

ԽԵԼԱՑԻ	ԵՐԵՎԱՆ	
1 Ժամանակի պահանջներին 

համահունչ զարգացման, 
քաղաքացիական 

Նախատեսվում է բարձրացնել
քաղաքապետարանի 
կառավարման 

Երևան քաղաքի կառավարման
տեխնոլոգիաների կենտրոն» ՓԲԸ-ն Երևանի 
քաղաքապետարանի հետ կնքված 
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պաշտպանության, քաղաքի 
դիմակայունության և 
անվտանգության 
բարձրացման, ռեսուրսների 
խնայողության, 
էլեկտրոնային 
ծառայությունների 
տրամադրման, 
էկոհամակարգի 
բարելավման, տրամադրվող 
ծառայությունների որակի և 
քաղաքացիների 
կենսամակարդակի 
բարձրացման, ինչպես նաև 
ներդրումներ ներգրավելու 
նպատակով անհրաժեշտ է 
քաղաքային 
ենթկառուցվածքներում 
իրականացնել թվային 
տրանսֆորմացիա՝ 
համաձայն մշակված 
ռազմավարության: 

արդյունավետությունը, 
թափանցիկությունը: 
Թվայնացնելով առևտրի և 
սպասարկման ոլորտը՝ 
համակարգված և առավել 
վերահսկելի դարձնել այն, 
տրամադրել թույլտվությունները 
էլեկտրոնային եղանակով 
ստանալու հնարավորություն: 
Հասարակական տրանսպորտի 
համալիր բարելավման ծրագրով 
նախատեսված է ներդնել 
միասնական տոմսային 
համակարգ, ինչը 
հնարավորություն կստեղծի 
ամբողջական վերահսկելի 
դարձնել տոմսային հասույթի 
հավաքագրումը և 
հնարավորություն կընձեռի 
ուղևորներին տոմսերը ձեռք 
բերել տարատեսակ անկանխիկ 
եղանակներով: Քաղաքային 
կառավարման կենտրոնի 
գործարկումը կազդի 
կառավարման որակի 
բարելավման, տրամադրվող 
ծառայությունների վերահսկման, 
անվտանգության և 
կենսամակարդակի բարձրացման 
վրա: Թեմատիկ 
երկրատեղեկատվական 
համակարգերի ներդրումով 

պայմանագրով 2022 թվականի ընթացքում
իրականացրել է Երևանի քաղաքապետարանում 
և ենթակառուցվածքներում գործող սերվերային 
հանգույցների, կոորպորատիվ ցանցի, ներքին 
հեռախոսացանցի, համակարգչային 
տեխնիկայի, հերթերի էլեկտրոնային 
կառավարման համակարգի, էլեկտրոնային 
քվեարկության համակարգի և այլ գործող 
համակարգերի տեխնիկա տեխնոլոգիական 
սպասարկում և բարելավումներ:
 
Իրականացվել են սերվերային հանգույցների 
հզորացման և կիբերանվտանգության 
բարձրացման միջոցառումներ և համակարգերի 
ներդրումներ: 
 
Մշակվել և գործարկվել է Երևանի 
քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքի նոր 
տարբերակը, նախագծվել է Երևանի 
քաղաքապետարանի առցանց փոստային 
համակարգը, Արտաքին գովազդի և 
ձևավորման համակարգը, ծրագրավորման փուլ 
են մտել Մարզադպրոցների կառավարման և 
Մարդկային ռեսուրսների կառավարման 
համակարգերը։ 
 
Սպասարկում և զարգացում են ստացել Երևանի 
քաղաքապետարանում գործող կառավարման, 
տեղեկատվական, վերահսկման համակարգերը 
և փոխգործելիության հարթակները:
Բարելավվել են էլեկտրոնային 
ծառայությունները, ակտիվացվել են 
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քաղաքային տնտեսության մի
շարք ոլորտների կառավարումը և 
քաղաքային պլանավորումը 
կբարձրացվեն նոր մակարդակի: 
VisitYerevan.am հարթակի 
գործարկումը նախատեսում է 
աջակցել տուրիզմի 
զարգացմանը: Էլեկտրոնային 
ձառայությունների միասնական 
հարթակը նախատեսում է 
թեթևացնել քաղաքապետարանի 
«Մեկ պատուհանների» 
ծանրաբենվածությունը, ինչպես 
նաև առավել հարմարավետ 
դարձնել տրամադրվող 
ծառայությունները: 

փոխգործակցությունները միջազգային
կառույցների և գործընկերների հետ:
 
Կատարվել է հասարակական տրանսպորտի 
տոմսային տնտեսության թվային 
փոխակերպմանն ուղղված աշխատանքների 
աջակցում։ 

ԱՋԱՓՆՅԱԿ	ՎԱՐՉԱԿԱՆ	ՇՐՋԱՆ	
1 Ճանապարհների և մայթերի 

ասֆալտ-բետոնե ծածկի 
վերանորոգում և 
պահպանում 

Վերանորոգման ենթակա ա/բ 
ծածկի վերանորոգում-32000քմ 
կամ  80000քմ /քաղաքի 
ծրագիրն էլ հետը/: 
Աշխատանքները ներառում են 
վնասված, վթարված, 
ձևախախտված ծածկի քանդում, 
խճե հիմքի իրականացում և 
ասֆալտ-բետոնե ծածկի 
իրականացում, ինչպես 
նաևդիտահորերի և 
անձրևորսիչների նիշերի ուղղում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:   
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/8-4 
Պայմանագրով նախատեսված է իրականացնել 
29183քմ. մակերեսով ա/բ ծածկի նորոգման և 
թվով 120դիտահորերի նիշերի ուղղման 
աշխատանքներ:  
Իրականացվել է 29183 քմ մակերեսով ա/բ 
ծածկի նորոգում հետևյալ հասցեներում. 
Լուկաշինի փող. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 43/2, 43/16 
շենքերի, Բաշինջաղյան 1-ին նրբ. 14, 16, 20, 
22,24,1,3,5,7,8,10,12, Բաշինջաղյան փող. 159, 
159/1,165,169,171,173,181,185, Հալաբյան 22ա, 

«Տուրիստաս» ՍՊԸ  
18.02.2022թ.   
27.08.2022թ.  

2022թ, բյուջեով 
նախատեսված 
գումարը 
բավականացրել է 
պայմանագրով 
նախատեսված 
ծավալին:  
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և վերատեղադրում։ 22բ,31/2,33,35, Մազմանյան փող. 6,8, 10, 12, 
14,16,10/1,10/2, Նազարբեկյան փող. 1/3, 4, 5, 
7,8,11,12,13,1ա,1բ,6ա,6բ, Բաշինջաղյան 2-րդ 
նրբ.1շենքից դեպի Բաշինջաղյան փող.175շ., 
Բաշինջաղյան 2-րդ նրբ.և Շիրազի փող.34, 
Բաշինջաղյան 2-րդ նրբ.6,8,10,12 և Շիրազի 
փող.42շ, Բաշինջաղյան փող. 189,191 և 
Մազմանյան փող.18,20,22,Աբելյան փող.5,9, 
Էստոնական 12/1,Շինարարների 6,6/1,8, 
Արզումանյան փող. 3,8 շենքերի բակերի, թիվ 
42 մանկապարտեզի բակի, թիվ 40 
մանկապարտեզի բակի, Նազարբեկյան 
փող.25/5-ից 26շենք, Նազարբեկյան փող.20/8-
ից 19/2տներ Նազարբեկյան փող.6բ շենքից 
15շենք տանող ճանապարհների Բաշինջաղյան 
188,192,196,198 շենքերի բակ և միջբակային 
ճանապարհներ, Բաշինջաղյան  176,180,182 
շենքերի բակ, Բաշինջաղյան 184,190,194 
շենքերի բակ,Նազարբեկյան 48 շենքի բակ, 
Մազմանյան փող-ից Մազմանյան 5/9 և 
նորաշեն 37 շենքերի բակ տանող 
ճանապարհ,Մարգարյան փող. 2-րդ նրբ. 11, 13, 
15 շենքերի բակ,  Մարգարյան փող.20 և 
Մարգարյան փող. 2-րդ նրբ.6,8 շենքերի բակ, 
Հալաբյան փող.17 շենքի բակ, թիվ 102,188 
դպրոցների բակ և Գ-1 թաղամաս, Մարգարյան 
փող. 2-րդ նրբանցք,  Մարգարյան փող.10 և 
Մարգարյան փող. 1-ին նրբ.2 շենքերի բակ, 
Շինարարների 11,13,15/1 շենքերի բակեր և 
միջբակային ճանապարհներ, Շիրազի 20, 26, 
32շենքերի բակ և միջբակային ճանապարհներ, 
Բաշինջաղյան 1-ին նրբ.12 շենքի բակ,Նորաշեն 
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թաղ.37/1,12/16 և Մազմանյան 5/1 շենքի բակ և
միջբակային ճանապարհ, Նորաշեն թաղ. 
15,16,17,18, 19, 20,21 շենքերի բակ և 
միջբակային ճանապարհներ, Գ-1 թաղ.1/39 և 
41/18 տներ տանող ճանապարհ, Նորաշեն թաղ. 
28, 29, 30,31,32,33,34 շենքերի բակ և 
միջբակային ճանապարհներ, Նորաշեն 
թաղ.42,43,44,45,46 շենքերի բակ և 
միջբակային ճանապարհներ, Նորաշեն 
թաղ.24,25,26,27 շենքերի բակ և միջբակային 
ճանապարհներ,Մազմանյան 5 և Բաշինջաղյան 
189 շենքերի բակ և միջբակային 
ճանապարհներ, թիվ 49 մանկապարտեզի բակ, 
Շիրազի թողթցից դեպի Շիրազի 27/11 տուն 
տանող ճանապարհ, Ռ.Մելիքյան 85, 100, 
102,104 տներ տանող ճանապարհ, 
Մարտիրոսյան և Ս.Լուկաշինի թողոցներ, 
Հ.Շիրազի փողոցին զուգահեռ ճանապարհ, 
Մարգարյան 2-րդ նրբ.7/1,9 շենքերի բակ, 
Աբելյան 9շ ետնամաս, Հասմիկի փող. 31 տան 
դիմաց, Լենինգրադյան 48/3,50/3 շենքերի բակ, 
Առաքելյան փող /Շինարարներից դեպի 
բաշինջաղյան փ./, Շինարարների և 
Արզումանյան փողոցների խաչմերուկ, 
Էստոնական 12/6 շենքի բակ, Եղիազարյան 32 
տան հատված, Ա.Սարգսյան 7 շենքի հատված, 
Միրաքյան 74,76,78 տների ճանապարհ, 
Շինարարների 10,10/1 շենքերի բակ և 
միջբակային ճանապարհ,Նորաշեն թաղ. 
18,19,45, շենքերի բակ և Արզումանյան փ. 18 
շենքի բակ, Հակոբյանց փ. 15/1 տան դիմաց, 
Բաշինջաղյան փ. 161 և 163 շենքերի բակ, 
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Գր.Զոհրապի փ. 5 և 6 շենքերի  դիմաց, 
Լուկաշինի փ. 43/16 շենքի  բակ, Լուկաշինի   1-
ին փող. 79 տան  դիմաց, Նազարբեկյան թաղ. 
8,16,16ա, 25 շենքերի  բակ  և միջբակային  
ճանապարհ, Մարգարյան  փող., հալաբյան 
փող., Սիլիկյան նոր  խճուղուց  դեպի  
Նազարբեկյան  1ա շենք  տանող ճանապարհ  և  
Հալաբյան փողոցից  դեպի  Շինարարների  
փողոց  տանող ճանապարհ: 
Իրականացվել  է  նաև  թվով  120  դիտահորերի 
նիշերի  ուղղման աշխատանքներ: 
Աշխատանքներն  ավարտված  են: 

2 Ոռոգման ցանցի անցկացում 0.5 կմ նոր ոռոգման ցանցի
կառուցում 

2022թ. բյուջեով 
նախատեսված չէ: 

3 Բազմաբնակարան շենքերի 
հարթ տանիքների նորոգում 

7000 քմ Հարթ տանիքների
վերանորոգում: 
 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:   
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/8 
Պայմանագրով նախատեսված է իրականացնել 
20 հատ տանիքների 7380 քմ ընդհանուր 
մակերեսով վերանորոգման աշխատանքներ:  
Իրականացվել է թվով  21  շենքերի  հարթ  
տանիքների   8295 քմ  ընդհանուր  մակերեսով  
վերանորոգման  աշխատանքներ, 16 թաղ. 17, 
38,41,26, Հալաբյան 24,26,34ա, Բաշինջաղյան 
2-րդ նրբ.6,8,10, Առաքելյան 68, Շիրազի 
34,Սիսակյան 16 բազմաբնակարան շենքերի 16 
թաղ. 23,25,42,  17 թաղ. 4,7,9,11,44 
բազմաբնակարան շենքերի հարթ տանիքների 
վերանորոգման աշխատանքներ: 
Աշխատանքներն  ավարտված  են: 

«Էնքաղշին» ՍՊԸ
05.04.2022թ. 
28.10.2022թ. 
Համաձայնագիր հ1 
16.08.2022թ. 
Համաձայնագիր  հ2 
01.09.2022թ. 

2022թ, բյուջեով 
նախատեսված 
գումարը 
բավականացրել է 
պայմանագրով 
նախատեսված 
ծավալին: Կնքվել է 
համաձայնագիր 
պայմանագրի 10%ի  
չափով: 

3 Բազմաբնակարան շենքերի 
լանջավոր տանիքների 

10000քմ լանջավոր տանիքների
վերանորոգում: 

Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի
կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր:  

«Բերդ շին» ՍՊԸ
09.11.2022թ. 

2022թ. բյուջեով  
նախատեսված  
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վերանորոգում Վերանորոգումը կատարվում է 
հիմնականում վնասված 
ազբոհերցաքարերը նորերով 
փոխարինմամբ, իսկ առավել մեծ 
վնասվածություն ունեցող 
տանիքները ամբողջությամբ 
քանդվում և կառուցվում է նորը:  
Նպատակահարմար է հարմում 
մասնակի վերանորոգման 
համար հատկացվող 
ազբոհերցաքարերի փոխարեն 
յուրաքանչյուր տարի հատկացվի 
7000քմ ալիքավոր թիթեղ: 

ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/343-1  
Պայմանագրով  նախատեսված   է 
մատակարարել 8239 քմ պրոֆիլավոր  
ցինկապատ   թիթեղ:  
Իրականացվել  է  8239 քմ  տանիքածածկի  
ներկրում: 
 Աշխատանքներն  ավարտված  են: 
Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 
կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր:  
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/342-1  
Պայմանագրով նախատեսված է 
մատակարարել. 
1. Նոր  լրակազմ  ջրահեռացման  խողովակներ,  

ձագարի  և  անկյունակի հետ  միասին՝  թվով  
80 հատ  լրակազմ: 

2.  Գագաթնաթիթեղ՝  թվով   600 մ 
մատակարարումն  իրականացվել  է: 

Աշխատանքներն  ավարտված  են: 

30.11.2022թ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Կաուպերվուդ ընդ  կո» 
ՍՊԸ 
03.11.2022թ. 
30.11.2022թ. 

գումարը  
բավականացրել  է  
պայմանագրով  
նախատեսված   
ծավալին: 

4 Բազմաբնակարան շենքերի 
մուտքերի նորոգում 

Վերանորոգել 80 մուտք:
Վերանորոգումը ներառում է 
թեքահարթակների կառուցում, 
սալապատում, պատերի և 
առաստաղի, դռների և 
պատուհանների վերանորոգում 
կամ նորերով փոխարինում, 
բազրիքների, աստիճանների 
վերանորոգում, վնասված 
ապակիների փոխարինում 
նորերով։ 

Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի
կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր: 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/51  
Պայմանագրով նախատեսված է իրականացնել 
20 մուտքերի վերանորոգման 
աշխատանքներ:Իրականացվել է թվով 22 
մուտքերի վերանորոգման աշխատանքներ 
հետևյալ հասցեներում. Լուկաշինի 3շ. 3 մուտք, 
Շինարարների 4շ 4-րդ մուտք, 32շ. 4-րդ և 5-րդ 
մուտքեր, 35շ. 4-րդ և 5-րդ մուտքեր,Ֆուչիկի 1-
ին նրբ.4շ.2-րդ և 3-րդ մուտքեր, Ֆուչիկի 1-ին 
նրբ.7շ.1-ին և 2-րդ մուտքեր,Լենինգրադյան 8շ. 
3-րդ  մուտք, Էստոնական 21շ. 2-րդ  մուտք, 
Մարգարյան  1-ին ներբ. 10 շ. 2-րդ մուտք, 

«Ֆասադ Քոնստրակտ»
ՍՊԸ 
14.07.2022թ.       
27.10.2022թ. 

2022թ, բյուջեով 
նախատեսված 
գումարը 
բավականացրել է 
պայմանագրով 
նախատեսված 
ծավալին:      Կնքվել  
է  պայմանագիր  
10%-ի  չափով: 
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Բաշինջաղյան  184 շ. 2-րդ մուտք, Ֆուչիկի 25/2 
շ. 1-ին մուտք, Մարգարյան  20/2 շ. 4-րդ մուտք, 
Մարգարյան  2-րդ  ներբ. 2 շ. 4-րդ մուտք, 
Հալաբյան  61 շ. 1-ին մուտք,  Մարգարյան 23շ. 
3-րդ  մուտք, Ֆուչիկի 1-ին  նրբ. 7 շ. 3-րդ  
մուտք, Արզումանյան  19 շ., 5-րդ  մուտք, 
Սիսակյան  6 շ. 3-րդ մուտք 
Աշխատանքներն ավարտված  են:  

5 Եզրաքարերի վերանորոգում Վերանորոգել 6000 գծմ 
եզրաքար:  
Վերանորոգումը ներառում է 
ճանապարհների մայթերի 
բազալտե եզրաքարերի 
վերանորոգում և փոխարինում, 
որը ներառում է հին վնասված 
եզրաքարերի փոխարինում: 

Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի
կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր: 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/7  
Նախատեսված  է  իրականացնել  3400գծմ  
8×20  չափի  և  2700գծմ  15×30 չափի 
եզրաքարերի տեղադրման  աշխատանքներ: 
Իրականացվել  է  Մարգարյան  փող., 
Հալաբյան  փող.,Մազմանյան  փող. 
Նազարբեկյան  թաղ.  և  Հալաբյանից  
Շինարարներ  անունով  փողոցի եզրաքարերի 
փոխարինման  աշխատանքներ: 
Աշխատանքներն  ավարտված  են: 

«Լեգենդ Քնսթրաքշն»
ՍՊԸ 
04.04.2022թ. 
04.07.2022թ. 

6 Կանաչապատման
աշխատանքների 
իրականացում 

Խնամքի և պահպանման
աշխատանքների իրականացում- 
59.0հա: 

Աշխատանքներն իրականացվում են «ԿՇՄՊ»
ՀՈԱԿ-ի կողմից:  

7 Բակային տարածքների 
հիմնանորոգում 

Թվով 4 բակային տարածքների
հիմնում, որի ընթացքում 
կիրականացվեն անբարեկարգ 
կամ նորոգման կարիք ունեցող 
տարածքների բարեկարգում, 
մասնավորապես կանաչ 
տարածքի վերականգնում,  
անցուղիների պատրաստում, 

Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի
կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր: 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/77-3 
Շինարարների 11շենքի բակային տարածքի 
հիմնանորոգում 
Աշխատանքներն  ավարտված  են: 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/77-1 
Բաշինջաղյան 1-ին նրբ.13,15 շենքերի բակային 

«Շինհայ-ՊՈ» ՍՊԸ
07.07.2022թ. 
04.11.2022թ. 
 
«Շինպլատֆորմ» ՍՊԸ 
08.07.2022թ. 
05.11.2022թ. 
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ոռոգման ցանցի մոնտաժում կամ
վերագործարկում, եզրաքարերի 
նորոգում, լուսավորության 
անցկացում թեքահարթակների և 
աստիճանների պատրաստում, 
խաղերի, զրուցատաղավարների, 
սպորտային մարզագույքի 
տեղակայում։ 

տարածքի հիմնանորոգում 
Աշխատանքները ընթացքի մեջ են:  
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/77-2 
Հալաբյան 35,37,39 շենքերի բակային 
տարածքի հիմնանորոգում 
Մարգարյան 39,41 15 շենքերի բակային 
տարածքի հիմնանորոգում 
Աշխատանքներն  ավարտված  են: 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/78-2 
Ֆուչիկի 20 շենքի բակային տարածքի 
հիմնանորոգում 
Աշխատանքները ընթացքի մեջ են:  
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/78-3 
Ֆուչիկի 2-րդ նրբ.7 շենքի բակային տարածքի 
հիմնանորոգում 
Աշխատանքներն  ավարտված  են: 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/78-1 
Լենինգրադյան 14,18  շենքերի բակային 
տարածքի հիմնանորոգում 
Աշխատանքներն  ավարտված  են: 

«Սոլար Ցենտր» ՍՊԸ 
07.07.2022թ. 
04.11.2022թ. 
 
 
 
 
«Շինզոն» ՍՊԸ 
15.09.2022թ. 
25.12.2022թ 
 
«Ալ և Ար» ՍՊԸ 
26.09.2022թ. 
25.12.2022թ. 
 
 «Լիլանարմ» ՍՊԸ 
23.09.2022թ. 
25.12.2022թ. 
 

8 Փողոցների և այգիների  
գեղարվեստական  բետոնե  
սալիկների վերանորոգում 

2500  քմ   Բետոնե  սալիկի
վերանորոգում, որը ներառում է 
ճանապարհների մայթերի և  
այգիների  գեղարվեստական  
բետոնե  սալիկների  
վերանորոգում և փոխարինում: 

Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի
կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր: 
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/53 
Նախատեսված  է  իրականացնել  6000 քմ  
մակերեսով բետոնե սալիկնրի տեղադրման  
աշխատանքներ: 
Իրականացվել է 5730 քմ մակերեսով բտոնե 
սալիկների տեղադրման աշխատանքներ 
հետևյալ հասցեներում. Հալաբյան փող. մայթի, 
Նազարբեկյան  թաղամասի, 16 թաղ. 45շ.մոտ: 
Աշխատանքներն ընթացքի մեջ են:  

«ՄԻԼԻՏՈՍՅԱՆ» ՍՊԸ
 17.08.2022թ. 
15.11.2022թ. 

9 Փողոցների և այգիների  Կառուցել  և վերանորոգել 16  Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի «Մեգա  Ստրոյ» ՍՊԸ 2022թ, բյուջեով 
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թեքահարթակների  
կառուցում  և  վերանորոգում 

թեքահարթակ: կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր:
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/129 
Իրականացվել է Աշտարակի  խճուղի – 2 հատ, 
Հասրաթյան փող.- 1հատ, Շիրազի փող.-1հատ, 
Բաշինջաղյան  փող.-3հատ թեքահարթակների  
կառուցման  աշխատանքներ:  
Աշխատանքներն ավարտված են: 

25.10.2022
24.12.2022 

նախատեսված 
գումարը 
բավականացնում է 
պայմանագրով 
նախատեսված 
ծավալին:  

10 Փողոցների   
հրապարակների  և  
այգիների   կահավորում 

Ձեռք  բերել  և փողոցներում, 
հրապարակներում  և  
այգիներում տեղադրել  40  
նստարան,  20  աղբաման  և  8  
խաղասարք: 

Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի
կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր: 
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/17-1 
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/17-2 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/129-1 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/129-2 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/165-1 
Աշխատանքներն ավարտված են: 

«ԱՐՏՍՏՐՈՄ» ՍՊԸ
Սենիկ Փանոսյան ԱՁ 
Սենիկ Փանոսյան ԱՁ 
Փայլակ  Թևանյան ԱՁ      
«Տռանշ-Շին» ՍՊԸ 
                      
 

2022թ, բյուջեով 
նախատեսված 
գումարը 
բավականացնում է 
պայմանագրով 
նախատեսված 
ծավալին: 

11 Փողոցներում  և  այգիներում  
արտաքին  լուսավորության  
ցանցի  նորոգում  և  
արդիականացում 

Կառուցել  և  վերանորոգել  1500 
գծմ   արտաքին  լուսավորության  
ցանց տեղադրելով  LED  
լուսատուներ:  

Մրցույթը   չի 
կայացել:   

12 Բազմաբնակարան  շենքերի  
վթարային  պատշգամբների  
նորոգում 

20 բարձակային  
պատշգամբների վերանորոգում 

Մրցույթը չի կայացել:   

13 Վարչական  շրջանի  
ղեկավարի  աշխատակազմի  
վարչական  շենքի  նորոգում 

Վերանորոգել  վարչական  շենքը Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/43 
Նախատեսված է իրականացնել վարչական 
շենքի մուտքի դռների փոխարինման 
աշխատանքներ: 
Աշխատանքներն ավարտված են: 

«ԷԼՍՈՆ» ՍՊԸ
06.07.2022թ. 
05.08.2022թ. 

2022թ, բյուջեով 
նախատեսված 
գումարը 
բավականացնում է 
պայմանագրով 
նախատեսված 
ծավալին:  

14 Բազմաբնակարան  շենքերի  
վերելակների  
հիմնանորոգում 

Թվով 10 վերելակի 
հիմնանորոգում(պահեստամասե
րի  ձեռք  բերում  և  տեղադրում): 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/2-1 

«Աջափնյակ վերելակ» 
ՓԲԸ   
13.01.2022թ.  
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Իրականացվել է 16 թաղ. 17, 19,  Արզումանյան
30, Շիրազի 26, 32, Շինարարների 9/1, 
Լենինգրադյան 52, Նազարբեկյան 26 շենքերի 
վերելակների, 16 թաղ. 19, 20,Շիրազի 10,26, 38 
շենքերի վերելակների, 16 թաղ. 15,18,19,21,45, 
Շիրազի 10շ. 2-րդ մուտքի, Հալաբյան 38, 
Սիսակյան 18բ, Շիրազի 30շ., Հալաբյան 26 
շենքերի վերելակների,16 թաղ. 14, 21, 47, 
Բաշինջաղյան 2-րդ նրբ. 8, 189, Նազարբեկյան  
18շ. 2-րդ մուտքի, Հալաբյան  22 բ, 
Արզումանյան 28, 34, Առաքելյան 68, Շիրազի 
46շ. 1-ին մուտքի, 22շ.2-րդ մուտքի, 30շ.1-ին 
մուտքի, 48, Մարգարյան 2-րդ նրբ. 12: 
շենքերի վերելակների մասերի ձեռքբերում և 
տեղադրում;  
Աշխատանքներն ավարտված են: 
 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/2-2 
Իրականացվել է Հալաբյան 34ա,38,26, 
Նորաշեն 16,20,21, 16թ. 44,45,Էստոնական 
12/1շ.1-ին մուտքի  և 2-րդ   և Բաշինջաղյան 2-րդ 
նրբ. 8 շենքերի վերելակների մասերի 
ձեռքբերում և տեղադրում; 
Աշխատանքներն ավարտված են: 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ- ԳՀԱՊՁԲ-22/2-3 
Իրականացվել  է  Հալաբյան  22ա և Հալաբյան  
36 շենքերի  վերելակների մասերի ձեռքբերում 
և  տեղադրում;  

25.12.2022թ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Արտավազդ Սարոյան»  
Ա/Ձ   
13.01.2022թ.   
25.12.2022թ. 
 
 
 
 
 
 
«էլեն Ավետյան 
Գևորգի» Ա/Ձ   
13.01.2022թ.   
25.12.2022թ. 
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Աշխատանքները  ավարտված են:
15 Տոն  և  հիշատակի  օրերին  

նվիրված   միջոցառումների  
իրականացում 

Տոն և  հիշատակի  օրերին  
նվիրված     իրականացվելու է  
թվով 23  մշակութային 
միջոցառում 

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

16  
 
 

 ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/34-1
ՀՀ  բանակի կազմավորման օր: 
Կազմակերպվել է հյուրասիրություն և 
պատվոգրերի հանձնում ՀՀ ՊՆ 
զինծառայողներին և վարչական շրջանի 
դպրոցների զինղեկներին, համերգային 
միջոցառում: 

«Պեցցո»  ՍՊԸ  
02.03.2022թ 
 

 
 
 
 

17   Կանանց միջազգային օր 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/34-2 
Կազմակերպվել է ծաղկեփնջերի բաշխում 
կրթական կազմակերպությունների 
ղեկավարներին,  հյուրասիրություն և ծաղիկներ՝ 
վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի 
կանանց: 

«Լուսինե Ղազարյան»  
ԱՁ  02.03.2022թ. 
 

18   Հայրենական Մեծ պատերազմի հաղթանակի  
օր    Մայիսի 9 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/69-1 
Վարչական շրջանի թվով 15-20 վետերանների 
այցելության կազմակերպում/ ք.Երևան 
Էստոնական 25 հասցեից/ զբոսայգի, 
Հեռուստացույց /հարթ էկրան/՝   նվեր 
կազմակերպությանը: Հյուրասիրություն է  
կազմակերպվել 15-20 մարդու համար: 
Գունավոր հերբերաներից պատրաստված, 
շրջանաձև, առնվազն 1 մետր տրամագծով 
ծաղկեպսակ - 1 հատ: 

«ԿՈՆՑԵՊՏ ԻՎԵՆԹՍ» 
ՍՊԸ   
31.05.2022թ.. 
 

19   Վերջին զանգ «ԼՈՒՍԻՆԵ
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Մայիսի 27
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/69-2 
Կազմակերպվել է դպրոցական Վերջին զանգի 
օրվան նվիրված  միջոցառում՝- համերգ 
ք.Երևան <<ԹՈՒՄՈ>> ստեղծարար 
տեխնոլոգիաների կենտրոնի բացօթյա, 
կանաչապատ այգու տարածքում՝ 
հաղորդավարի, DJ-ի և 2 երգիչների 
մասնակցությամբ:: 

ՂԱԶԱՐՅԱՆ» ԱՁ  
03.06.2022թ 
 

20   Հայաստանի Առաջին Հանրապետության օր
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/69-1 
Հայրենասիրական համերգը կազմակերպվել է 
ք.Երևան Հալաբյան 51,53 շենքերի բակի 
այգում, առնվազն 4 ճանաչված ազգագրական 
երգիչների, ազգագրական երգի - պարի 
համույթների և վարչական շրջանի մշակութային 
կազմակերպությունների սաների 
մասնակցությամբ: 
 

«ԿՈՆՑԵՊՏ  ԻՎԵՆԹՍ» 
ՍՊԸ  
31.05.2022թ.  
 

21   Երեխաների իրավունքների պաշտպանության
միջազգային օր 
Հունիսի 1 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/69-2  
Կազմակերպվել է Երեխաների իրավունքների 
պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված 
միջոցառում, մանկական շոու ծրագիր՝ 
բարձրակարգ ծաղրածու-հաղորդավարի , 
մուլտֆիլմերի առնվազն 8-10 հերոսների, 
կենդանիներով աճպարարի, 2 տարբեր 
ծաղրածու-ձեռնածուների և   երկարաոտ 
ծաղրածուների մասնակցությամբ: Երեխաներին 
բաժանվել է ոչ պակաս, քան 700 հատ փուչիկ: 

«ԼՈՒՍԻՆԵ
ՂԱԶԱՐՅԱՆ» ԱՁ  
01.06.2022թ. 
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Ելույթ են ունեցել ճանաչված մանկական երգի -
պարի 4-5 համույթ, մանկական անհատ 4-5 
երգիչներ: Լարախաղացն իր երաժիշտներով 
ցուցադրել  է հետաքրքիր համարներ: 
 

22   Վարդավառի տոն
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/91-1  
Վարչական շրջանի տարածքում 
կազմակերպվել է Վարդավառի տոն: 
Երեխաներին տրամադրվել է  սննդի համար 
նախատեսված (пишевой) պլաստմասե 
գունավոր դույլեր՝ 300 հատ, 300 տուփ բնական 
հյութեր: 

«ԼՈՒՍԻՆԵ
ՂԱԶԱՐՅԱՆ» ԱՁ  
  25.07.2022թ. 
 

23   Վարչական շրջանի մշակութային
կազմակերպությունների սաների 
ստեղծագործությունների ցուցահանդես  
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/91-1  
Մշակութային կազմակերպությունների սաների 
ստեղծագործությունների ցուցահանդեսը 
կազմակերպվել է Արմենիա Բ/Կ-ի հարակից 
զբոսայգում:Տրամադրվել է տրանսպորտային 
միջոց նկարները, մոլբերտները, 
ցուցանմուշները տեղափոխելու համար: Ամբողջ 
ցուցահանդեսի ընթացքում ապահովվել է 
երաժշտություն: 

«ԼՈՒՍԻՆԵ
ՂԱԶԱՐՅԱՆ» ԱՁ  
  26.07. 2022թ. 
 

24     Բակային ճամբարներ
 ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/91-1  
Կազմակերպվել է բակային ճամբար Շառլ 
Ազնավուրի անվան գրադարանի բակում: Երկու 
անգամ երեխաները ջոկատավարների 
ուղեկցությամբ այցելել են թանգարաններ: 
Յուրաքանչյուր այցը 60 երեխայի համար 

«ԼՈՒՍԻՆԵ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
» ԱՁ  
  01.08.2022թ.. 
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կազմակերպվել է ավտոբուսով՝ ապահովելով
ոստիկանական ուղեկցություն: 
Մասնակիցներին ապահովվել է 
թխվածքաբլիթներով և մեկանգամյա 
օգտագործման բաժակներով: Ճամբարը 
կազմակերպվել է անհրաժեշտ գույքի (շախմատ, 
վոլեյբոլի գնդակ, օղակ, մարմնամարզական 
պարաններ, նկարչական վրձին, գունավոր 
մատիտներ, կավիճ, ծեփամածիկ, նկարչական 
թղթեր, մկրատ, մոլբերտ) ապահովմամբ:   

25   ՀՀ Անկախության օրվան նվիրված միջոցառում
Սեպտեմբերի 21 

ՀՀ Անկախության 
օրվան նվիրված 
միջոցառում 
Սեպտեմբերի 21 

26   Ուսուցչի և գրադարանավարի օր
 ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/91  
Մանկապարտեզների և դպրոցների 
ուսուցիչներին, գրադարանավարներին տոնի 
կապակցությամբ տրվել  են շնորհակալագրեր 
(45 հատ), A4 ֆորմատի  հաստ ստվարաթղթից՝ 
հատուկ ձևավորումով, 45 հատ թարմ 
սեզոնային ծաղիկներից ծաղկեփնջեր՝ 
յուրաքանչյուրը առնվազն 50սմ  բարձրությամբ 
և 40քառ.սմ մակերեսով: Գրքեր է տրամադրվել 
Աջափնյակի Շառլ Ազնավուրի անվան 
գրադարանին: Կազմակերպվել է ֆուրշետ-
հյուրասիրության: 

ԷՄ-ԷՄ Գրուպ ՍՊԸ 
  06.10. 2022թ. 
 

Ուսուցչի և 
գրադարանավարի օր 

27   Վարչական շրջանում գտնվող Գևորգ Չաուշի, 
Սողոմոն Թեհլերյանի, Գուրգեն Մարգարյանի, 
Ջիվան Աբրահամյանի հուշարձանների առջև 
ծաղկեպսակներ դնելու հատուկ արարողակարգ 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/69-1  

«ԿՈՆՑԵՊՏ  ԻՎԵՆԹՍ» 
ՍՊԸ  
03.06.2022թ. -
17.11.2022թ. 
 

Վարչական շրջանում 
գտնվող Գևորգ 
Չաուշի, Սողոմոն 
Թեհլերյանի, Գուրգեն 
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Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
Կազմակերպվել է վարչական շրջանում գտնվող 
Գևորգ Չաուշի, Սողոմոն Թեհլերյանի, Գուրգեն 
Մարգարյանի, Ջիվան Աբրահամյանի և 
ընթացիկ նմանատիպ /մինչև 15 
արարողակարգ/  միջոցառումների  
հուշարձանների առջև ծաղկեպսակներ դնելու 
հատուկ արարողակարգ: Արարողակարգերը 
տեղի են ունեցել տարվա ընթացքում: 
Յուրաքանչյուր անգամ թարմ, գունավոր 
հերբերաներից պատրաստված, շրջանաձև, 
առնվազն 1 մետր տրամագծով ծաղկեպսակ, 
սպիտակ և կարմիր թարմ մեխակներ՝ 70 սմ 
երկարությամբ 20 հատ:  

Մարգարյանի, Ջիվան 
Աբրահամյանի 
հուշարձանների առջև 
ծաղկեպսակներ 
դնելու հատուկ 
արարողակարգ 

28   Մշակութային կազմակերպությունների
տարեվերջյան ամփոփ միջոցառում 
 ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/91-3  
Վարչական շրջանի մշակութային 
կազմակերպությունների սաների 
մասնակցությամբ կազմակերպվել է  
համերգային ծրագիր, տարվա ընթացքում 
մրցանակային տեղեր գրաված երեխաները և 
ուսուցիչները պարգևատրվել են 
շնորհակալագրերով և  ժամացույցներուվ: 
Ապահովվել է ՝ 25 հատ ժամացույց՝ տղայի և 
աղջկա համար նախատեսված, 20 հատ 
շնորհակալագիր՝  A4 ֆորմատի  հաստ 
ստվարաթղթից՝ հատուկ ձևավորումով, 20 հատ 
ծաղկեփունջ թարմ ծաղիկներից՝ յուրաքանչյուրը  
7 վարդից պատրաստված (վարդերի 
երկարությունը առնվազն 70 սմ , կոկոնի 

«ԿՈՆՑԵՊՏ  ԻՎԵՆԹՍ» 
ՍՊԸ  
16.12.2022թ.  
 

Մշակութային 
կազմակերպություննե
րի տարեվերջյան 
ամփոփ միջոցառում 
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երկարությունը առնվազն 7 սմ):
29   ՀՀ Անկախության օրվան նվիրված միջոցառում

Սեպտեմբերի 21 
Չեղարկվել է 

30 Մարզական 
միջոցառումների 
իրականացում 

Իրականացվելու է 13 սպորտային
միջոցառում 

Մարզական   միջոցառումների   իրականացում:
Իրականացվել է 7 սպորտային միջոցառում 
 

31   ՀՀ Անկախության տարեդարձին նվիրված 
դպրոցականների մարզական խաղեր 

Միջոցառումը չի 
կայացել: 

   ՀՀ Ազգային Ժողովի գավաթի խաղարկություն
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/30-1  
Անցկացվել է ՀՀ Ազգային ժողովի գավաթի 
խաղարկություն: Ըստ կանոնադրության 
մարզական խաղերն անցկացվել են 4 փուլով՝ 
ներդպրոցական, համայնքային, քաղաքային և 
հանրապետական եզրափակիչ: Գավաթի 
խաղարկությունն անցկացվել է վազք՝ 30մ, 
թենիսի գնդակի նետում, հեռացատկ, ձգումներ 
և փոխանցումավազք մարզաձևերից: 
Մասնակցել են 1-6 րդ դասարաններում 
սովորող դպրոցականներ: 30 հոգու համար 
տրամադրվել է 4 օրվա երկկողմ 
ճանապարհածախս և օրապահիկ /համաձայն 
ՀՀ կառավարության 2004թ. մայիսի 13-ի թիվ 
692-Ն որոշման՝ հավելված 1/: Մրցանակային 
տեղեր գրաված թիմերը պարգևատրվել են 
դիպլոմներով: 

«ՊԵՑՑՈ »ՍՊԸ
26.04.2022թ..  
 

32    Հանրակրթական դպրոցների 1-3-րդ եւ 4-7-րդ
դասարանների (Սպորտլանդիա) մրցույթ 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/30-1 
Կազմակերպվել է վարչական շրջանի 
հանրակրթական դպրոցների 1-3-րդ եւ 4-7-րդ 
դասարանների (Սպորտլանդիա) մրցույթի 

«Պեցցո»  ՍՊԸ  
29.04.2022թ. 
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համայնքային փուլը:  
33   Հանրակրթական դպրոցների սովորողների 

հանրապետական ուսումնամարզական խաղեր 
Միջոցառումը չի 
կայացել: 

34   Միջմանկապարտեզային սպորտլանդիա և 
շաշկու մրցումներ  
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/65-1 
Կազմակերպվել է միջմանկապարտեզային 
սպորտլանդիայի և շաշկու մրցաշար Մասնակից 
16 մանկապարտեզներին որպես  
պարգևատրում տրվել է 48 հատ վոլեյբոլի 
գնդակ, 48 հատ մարմնամարզական օղակներ 
/պլաստմասայից՝ 80 սմ տրամագծով/, 16 
հավաքածու բոուլինգի կոներ 30սմ 
բարձրությամբ, մրցանակային 1-ին, 2-րդ և 3-րդ 
տեղեր գրաված թիմի բոլոր մասնակիցներին՝ 
30 հատ համապատասխան կարգի A-4 
ֆորմատի ստվարաթղթի վրա տպագրված 
դիպլոմներ: Շաշկու մրցաշարի մասնակիցներից 
1-4 տեղերը գրաված երեխաները 
պարգևատրվել են  40սմ x 40սմ չափի բնական 
փայտից պատրաստված շախմատներով և 
շաշկիներով /2-ը 1-ում/ 16 հատ, խաղաքարերը 
փայտյա կամ պլաստմասե: Տրվել է 4 հատ 
մեդալ համապատասխան կարգի , 4 հատ 
դիպլոմ և 16 հատ պատվոգիր մասնակցության 
համար: 

«Արմեն Գևորգյան
Սամվելի» ԱՁ 
19.05.2022թ.-
20.05.2022թ. 
 

35   Տարեցների հանրապետական խաղեր Միջոցառումը չի 
կայացել: 

36   Երևանի քաղաքապետի փոխանցիկ գավաթի 
համաքաղաքային պատանեկան բակային 
մրցաշար 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/65-2 

«ԿՈՆՑԵՊՏ ԻՎԵՆԹՍ»
ՍՊԸ  
29.07.2022թ.  
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Անցկացվել է Երևանի քաղաքապետի
փոխանցիկ գավաթի համաքաղաքային 
բակային մրցաշարի համայնքային փուլը, 
քաղաքային փուլը չի կայացել:Մրցաշարի 
կազմակերպման ծախսերը ներառել են 
համայնքային փուլի կազմակերպչական , 
սպասարկող անձնակազմի և մրցավարական 
ծախսերը: 

37   ՀՀ մարզերի Երևան քաղաքի և Արցախի 
հանրապետության դպրոցների 7-12-րդ 
դասարանների աշակերտների միջև 
«Սպարտակիադա» 

Պայմանագիրը խզվել 
է 

38   Աջափնյակ վարչական շրջանի շախմատի բաց 
առաջնություն  
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/65-2  
Անցկացվել է Աջափնյակ վարչական շրջանի 
շախմատի բաց առաջնություն՝ թիմային: Թիմի 
կազմը՝ 2 տղա, 1 աղջիկ: Կազմակերպչական 
ծախսերը իրենց մեջ ներառել են մրցանակային 
մրցավարական և սպասարկող անձնակազմերի 
մատուցած ծառայությունների վարձատրություն: 

«ԿՈՆՑԵՊՏ  ԻՎԵՆԹՍ» 
ՍՊԸ  
03.06.2022թ..  
 

39   Նախազորակոչային  և զորակոչային տարիքի 
երիտասարդության հանրապետական 
ռազմամարզական խաղեր  
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/65-2  
Անցկացվել է նախազորակոչային և 
զորակոչային տարիքի երիտասարդության 
հանրապետական ռազմամարզական խաղեր: 
Խաղերն ըստ կանոնադրության անցկացվել է 4 
փուլով՝ ներդպրոցական, համայնքային, 
քաղաքային և հանրապետական: Քաղաքային 
փուլի մասնակցության ծախսերն իրենց մեջ 

«ԿՈՆՑԵՊՏ  ԻՎԵՆԹՍ» 
ՍՊԸ  
13.10.2022թ..  
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ներառել են 9 մասնակիցների մարզահագուստի
ձեռքբերում, մարզական տաբատ, մարզակոշիկ, 
վերնաշապիկ 46-52 չափսերի (70% բամբակ, 
30% սինթեթիկ, վերնաշապիկի մեջքին գրված՝ 
‹‹ԱՋԱՓՆՅԱԿ››), 10 անձի համար 2 օրվա 
երկկողմ ճանապաևհածախս և օրապահիկ: 

40   Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանի գավաթ  
բաց մրցաշար 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/65-1 
Անցկացվել է ‹‹Երևանի Աջափնյակ վարչական 
շրջանի գավաթ›› բաց մրցաշար: Մրցաշարն 
ըստ կանոնադրության անցկացվում է 1 փուլով, 
մեկ մարզաձևից՝ ըստ սեռի և տարիքի: 
Մրցաշարի կազմակերպման ծախսերն իրենց 
մեջ ներառել են մրցավարական և սպասարկող 
անձնակազմերի կողմից մատուցվող 
ծառայությունների վարձատրությունը, ծախսերն 
իրենց մեջ ներառել են  նաև մրցանակային 
տեղեր գրաված բոլոր մասնակիցներին 
դիպլոմներով, մեդալներով իսկ թիմերին 
համապատասխան գավաթներով և 
յուրաքանչյուր թիմից մեկական 
հոգու՝լավագույնի մրցանակով /հուշանվեր՝ 
առնվազն 2000 ՀՀ դրամ արժողությամբ/ 
պարգևատրելը:  

ԱՐՄԵՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ  
Ա/Ձ  
 30.11.2022թ  
 
 

41 Սոցիալապես անապահով  
բնակիչներին համար 
սոցիալական  ծրագրերի 
իրականացում 

1.Նախատեսվում է իրականացնել
տոն և հիշատակի օրերին 
նվիրված 4 միջոցառում:  
2. Գիտելիքի օրվա առթիվ 100 
երեխաների պայուսակների և 
գրենական պիտույքների 
տրամադրում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/106-1 
Իրականացվել է  3 տոնական ճաշկերույթ 
վարչական շրջանում գործող բարեգործական 
ճաշարանում: 
 

«ՎՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
13.09.2022թ. 
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3. 4 Էքսկուրսիաների
կազմակերպում վարչական 
շրջանի սոցիալապես 
անապահով ընտանիքների 
երեխաների համար 
4. 2 տեղական սոցիալական 
ծրագրերի իրականացում 
5. 3 տեղական սոցիալական 
ծրագրերի իրականացում՝ 
ուղղված վիրավոր զինվորների 
կենսամակարդակի պայմանների 
բարելավմանը 
6. Կյանքի դժվարին 
իրավիճակում հայտնված 
անձանց կամ ընտանիքի կարիքի 
գնահատման շրջանակում 
տունայցերի համար 
ճանապարհային ծախսերի 
փոխհատուցում 
7. Բազմազավակ և բազմանդամ 
25 ընտանիքներին աջակցության 
ծրագրերի մշակում և 
իրականացում 
8. ԿԴԻՀ  երիտասարդ 8 
ընտանիքներին 
ծառայությունների մատուցում 
9. Այլ խմբերին պատկանող 30 
անձանց տրամադրվող 
աջակցություն՝ ըստ կարիքի 
(միայնակ անժառանգ, 
գործազուրկ, նպաստի իրավունք 
չունեցող) 
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10. Սոցիալապես անապահով
անձանց հուղարկավորության 
կազմակերպում 
11. Կյանքի դժվարին 
իրավիճակում հայտնված 
մարդկանց համար կարիքի 
գնահատման հիման վրա 
ծառայությունների մատուցում 
12. ԿԴԻՀ 60 ընտանիքների 
կոմունալ ծախսերի մասնակի 
փոխհատուցում. 1  ընտանիքին 
հատկացվելու է  3 ամսով  
13. Տարերային կամ  տեխնածին 
աղետներից տուժած 7 
ընտանիքներին տրամադրվող 
աջակցություն /փլուզում, հրդեհ, 
ջրհեղեղ և այլն/: 

Այլ աշխատանքներ 
42  Գիտելիքի օրվա առթիվ 100 

երեխաների պայուսակների և 
գրենական պիտույքների 
տրամադրում 
 

ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/300-1 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  
Գիտելիքի օրվա առթիվ  դպրոցական 
պայուսակ և գրենական պիտույքներ /գրիչ, 
տետրեր, սրիչ, մկրատ, գունավոր թուղթ, 
քանոն, ռետին, սոսինձ, նկարչական ալբոմ, 
գրչատուփ/ է տրամադրվել սոցիալական 
աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների 
150  դպրոցական երեխայի: 
 

«ՄԱՅ ՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ
 08.09.2022թ. 

Սոցիալական 
ծրագրերի գծով 
բյուջեի 
վերաբաշխումից 
հետո սոցիալական 
աջակցության կարիք 
ունեցող 
ընտանիքների 150 
երեխայի 
կտրամադրվի 
պայուսակի և 
գրենական 
պիտույքների  
հավաքածու:  
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43  Էքսկուրսիաների կազմակերպում
վարչական շրջանի սոցիալապես 
անապահով ընտանիքների 
երեխաների համար 
 

ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/84-1
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
Հուլիս և  օգոստոս ամիսներին  կազմակերպվել 
է 4 էքսկուրսիա դեպի Սևան՝ վարչական շրջանի 
սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող  
ընտանիքների երեխաների համար:   

«Լուսինե Ղազարյան»
ԱՁ 
 19.07.2022թ. 

44  Տեղական սոցիալական
ծրագրերի իրականացում 
 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/154
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
Իրականացվել է 4 սանհանգույցի 
վերանորոգում: 

«Շին բարեկարգում»  
ՍՊԸ                 
17.11.2022թ.           
20.12.2022թ. 

Ունեցել ենք 4 դիմում  

45  Տեղական սոցիալական
ծրագրերի իրականացում՝ 
ուղղված վիրավոր զինվորների 
կենսամակարդակի պայմանների 
բարելավմանը 
 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/154
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:    

«Շին բարեկարգում»
ՍՊԸ                 
17.11.2022թ.           
20.12.2022թ. 

Դիմումներ չենք 
ունեցել 

46  Կյանքի դժվարին իրավիճակում
հայտնված անձանց կամ 
ընտանիքի կարիքի գնահատման 
շրջանակում տունայցերի համար 
ճանապարհային ծախսերի 
փոխհատուցում 

2022թ. բյուջեով չի 
հաստատվել  

47  Բազմազավակ և բազմանդամ 25 
ընտանիքներին աջակցության 
ծրագրերի մշակում և 
իրականացում 
 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/298-1 
 
Վարչական շրջանի բազմազավակ և 
բազմանդամ  ընտանիքներին տրամադրվել է 4 
հատ երկհարկանի մահճակալ: 
 

«Փրիթի Ուեյ» ՍՊԸ
 12.09.2022թ. 
 
 
 
 
 
 

Քանի որ խափանվել է 
էլեկտրոնային 
աճուրդի համակարգը 
կահույքի՝ 
երկհարկանի 
մահճակալների 
մրցույթը 
հայտարարվել է 



 
178 

 

ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/299-1:   
Վարչական շրջանի բազմազավակ և 
բազմանդամ  ընտանիքներին տրամադրվել  5 
հատ լվացքի մեքենա, 2 գազօջախ, 2 
սառնարան:  

«Փրիթի Ուեյ»ՍՊԸ
 13.09.2022թ. 
 
 
 

չկայացած 

48  ԿԴԻՀ  երիտասարդ 8 
ընտանիքներին 
ծառայությունների մատուցում 
 

2022թ. բյուջեով չի 
հաստատվել  

50  Այլ խմբերին պատկանող 30 
անձանց տրամադրվող 
աջակցություն՝ ըստ կարիքի 
(միայնակ անժառանգ, 
գործազուրկ, նպաստի իրավունք 
չունեցող) 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր  
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/298-1 
Վարչական շրջանի այլ խմբերին պատկանող 
ընտանիքներին տրամադրվել է 2 հատ 
երկհարկանի մահճակալ;  
 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/299-1 
Վարչական շրջանի այլ խմբերին պատկանող 
ընտանիքներին տրամադրվել է  9 հատ լվացքի 
մեքենա, 2 գազօջախ և 2 սառնարան: 
  

«Փրիթի Ուեյ»ՍՊԸ
 13.09.2022թ. 
 
 
«Փրիթի Ուեյ» ՍՊԸ 
 12.09.2022թ. 
 
 

Քանի որ խափանվել է 
էլեկտրոնային 
աճուրդի համակարգը 
կահույքի՝ 
երկհարկանի 
մահճակալների 
մրցույթը 
հայտարարվել է 
չկայացած 

51  Սոցիալապես անապահով
անձանց հուղարկավորության 
կազմակերպում 
 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր 
 ԵՔ-ՄԱԾՁԲ- 22/9  
 Իրականացվել է  հարազատ չունեցող 2, սոց 
աջակցության կարիք ունեցող 3 բնակչի և 18 
նորածինի  հուղարկավորություն:   

Բնակչության հատուկ
սպասարկում ՀՈԱԿ 
08.12.2021թ. 
25.12.2022թ. 
 

52  Կյանքի դժվարին իրավիճակում
հայտնված մարդկանց համար 
կարիքի գնահատման հիման 
վրա ծառայությունների 
մատուցում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր  
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/103-1 
Սոցիալական տաքսի ծառայություննրի 
մատուցում:  

§Ռուզան Գասպարյան
Զարզանդի»ԱՁ 
 15.08.2022թ. 
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53  ԿԴԻՀ 60 ընտանիքների
կոմունալ ծախսերի մասնակի 
փոխհատուցում. 1  ընտանիքին 
հատկացվելու է  3 ամսով 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր 
 ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/49  
Ստացել ենք պարենի 200 փաթեթ 
/հնդկաձավար, շաքարավազ, պահածո, դեղին 
ոլոռ, ոսպ, մակարոնեղեն, սպիտակ բրինձ, թեյ, 
լոբի հատիկավոր, բուսայուղային հավելված 
խառնուրդ, ձեթ, տոմատի մածուկ/, որը 
տրամադրվել է վարչական շրջանի 
սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 
ընտանիքներին:   

§ԴԱՅՍ» ՍՊԸ
 09.09.2022թ. 
 

Բյուջեով չի  
հաստատվել:  
Սոցիալական 
ծրագրերի գծով 
բյուջեի 
վերաբաշխումից 
հետո հաստատվել է 
ԿԴԻՀ  
ընտանիքներին 200 
պարենի փաթեթների 
տրամադրում 
ծրագիրը:  

54  Տարերային կամ  տեխնածին
աղետներից տուժած 7 
ընտանիքներին տրամադրվող 
աջակցություն /փլուզում, հրդեհ, 
ջրհեղեղ և այլն/: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/154 
 

«Շին բարեկարգում»
ՍՊԸ                 
17.11.2022թ.           
20.12.2022թ.  

Դիմումներ չենք 
ունեցել 

55   1. Կարիքի գնահատման արդյունքում
վարչական շրջանի ԿԴԻՀ 101 բնակչի 
տրամադրվել է միջնորդագիր պետպատվերի 
շրջանակներում հետազոտություն, 
վիրահատություն և բուժում իրականացնելու 
համար:  
2. Երևանի քաղաքապետարանի 
աշխատակազմի երեխաների և սոցիալական 
պաշտպանության վարչության կողմից ստացել 
ենք 30հատ գրենական պիտույքների 
հավաքածու, տրամադրվել է վարչական շրջանի 
բազմազավակ, պատերազմից տուժած, 
հաշմանդամություն ունեցող երեխա, մեկ 
ծնողով երեխա ունեցող ընտանիքներին: 
3. Երևանի քաղաքապետարանի 
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աշխատակազմի երեխաների և սոցիալական
պաշտպանության վարչության կողմից ստացել 
ենք 80հատ բնաիրային փաթեթ, որի բաշխումը 
ընթացքի մեջ է և տրամադրվելու է ԿԴԻՀ 
ընտանիքներին: 
4. Երևանի քաղաքապետարանի 
աշխատակազմի երեխաների և սոցիալական 
պաշտպանության վարչության կողմից ստացել 
ենք 430 հատ ամանորյա միջոցառումների տոմս 
և տրամադրվել է բազմազավակ, պատերազմից 
տուժած, հաշմանդամություն ունեցող երեխա, 
մեկ ծնողով երեխա ունեցող և սոցիալական 
աջակցության կարիք ունեցող 106 ընտանիքի:  
5. Վարչական շրջանի 78 ընտաիքների՝ 
սոցիալական աջակության կարիք ունեցող,  
բազմազավակ, պատերազմից տուժած 
ընտանիքներին որտեղ կան անչափահաս 
երեխաներ տրամադրվել է անվճար 
վառելափայտ: 

ԱՎԱՆ	ՎԱՐՉԱԿԱՆ	ՇՐՋԱՆ	

1 
Փողոցների, մայթերի և 
միջբակային տարածքների  
մասնակի և կապիտալ  
վերանորոգում,ասֆալտապ
ատում 

15875քմ բակային տարածքների
և փողոցների վերանորոգում: 
Վերանորոգումը ներառում է 
փողոցների, մայթերի, բակային 
տարածքների, 
խաղահրապարակների ասֆալտ-
բետոնե ծածկի վիճակի 
ուսումնասիրություն, կլիմայական 
և այլ պատճառներից առաջացած 
փոսերի, ճաքերի և քանդված 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/8-5 
2022թ․ ընթացքում իրականացվել է 17459 քմ 
ընդհանուր մակերեսով մայթերի և փողոցների 
ասֆալտապատման աշխատանքեր հետևյալ 
հասցեներում․ 
Խուդյակով-Բրյուսով 68 տանող ճանապարհ, 
Բրյուսով 68-67շ - 136,71 քմ 
Բրյուսով 69 1-ին մ․ դիմաց,  Բրյուսով 68 

«Բիլդեր Քոնսթրաքշն» 
ՍՊԸ 

14․03․2022թ․ 
09․09․2022թ․ 

 

Վերջնաժամկետի 
փոփոխություն ըստ 
համաձայնագիր N2  
14.03.2022թ․- 
 10․10․ 2022թ․ 
 Ծավալների 10% 
փոփոխություն ըստ 
համաձայնագիր N1       
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շերտերի ծավալների վերաբերյալ
տեխնիկական պայմանների 
կազմում և  վերանորոգման 
աշխատանքների իրականացում՝ 
ըստ կազմված 
տեխ.պայմանների:  
Ասֆալտբետոնե ծածկի վրա 
առաջացած փոսերից վնասված 
շերտերի հեռացում, խճե հիմքի 
իրականացում և 
ասֆալտապատում: 

կողային հատված   - 42,32 քմ
Բրյուսով 68-69; 70շ - 68,89 
Բրյուսով 70-71շ․ միջբակային տարածք- 124,40 
քմ 
Բրյուսով 62 շ․- 119,92 
Բրյուսով 62;64;66շ․- 138,58 քմ 
Բրյուսով 65շ․- 86,43 քմ 
Բրյուսով 63շ․-349,07 քմ 
Սայաթ-Նովա 7;8;6;5շ․ բակային տարծք- 
493,93 քմ 
Սայաթ-Նովա 5-4;3;1/4շ․- 425,87 քմ 
Սայաթ-Նովա 2;1/5 միջբակային տարածք - 
187,78 քմ 
Սայաթ-Նովա 1/3շ․  բակ. տարածք - 225,67 քմ 
Սայաթ-Նովա 1/5;1/2 շ․ բակ. տարածք - 155,11 
քմ 
Սայաթ-Նովա 1/1;8/1;8/2շ․  բակ. տարածք -
220,73 քմ              
Իսահակյան 1/2; 1/1; 3/2; 3/3; 3/1շ․ բակային 
տարածք -679,88 քմ 
Իսահակյան 45շ. - Ալմաթայի փ․ - 288,24 քմ 
Իսահակյան 2/3; 2/2; 2/1շ․ բակ. տարածք - 
174,48 քմ 
Խուդյակով 2-րդ նրբ․- 1437,5 քմ 
Հ․Հովհաննիսյան 27շ․ բակ -22,38 քմ 
Հ․Հովհաննիսյան 28; 29 շ․ բակ - 102,49 քմ   
Քուչակ 47; 24/1շ․ բակ - 297,2 քմ 
Հ․Հովհաննիսյան 24/2; 24/3; 25/1; 26/1; 26/2շ․
բակ --761,29 քմ 
Քուչակ 20; 21; 48; 23; 49շ․ բակ - 713,9 քմ 
Քուչակ 16շ․ դեպի Նարեկացի 30 տանող 
ճանապարհ -  -981,59 քմ 
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Քուչակ 20; 21շ․ - 117,96 քմ 
Նարեկացի 37շ․ 32 տանող ճանապարհ - 
309,78 քմ 
Համատիրոոթյուն «Ավան-4»-17,3 քմ 
Նարեկացի 42շ դեպի Բաբաջանյան փ․-420,94 
քմ 
Նարեկացի 1ա; 36; 35; 41; 42; 54; 39; 40; 33; 
38  - 1514,82 քմ 
Ալմա-Աթա փ․-Խուդյակով տանող ճանապարհ- 
795,83 
Հովհաննիսյան 25/1շ բակ  - 25,9 քմ 
Իսահակյան 1/2շ․ բակ-93,75 քմ 
Խուդյակով 4-րդ նրբ․ 21/1; 16/1; 20/2; 2/1; 13; 15; 
105/1; 99; 95;93 տների դիմաց․                  - 
786,06 քմ 
Ավան 6-րդ փող․ 1; 2; 5-րդ նրբ․; 87 դպրոց -
461,82 քմ 
Ավան 3-րդ փող․ - 124,42 քմ 
Աճառյան 18; 20; 22; 24; 26; 26/2շ․ - 267,65 քմ 
Ավան-Առինջ 2-րդ  մկշ․ 2/9; 2/8; 1/17; 2/5; 2/6; 
1/7; 2/7; 1/9;2/10;3/3;1/19;1/15;1/11;  -794,65քմ 
Ավան-Առինջ Տաշքենդիփող.-148,87 քմ 
Ավան-Առինջ 1-ին  մկշ. 1/1;1/2;4/1շ․- 106,84 քմ 
Աճառյան հոգեբուժարան -29,35 քմ 
Նարեկացի 38; 39շ. - 140,27 քմ 
Թումանյան 10շ.- 239,03 քմ 
 N171 դպրոց - 67,31 քմ 
 N 52 մանկապարտեզ - 63,15 քմ 
Աճառյան 36/1; 13; 5; 36; 1; 30; 20; 22/11; 18 շ․-
731,06քմ 
Ալմա-Աթայի փ․դեպի Թումանյան թ. - 81,76   քմ
Ծ․Աղբյուր 118/9; 118/13; 55/5; 55/6 - 149,43 քմ 
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Ռուբինյանց 27/4շ․-130,66 քմ
Տաշքենդի փող․ - 7,30 քմ 
Իսահակյան 1/2շ. - 2,20  քմ 
Ավան 4-րդ փող․ 20; 33/1; 33/2; 39/1 տուն -
12,53  քմ 
Խուդյակով փող․ թաղապետարանի դիմաց          
-13,66 քմ 
Ավան-Առինջ 3/2; 2/4 շ․ բակային տարածք - 3,0 
քմ 
Աճառյան 1փող․հոգեբուժ․ տանող հատված - 
161,18քմ 
Թումանյան 6/3, 6/2, 6/1 շ․ բակային տար․ - 
102,34քմ 
Նարեկացի 41շ․ դիմացի հատված - 14,98քմ 
Սայաթ-Նովա 1/5շ․ կողային հատված - 9,59 քմ 
N 177դպրոցի բակային տարածք - 5,22քմ 
Դուրյան 48 մտնող հատված  - 17,65քմ 
Դուրյան 50շ․ դիմացի հատված - 8,13քմ 
Հովհաննիսյան 24/1շ․ դիմացի հատված - 
6,59քմ 
Խուդյակով 132/1 տան դիմացի հատված- 
103,26քմ 
Շահինյան 49/1 տան դիմաց- 9,52 քմ 
Ավան 4-րդ փող․ 2-րդ նրբ․- 512,97քմ 
Ավան 4-րդ փող․ 1-ին  նրբ․- 191,03քմ 
Ծարավ-Աղբյուր 55/6շ․ դիմաց - 121,80քմ 
Սաֆարյան փող, նրբ․ - 251,08քմ 
Ավան-Առինջ 2-րդ մկշ․ նորակառույց այգուց 
դեպի ավտոտնակներ -47,0քմ 
Ավան-Առինջ 1-ին մկշ 1/11,2/5շ դիմացի 
հատված- 5,0քմ 

2 Բակային տարածքների 3 նոր բակային տարածքների Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ «Կոտայք Շին» ՍՊԸ
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բարեկարգում  և  
վերանորոգում 

կառուցում, 30-ի ընթացիկ
նորոգում, որը ներառում է 
բակերում մայթերի եզրաքարերի 
վերանորոգում, նոր 
նստարանների, 
զրուցատաղավարների, 
աղբամանների տեղադրում,  
խաղահրապարակներում 
սպորտային մարզագույքի, 
մանկական խաղերի տեղադրում, 
հնացած և վնասված խաղերի, 
նստարանների, աղբամանների 
վերանորոգում և նորերով 
փոխարինում: Բակերն ավելի 
գեղեցիկ ու հարմարավետ 
դարձնելու նպատակով  
կստեղծվեն նոր սիզամարգեր, 
կիրականացվի ծառատունկ, 
ծաղկապատում, ջրագծերի 
վերականգնում: 

կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/12-1 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/12-2 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/12-3 
2022թ․ ընթացքում իրականացվել է 30 
բակային տարածքների ընթացիկ նորոգման 
աշխատանքներ և 3 նոր բակային տարածքների 
կառուցում՝ հետևյալ հասցեում․ 
 1․Ավան-Առինջ 1-ին մկշ 2/4 շենքի բակային 
տարածք 
 2․Ավան-Առինջ 2-րդ մկշ․ 2/5-2/6 շենքերի 
բակային տարածք  
 3․Ավան-Առինջ 1-ին մկշ 2/3 շենքի բակի 
խաղադաշտի կառուցում 

16.03․2022թ․
16.09․2022թ․ 

 
«Բեստ 

Քոնսթրաքշն»ՍՊԸ 
16.03,2022թ․ 
16.09․2022թ. 

 
«ՏՈՒՐԻՍՏԱՍ» ՍՊԸ 

15․03․2022թ․ 
15․09․2022թ. 

 

3 Բազմաբնակարան շենքերի 
հարթ տանիքների նորոգում 

8000 քմ հարթ տանիքների
հիմնանորոգում: 
Աշխատանքները ներառում են 
վնասված հարթ տանիքների 
հիմնանորոգում  իզոգամով, 
պատերի ամրացում: 
Կիրականացվի հին վնասված 
շերտի քանդում, 
ցեմենտահարթեցնող շերտի 
իրականացում, նոր իզոգամի 
տեղադրում, օդափոխության 
խողովակների վրա մետաղական 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/7-1 
2022թ․ ընթացքում իրականացվել է  7050,2 
քմ  hարթ տանիքի վերանորոգման 
աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում. 
Իսահակյան թաղ․ 2/2 շ.                                    
-221 քմ  
Քուչակ թաղ․ 19 շ․ - 400 քմ 
Ավան-Առինջ թաղ․ 1մկշ․ 3/10; 2/11; 2/10 շ. – 
973,8 քմ 
Հովհաննիսյան 25/2; 24/2 -729 քմ 

«Բեստ Քոնսթրաքշն» Ս
ՊԸ 

15․03․2022թ․ 
15․09․2022թ․ 
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ծածկի տեղադրում: Նարեկացի 31;40; 34 շ. -1045 քմ
Իսահակյան 3/1; 1/3 շ.  – 587քմ 
Ավան-Առինջ թաղ․ 2-րդ մկշ․ 1/17 շ․ - 401 քմ  
Բրյուսով 69 շ․ - 569 քմ 
Խուդյակով փող 68 շ․  - 433,4 քմ 
Քուչակ թաղ․ 16 շ․ - 428 քմ 
Ավան-Առինջ թաղ․ 2-րդ մկշ․ 2/4 շ․ - 488քմ 
Դուրյան թաղ․ 46 շ․ - 252քմ 
Ավան-Առինջ թաղ․ 1-ին մկշ․1/10 շ․  - 481քմ 
Նարեկացի թաղ․ 34 շ․ - 42 քմ 

4 Բազմաբնակարան շենքերի 
թեք տանիքների նորոգում 

1500քմ թեք տանիքների
հիմնանորոգում: 
Աշխատանքները ներառում են 
հին ազբոշիֆերի 
ապամոնտաժում, փայտյա 
կոնստրուկցիաների մասնակի 
կամ ամբողջական փոխարինում, 
նոր ջրհորդանների տեղադրում, 
նոր ցինկապատ ծածկաթիթեղի 
տեղադրում: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/47 
Բյուջեի փոփոխությունից հետո  2022թ․ 
ընթացքում իրականացվել է 1868քմ  թեք 
տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ 
հետևյալ հասցեներում․ 
Աճառյան 5շ․- 1136 քմ  
Աճառյան 20/3շ․- 732 քմ 

«Ժիլյո ԱԿ»
09․06․2022թ. 
09․12․2022թ․ 

5 Բազմաբնակարան շենքերի 
շքամուտքերի վերանորոգում 

20 շքամուտքերի ընթացիկ
վերանորոգում, այդ թվում ՝ 
պատերի, առաստաղների, 
աստիճանավանդակների, 
բազրիքների, պատուհանների 
վերանորոգման, բացակա 
դռների տեղադրում: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/42 
2022թ․ընթացքում իրականացվել է  
վերանորոգման աշխատանքներ  22 հասցեում 
Սայաթ-Նովա թաղ.  6 շ.  1, 2 մուտքեր - 2  
մուտք 
Սայաթ-Նովա թաղ. 7շ.  1, 2 մուտքեր - 2 մուտք 
Դուրյան թաղ.  34 շ.  1, 2, 3 մուտքեր - 3 մուտք 
Չարենց թաղ. 15 շ. - 1 մուտք 
Ավան-Առինջ թաղ. 2-րդ մկշ. 1/14 շ. -  1 մուտք 
Ավան-Առինջ թաղ.  2-րդ մկշ. 1/17 - 1 մուտք 

Ավան, 5-րդ կետ 
«Բեստ Քոնսթրաքշն» Ս

ՊԸ 
27․05․2022թ․ 
22․11․2022թ․ 
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Աճառյան փող.  30 շ. 1, 2, 3 մուտքեր - 3 մուտք
Աճառյան փող. 32 շ. 1, 2, 3 մուտքեր - 3 մուտք 
Հ․Հովհաննիսյան 24/2 - 3 մուտք 
Քուչակ 16 շ․ - 1 մուտք 
Ավան-Առինջ թաղ.  1-ին մկշ. 2/14 - 1 մուտք 
Իսահակյան թաղ․ 3/3 շ․ - 1 մուտք 

6 Վերելակների 
հիմնանորոգում 

6 վերելակների վերանորոգում, 
այդ թվում՝ շարքից դուրս եկած 
դետալների և հանգույցների 
փոխարինում նորով, խցերի 
փոխարինում կամ նորոգում, 
ճոպանների փոխարինում, 
շարժիչի վերանորոգում կամ 
փոխարինում նորով:  

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/15-1 
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/15-2 
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/15-3 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/173-1 
Վերելակների վերանորոգման աշխատանքների 
համար  ձեռք կբերվեն  հետևյալ  անհրաժեշտ 
դետալները  և սարքավորումները․ 
2022թ․ ընթացքում  Էլեն Ավետյան ԱՁ-ի կողմից  
ձեռք են բերվել 
Հրամանի վահանակ (14 հարկ)- 2հատ 
Հրամանի վահանակ (9 հարկ)- 4 հատ 
Արման Սարոյան ԱՁ-ի 
կողմից  ձեռք են բերվել 
Հարկի կարգավորիչ (էտաժնիկ)- 65 հատ 
Շինէներգոմաքս ՍՊԸ-ի կողմից՝ 
Փոխանցման տուփ.  РЧЛ – 160-  5 հատ 
Տանող անիվ  (770մմ)  - 6 հատ 
Տանող անիվ  (930մմ 4 ակոս)  - 1 հատ 
Արագության սահմանափակիչ (0,71-1մ/վ )  - 8 
հատ 
Տրանսֆորմատոր 380/95  -4 հատ  
Ներդիր 6-16 մմ  - 488 հատ 
Ներդիրի ռետինե կիսալուսին - 488 հատ 
Հիմնական ճոպան 10,5 մմ-   925 գծմ., 

«Շինէներգոմաքս»ՍՊԸ
27․04․2022թ. 
20․12․2022թ. 

 
Էլեն Ավետյան ԱՁ 

27․04․2022թ. 
17․05․2022թ․ 

 
Արման Սարոյան ԱՁ 

27․04․2022թ. 
20․12․2022թ. 

 
«Շինէներգոմաքս»     

ՍՊԸ 
06․09․2022թ. 
20․12․2022թ․ 
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Հիմնական ճոպան 12 մմ -  180 գծմ.
Արագության սահմանափակման ճոպան (7,8 մմ 
) – 325 գծմ 
Արագության սահմանափակման ճոպան (8,3 մմ 
)-  1045 գծմ 

7 Աղբահանություն և 
սանիտարական մաքրում 

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

բակերի, փողոցների, սեփական
տնատիրության՝ Ավան 14, 6 և 3 փողոցների 
մաքրման աշխատանքներ: Ձմռան ամիսներին 
փողոցներից, բակերից, այգիներից ձյան շերտի 
և մերկասառույցի հեռացում: Իրականացվել է 
շուրջօրյա աղբահանություն վարչական շրջանի 
ամբողջ տարածքով: 

 
8 

Մշակութային 
միջոցառումներ 

15 միջոցառումների
իրականացում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/28-1 
«Բանակի օր» / հունվարի 28/ 
Ավան վարչական շրջանի մշակույթի տանը 
կազմակերպվել է 2 ժամ տևողությամբ 
համերգային ծրագիր, հրավիրված էին 
ժամկետային զինծառայողների ընտանիքիների 
անդամները: Միջոցառմանը ելույթ ունեցան  
հայտնի երգիչ-երգչուհիներ /թվով 10 հոգի/: 200 
անձի համար կազմակերպվել է 
հյուրասիրության 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/28-1 
«Տյառնընդառաջ» /փետրվար 13/ 
Փետրվարի 13-ին Ավան վարչական շրջանի 
Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում տեղի ունեցավ 
Տյառնընդառաջին նվիրված 
տոնակատարությունը: Նորապսակները 
ստացան օրհնված տարոսիկներ /300 հատ/, 
գաթաներ /300 հատ/ և ծաղկեփնջեր /30 

 
 

«ԱՌԹԱ» ՍՊԸ 
27.01.2022թ. 

 
 
 
 
 
 

 
 

«ԱՌԹԱ» ՍՊԸ 
13.02.2022թ. 
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հատ/:Միջոցառմանը հանդես եկան
«Մարաթուկ» մշակութային կենտրոնի սաները 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/28-1 
«Կանանց միջազգային օր»  /8 մարտ/ 
Տոնական միջոցառման կազմակերպում 
բարձրակարգ  ռեստորանային համալիրում  
ժամը 18:00-ին նախատեսված 130 անձի 
համար, լուսաձայնային համակարգով, կենդանի 
երաժշտությամբ: Հաղորդավարներ, 
հրավիրված երգիչ-երգչուհիներ /2-3 հոգի/: 
Նվերներ կանանց համար / թվով 70 հատ/ 
«Luminarc»  ապրանքանիշի գրաֆին իր 6 
բաժակներով 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/28-1 
«Սուրբ Զատիկ»  /ապրիլ  17/ 
Ընդհանուր 1000 անձի հաշվով Ավանի 
Ծիրանավոր և Սբ. Աստվածածին եկեղեցիների 
բակերում տեղի է ունեցել  բացօթյա 
հյուրասիրություն համերգային ծրագիր՝ 
յուրաքանչյուրը 1 ժամ տևողությամբ՝ 
ազգագրական երգ ու պարի համույթի 
մասնակցությամբ: Միջոցառումները տեղի են 
ունեցել  տարբեր ժամերի 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/28-2 
«Հաղթանակի և խաղաղության օր» /9 
մայիս/ 

Ավան  վարչական  շրջանի Հաղթանակի 
հուշարձանի Մեծ հայրենականի և Արցախյան 
հերոսամարտի հուշարձանների մոտ 
ծաղկեպսակի տեղադրում /թվով 2/: 
Բնակիչներին տրվել  են մեկական մեխակ 
հուշարձանի մոտ դնելու համար/թվով 100/: 

 
«ԱՌԹԱ» ՍՊԸ 
08.03.2022թ. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

«ԱՌԹԱ» ՍՊԸ 
17.05.2022թ. 

 
 
 
 
 
 

 
 

«ՊԵՑՑՈ»  ՍՊԸ 
09.05.2022թ. 
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Ավան  վարչական  շրջանի Հաղթանակի 
հուշարձանի տարածքում՝ Մեծ հայրենականի և 
Արցախյան հերոսամարտի  վետերանների  
մասնակցությամբ տոնական միջոցառման 
կազմակերպում 1 ժամ տևողությամբ: Այնուհետև 
տեղի է ունեցել հյուրասիրություն 
ռեստորանային համալիրում նախատեսված 70 
անձի համար: Բոլոր վետերաններին տրվել են 
նվերներ՝ 5 աստղանի կոնյակ 0.5 լ /թվով 70 
հատ/ 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/28-1 
«Երեխաների պաշտպանության միջազգային 
օր» /1 հունիս/ 
Վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի 
շենքի բակի,  շենքի հարակից տարածքի 
ձևավորում փուչիկներով, օդ բարձրացնելու 
համար փուչիկներ /հելիում գազով 500 հատ/, 
ծաղրածուների /4 հոգի/, հեքիաթի, մուլտֆիլմի 
սիրված հերոսների /15 հոգի/  
մասնակցությամբ, բեմադրությունների, 
զվարճալի խաղերի կազմակերպում, 
կավճանկարչություն /1500 հատ, 12 գույն/, 
բացօթյա համերգային ծրագիր,  ակվագրիմ, 
բամբակի շոու, փուչիկներով ֆիգուրների 
պատրաստում, ուրախ գնացք՝ ձևավորված 
փուչիկներով մեկ ժամ տևողությամբ, /ձայնային 
տեխնիկա/։ Միջոցառումներին մասնակից բոլոր 
երեխաները ստացան պաղպաղակ /թվով 2000 
հատ/ 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/28-1 
«Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման տոն 
/Խաղողօրհնեք/» /օգոստոս  14/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«ԱՌԹԱ» ՍՊԸ 
01.06.2022թ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«ԱՌԹԱ» ՍՊԸ 
14.08.2022թ. 



 
190 

 

Խաղողօրհնեքը և բերքի տոնը նշելու համար 
/ընդհանուր 1000 անձի հաշվով/ Ավանի 
Ծիրանավոր և Սբ. Աստվածածին եկեղեցիների 
բակերում բացօթյա հյուրասիրություն: 
Համերգային միջոցառման կազմակերպում՝ 
ազգագրական երգ ու պարի խմբերի 
մասնակցությամբ 1 ժամ տևողությամբ 
 
«Անկախության օր» /21 սեպտեմբեր/ 
Ավան վարչական շրջանում միջոցառման 
կազմակերպում 2 ժամ տևողությամբ՝ 
էստրադային հայտնի  երգիչ-երգչուհիների 
մասնակցությամբ 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/28-2 
«Ամանորյա միջոցառում» /դեկտեմբեր 23/ 
Տոնական հյուրասիրության կազմակերպում 
300 անձի համար 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/28-2 
«Ամանորյա ձևավորման և միջոցառումների 
կազմակերպման ծառայություններ» 
/դեկտեմբեր/ Ավան վարչական շրջանի 
խաղահրապարակների, այգիների, վարչական 
շենքի ու բակի, գլխավոր փողոցների և բակերի 
տոնական ձևավորում, գլխավոր տոնածառի 
տեղադրում և դրա շրջակա միջավայրի 
ձևավորում տոնի խորհրդին համապատասխան 
լուսարձակող ձյունիկներով և սպիտակ, մեծ 
լուսաշղթաներով, փողոցների տոնական 
լուսավորում 

 
 
 
 
 
 
 

Չի նշվել 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«ՊԵՑՑՈ» 
ՍՊԸ 

23.12.2022թ. 
 
 

          «ՊԵՑՑՈ» 
ՍՊԸ 

23.12.2022թ. 
 

9 Սպորտայի միջոցառումներ 7 միջոցառումների իրականացում Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/73-1 

Արմեն Գևորգյան  
Սամվելի Ա/Ձ 
09.06.2022թ. 
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Հայաստանի մարզերի, Երևանի և Արցախի 
հանրապետության հանրակրթության 
դպրոցների 7-12-րդ դասարանների 
աշակերտների «Սպարտակիադա» 
Մանկապարտեզների երեխաների 
մասնակցությամբ երեխաների 
պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված 
մարզահամերգային տոնահանդես 
Երևանի քաղաքապետի փոխանցիկ գավաթի 
համար «Առողջ սերունդ` պաշտպանված 
հայրենիք» համաքաղաքային բակային 
ավանդական փառատոն 
Նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի 
/16-18 տարեկան/ դպրոցականների 
ռազմամարզական խաղեր 

20.12.2022թ.
 

 
10 

Կրթական միջոցառումներ Կիրականացվեն   
«Նախադպրոցական  
հաստատություններում 
ավարտական միջոցառումներ», 
«Վերջին Զանգ» -ին , Գիտելիքի 
օրվան` սեպտեմբերի 1-ին, 
«Ուսուցչի օրվան» նվիրված 
միջոցառումներ : 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/28-1 
«Վերջին զանգ» /մայիս/ 
Վարչական շրջանի դպրոցներում տեղի են 
ունեցել վերջին զանգին նվիրված տոնական 
միջոցառումները:Ավարտող բոլոր 
աշակերտները /850 աշակերտ/ վարչական 
շրջանի ղեկավարի կողմից ստացան 
անհատական զանգեր և օդ բարձրացնելու 
համար փուչիկներ /820հատ/: Իսկ ուսուցիչներն 
ու տնօրենները ծաղկեփնջեր /70 հատ/ 
«Գիտելիքի, գրի և դպրության օր» /1 
սեպտեմբեր/: Դպրոցների մանկավարժներին և 
աշակերտներին ողջունելու նպատակով 
յուրաքանչյուր դպրոցի համար շնորհավորական 
ուղերձի տպագրություն, կաշվե 

«ԱՌԹԱ» ՍՊԸ
03.06.2022թ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«ԱՌԹԱ» ՍՊԸ 
01.09.2022թ. 

 
 

ՀՀ-ում ստեղծված 
իրավիճակից ելնելով 
նպատակահարմար չի 
եղել իրականացնել 
«Ուսուցչի օրվան» 
նվիրված 
միջոցառումը 
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թղթապանակներ /10 հատ/, ծաղիկներ
ուսուցիչներին: 
Թվով 8 դպրոցում « Բարի գալուստ դպրոց » 
խորագրով 1 ժամ  տևողությամբ շոու ծրագրի 
կազմակերպում 1 խաղավարի և 2 հեքիաթի 
հերոսի մասնակցությամբ առաջին 
դասարանցիների համար: Վարչական շրջանի 
ղեկավարի մոտ ընդունելություն բարձր 
առաջադիմություն ունեցող 9-րդ 
դասարանցիների / թվով 30 աշակերտ/ և  
գրքերի հանձնում 

ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/28-2 
«Նախադպրոցական հաստատություններում 
ավարտական միջոցառումներ» /հունիս/: 
Վարչական շրջանի թվով 7 մսուր-
մանկապարտեզ հիմնարկներում դահլիճների 
տոնական ձևավորում,  տարեվերջյան 
հանդեսին անհատական նկարահանում 
ավարտող սաներին /600 սան/ 

«Ուսուցչի օր» /5 հոկտեմբեր/: 
Տոնական միջոցառման կազմակերպում Ավանի 
մշակույթի տանը նախատեսված 300 անձի 
համար 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ 
01.06.2022թ. 
 

11 Վարչական շրջանի 
սոցիալապես անապահով 
բնակիչների 
կենսամակարդակի 
բարելավմանն ուղղված 
նպատակային ծրագրերի 
իրականացում 

Համապատասխան
մասնագետների կողմից 
կկազմակերպվի և 
կիրականացվի տունայց, որի 
արդյունքում գնահատված 
սոցիալական կարիքի հիման 
վրա կկազմվեն տեղական 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ- ԳՀՍՇՁԲ-22/101 
Կենսամակարդակի բարելավմանն ուղղված 
նպատակային ծրագրերի պլանավորման 
նպատակով ապրանքի ձեռքբերում  և 
ծառայությունների մատուցում  

 
«ԷԼՍՈՆ» ՍՊԸ 
24.08.2022թ. 
20.12.2022թ. 
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սոցիալական ծրագրեր և
կտրամադրվի անհրաժեշտ 
սոցիալական աջակցություն: 
Հիշատակի և տոն օրերին 
իրականացվող միջոցառումների 
շնորհիվ կարժևորվեն թիրախ 
խմբերում ընդգրկված անձինք: 

Անհատական սոցիալական ծրագրերով 
սոցիալական աջակցության ծրագրերի 
իրականացման շրջանակներում /տանիքի 
վերանորոգում, լամինատապատում, 
պատուհանների փոխարինում, պատերի 
գաջապատում/ իրականացվել է 5 ծրագիր։ 
Տոնական  և հիշատակի օրերին  
միջոցառումների կազմակերպում։ 
Իրականացվել 5 միջոցառում 
 
 ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/111-1  
Ավան վարչական շրջանի սոցիալական 
աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների 
/բազմազավակ, միակողմանի 
ծնողազուրկ,պատերազմից տուժած, ԿԴԻՀ 
ընտանիքների երեխաներ/ 1-օրյա հանգստի 
կազակերպում ք.Էջմիածին, Մաչանենց Տուն։ 
Ավան վարչական շրջանի հաշմանդամության 
խումբ ունեցող երեխաների  1-օրյա հանգստի 
կազակերպում ք.Էջմիածին, Մաչանենց Տուն 
 ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/111-2 
Հոկտեմբերի 5-ին՝ Տարեցների օրվա 
կապակցությամբ կազմակերպվել է էքսկուրսիա 
դեպի Էջմիածին, Գայանե և Հռիփսիմե  
եկեղեցիներ,Զվարթնոց տաճար, 
կազմակերպվել է հյուրասիրություն, տրվել են 
նվերներ 
Ավան վարչական շրջանի սոցիալական 
աջակցության կարիք ունեցող տարեցների 
համար կազմակերպվել է էքսկուրսիա  դեպի  
Սաղմոսավանք, Մուղնի, կազմակերպվել է 
հյուրասիրություն 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

«ՎՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 
23.09.2022թ. 
20.12.2022թ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

«Լուսինե Ղազարյան» 
ԱՁ 

23.09.2022թ. 
20.12.2022թ. 
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Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/111-3  
Ամանորին նվիրված միջոցառում Ավանի 
Մշակույթի տանը սոցիալական աջակցության 
կարիք ունեցող  ընտանիքների երեխաների 
համար։ Ձմեռ Պապի և Ձյունանուշի այց, 
քաղցրավենիքի փաթեթների տրամադրում, 
հյուրասիրություն 

 
 

 
 

Արմեն Գևորգյան ԱՁ 
23.09.2022թ. 
25.12.2022թ. 

 
12 Բազմազավակ, երիտասարդ 

և այլ խմբերին պատկանող 
ընտանիքներին 
աջակցություն 

Աջակցություն կտրամադրվի
բազմազավակ, երիտասարդ և 
այլ խմբերին պատկանող 
ընտանիքներին՝ ըստ կարիքի 

Ծրագիրը չի 
իրականացվել 
մրցույթը չկայանալու 
պատճառով 

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

Ընտանիքներին կտրամադրվի 
համապատասխան սոցիալական 
աջակցություն 
 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ- ԳՀՍՇՁԲ-22/58 
Արտակարգ իրավիճակների և նմանատիպ այլ 
դեպքերում կյանքի դժվարին իրավիճակներում 
հայտնված անձանց և ընտանիքներին 
աջակցություն՝ վերանորոգման և 
ծառայությունների մատուցման եղանակով 
Իրականացվել է մեկ ընտանիքի տան տանիքի 
վերանորոգման աշխատանքներ 
 
ԵՔ- ԳՀԱՊՁԲ-22/37 
ԵՔ- ԳՀԱՊՁԲ-22/36 
Ձեռք է բերվել 200 հատ սննդի, 200 հատ 
հիգիենայի պարագաների  փաթեթներ 
Տարվա ընթացքում բնաիրային փաթեթներ է 
տրամադրվել  սոցիալական աջակցության 
կարիք ունեցող  112  ընտանիքի 

«ԱՐՍՏՈՆ» ՍՊԸ
08.09.2022 մինչև  20. 
12. 2022Թ 
 
 
 
 
 
 
 
«ՖՈՏՈ» ՍՊԸ 
26. 07. 2022 – 20.12. 
2022 
«ՍՈՖՏ ԹՐԵՅԴ»ՍՊԸ 
20.07. 2022-  20.12. 
2022 
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14 ԿԴԻՀ ընտանիքների և 
/կամ/ անձանց կարիքների 
գնահատման հիման  վրա 
ծառայությունների 
մատուցում 

Ընտանիքներին կտրամադրվի 
համապատասխան սոցիալական 
աջակցություն 
 

2022թ. բյուջեով 
ծրագիրը չի 
հաստատվել 

15 Հարազատ չունեցող 
բնակիչների 
հուղարկավորության 
ծախսերի կազմակերպում 

Ընտանիքներին կտրամադրվի 
համապատասխան սոցիալական 
աջակցություն 
 

Ծրագիրը չի 
իրականացվել, քանի 
որ նմանատիպ 
բովանդակությամբ 
դիմում-խնդրանքներ 
չեն ստացվել 

16 Այլ աշխատանքներ  2022 թ․ ընթացքում իրականացվել են հետևյալ 
ծրագրերը․ 
1․Երեխաների և սոցիալական 
պաշտպանության վարչություն է ներկայացվել 
Երևան քաղաքի սոցիալական աջակցության 
վերաբերյալ  կամավոր խնդիրների, դրանց 
լուծմանն ուղղված սեփական լիազորությունների 
շրջանակում իրականացվող սոցիալական 
աջակցության անհատական մեկ ծրագիր, որը 
ստացել է դրական եզրակացություն: Մեկ 
բնակչի տրվել է 100000 ՀՀ դարմ՝ դեղորայք 
գնելու նպատակով։ 
2․Հայկական Կարմիր Խաչ ընկերության 
կողմից Ավան վարչական շրջանին 
տրամադրվել է Իսահակյան այգում մինի 
ֆուտբոլի դաշտի կառուցման նպատակով 
արհեստական խոտածածկ, թիվ 124 դպրոցին 
սպորտային գույք։ 

3․Երևանի քաղաքապետարանի Երեխաների և 
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սոցիալական պաշտպանության վարչության 
կողմից տրամադրված 20 տուփ գրենական 
պիտույքները տրամադրվել են բազմազավակ, 
պատերազմից  տուժած,հաշմանդամություն  
ունեցող, մեկ ծնողով 
ընտանիքների,ներառական կրթությամբ 
երեխաների: 
4.Անվճար բուժօգնություն ստանալու 
նպատակով պետպատվերի շրջանակներում 
վարչական շրջանի 20  բնակչի տրամադրվել է 
միջնորդագիր: 
5.ՀԿ-ների և բարեգործական 
կազմակերպությունների հետ 
համագործակցության արդյունքում սննդի, 
տնտեսական և կենցաղային իրերի, հագուստի, 
տակդիրի, սպիտակեղենի, ծածկոցի  
աջակցություն է տրամադրվել սոցիալապես 
անապահով   130  ընտանիքի: 
6.«Հայկական Կարմիր Խաչ»  ընկերության 
կողմից բնաիրային փաթեթներ են տրամադրվել 
2022թ․ սեպտեմբերի 13-ին Ադրբեջանի 
Հանրապետության  կողմից սանձազերծված 
լայնածավալ ագրեսիայի հետևանքով տուժած 
30 ընտանիքի։  
7. «Լիարժեք կյանք» ՀԿ-ի հետ 
համագործակցության  շրջանակներում 5 
երեխա  և 3 ծնող  մասնակցել են ամառային 
ներառական ճամբարի ծրագրին: 
8.Ապահովվել է արցախյան 44-օրյա 
պատերազմի մասնակիցների, զոհվածների, 
բազմազավակ, սոցիալապես  անապահով 
ընտանիքների 250 երեխաների 
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մասնակցությունը ամանորյա միջոցառումներին:
9.Վառելափայտի կարիք ունեցող սոցիալապես 
անապահով 40 ընտանիքի հատկացվել է 
վառելափայտ 

ԱՐԱԲԿԻՐ	ՎԱՐՉԱԿԱՆ	ՇՐՋԱՆ 
1 Ասֆալտ-բետոնե ծածկի  

վերանորոգում և 
պահպանում 

36.36 հզ.քմ աշխատանքների
իրականացում 
 
 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/8-6                              
Պայմանագիրը կնքվել է 18.02.2022թ.-ին 
Կատարվել է 39996.0 քմ. ասֆալտապատման 
աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝  
1.Բարբյուսի փող. և 9 շենքի բակ-410.8 քմ, 
2.Կիևյան 1-ին նրբ. -195.3 քմ,                
3.Սևոստոպոլյան փող. 947.8 քմ,                    
4.Դումանի փող. և 1-ին շենքի բակ-1316.3 քմ, 
5.Սեպուհի փող. 753.1 քմ,                                    
6. Հակոբյան փող. 1-ին շենքի մայթեր- 90.6 քմ, 
7.Կալենցի փող. -13.0 քմ,                                     
8.Քեռու փող. 737.3 քմ,                                       
9.Օրբելու փող. 494.5 քմ,                                     
10.Սոսեի փող. -372.6 քմ,                             
11.Գյուլբենկյան փող. 1-ին նրբ. -749.0 քմ,             
12. Ախպոր փող. -378.8 քմ,                                  
13. Բրայզի փող. -90.0 քմ                                   
14.Քոչարի փող. 24, 18-20, 18 շենքերի բակեր -
1023.4 քմ,                                                            
15.Երզնկյան փող. 71ա, 63, 53, 46, 38, 34, 25, 
22-26, 20, 14, 2 տների դիմաց -3971.7 քմ, 
16.Գյուլբենկյան փող. 19/1 շենքի բակ -72.8 քմ, 
17. Գուլակյան փող. 23 տան դիմաց – 61.85 քմ, 

«Լև-Շին» ՍՊԸ
07.03.22թ.-29.11.22թ. 

Բյուջեով հաստատվել 
է 36360 ք.մ 
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18.Բաղրամյան պող. 50բ, 50գ, 50, 85, 89 
շենքերի բակ -157.83 քմ, 19.Ավետիսյան փող. 
80, 78, 76 շենքերի և 148 դպրոցի բակեր- 826.6 
քմ, 20.Բաղրամյան պող. 2-րդ նրբ և 62 շենքի 
բակ -899.1քմ,                                                      
21.Սոսե փող. 18, 20, 24/26, 28/1, 6, 38, 44, 50, 
21 տների դիմաց և Սոսեի նրբ. 10/3 շենքի բակ- 
1821.1քմ,                                                              
22.Օրբելու փող. 10, 6, 2 շենքերի բակ -1076 քմ, 
23. Սունդուկյան փող. 27, 23-25, 25, 21, 67, 1, 
90, 3ա, 14, 7, 42, 48, 15/4, 62 շենքերի բակեր և 
մայթ, Գյուլբենկյան-Սունդուկյան խաչմերուկ, 
Սունդուկյան-Ավետիսյան 2 -2249.1 քմ                   
24. Խաչատրյան փող. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 31, 33, 33/1, 33/2, 33/5 մայթեր և 
բակեր -2652.36 քմ, 25.Սունդուկյան 5/4 և 7 
շենքերի բակեր, 3ա և 1-ին շենքերի ետնամաս -
473.6 քմ,                        26. Գյուլբենկյան 39ա 
և 41 շենքերի ետնամաս, Գյուլբենկյան–Էմին 
փող. Խաչմերուկ, Գյուլբենկյան 42ա – 
Խաչատրյան 9 շենքերի ետնամաս -567 քմ,  27. 
Կիևյան 18/1 շենքի բակ -72 քմ, 28.Կովկասյան 
43-81 տների դիմաց -378.3 քմ, 29. Էմինի փող. 
5 շենքի բակ և 15/3 տան դիմաց -70.4 քմ,             
30.Հակոբյան փող. 2, 4, 6, Գյուլբենկյան 39ա և 
կոմիտասի պող. 6 շենքերի բակեր -1991.57 քմ, 
31.Մամիկոնյանց  34, 36/8 և Տիգրանյան 18,14 
շենքերի բակ, Մամիկոնյանց 35, 37 և 
Գրիբոյեդովի փող. 15ա շենքերի բակ, 
Մամիկոնյանց 56 և 56/2 շենքերի բակ -2392.34 
քմ,                                                                       
32. Վրացական 5 և 7ա շենքերի բակ, 6, 8, 9ա, 
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10 շենքերի բակեր և մայթեր -2505 քմ,                 
33. Փափազյան փող. 2-րդ նրբ. 66-82-րդ,113, 
88-90, 127ա-133/1 տների դիմաս -768.75 քմ,        
34. Րաֆֆու դպրոցի բակ -92 քմ, Փափազյան 
փող. 21, 23, 29 շենքերի բակ -215.4 քմ                 
35. Արաբկիր 17-րդ փող. 195.78 քմ,                    
36. Արաբկիր 19-րդ փող. 11 տան դիմաց -100.5 
քմ,                                                                       
37. Արաբկիր 21-րդ փող. 7/2 տուն – Ռիգայի 
փող. -497.84 քմ,                                                  
38.  Արաբկիր 25-րդ փող. 13ա- 16 տների 
հատված –85.9 քմ,                                               
39. Արաբկիր 37-րդ փող. – Արաբկիր 41-րդ  
փող. 42/2 շենքի հատված- 79.0 քմ,                      
40. Արաբկիր 39-րդ փող. 2/1 շենքից մինչև 29 
տուն – 322.41 քմ,     
41. Բաբայան փող . 26-34 շենքերի բակ -1126.2 
քմ,                                                                       
42. Արաբկիր 33-րդ փող. – 35-րդ փող. – 6.63 
քմ, 43. Բաբայան փող . 36 շենքի բակ -757.2 
քմ,                     44. Ազատության պող. – 
Բաբայաբ փող. Խաչմերուկ -2 քմ,                         
45. Բուդաղյան փող. 13, 15, 17 տների դիմաց -
52 քմ,                                                                  
46. Խաչատրյան փող. 24/1 և 22ա շենքերի բակ 
– 26.5 քմ,                                                            
47. Այգեկցու փող. 56 տան դիմաց – 18.4 քմ,        
48. Զարյան –Գրիբոյեդով փող. Խաչմերուկ – 1.4 
քմ, 
49. Կիևյան փող. 7 շենքի բակ – 125.22 քմ,           
50. Կիևյան փող. 8/1 և 8աք շենքերի բակ – 414.1 
քմ,                                                                       
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51. Կոմիտասի պող. 17 շենքի բակ – 1.76 քմ,         
52. Կոմիտասի պող. 50 շենքի բակ – 2.8 քմ,         
53. Կոմիտասի պող. 65 շենքի բակ – 208.8 քմ, 
54. Էմին փող. 6-6/1 շենքերի բակ – 16.5 քմ,         
55. Մամիկոնյանց փող. 58-58/ա շենքերի բակ – 
216.0 քմ,                                                              
56. Մամիկոնյանց փող. 36/5 շենքի բակ – 41.2 
քմ,                                                                       
57. Մամիկոնյանց փող. 36-38/1 շենքերի բակ – 
117.0 քմ,                                                              
58. Մամիկոնյանց փող. 56/10 տան դիմաց – 9.4 
քմ,                                                                       
59. Մամիկոնյանց- Վրացական փող. 
Խաչմերուկ -137.4 քմ,                                           
 60. Ռիգայի փող. 24/1 տան դիմաց – 2.3 քմ,        
61. Գյուլբենկյան – Էմին խաչմերուկից մինչև 
Սևքարեցի Սաքոյի փող. 14/1 տուն – 422.9 քմ, 
62. Վրացական փող. 17 շենքի բակ – 474.81 քմ, 
63. Փափազյան 2-րդ նրբ. 87 տան դիմաց – 9.4 
քմ,                                                                       
64. Ազատության պող. 9-11 շենքերի բակ -1.65 
քմ                                                                        
65. Կոմիտասի պող. 33,35,31 և 31ա շենքերի 
բակ-802.9 քմ,                                                     
66. Կոմիտասի պող. 25 և 27 շենքերի բակ-
255քմ,                                                                 
67. Փափազյան փողոցի 29շենքի և 91 տան 
հատվածի մայթ- 246.4 քմ                                    
68. Փափազյան փող. 27, 27/1, 25, 26 շենքերի 
բակ և միջբակային ճանապարհ-558 քմ,               
69. Արաբկիր 33 փողոցից դեպի 35 փողոց 
կապուղի-413.4քմ,                                               
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70. Ղափանցյան փողոցի 2, 8 և 8ա շենքերի
բակ և տանող ճանապարհ- 494 քմ,                      
71. Կոմիտասի պողոտա 54 և 54/1 շենքերի բակ 
և տանող ճանապարհ-318 քմ,                              
72. Ղափանցյան փողոցի 3 և 6 շենքերի և 
դպրոցի շրջակայք-548.3 քմ 
Աշխատանքները ավարտված են 

2 Եզրաքարերի վերանորոգում Վերանորոգվել է 1397գծմ
 
 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/10 
Պայմանագիրը կնքվել է 15.04.2022թ.-ին: 
Կատարվել է բազալտե եզրաքարերի 
վերանորոգում՝ 1364 գծմ ընդանուր 
երկարության, ընդ որում չափսերը 150x300մմ՝  
1.Փափազյան – Խաչատրյան փող. խաչմերուկ – 
139 գծմ,                                                               
2. Վրացական – Մամիկոնյանց փող. 
Խաչմերուկ – 78 գծմ,                                           
3.Կոմիտաս պող. 38/3 շենքի դիմաց -35 գծմ, 
4.Կոմիտաս պող. 54/8 շենքի դիմաց -22 գծմ, 
5.Հակոբյան փող. 2 և 1/9 շենքերի դիմաց- 97 
գծմ,                                                                     
6.Դավթյանի անվան այգու ձախ հատված – 268 
գծմ,                                                                     
7.Թիվ 148 դպրոցի մուտքի հատված -56 գծմ, 
8.Խաչատրյան փողոցի 11-9 շենքերի դիմացի 
հատված – 36 գծմ,                                               
9. Վրացական փողոց – 445 գծմ,                     
10.Արևելյան խոհանոցի հետևի հատված – 19 
գծմ,                                                                     
11.Փափազյան փողոցի 98-13 շենքի դիմացի 
հատված – 14 գծմ,                                                

«Ս.Տ.Ս. Գրուպ» ՍՊԸ
27.05.22թ.-23.10.22թ. 
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12. Տիգրանյան փողոցի խաչմերուկից մինչև 3-
րդ շենքի դիմացի հատված – 63 գծմ, 
13.Շիրվանզադեի անվան դպրոցի դիմացի 
հատված – 28 գծմ, 
100 x 200 մմ չափսերի եզրաքար՝                
1.Վրացական փողոց – 24 գծմ,                             
2. Րաֆֆու դպրոց – 40 գծմ 
Աշխատանքները ավարտված են 

3 Հենապատերի 
վերանորոգում 

Վերանորոգվելու է  3 հենապատ

 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/157 
Արաբկիր վ/շ-ի ճանապարհների շարքից դուրս 
եկած հենապատերի վերանորոգում և նոր 
հենապատերի կառուցում: 
Պայմանագիրը կնքվել է 04.11.2022թ.-ին: 
Հիմնանորոգվել են 3 հենապատեր 
1.Զարյան փողոցից դեպի Մուրադյան փողոցի 
42/2 տանող ճանապարհ 
2. Հակոբյան 11 շենքի հարակից հենապատ 
3. Խաչատրյան 6 շենքի դիմացի հենապատ 
Աշխատանքներն ավարտված են 

«Զաքարյան 
քոնսթրաքշն սոլուշնս» 
ՓԲԸ 
22.11.22թ – 19.12.22թ.  

4 

Հետիոտն անցումների 
կառուցում և վերանորոգում 

Հիմնանորոգվելու է 1 աստիճան
 
 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ 22/74 
Արաբկիր վ/շ-ի հետիոտն անցումների 
կառուցում և վերանորոգում 
Պայմանագիրը կնքվել է 06.09.2022թ.-ին: 
Հիմնանորոգվելու է Բաղրամյան պողոտա 41 
հասցեից դեպի Այգեձոր 22 շենք տանող 
աստիճանները  
Աշխատանքներն ավարտված են 

«Էդգար Շին» ՍՊԸ
16.09.22-08.12.22թ. 
 

5 Հրազդան կիրճի Հրազդան կիրճի վ/շ պատկանող Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
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բարեկարգում տարածքում ճանապարհաեզրերի
մաքրումը քարաթափից, իսկ 
առուներում՝տիղմից, շարքից 
դուրս եկած մետաղական 
արգելապատնեշների 
վերանորոգում  և նորով 
փոխարինում, հենապատերի 
վերանորոգում և կառուցում: 
Մաքրման աշխատանքների 
իրականացում: 

կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ 22/52 
Պայմանագիրը կնքվել է 04.04.22թ. 
Կատարվել է հետևյալ աշխատանքները.               
1. փլուզումի և շինաղբի հավաքում,                       
2. Տարածքը պահվում է մշտական մաքուր 
վիճակում,                                                            
3. Բարձած շինաղբի տեղափոխում 13կմ 
հեռավորության վրա,                                           
4. Առվի հատակին կուտակված տիղմի 
մաքրում,                                                              
5. Տեղափոխում թափոնատեղի 
Աշխատանքներն ավարտված են 

«ԳոհարՍարգսյան» Ա/Ձ
04.04.22թ-20.12.22թ. 
 

6 Մայրուղիների և փողոցների 
ընթացիկ նորոգում  և 
պահպանում 

Վերանորոգել  1 մայթ
 
 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/133 
Պայմանագիրը կնքվել է 18.10.22թ. 
Կոմիտասի պողոտայից Խաչատրյան փողոցի 1-
ին նրբ. տանող ճանապարհի մայթ 
Աշխատանքները շարունակվում են 

«ՍԱՄ-ՊՐՈՅԵԿՏ» ՍՊԸ
21.10.22թ-14.12.22թ. 

7 Թեքահարթակների
կառուցում 

Կառուցել 24 թեքահարթակ Հաստատված է 
բյուջեով  
Մրցույթը չի կայացել 

8 Վերելակների 
հիմնանորոգում 

Վերանորոգվելու է 20 վերելակ
 
 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/48 
Պայմանագիրը կնքվել է 04.07.2022թ.: 
Վերանորոգվել է 25 վերելակ 
Վերելակների շարքից դուրս եկած դետալների 
և հանգույցների փոխարինում նորով, խցերի 
փոխարինում կամ նորոգում: Բնակչությանն 
անվտանգ սպասարկելու և վերելակների 

«Արև, Լույս, Կասկադ»
ՍՊԸ 
28.07.22թ- 27.10.22թ 
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անխափան աշխատանքը ապահովելու
նպատակով կվերանորոգվի ևս 20 վերելակ: 
Ձեռք կբերվի անհրաժեշտ շինվածքներ և 
դետալներ՝ առաջացած խնդիրները վերացնելու 
համար: Պետք է կատարվի նաև 
համապատասխան սպասարկման 
ծառայություններ: 
Աշխատանքները ավարտված են 
 
 

9 Հրատապ լուծում 
պահանջող ընթացիկ 
շինարարական 
աշխատանքներ 

Մաքրել բացազատել
անօրինական զավթած 
պետական տարածքները: 
Ապամոնտաժել և տեղափոխել 
անօրինական տեղադրված 
կրպակները, քանդել երկաթ-
բետոնյա շինությունները, կտրել 
մետաղական դետալները 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ –ԲՄԱՇՁԲ -22/19-2                                        
Պայմանագիրը կնքվել է 15.03.2022թ.-ին 
ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-22/17-4                                    
Պայմանագիրը կնքվել է 23.03.2022թ.-ին 
Իրականացվել է  63 տիպի հրատապ լուծում 
պահանջող աշխատանքներ և 15 տիպի 
հրատապ լուծումներ պահանջվող 
ծառայություններ. 
Աշխատանքներ՝ 

1. Ե/բ «նյու ջերսի» տիպի և բետոնե 
պահպանապատերի տեղադրում 2x0.6մ, 

2. Բազալտե աստիճանների տեղադրում 
հնի օգտագործումով, 

3. .նույնը նոր ի տեղադրումով, 
4.  Բետոնե աստիճանների պատրաստում 

արտաքին մակերեսի 
երկաթայնացումով մինչև հ=10սմ 
հաստությամբ, 

5.  Ճանապարհային մետաղական 
արգելապատնեշի վերանորոգում և 

«Մուրադյան
Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ 
Աշխատանք- 16.03.22թ. 
– 20.12.22թ.  
 
 
Ծառայություն 
 23.03.22թ-20.12.22թ. 
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տեղադրում, 
6.  Ճանապարհային մետաղական 

արգելապատնեշի նորի տեղադրում,  
7.  Ճանապարհային մետաղական 

արգելապատնեշի համար Փ=100սմ 
խողովակներից հենարանի տեղադրում 
փոսորակով և տեղադրումով (մինչև 1մ 
խորությամբ),  

8. Հենապատերից /ավազե սվաղում՝ 3-5սմ 
հաստությամբ, ցանցի օգտագործումով,  

9. Աղբատեղիների հարթակների 
կառուցում,  

10. Քանդած քարե դիտահորերի 
վերանորոգում, 

11. Երկաթ-բետոնե /1,25*1,25/ մ 
կափարիչների թուջե մտոցների 
պատերի և հատակի նորոգում 

12. Երկաթ - բետոնե /1,25*1,25/ մ 
կափարիչների թուջե մտոցների 
նորոգում, կափարիչների տեղադրում 
5սմ բետոնացմամբ,  

13. Խրամուղու քանդում 4-րդ կարգի 
գրունտներում ձեռքով, բարձելով 
ա/մեքենա,  

14. Խրամուղու քանդում 4-րդ կարգի 
գրունտներում էքսկավատորով, 
բարձելով ա/մեքենա, 

15. Խրամուղու քանդում 5-րդ կարգի 
գրունտներում էքսկավատորով, 
բարձելով ա/մեքենա,  

16. Հարթ տանիքների նորոգում /փափուկ 
նյութի քանդում, նորի իրականացում 2 
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շերտ վերին շերտը փայլաթիթեղով/, 
17. Հարթ տանիքների նորոգում /բետոնե 

հարթաշերտի քանդում 10%/,  
18. Հարթ տանիքների նորոգում /բետոնե 

շերտի իրականացում/,  
19. Թեք տանիքների նորոգում 0,5-0,55 մմ 

հաստությամբ նոր ցինկապատ թիթեղի 
տեղադրումով /հնի քանդումով/,  

20. Թեք տանիքների վթարված մասերի 
վերանորոգում սիլիկոնե լուծույթով,  

21. Առուների մաքրում,  
22. Նստարանների հիմնանորոգման, 

ապամոնտաժման, տեղափոխման և 
տեղադրման աշխատանքներ,  

23. Փոքր աղբամանների վերանորոգման, 
հավաքման, տեղափոխման և 
տեղադրմանա շխատանքներ,  

24. Հենապատի վերանորոգում ե/բետոնով,  
25. Հենապատերի վերանորոգում բազալտե 

երեսապատում հ= 30 մմ,  
26. Թասակի տեղադրում h=40մմ շին. Աղբի 

տեղափոխումով,  
27. Բազալտե 15x30 սմ եզրաքարերի 

վերանորոգում հնի օգտագործումով, 
ա/բ ծածկույթի իրականացումով, յուր. 
1գծմ –ի համար 0,5քմ հաշվարկով,  

28. Բազալտե 15x30 սմ վերանորոգում նոր 
եզրաքարերով ա/բծածկույթի 
իրականացումով, յուր. 1գծմ-ի համար 
0,5քմ հաշվարկով /առանց 
ծակոտկենության/,  

29. Բազալտե 8x20 սմ եզրաքարերի 
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վերանորոգում նորի տեղադրումով, 
առանց ծակոտկենության,  

30. Բազալտե 8x20 սմ եզրաքարերի 
վերանորոգում հնի օգտագործումով, 
բացակա եզրաքարերը ավելացնել 
նորով,  

31. Բետոնե  15x30 սմ եզրաքարերի 
վերանորոգում նորի տեղադրումով, 
բարձրորակի,  

32. Ցայտաղբյուրի վերանորոգում 
/ներառած փականը, ցայտիչը և 
թասիկը/,  

33. Ցատաղբյուրի սեզոնային 
կոնսերվացում /սիստեմայի ջրի թափում 
և պոլիէթիլենային թաղանթով 
փաթաթում/,  

34. ՋրամիացմանՓ15 մմ խողովակաշարի 
անցկացում մետ/պլաստ, խրամուղու 
քանդում և հետլիցք,  

35. Ջրամիացման Փ50 մմ խողովակաշարի 
անցկացում , խրամուղու քանդում և 
հետլիցք,  

36. Բազալտե սալիկներով h=30մմ 
սալապատում 
/առանցծակոտկենության/,  

37. Բազալտե սալապատում հիմքի 
բետոնացումով h=40մմ /առանց 
ծակոտկենության/,  

38. Մետաղական բազրիքների 
պատրաստում ներկում և տեղադրում 
օգտագործելով 40x40x1,5 մմև 20x20x 
1,5 մմ խողովակներ հ=0,9մ,  
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39. Բետոն ե սալերի վերանորոգում նորի
տեղադրումով 4-5սմ հաստությամբ,  

40. Բետոնե սալապատ տարածքների 
վերանորոգում հնի օգտագործումով 
/բացակայող ները փոխարինել նորով/,  

41. Թեքահարթակների վերանորոգում 
բազալտե h=30մմ սալապատումով 
/առանց ծակոտկենության/,  

42. Թեքահարթակների կառուցում 
մետաղական  h= 0,9մ բազրիքի 
տեղադրումով և բազալտե h=30մմ 
սալապատումով,  

43. Մետաղական սյուների 
ապամոնտաժում, նորի տեղադրում, 
ներկում՝առանց նյութի արժեքի,  

44. Մետաղական 3-4սմ ցանցով 
ցանցապատում  h=1,5մսյուները 
40x40x2,5  մմ շրջանակը 30x30x2 մմ 
անկյունակով, սյուներ 1,5մքայլով, 
ներկումով, մակերևույթների 
նախնական մաքրմամբ,  

45. Ջրթափ Փ150 մմ խողովակների 
տեղադրում հնի հեռացումով,  

46. Փ150 մմ անկյունակների տեղադրում,  
47. Ձագարների /նոր/  տեղադրումՓ150 մմ,  
48. Մուտքերի փայտյա պատուհանների և 

դռների վերանորոգում և ներկում,  
49. Մուտքերի վերանորոգում /կոսմետիկ/ 
50. Եվրոպատուհանների ձեռքբերում և 

տեղադրում /բացվող/, 
51. Եվրապատուհաններիձեռքբերում և 

տեղադրում  /չբացվող/,  
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52. Եվրոդռներիձեռքբերումևտեղադրում, 
53. Բակայինմետաղականխաղերիընթացիկ

վերանորոգում, 
երկտակներկում՝մակերևույթի 
նախնական մշակմամբ, և տեղադրում,  

54. Զրուցարանների վերանորոգում և 
երկտակներկում՝մակերևույթի 
նախնական մշակմամբ, 

55. Շենքերի սյուների վերանորոգում Փ12A3 
ամրանով փաթաթելով և բետոնացում 
B15 դասիբետոնով,  

56. Նստարանների վերանորոգում և 
երկտակներկում՝ մակերևույթի 
նախնական մշակմամբ,  

57. Աստիճանների բազրիքների 
վերանորոգում փայտյա բռնակների 
տեղադրումով և 
երկտակներկում՝մակերևույթի 
նախնական մշակմամբ,  

58. Բ/բ շենքերի պատերի ց թուլացած 
սալիկների հեռացում, 
ավտովերելակների օգտագործումով,  

59. Բ/բ շենքերի ներքին ջրագծերի 
վերանորոգում /պլաստմասե 
խողովակներով/,  

60. Բ/բ շենքերի կոյւղագծերի ներքին 
ցանցերի վերանորոգում /պլաստմասե 
խողովակներով/, 

61. Վթարային պատշգամբների ընթացիկ 
վերանորոգում /ամրանավորումով և 17 
տավրիկով փաթաթումով/,  

62. Տարածքների լուսավորության 
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իրականացում 20մ երկարությամբ  2x1,5 
մմ հատույթով հաղորդալարով, 1լեդ 
լամպով և 1 անջատիչով,  

63. Չգործող դիտահորերի կոնսերվացում և 
ասֆալտապատում: 

Ծառայություններ՝ 
1. Բանվորական ուժ 
2. Մեծ գաբարիտով նյութերի բարձում 

կռունկով 
3. Բետոնե, երկաթ-բետոնե կամ քարե 

շինությունների քանդում մեխանիզմով 
4. Ավտոաշտարակի շահագործում 
5. Մետաղական մասերի, էլեմենտների, 

ամրանների կտրում 
6. Մետաղական մասերի զոդում 
7. Շինաղբի բարձում ինքնաթափ 

մեքենաների վրա և տեղափոխում 13կմ  
8. Հավաքված աղբի բարձում, 

տեղափոխում 13կմ 
9. Աղետներից վթարված ծառերի կտրում և 

տեղափոխում 
10. Բեռնափոխադրում 
11. Մուտքերի ախտահանում քլորով 
12. Ավտոկռունկի շահագործում 
13. Էվակուատորի շահագործում 
14. Տրակտորի շահագործում /քանդող, 

բարձող, հարթեցնող/ 
15.  Քաշող և բարձր ճնշմամբ փչող 

մեքենայի շահագործում 

10 Ջրահեռացման 
կոմունիկացիոն ցանցերի 

Վերանորոգվելու է  18 շենքերում Նախագծային 
մրցույթը չի կայացել 
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կառուցում  

11 Ախտահանման և 
միջատազերծման 
/դեռատիզացիա/ 
ծառայությունների 
իրականացում 

Ախտահանվելու է 41400քմ
 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-22/32-4 
Ախտահանման և միջատազերծման 
/դեռատիզացիա/ ծառայություններ 
իրականացվել են 37700 քմ ծավալով հետևյալ 
հասցեներում. 
Կառավարման մարմին չունեցող 34 
բազմաբնակարան շենքերում. 
1.Ա.Խաչատրյան 22 շենք                                     
2.Այգեձորի 1-ին նրբ. 22 շենք                               
3.Այգեձոր 72 շենք 
4.Այգեձոր 76 շենք                                               
5.Արծրունի 10 շենք                                              
6.Արղության 38 շենք                                     
7.Բաբայան 38 շենք                                             
8.Բաղրամյան 77 շենք                                         
9.Գյուլբենկյան 2 շենք                                          
10.Գյուլբենկյան 36 շենք                                      
11.Գրիբոյեդով 19 շենք                                         
12.Կասյան 10 շենք                                            
13.Կոմիտաս 23/1 շենք                                        
14.Հ.Էմինի 82 շենք 
15. .Հ.Էմինի 16 շենք                                            
16.Օրբելի 18 շենք                                                
17.Բաղրամյան 47 շենք 
18. Օրբելի 33 շենք                                              
19.Սոսե 2/2 շենք                                                  
20.Սունդուկյան 3ա շենք                                      
21.Վաղարշյան 3 շենք                                          

«Գևորգ Ստեփանյան» 
ԱՁ 
17.01.22թ-25.12.22թ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Երևանի հ.22 և հ.23 
մսուր-
մանկապարտեզ» 
ՀՈԱԿ-ներում և 
«Երևանի 
հեծանվասպորտի 
մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-
ում դեռատիզացիա չի 
կատարվել քանի որ 
մանկապարտեզները 
կապիտալ 
վերանորոգման մեջ 
են 
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22. Օրբելի 47 շենք                                               
23. Գրիբոյեդով 1-ին նրբ. 11 շենք 
24.Շիրվանզադե 3-րդ նրբ. 18 շենք 
25.Կիևյան 8/4 շենք 
26. Կոմիտաս 51 շենք 
27.Քոչար 13 շենք                                                 
28.Բաբայան 12 շենք  
29. Բաբայան 14 շենք                                           
30. Բաբայան 16 շենք  
31.Ա.Խաչատրյան 11 շենք 
32.Փափազյան 22ա շենք  
33.Օրբելի 63/1 շենք  
34.Վաղարշյան 21/1 շենք 
13 սեփական տնատիրությունների 7-րդ 
տնատիրություն 
1.Այգեձոր 1-65, 4-66ա                                          
2.Այգեձորի փող. 1-ին նրբ. 1-19, 2-66  
3.Պռոշյան 2-42 
4.Մարշալ Բաղրամյան 35-47 
5. Մարշալ Բաղրամյան պող. 2-րդ նրբ. 1-198-րդ 
Տնատիրություն 
6. Մարշալ Բաղրամյան 53,55,57,59,59Ա, 59Բ, 
61, 65,67,75/1,77,59Գ-2-րդ մուտք 
7. Մարշալ Բաղրամյան պող. 2-րդ նրբ. 4,6,8, 
8Ա, 10,12,14  
8. Մարշալ Բաղրամյան պող. 3-րդ նրբ. 1-11, 3/1 
9.Օրբելի 1,3,5,7,9,11,13,15,17,18Ա,19,21, 27, 29, 
29Ա, 31,37,39,51,53,55,55Ա,57, 61,                      
10.Կիևյան 20/3, 
11.Կիևյան փող. 2-րդ նրբ 3, 8, 10-20, 23, 25, 27, 
30, 31, 32,  
12.Դարաբաղ 39, 40, 41, 42, 43, 73, 73Ա, 73/1, 
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74, 121Ա,
13.Երզնկյան 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 
27ա, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 39Բ, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 47Ա, 48, 49, 50, 51, 51Ա, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81 
9-րդ տնատիրություն 
14.Գուլակյան 4-109, 
15.Գյուլբենկյան 5-20, 
16.Գյուլբենկյան փող. 1-ին նրբ.3-9, 
17.Մարշալ Բաղրամյան 54, 
18.Մարշալ Բաղրամյանպող. 1-ին նրբ.1-3, 7-15, 
30/2, 
19.Մարշալ Բաղրամյան պող. 2-րդ նրբ. 2, 
20.Մարշալ Բաղրամյան պող. 2-րդ փակ. 2-19, 
21.Սոսե 9-11, 15-78  
22.Աղբյուր Սերոբ 22-44 (միայն զույգ 
համարները), 5/1,                                                
23.Սոսեի փող. 2-րդ նրբ. 1-3, 
24.Սոսեի փող. – Ձոր 52ա, 56, 
 25.Անտառային 186, 
26.Խնկո Ապեր 1-2010-րդ տնատիրություն,           
27.Ավետիսյան 9-65, 12-64/1, 112, 116, 118, 120, 
28.Սունդուկյան 4-64, 69, 98, 
 29.Հր. Քոչար 4/50-6/58,                                     
30.Համբարձումյան 5, 23-121, 
31.Արծրունի 4-24, 
32.Կասյան 2/1, 2/2, 
33.Մարշալ Բաղրամյան պող. 4-րդ նրբ 7-15, 12-
40, 
34.Գյուլբենկյան 23-27, 2811-րդ տնատիրություն, 
35.Քեռի 1-27, 31-101, 2-56, 62, 
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36.Բարբյուս 1-61, 2-52, 
37.Բարբյուս փող. 1-ին փկղ.2, 2Ա, 
38.Սևաստոպոլյան 2-60, 3-63, 67, 
 39.Սեպուհ1-29, 2-20, 
40.Կիևյան15Ա, 20/3, 
41.Կիևյանփող. 1-իննրբ.1-15, 2-4 
42.Նիկոլ Դուման 2-20, 24-52, 62, 5-47, 51 
43.Կալենց 4-18, 22, 11-47 
44.Արաբկիրի 38-րդ փող.1-72, 2-10              
12-րդ տնտատիրություն 
45.Կոմիտաս զույգեր – 19/6, 
46.Բակունց 5-59, 18-74, 
47.Խաչատրյան 10/1-20/4, 18/3, 5-25, 
48.Րաֆֆի 5-33, 37-65, 6-30, 36-62, 
49.Մանուշյան 2-34, 36-50, 7-35, 51-71, 
50.Հ. Էմին 1-21 (միայն կենտ համարները) 
51.Գյուլբենկյան 71, 73, 38/2, 38/2Ա, 38/2Բ, 
38/2Դ, 43/2 
13-րդ տնատիրություն 
52. Սահյան (Կովկասյան) 1-87, 2-66, 72, 88, 
53.Սևքարեցի Սաքո 1-57, 2-56, 
54.Թավրիզյան 1-93, 2-58, 
55.Հ. Էմին 23-87, 28, 78, 
14-րդ տնատիրություն 
56.Հ. Էմին 9-124, 131/1, 131/2, 131/3, 135/1, 135/2, 
135/3, 
57.Հ. Էմինի փող. 1-ին նրբ.1-29 (միայն կենտ 
համարները) 
58.Սևքարեցի Սաքո59-92 
59.Սահյան (Կովկասյան) 68-114 (միայն զույգ 
համարները) 
60.Փափազյան փող. 2-րդ նրբ.59-133, 
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61.Արղության 1-36,
62.Արղության փող. 2-րդ նրբ.1, 3/1, 3/2, 3/3 
63.Մալխասյանց 14, 16, 17, 19, 21 
64.Մալխասյանց փող. 1-ին նրբ.5-9/4 (միայն 
կենտ համարները) 
65.Գրիբոյեդով փող. 4-րդ նրբ.2-14, 34, 34/1,36 
66.Մամիկոնյաց 56/10 
67.Մամիկոնյանց փող. 1-ին նրբ.1-10 
15-րդ տնատիրություն 
68.Խաչատրյան (Րաֆֆու) 77-108, 91/1, 112, 114, 
121, 123, 
69.Խաչատրյան փող. 1-ին նրբ.1-23 (միայն 
կենտ համարները), 20, 84, 86, 96, 98, 100, 
70.Վրացական 21, 
71.Հ. Էմին 126-148 (միայն զույգ համարները) 
72.Մալխասյանց11, 13, 
73.Մանուշյան 66-98, 77-113, 
74.Կոմիտաս 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 25/2, 25/3, 
25/4, 25/5, 25/6, 37/1 
75.Բակունց 83, 85 
76.Ռիգա 126, 126Ա, 126Բ,  
77.Այգեկցի 77-103 
20-րդ տնատիրություն 
78.Ղափանցյան 5, 5Ա, 5Բ, 5Գ, 5/7, 5/11, 16/2, 
16/3, 16/4, 20/2, 30, 37/1, 
79.Քանաքեռ ՀԷԿ՝ Բանավան 5Բ, 52, 52/1 
80.Ադոնց 5Բ, 5/10, 12, 14, 16/2, 16/3 
17-րդ տնատիրություն 
81.Զարյան 2-106, 
82.Զարյան փող. 1-ին նրբ.1, 3, 5, 7, 9, 
83.Արաբկիր 43-րդ փող.1-53, 
84.Կոմիտաս 32/2, 32/3, 32/6, 36/5, 36/7, 36/8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
216 

 

85.Կոմիտաս պող. 1-ին նրբ.6, 6Ա, 11, 13, 15, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 
86.Արծրունի 68-78 (միայն զույգ համարները), 
87.Գրիբոյեդով 28-40 (միայն զույգ համարները) 
88.Գրիբոյեդով փող. 1-ին նրբ.12, 14 
89.Վրացական փող. 2-րդ նրբ.2, 4, 6, 8, 10, 12 
90.Հր. Քոչար 139-171, 192 
91.Ռիգա 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14 
92.Տիգրանյան 19/3 
93.Բուդաղյան 3-7 
18-րդ տնատիրություն 
94.Արաբկիր 33-րդ փող.1-17Ա (միայն կենտ 
համարները) 
95.Արաբկիր 35-րդ փող.1-24 
96.Արաբկիր 37-րդ փող.3-12 
97.Արաբկիր 39-րդ փող.1-30, 17/1 
98.Արաբկիր 41-րդ փող.1-13 
99.Արաբկիր 45-րդ փող.1-19Գ 
100.Արաբկիր 47-րդ փող.1-23 
101.Արաբկիր 49-րդ փող.4-16Դ 
102.Արաբկիր 51-րդ փող.4-16Դ 
103.Արաբկիր 53-րդ փող.1-28Ա 
104.Հյուսիսային ճառագայթ 17 շենքիհ.հ. 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 բնակարններ 
19-րդտնատիրություն 
105.Հր. Քոչարի փող. 1-ին նրբ.4-9 
106.188-202 (միայն զույգ համարները), 
107.Ռիգայի փող. 1-ին նրբ.1-11 
108.Արաբկիր 17-րդ փող.1-23/1 
109.Արաբկիր 19-րդ փող.7-27 
110.Արաբկիր 21-րդ փող.7-32 
111.Արաբկիր 23-րդ փող.1-30/2 
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112.Արաբկիր 25-րդ փող.4-25
113.Արաբկիր 27-րդ փող.1-20/1 
114.Արաբկիր 29-րդ փող.1-53/1 
115.Արաբկիր 29-րդ փող. 1-ին նրբ.2-8 (միայն 
զույգ համարները) 
116.Արաբկիր 29-րդ փող. 2-րդ նրբ.1-11 
117.Արաբկիր 29-րդ փող. փակ.2/1-8/1 
118.Բաբայան 7/3,7 
11 մանկապարտեզներում. 
1. «Երևանի հ. 24 մսուր- մանկապարտեզ» 
ՀՈԱԿ 
2.«Երևանի հ. 25 մսուր- մանկապարտեզ» 
ՀՈԱԿ 
3. «Երևանի հ. 26 մսուր- մանկապարտեզ» 
ՀՈԱԿ 
4. «Երևանի հ. 27 մսուր- մանկապարտեզ» 
ՀՈԱԿ 
5. «Երևանի հ. 28 մսուր- մանկապարտեզ» 
ՀՈԱԿ 
6. «Երևանի հ. 29 մսուր- մանկապարտեզ» 
ՀՈԱԿ 
7. «Երևանի հ. 30 մսուր- մանկապարտեզ» 
ՀՈԱԿ 
8. «Երևանի հ. 31 մսուր- մանկապարտեզ» 
ՀՈԱԿ 
9. «Երևանի հ. 32 մսուր- մանկապարտեզ» 
ՀՈԱԿ 
10. «Երևանի հ. 33 մսուր- մանկապարտեզ» 
ՀՈԱԿ 
11.«Երևանի հ. 34 մսուր- մանկապարտեզ» 
ՀՈԱԿ  
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4  մարզադպրոցներում 

1.«Երևանի Արաբկիրի շախմատի 
մանկապատանեկան դպրոց» ՀՈԱԿ 
2.«Ա.Գրիգորյանի անվան սուսերամարտի 
մարզադպրոց» ՀՈԱԿ 
3.«Երևանի Արաբկիրի խաղային մարզաձևերի 
մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ 
2 երաժշտական դպրոցներում 
1.«Ալ.Հեքիմյանի անվան երաժշտական դպրոց» 

ՀՈԱԿ 
2.«Կ.Սարաջյանի անվան երաժշտական 

դպրոց» ՀՈԱԿ 
2 գրադարաններում 
1.«Երևանի թիվ 6 գրադարան» ՀՈԱԿ       
 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-22/32-3                                             
Վ/շ-ի դեռատիզացիոն աշխատանքներ՝ ամիսը 
2 անգամ,  1600քմ: 
Ծառայությունները մատուցված են                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Վահ-Գրիգ» ՍՊԸ 
17.01.22թ-25.12.22թ 

12 Հասարակական  
զուգարանների պահպանում 
և վերանորոգում 

Կառուցվելու և սպասարկվելու է 
1 հասարակական զուգարան: 
Արաբկիր վ/շ-ի հասարակական 
զուգարանի մուտքերը պետք է 
լինեն կառույցի տարբեր 
կողմերից՝ առանձնացված 
տղամարդկանց և կանանց 
հատվածների: Ընդ որում երկու 
մուտքերը պետք է 
հարմարեցված լինեն 

  
Շինարարությունը 
նպատակահարմար չի 
գտնվել 
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հաշմանդամություն ունեցող
անձանց համար: Պետք է 
կատարվի նաև 
համապատասխան մաքրման 
ծառայություններ: 

 
13 

Բազմաբնակարան շենքերի 
հարթ տանիքների 
վերանորոգում 

Վերանորոգվելու է 23 բ/բ շենքի 
հարթ տանիք: 
 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
Պայմանագրով հաստատվել է 19 հասցե 
7195 քմ. 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/7-2 
Պայմանագիրը կնքվել է 16.03.2022թ-ին  
Կատարվել է 7195 քմ. հարթ տանիքի 
վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ  
հասցեներում՝ 
1.Հակոբյան 12 շ. – 248 քմ,                            
2.Սունդուկյան 1 շ. – 380 քմ,                                 
3. Հակոբյան 1 շ. – 749 քմ,                                   
4.Հակոբյան 11 շ. -360 քմ,                                    
5.Օրբելի 16 շ. – 338 քմ                                       
6. Կոմիտաս 40 շ. – 629 քմ,                          
7.Մամիկոնյանց 26/ա շ. – 283 քմ,                 
8.Ազատության 3/1 շ. – 333 քմ,                    
9.Մամիկոնյանց 8/ա շ. – 316 քմ,            
10.Մամիկոնյանց 1/ա շ. – 357 քմ,                        
11. Գուլակյան 14/ա շ. – 348 քմ,                            
12. Սունդուկյան 27 շ. – 685 քմ,                            
13. Խաչատրյան 8 շ. – 432 քմ,                             
14. Խաչատրյան 33/2 շ. – 120 քմ,                        
15.Ադոնցի 13 շ. – 445 քմ,                               
16.Գրիբոեդովի փող.4շ. 530քմ.,                           
17. Խաչատրյան 33/2 շ -368քմ.,                           
18.Կոմիտասի պող 36գ շ -109քմ.,                  

«Ար-Աշ» ՍՊԸ
16.03.22թ -28.11.22թ. 
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19.Վրացական փ. 4-րդ նրբ. 7 շենք -165քմ.,
Աշխատանքներն ավարտված են 

14 Բազմաբնակարան շենքերի 
թեք տանիքների 
վերանորոգում 

Վերանորոգվելու է 8 շենքի թեք 
տանիք: 
 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/84-1 
Պայմանագիրը կնքվել է 13.09.2022թ. 
Աշխատանքները իրականացվել են՝ Կոմիտաս 
39 և Ազատության 3 հասցեներում: 

«Ժիլյո» Ա/Կ
13.09.22թ- 14.12.22թ 

Բյուջեով հաստատվել 
է 3 թեք տանիք 
 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/84-2 
Պայմանագիրը կնքվել է՝ 16.09.2022թ.-ին: 
Աշխատանքները իրականացվելու են 
Ավետիսյան 67 հասցեում:  

«Ֆուլլ Շին» ՍՊԸ
16.09.22թ-28.12.22թ. 

15 Բակային տարածքների և 
խաղահրապարակների 
հիմնանորոգում և 
պահպանում 

Շահագործման հանձնել 12 բակ
 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/85-1 
Պայմանագիրը կնքվել է 15.09.2022թ-ին: 
Աշխատանքները իրականացվելու են 
Ազատություն 25 և Կոմիտաս 45/1 հասցեում:  

«Շին Զոն» ՍՊԸ 
15.09.22թ-26.12.22թ. 
 
 

Բյուջեով հաստատվել 
է 6 բակ 
 
 

 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/85-2 
Պայմանագիրը կնքվել է 22.09.22թ-ին: 
Աշխատանքները իրականացվելու են հետևյալ 
հասցեներում.                                                      
1. Բաղրամյան 51,                                               
2. Զարյան 19,                                                     
3.Կոմիտաս 56-58                                                
4.Տիգրանյան 7  

«Ժիլյո» Ա/Կ
22.09.22թ-14.12.22թ 
 

16 Վթարային պատշգամբների Վերանորոգվել է 53 պատշգամբ:
 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/63
Պայմանագիրը կնքվել է 28.07.22թ-ին: 

«Ակվահոմ» ՍՊԸ
28.07.22թ-03.12.22թ 
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նորոգում Վերանորոգվել է 29 պատշգամբ հետևյալ 
հասցեներում.  
1.Գյուլբենկյան փ. 24շ.-4 հատ,  
2.Ադոնց փ. 5շենք -5 հատ, 
3.Շահսուվարյան փ. 9շ. -2 հատ, 
4.Շահսուվարյան փ. 5 շ.- 1 հատ, 
5.Շահսուվարյան փ. 4 շ. -1 հատ, 
6.Շահսուվարյան փ. 3շ. -3 հատ,  
7.Զարյան փ. 21շ. -4 հատ, 
8.Զարյան փ. 15շ. -4 հատ, 
9.Կոմիտասի պող. 45շ – 1 հատ 
10.Խաչատրյան 21շ – 3 հատ 
11.Բաղրամյան պող 50բ – 1 հատ 
Բյուջեով հաստատվել է 32 պատշգամբ 
Աշխատանքներն ավարտված են 

17 Սպորտային 
միջոցառումների 
իրականացում 

12 միջոցառում                               Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:     
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/2-1                            
Պայմանագիրը կնքվել է 10.12.21թ-ին: Արաբկիր 
վարչական շրջանի «Ալ. Գրիգորյանի անվան 
սուսերամարտի մանկապատանեկան 
մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ում ս/թ հունվարի 20-22-
ը տեղի է ունեցել Արաբկիր վարչական շրջանի 
սուսերամարտի բաց առաջնություն: 

 
 
«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ 
  20.01.22թ-31.03.22թ 
 

 
 
 
 

   ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/2-1                              
Պայմանագիրը կնքվել է 10.12.21թ-ին: 
«Արաբկիրի շախմատի դպրոց» ՀՈԱԿ-ում ս/թ 
փետրվարի 22-24-ը տեղի է ունեցել Արաբկիր 
վարչ. շրջանի շախմատի բաց առաջնություն 
հանրակրթական դպրոցների աշակերտների 
միջև: 

«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ
22.02.22թ -24.02.22թ 
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   ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/2-1                                             
Պայմանագիրը կնքվել է 10.12.21թ-ին: 
 Հանրակրթական դպրոցների 1-3-րդ և 4-8-րդ 
դասարանների միջև <<Սպորտլանդիա>> 
մարզական միջոցառում 3 փուլով՝ ԱՎՇ, Երևան 
քաղաք, ՀՀ առաջնությունը տեղի է ունեցել 
ապրիլ ամսին՝ վարչական շրջանի դպրոցների 
մարզադահլիճներում և Երևանի 
մարզադպրոցներում:                                           

«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ
22.04.22թ 
 

   ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/2-1                                  
Պայմանագիրը կնքվել է 10.12.21թ-ին:                   
Հանրակրթական դպրոցների 31-րդ մարզական 
խաղերի ծրագրով Երևան քաղաքի 
առաջնությունը տեղի է ունեցել ապրիլ ամսին՝ 
Արաբկիր վարչական շրջանի համալիր  
մարզադպրոցում և Մուշեղ Գալշոյանի անվան 
թիվ 148 դպրոցի մարզադահլիճում:                      

«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ
25.04.22թ 
 

   ՀՀ նախագահի մրցանակի համար 
<<Լավագույն մարզական ընտանիք>> 
մրցույթի Արաբկիր վ/շ-ի և Երևան քաղաքի 
առաջնություն:                       

Չի կայացել՝  ԿԳՄՍ 
նախարարության 
կողմից 
կանոնադրություն 
չստանալու 
պատճառով: 

   ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/83-1                                        
Պայմանագիրը կնքվել է 08.07.22թ-ին: 
Տարեցների հանրապետական խաղեր 3 
փուլով՝ ԱՎՇ, Երևան քաղաք, ՀՀ 
առաջնություն: 

«Կոնցեպտ 
Իվենթս»ՍՊԸ 
  
 

Չի կայացել՝  ԿԳՄՍ 
նախարարության 
կողմից 
կանոնադրություն 
չստանալու 
պատճառով: 
 

   ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/83-1                                  
Պայմանագիրը կնքվել է 08.07.22թ-ին:                 

«Կոնցեպտ Իվենթս» 
ՍՊԸ 

Չի կայացել՝  Երևանի 
քաղաքապետարանի 
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«Առողջ սերունդ՝ պաշտպանված հայրենիք» 
Երևան քաղաքի միջբակային առաջնություն: 
 

 
 

կողմից 
կանոնադրություն 
չստանալու 
պատճառով: 

   ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/83-1                                        
Պայմանագիրը կնքվել է 08.07.22թ-ին: 
Տարեցների հանրապետական խաղեր 3 
փուլով՝ ԱՎՇ, Երևան քաղաք, ՀՀ 
առաջնություն: 

«Կոնցեպտ 
Իվենթս»ՍՊԸ 
  
 

Հայտ չի ներկայացվել 

   ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/83-1                             
Պայմանագիրը կնքվել է 08.07.22թ-ին: 
<<Նախազորակոչային և զորակոչային 
տարիքի ռազմամարզական խաղեր>> 
Արաբկիր վարչական շրջանի մասնակցությունը  
Երևան քաղաքի առաջնությանը տեղի է ունեցել  
հոկտեմբեր ամսին՝ Երևանի <<Հաղթանակ>> 
զբոսայգում: 

«Կոնցեպտ Իվենթս» 
ՍՊԸ 
13.10.22թ 
 

   ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/116-1                   
Պայմանագիրը կնքվել է 25.10.22թ-ին:                  
Արաբկիր վարչական շրջանի վոլեյբոլի բաց 
առաջնությունը տեղի է ունեցել  նոյեմբեր 
ամսին Ստեփան Զորյանի անվան թիվ 56 
դպրոցի մարզադահլիճում:                                   

«ՎՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
18.11.22թ-21.11.22թ 
 

   Արաբկիր վարչական շրջանի բասկետբոլի բաց 
առաջնություն:    

Հայտ չի ներկայացվել 
 

   ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/116-1                             
Պայմանագիրը կնքվել է 25.10.22թ-ին:                  
Արաբկիր վարչական շրջանի տարվա 
լավագույն մազիչ,մարզիկ միջոցառումը տեղի է  
ունեցել դեկտեմբեր ամսին՝ <<Երևանի 
Արաբկիրի համալիր մարզաձևերի 
մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ-

«ՎՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
15.12.22թ 
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ում:
18 Մշակութային 

միջոցառումների 
իրականացում 

18 միջոցառում                               Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/3-1                                   
Պայմանագիրը կնքվել է 26.11.21թ-ին:                   

Հունվարի 28-ին «Առնո Բաբաջանյան» 
համերգասրահում  կազմակերպվել Է համերգ` 
նվիրված Բանակի օրվան: 

«Լուսինե Ղազարյան» 
Ա/Ձ 
28.01.22թ 

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/3-2                               
Պայմանագիրը կնքվել է 10.12.21թ-ին:                   

Տեառնընդառաջ կրոնա-մշակութային 
միջոցառումը անցկացվել է փետրվարի 13-ին 
վարչական շրջանի Սուրբ Խաչ եկեղեցու 
բակում: 

«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ
  13.02.22 թ 
    
 

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/3-1                               
Պայմանագիրը կնքվել է 26.11.21թ-ին:                   

 Կանանց միջազգային տոնի /մարտի 8/ 
շրջանակներում մարտի 7-ին կազմակերպվել է 
հյուրասիրություն ռեստորանային համալիրում: 

«Լուսինե Ղազարյան» 
Ա/Ձ 
07.03.22թ 

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/50-1                                 
Պայմանագիրը կնքվել է 05.04.22թ-ին:                 

Մայրության և գեղեցկության տոնին նվիրված 

«Կոնցեպտ Իվենթս»
ՍՊԸ  
06.04.22թ 
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միջոցառումը տեղի է ունեցել ապրիլի 6-ին 
վարչական շրջանում: 

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/50-1                            
Պայմանագիրը կնքվել է 05.04.22թ-ին:                 

Ծաղկազարդ /Մանուկների օրհնության օր/ 
կրոնա-մշակութային միջոցառումը տեղի է 
ունեցել ապրիլի 10-ին վարչական շրջանի Սուրբ 
խաչ եկեղեցու բակում: 

«Կոնցեպտ Իվենթս»
ՍՊԸ 
10.04.22թ 
  
 

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/50-2                               
Պայմանագիրը կնքվել է 05.04.22թ-ին:                 

Վարչական շրջանի Սուրբ խաչ եկեղեցու 
բակում ապրիլի 17-ին տեղի է ունեցել Զատիկին 
նվիրված միջոցառում և հյուրասիրություն: 

«ԲԱՆԳԻ»ՍՊԸ 
17.04.22թ 

   Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օր 
/ապրիլի 24/                                             

Հայտ չի ներկայացվել 

   ՀՀ առաջին հանրապետության օր /մայիսի 28/ Հայտ չի ներկայացվել 

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/60                                            
Պայմանագիրը կնքվել է 25.05.22թ-ին:  
Երեխաների իրավունքների պաշտպանության 
միջազգային օրվան նվիրված միջոցառումը 
տեղի է ունեցել հունիսի 1-ին   Վ.Դավթյանի 
անվան զբոսայգում: 

«Կոնցեպտ Իվենթս» 
ՍՊԸ 
01.06.22թ 
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   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/88                                   
Պայմանագիրը կնքվել է 22.07.22թ-ին:                 

«Երևանյան ամառ» ծրագրի շրջանակներում 
միջոցառում           

«Կոնցեպտ Իվենթս» 
ՍՊԸ 
  
 

Միջոցառումը չի 
անցկացվել սուր 
շնչառական 
վարակների 
տարածման 
պատճառով: 

   Բուժաշխատողի օր                                              Բյուջեով 
նախատեսված չէ 

   «Պարենք միասին»  խորագիրը կրող 
միջոցառում     

                                                        

Հայտ չի ներկայացվել 

   Երաժշտական դպրոցների հաշվետու համերգ      Հայտ չի ներկայացվել 

   ՀՀ Անկախության օր Հայտ չի ներկայացվել 

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/88                                   
Պայմանագիրը կնքվել է 22.07.22թ-ին:                 

Ուսուցչի օր 

«Կոնցեպտ Իվենթս» 
ՍՊԸ 
  
 

Միջոցառումը չի 
անցկացվել՝  Հայ-
ադրբեջանական 
սահմանին տիրող 
իրավիճակի 
պատճառով: 

   Հարգանքի տուրք Ապրիլյան քառօրյա 
պատերազմին զոհվածների հիշատակին:              

 

Բյուջեով 
նախատեսված չէ 

   Երաժշտական միջազգային փառատոն                Հայտ չի ներկայացվել 

   Ամանորյա համերգ-միջոցառում    Հայտ չի ներկայացվել 

19 Մանկապարտեզների
վերանորոգում 

Հ.24 և հ.33 մանկապարտեզ
ՀՈԱԿ-ի կապիտալ 
վերանորոգում 

Արաբկիր վարչական 
շրջանի բյուջեով 
նախատեսված չէ 
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20 Երևան համայնքի, 
վարչական շրջանի 
քաղաքաշինական ոլորտի 
համաչափ զարգացում 

Գոտիավորման  նախագծի  և  
գլխավոր  հատակագծի  
փոփոխություն, բնակ. ֆոնդի  
ուժեղացում և  պահպանում, 
Երևանի  կենտրոնի  
ֆունկցիոնալ, տրանսպորտային  
գերբեռնվածության  թուլացում, 
պատմական  և  մշակութային  
հուշարձանների  պահպանում 

Իրականացման 
լիազորությունները 
վերապահված են 
Երևանի 
քաղաքապետարանին 

21 Արաբկիր վարչական 
շրջանի սոցիալապես 
անապահով բնակիչների 
կենսամակարդակի  
բարելավմանն ուղղված 
նպատակային ծրագրերի 
իրականացում 

Կարիքին համապատասխան  
աջակցություն ստացած 
անապահով ընտանիքների 
կենսամակարդակի բարելավում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/180-1                 
Պայմանագիրը կնքվել է 21.06.22թ-ին: 
134 փաթեթ գրենական պիտույքների 
տրամադրում սոցիական աջակցության կարիք 
ունեցող ընտանիքների 5-12-րդ դասարանի 
երեխաների համար 
 

«Շուշան Տեխնիկս» 
ՍՊԸ 06.07.22թ 
 

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/180-2                 
Պայմանագիրը կնքվել է 22.06.22թ-ին: 
23 փաթեթ գրենական պիտույքների 
տրամադրում սոցիական աջակցության կարիք 
ունեցող ընտանիքների 3-4-րդ դասարանի 
երեխաների համար 

«Մայ Մարկետ» ՍՊԸ 
14.07.22թ 
 

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/180-3      
Պայմանագիրը կնքվել է 21.06.22թ-ին: 
21 փաթեթ գրենական պիտույքների 

«Հայկ և Նարեկ» ՍՊԸ
 07.07.22թ 
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տրամադրում սոցիական աջակցության կարիք 
ունեցող ընտանիքների 1-2-րդ դասարանի 
երեխաների համար 

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/86-1                          
Պայմանագիրը կնքվել է 12.07.22թ-ին:  
01.08.2022թ Արաբկիր վարչական շրջանի 
սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 
ընտանիքների 30 անձի, նրանց ուղեկցող 1 
բժշկի և 2 աշխատակցի համար 
կազմակերպվել է էքսկուրսիա դեպի Գառնի-
Գեղարդ 

«Լուսինե Ղազարյան»
ԱՁ 
01.08.22թ 
 

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/86-1                       
Պայմանագիրը կնքվել է 12.07.22թ-ին: 
05.08.2022թ Արաբկիր վարչական շրջանի 
սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 
ընտանիքների 30 անձի, նրանց ուղեկցող 1 
բժշկի և 2 աշխատակցի համար 
կազմակերպվել է էքսկուրսիա դեպի 
Բյուրական-Ամբերդ 

«Լուսինե Ղազարյան»
ԱՁ 
05.08.22թ 

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/86-2                           
Պայմանագիրը կնքվել է 12.07.22թ-ին:  
12.08.2022թ Արաբկիր վարչական շրջանի 
սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 
ընտանիքների 30 անձի, նրանց ուղեկցող 1 
բժշկի և 2 աշխատակցի համար 
կազմակերպվել է էքսկուրսիա դեպի Գյումրի 

«ԿՈՆՑԵՊՏ ԻՎԵՆԹՍ»
ՍՊԸ 12.08.22թ 
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   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/86-2                      
Պայմանագիրը կնքվել է 12.07.22թ-ին:  
19.08.2022թ Արաբկիր վարչական շրջանի 
սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 
ընտանիքների 30 անձի, նրանց ուղեկցող 1 
բժշկի և 2 աշխատակցի համար 
կազմակերպվել է էքսկուրսիա դեպի 
Նորավանք

«ԿՈՆՑԵՊՏ ԻՎԵՆԹՍ»
ՍՊԸ 
19.08.22թ 
 

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/86-2                       
Պայմանագիրը կնքվել է 12.07.22թ-ին:  
26.08.2022թ Արաբկիր վարչական շրջանի 
սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 
ընտանիքների 30 անձի, նրանց ուղեկցող 1 
բժշկի և 2 աշխատակցի համար 
կազմակերպվել է էքսկուրսիա դեպի 
Գոշավանք-Հաղարծին 

«ԿՈՆՑԵՊՏ 
ԻՎԵՆԹՍ»ՍՊԸ 
26.08.22թ 
 

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/86-1                     
Պայմանագիրը կնքվել է 12.07.22թ-ին:  
02.09.2022թ Արաբկիր վարչական շրջանի 
սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 
ընտանիքների 30 անձի, նրանց ուղեկցող 1 
բժշկի և 2 աշխատակցի համար 
կազմակերպվել է էքսկուրսիա դեպի 
Ծաղկաձոր, Կեչառիսի վանական համալիր, 
Սևանա լիճ - Սևանավանք 

«Լուսինե Ղազարյան»
ԱՁ 
02.09.22թ 
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   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/86-1                     
Պայմանագիրը կնքվել է 12.07.22թ-ին:  
09.09.2022թ Արաբկիր վարչական շրջանի 
սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 
ընտանիքների 30 անձի, նրանց ուղեկցող 1 
բժշկի և 2 աշխատակցի համար 
կազմակերպվել է էքսկուրսիա դեպի Էջմիածին-
Զվարթնոց 

 
«Լուսինե 
Ղազարյան»ԱՁ 
09.09.22թ 
 

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/86-1                     
Պայմանագիրը կնքվել է 12.07.22թ-ին:  
ՀՀ անկախության օր 

«Լուսինե Ղազարյան»
ԱՁ 
21.09.22թ 

 

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԳՀԱԾՁԲ-22/87                              
Պայմանագիրը կնքվել է 24.08.22թ-ին: 
Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 
մեկ ընտանիքի լոգասենյակի վերանորոգում

«Մուրադյան 
Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ 
10.10.22թ-06.12.22թ 
 

22 Սոցիալական 
ծառայությունների 
տրամադրում և 
պատվիրակում 

Սոցիալապես անապահով 
ընտանիքներին աջակցել 
ֆինանսապես՝ հոգալու 
հրատապ լուծում պահանջող 
խնդիրները: 

Չի իրականացվել, 
քանի որ բյուջեով այս 
ծրագիրը չի 
հաստատվել 

23 Բազմազավակ, երիտասարդ 
և այլ խմբերին պատկանող 
ընտանիքներին 
աջակցություն 

Կարիքի գնահատման
արդյունքում բազմազավակ 
ընտանիքների համար 
համապատասխան կենցաղային 
իրերի և հիգիենայի 
պարագաների ձեռքբերում, 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/360-1  11.11.2022թ 
Կարիքի գնահատման արդյունքում 
սոցիալական տարբեր խմբերի պատկանող 4 
ընտանիքների հատկացվել է կենցաղային 

«ՎԻԷԼՎԻ ՍԵՆԹՐ» 
ՍՊԸ 
07.12.2022թ 
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վերապատրաստումների
իրականացում 

տեխնիկա՝ 3 հատ լվացքի մեքենա, մեկ հատ 
սառնարան 

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/360-1  11.11.2022թ 
Կարիքի գնահատման արդյունքում 
սոցիալական տարբեր խմբերի պատկանող 4 
ընտանիքների հատկացվել է կենցաղային 
տեխնիկա՝ 3 հատ սառնարան, մեկ հատ 
գազօջախ 

«ՓՐԻԹԻ ՈՒԵՅ» ՍՊԸ
02.12.2022թ 
 

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/360-3  11.11.2022թ 
Կարիքի գնահատման արդյունքում 
սոցիալական տարբեր խմբերի պատկանող 4 
ընտանիքների հատկացվել է 4 հատ 
մանկական երկհարկանի մահճակալ 
 
 
 

«ԼՈՒՍԻՆԵ 
ՂԱԶԱՐՅԱՆ» ԱՁ 
02.12.2022թ 

24 Հայրենադարձ  և 
փախստական 
ընտանիքների համար  
աջակցության ծրագրեր 

Հայրենադարձ ընտանիքներին
բնակարանների 
վարձակալության մասնակի 
փոխհատուցում, փախստական 
ընտանիքների կարիքի 
գնահատում, սոցիալական 
ծառայությունների տրամադրում, 
ձմռան ամիսներին առաջացած 
խնդիրների լուծման նպատակով՝ 
կոմունալ վարձերի /գազ, էլ. 
Էներգիա/ մասնակի 

Չի իրականացվել, 
քանի որ բյուջեով այս 
ծրագիրը չի 
հաստատվել 



 
232 

 

փոխհատուցում

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/180-2  22.06.2022թ 
23 փաթեթ գրենական պիտույքների 
տրամադրում սոցիական աջակցության կարիք 
ունեցող ընտանիքների 3-4-րդ դասարանի 
երեխաների համար 
 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/180-3  21.06.2022թ  
21 փաթեթ գրենական պիտույքների 
տրամադրում սոցիական աջակցության կարիք 
ունեցող ընտանիքների 1-2-րդ դասարանի 
երեխաների համար 

«Մայ Մարկետ» ՍՊԸ 
14.07.22թ 
 
 
 
 
 
 
 
«Հայկ և Նարեկ» ՍՊԸ 
07.07.22թ 
 
 

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/86-1  12.07.2022թ 
01.08.2022թ Արաբկիր վարչական շրջանի 
սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 
ընտանիքների 30 անձի, նրանց ուղեկցող 1 
բժշկի և 2 աշխատակցի համար 
կազմակերպվել է էքսկուրսիա դեպի Գառնի-
Գեղարդ 

«Լուսինե Ղազարյան» 
ԱՁ 
01.08.22թ 
 

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/86-1  12.07.2022թ 
05.08.2022թ Արաբկիր վարչական շրջանի 
սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 
ընտանիքների 30 անձի, նրանց ուղեկցող 1 

«Լուսինե Ղազարյան» 
ԱՁ 
05.08.22թ 
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բժշկի և 2 աշխատակցի համար 
կազմակերպվել է էքսկուրսիա դեպի 
Բյուրական-Ամբերդ  

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/86-2  12.07.2022թ 
19.08.2022թ Արաբկիր վարչական շրջանի 
սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 
ընտանիքների 30 անձի, նրանց ուղեկցող 1 
բժշկի և 2 աշխատակցի համար 
կազմակերպվել է էքսկուրսիա դեպի 
Նորավանք 

«ԿՈՆՑԵՊՏ ԻՎԵՆԹՍ» 
ՓԲԸ 
19.08.22թ 
 

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/86-2  12.07.2022թ 
26.08.2022թ Արաբկիր վարչական շրջանի 
սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 
ընտանիքների 30 անձի, նրանց ուղեկցող 1 
բժշկի և 2 աշխատակցի համար 
կազմակերպվել է էքսկուրսիա դեպի 
Գոշավանք-Հաղարծին 

«ԿՈՆՑԵՊՏ ԻՎԵՆԹՍ» 
ՓԲԸ 
26.08.22թ 
 

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/86-1  12.07.2022թ 
02.09.2022թ Արաբկիր վարչական շրջանի 
սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 
ընտանիքների 30 անձի, նրանց ուղեկցող 1 
բժշկի և 2 աշխատակցի համար 
կազմակերպվել է էքսկուրսիա դեպի 
Ծաղկաձոր, Կեչառիսի վանական համալիր, 
Սևանա լիճ - Սևանավանք 

«Լուսինե Ղազարյան» 
ԱՁ 
02.09.22թ 
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   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/86-1  12.07.2022թ 
09.09.2022թ Արաբկիր վարչական շրջանի 
սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 
ընտանիքների 30 անձի, նրանց ուղեկցող 1 
բժշկի և 2 աշխատակցի համար 
կազմակերպվել է էքսկուրսիա դեպի Էջմիածին-
Զվարթնոց  

«Լուսինե Ղազարյան» 
ԱՁ 
09.09.22թ 
 

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/86-1  12.07.2022թ 
ՀՀ անկախության օր 
 
 

«Լուսինե Ղազարյան» 
ԱՁ 
21.09.22թ 
 

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/87  24.08.2022թ 
Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 
մեկ ընտանքիքի լոգասենյակի վերանորոգում 

«Մուրադյան 
Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ 
10.10.2022թ-
06.12.2022թ 

25 Արտակարգ իրավիճակների 
և նմանատիպ այլ 
դեպքերում կյանքի դժվարին 
իրավիճակներում հայտնված 
անձանց և ընտանիքներին 
աջակցություն: 

Կարիքի գնահատման 
արդյունքում սոցիալական 
տարբեր խմբերին 
պատկանող ընտանիքներին 
անհրաժեշտ բնարիային 
աջակցության տրամադրում 
(չոր սնունդ, տակդիրներ, 
անկողնային պարագաներ), 
ինչպես նաև տարերային կամ  
տեխնածին աղետներից 
տուժած ընտանիքներին 
աջակցության տրամադրում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/213-1  12.07.2022թ  
Սոցիալական տարբեր խմբերին պատկանող 18 
ընտանիքի հատկացվել է անկողնայի 
սպիտակեղեն, 11 ընտանիքի՝ մեծի և փոքրի 
տակդիր 
 

«Կարեն Սարգսյան» ԱՁ
26.07.22թ-01.08.2022թ 
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/հրդեհ, ջրհեղեղ, փլուզում և 
այլն/ 

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/38-2  22.07.2022թ 
Սոցիալական տարբեր խմբերին պատկանող 
200 ընտանիքի հատկացվել է հիգիենայի 
փաթեթ 

«Լուսինե Ղազարյան» 
ԱՁ 
27.07.22թ 
 

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/38-1  26.07.2022թ 
Սոցիալական տարբեր խմբերին պատկանող 
200 ընտանիքի հատկացվել է սննդի փաթեթ   

«Ֆոտոն» ՍՊԸ
01.08.22թ 
 

 
 

  Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/87  24.08.2022թ 
Հրդեհից տուժած մեկ ընտանիքի համար  
միջսենյակային փայտյա դռների ձեռքբերում և 
տեղադրում 

«Մուրադյան 
Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ 
10.10.2022թ-
06.12.2022թ 

26 Հարազատ չունեցող 
բնակիչների 
հուղարկավորության 
կազմակերպում 

 

Փոսի փորում, հանգուցյալի
չափերին համապատասխան 
դագաղի տրամադրում, 
ավտոդիատարի ծառայություն 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/9 - 03.01.2022թ 
Կազմակերպվել է 9  հարազատ  չունեցող  
բնակչի  և 1 սոցիալական աջակցության կարիք 
ունեցող ընտանիքի անդամի 
հուղարկավորություն 

«Բնակչության հատուկ 
սպասարկում»  ՀՈԱԿ 
25.12.2022թ. 

27 Այլ աշխատանքներ  1.Տրվել է 46 միջնորդագիր՝ պետպատվերի
շրջանակներում ստացիոնար բուժում և 
վիրահատություն կազմակերպելու նպատակով. 
2.Թվով 15 սոցիալական աջակցության կարիք 
ունեցող ընտանիքի տրամադրվել է հագուստ, 

1.Վարչական շրջանի 
ղեկավարի գրություն 
 
 
2. Հայկական կարմիր 
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թվով 4 սոցիալական աջակցության կարիք 
ունեցող ընտանիքի տրամադրվել է անկողնային 
պարագաներ, թվով 10 տեղահանված 
ընտանիքի սնունդ և հիգիենա 

խաչ
 
 
 
 

28  Վերելակների սպասարկում 
Սպասարկումը իրականացվել է 
21 հասցեներում: 
 
 
 
 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-22/51 
Պայմանագիրը կնքվել է 16.03.2022թ.-ին 
Սպասարկումը իրականացվելու է 20 վերելակ՝ 
Արաբկիր վ/շ բազմաբնակարան բնակելի 
շենքերում և 1 վերելակ Արաբկիր վ/շ 
ադմինիստրատիվ շենքում: Վերելակների 
սպասարկումը իրականացվում է 
սիստեմատիկաբար 
Ծառայությունները մատուցված են 

«Նյուլիֆտ» ՍՊԸ 
16.03.22թ-20.12.22թ 
 

  Խաղադաշտերի կառուցում -
Օրբելի 65ա շենքի բակում 
կառուցել ֆուտբոլի դաշտ  
 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/94 
Պայմանագիրը կնքվել է՝ 19.09.2022թ.-ին: 
Հիմնանորոգվել է ֆուտբոլի դաշտը, 
ասֆալտապատվել է, անց է կացվել արտաքին 
լուսավորություն, եզրաքարեր, տեղադրվել է 
մոտ 400 քմ արհեստական խոտածածկ, 
տեղադրվել են նստարաններ, խաղեր, 
բարեկարգվել է տարածքը 
Աշխատանքները ավարտված են 
 

«Ֆաստ Տրանսպորտ» 
ՍՊԸ 
19.09.22թ.-02.12.22թ. 
 

  Վարչական շենքի ընթացիկ 
վերանորոգում 

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

«ԱԼԼ Գրուպ» ՍՊԸ
18.04.22թ-21.04.22թ. 
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ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/88
Պայմանագիրը կնքվել է 09.12.2021թ.-ին 
Փոխվել են մուտքի դռները և վերանորոգվել 4-
րդ հարկի միջանցքի հատակը 
Աշխատանքները ավարտված են 

  Վարչական շենքի 
վերանորոգում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/134                                 
Պայմանագիրը կնքվել է՝ 28.10.2022թ.-ին: 
Հիմնանորոգվել է վարչական շենքի 1-ին 
հարկը: Տեղադրվել է նոր հատակ, առաստաղ, 
պատուհաններ, դռներ: Ստեղծվել են 
ժամանակակից բոլոր պայմանները 
բնակչությանը բարձր մակարդակով 
սպասարկելու համար: 
Աշխատանքները ավարտված են 

«Օլիմպ Շին» ՍՊԸ
28.10.22թ-12.12.22թ. 

29 Այլ ծառայություններ Քաղցրավենիքի նվեր 
փաթեթներ 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/69                                 
Պայմանագիրը կնքվել է՝ 30.11.2022թ.-ին: 
Ամանորյա տոներին ընդառաջ երեխաների 
համար  ձեռք է բերվել  քաղցրավենիքի նվեր 
փաթեթներ: 

«ՖՈՏՈՆ» ՍՊԸ
20.12.22թ 

  Ամանորյա տոնական 
ձևավորման ծառայություն: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/208                                    
Պայմանագիրը կնքվել է՝ 21.11.2022թ.-ին: 
Ամանորյա տոնական ձևավորման 
ծառայություն: 

«ԷՆԵՐԳՈՎԵՍՏ» ՍՊԸ
  21.11.22թ- 09.12.22թ 

ԴԱՎԹԱՇԵՆ	ՎԱՐՉԱԿԱՆ	ՇՐՋԱՆ	
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1. Ասֆալտ-բետոնյա ծածկի 
վերանորոգում և պահանում 

Նախատեսված է
10000քմ ասֆալտ-բետոնյա 
ծածկի վերանորոգում: 
Աշխատանքները ներառում են 
վնասված, վթարված, 
ձևախախտված ծածկի քանդում, 
առաջացած շին. աղբի բարձում, 
տեղափոխում (թափոնատեղի), 
խճե հիմքի իրականացում (մինչև 
10%) և 4սմ ասֆալտ-բետոնե 
ծածկի իրականացում։ 
Աշխատանքները ներառում են 
դիտահորերի և անձրևորսիչների 
նիշերի ուղղում և 
վերատեղադրում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/8-7 
Աշխատանքներն իրականացվել են հետևյալ 
հասցեներում՝ 

1. Դավթաշեն 1-ին թաղամասի 
շարունակություն 361 քմ 
2. Դավթաշեն 7-րդ փողոցի 
շարունակություն 12 քմ 
3. Դավթաշեն 9-րդ փողոցի 
շարունակություն 71 քմ 
4. Դավթաշեն 1-րդ փողոց 193 քմ 
5. Տ.Պետրոսյան փողոցից զորամաս 
տանող ճանապարհ 137 քմ 
6. Եղվարդի խճուղի 50 քմ 
7. Սասնա Ծռեր փողոց 116.3 քմ 
8.Դավթաշեն 1-ին թաղամասի 
շարունակություն 440 քմ 
9.  Դավթաշեն 2-րդ թաղամասի 
շարունակություն 33 քմ 
10. Դավթաշեն 3-րդ թաղամաս 638 քմ 
11.Դավթաշեն 4-րդ թաղամասի 
շարունակություն 1687 քմ 
12. Դավթաշեն 2-րդ փողոց 327 քմ 
13. Դավթաշեն 4-րդ փողոց 95 քմ 
 14. Դավթաշեն 5-րդ փողոց  249 քմ 
15. Դավթաշեն 6-րդ փողոց 436 քմ 
16. Դավթաշեն 7-րդ փողոց 127 քմ 
17. Դավթաշեն 8-րդ փողոց 1870 քմ 
18. Դավթաշեն 9-րդ փողոց 145 քմ 
19. Դավթաշեն 10-րդ փողոց 86 քմ 
 20. Վթարված դիտահորի վերանորոգում 2-

«ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆ»
ՍՊԸ 
17.02.2022թ.- 
31.10.2022թ. 

Փաստացի կատարվել 
է 10922.3 ք/մ 
ասֆալտ-բետոնյա 
ծածկի վերանորոգում: 
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րդ թղմ.  3 հատ
  21.Վթարված դիտահորի վերանորոգում 4-
րդ թղմ.  1 հատ 
22. Վթարված դիտահորի վերանորոգում 6-
րդ փողոց   2 հատ 
Փաստացի կատարվել  է 10922.3 ք/մ 
ասֆալտ-բետոնե ծածկի վերանորոգում: 

2. Եզրաքարերի վերանորոգում Նախատեսված է 1000 գծմ 
եզրաքարերի փոխարինում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/25-2 
Դավթաշեն վ/շ տարածքում մայթերի, 
անցուղիների, միջբակային ճանապարհների 
եզրաքարերի վերանորոգում: 

«ՄԱՔՍ ԴՐԱՅՎ» ՍՊԸ
02.07.2022թ.- 
29.12.2022թ. 

751.6 գծ.մ 

3. Վերելակների 
հիմնանորոգման 

Նախատեսված է մոտ 17 
վերելակի վերանորոգման 
աշխատանք: Աշխատանքները 
ներառում են վերելակների 
շարքից դուրս եկած դետալների 
և հանգույցների փոխարինում 
նորով, խցերի փոխարինում կամ 
նորոգում, ճոպանների 
փոխարինում, շարժիչի 
վերանորոգում կամ փոխարինում 
նորով 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/23 
 

«ՇԻՆԷՆԵՐԳՈՄԱՔՍ»Ս
ՊԸ 
06.07.2022թ.- 
20.12.2022թ. 

100 վերելակների 
վերանորոգում 

4. Բազմաբնակարան շենքերի 
հարթ տանիքների նորոգում 

Նախատեսված է 8570քմ հարթ
տանիքի վերանորոգում: 
Կիրականացվի հին վնասված 
շերտի քանդում, 
ցեմենտահարթեցնող շերտի 
իրականացում, նոր իզոգամի 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/7-9  
Իրականացվելեն 6265քմ հարթ տանիքի 
նորոգման աշխատանքներ հետևյալ 
հասցեներում՝ 

«ՇԻՆՀԱՅ-ՊՈ» ՍՊԸ
15.03.2022թ.- 
30.09.2022թ. 
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տեղադրում, օդափոխության
խողովակների վրա մետաղական 
ծածկի տեղադրում 

1. Դավթաշեն 1-ին թղմ. 17 շենք
2. Դավթաշեն 2-րդ թղմ. 25 շենք 
3. Դավթաշեն 2-րդ թղմ. 26 շենք 
4. Դավթաշեն 4-րդ թղմ. 15 շենք 
5. Դավթաշեն 4-րդ թղմ. 17 շենք 
6. Դավթաշեն 4-րդ թղմ. 25 շենք 
7. Դավթաշեն 4-րդ թղմ. 42 շենք 
8. Դավթաշեն 1-ին թղմ.  6  շենք 
9. Դավթաշեն 1-ին թղմ. 20 շենք 
10. Դավթաշեն 1-ին թղմ. 27 շենք 
11. Դավթաշեն 1-ին թղմ. 45 շենք 
12. Դավթաշեն 1-ին թղմ. 52 շենք 
13. Դավթաշեն 2-րդ թղմ.  2  շենք 
14. Դավթաշեն 2-րդ թղմ.  6  շենք 
15. Դավթաշեն 2-րդ թղմ. 10 շենք 
16. Դավթաշեն 2-րդ թղմ. 20 շենք 
17. Դավթաշեն 1-ին թղմ.   9 շենք 
18. Դավթաշեն 1-ին թղմ. 22 շենք 
19. Դավթաշեն 1-ին թղմ. 23 շենք 
20. Դավթաշեն 3-րդ թղմ. 31 շենք 
21. Դավթաշեն 3-րդ թղմ. 48 շենք 
22. Դավթաշեն 4-րդ թղմ. 1 Ա  շենք 
23. Դավթաշեն 4-րդ թղմ. 21 շենք 
24. Դավթաշեն 4-րդ թղմ. 31 շենք 
25. Դավթաշեն 1-ին թղմ. 48  շենք 
26. Դավթաշեն 2-րդ թղմ.  3  շենք 
27. Դավթաշեն 2-րդ թղմ.  13 շենք 

5. Հենապատերի 
վերանորոգում 

Նախատեսված է թվով 10 
հենապատերի վերանորոգում 

Ծրագիրը չի 
իրականացվել 

6. Բակային տարածքների 
բարեկարգում և 

Նախատեսված է 4 բակային
տարածքների հիմնանորոգման և 

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

«ՄԱՍՏԵՐԳՐՈՒՊ»
ՍՊԸ 

3 բակային տարածք 
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վերանորոգում կառուցման աշխատանքներ /1թ. 
28շ, 4-րդ թաղամաս 199դպ 
հարևանությամբ, 33շ և  49շ /, 
այդ թվում՝ բակերում մայթերի 
եզրաքարերի վերանորոգում, 
նստարանների, 
զրուցատաղավարների, 
աղբամանների տեղադրում: 
Ծրագիրը ներառում է նաև 
երեխաների համար  
խաղահրապարակներում 
սպորտային մարզագույքի, 
մանկական խաղերի տեղադրում, 
հնացած և վնասված խաղերի 
վերանորոգում և նորերով 
փոխարինում: Բակերն ավելի 
գեղեցիկ ու հարմարավետ 
դարձնելու նպատակով  
կստեղծվեն նոր սիզամարգեր, 
կիրականացվի ծառատունկ, 
ծաղկապատում, ջրագծերի 
վերականգնում 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/109-1 
Դավթաշեն 50 շենքի բակի, 2-րդ թղմ. 1-ին և 2-
րդ շենքերի բակի, 1-ին թղմ. 28 շենքի բակի 
բարեկարգման աշխատանքներ: 
 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/98-1 
Դավթաշեն վ/շ բակային տարածքների 
խաղահրապարակների ռետինե 
մանրահատիկով գորգերի տեղադրում: 
 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/144-2 
Դավթաշեն վ/շ 4-րդ թղմ. 1-5-6 շենքերի, 10-11-12 
շենքերի, 51 շենքիբակերիբարեկարգում: 
 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/144-1 
Դավթաշեն վ/շ 4-րդ թղմ. 49 
շենքիհետնամասիբարեկարգում: 
 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/145 
Դավթաշեն վ/շ 2-րդ թղմ. 41 շենքի և 192 
դպրոցիհարևանությամբմինիֆուտբոլիդաշտիկ
առուցում: 
 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  

07.10.2022թ.-
27.12.2022թ. 
 
 
 
«ԳԼՈԲԱԼ ՍՊՈՐՏ» 
ՍՊԸ 
11.05.2022թ.- 
01.07.2022թ. 
 
 
 
«ԱՐՄԱՇԻՆ» ՍՊԸ 
04.11.2022թ.- 
25.12.2022թ. 
 
 
 
«ԱՐԿԱԴԻԱ ՇԻՆ» 
ՍՊԸ 
14.11.2022թ.- 
24.01.2023թ. 
 
 
«ՍԱՄ-ՊՐՈԵԿՏ» 
ՍՊԸ 
03.11.2022թ.- 
24.01.2023թ. 
 
 
 
«ԴԵԼՏԱ ՇԻՆ» 

 
 
 
 
921 ք/մ ռետինե 
ծածկի տեղադրում 
 
 
 
 
 
3 բակային տարածք 
 
 
 
 
 
1 բակային տարածք 
 
 
 
 
 
1 բակային տարածք 
 
 
 
 
 
 
1 բակային տարածք 
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կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/151 
Դավթաշեն վ/շ 1-ին 26 
շենքիբակիֆուտբոլիդաշտիկառուցում: 
 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/279-2 
Դավթաշեն վ/շ-ումթվով 36 
աղբամաններիտեղադրում: 
 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/279-1 
Դավթաշեն վ/շ թվով 50 
նստարաններիտեղադրում: 
 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/55-2 
Դավթաշեն վ/շ 
բակերիհամարմանկականխաղահրապարակնե
րի և խաղասարքերիտեղադրում: 
 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/55-1 
Դավթաշեն վ/շ բակերի համար մանկական 
խաղահրապարակների և 
խաղասարքերիտեղադրում 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ՍՊԸ
21.11.2022թ.- 
25.12.2022թ. 
 
 
«ԲԵԼՄԵՏ» ՍՊԸ 
29.08.2022թ.- 
30.09.2022թ. 
  
 
 
«ՎԻՆՆԵՐ ԳՐՈՒՊ» 
ՍՊԸ 
29.08.2022թ.- 
30.10.2022թ. 
 
 
«ԱՐՏՍՏՐՈՄ» ԲԲԸ 
17.10.2022թ.- 
25.12.2022թ. 
 
 
 
 
«ՌՈՒԲԵՆ ՊՈՂՈՍՅԱՆ» 
ԱՁ 
17.10.2022թ.- 
25.12.2022թ 
 
«ՄԱԳՆԻԴՈՐ» ՍՊԸ 
07.06.2022թ. 
03.01.2023թ. 

 
 
 
 
Տեղադրվել է 36 
աղբաման 
 
 
 
 
Տեղադրվել է 50 
նստարան 
 
 
 
 
Մանկական 
խաղասարքերի 
տեղադրում 
 
 
 
Մանկական 
խաղասարքերի 
տեղադրում 
 
 
 
 
 
1 բակային տարածք 
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ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/17-2
     Դավթաշեն վ/շ 4-րդ թղմ. 199 դպրոցի և 3-րդ 
շենքի ետնամասում գտնվող դաշտի կառուցման 
2-րդ փուլ:  
 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/109-2 
      Դավթաշեն վ/շ 4-րդ թղմ. 33 շենքի 
հետնամասի բարեկարգման աշխատանքներ: 
 

 
 
 
 
«ՇԻՆՀԱՅ-ՊՈ» ՍՊԸ 
07.10.2022թ. 
25.12.2022թ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 բակային տարածք 
 
 

7. Բազմաբնակարան շենքերի 
շքամուտքերի վերանորոգում 

Նախատեսված է մոտ 20 
շքամուտքերի վերանորոգում, 
որը ներառում է 
թեքահարթակների կառուցում, 
սալապատում, պատերի և 
առաստաղի, դռների և 
պատուհանների վերանորոգում 
կամ նորերով փոխարինում, 
բազրիքների, աստիճանների 
վերանորոգում, վնասված 
ապակիների փոխարինում նորով 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/13-1 
Աշխատանքներն իրականացվել են հետևյալ 
հասցեներում՝ 

1. Դավթաշեն 1-ինթաղ.26 շենք 1-ին մուտք 
2. Դավթաշեն 1-ինթաղ.26 շենք 2-րդ մուտք 
3. Դավթաշեն 1-ինթաղ. 6 շենք 1-ին մուտք 
4. Դավթաշեն 1-ինթաղ.39 շենք 1-ին մուտք 
5. Դավթաշեն 1-ինթաղ.22 շենք 1-ին մուտք 
6. Դավթաշեն 1-ինթաղ.23 շենք 1-ին մուտք 
7. Դավթաշեն 1-ինթաղ.20 շենք 1-ին մուտք 
8. Դավթաշեն 2-րդթաղ.30 շենք 1-ին մուտք 
9. Դավթաշեն 2-րդթաղ.34 շենք 2-րդ մուտք 
10.Դավթաշեն 3-րդթաղ.16 շենք 1-ին մուտք 
11. Դավթաշեն 3-րդթաղ.12 շենք 4-րդ մուտք 
12. Դավթաշեն 4-րդթաղ.32 շենք 1-ին մուտք 
13.Դավթաշեն 4-րդթաղ. 4 շենք 1-ին մուտք 
14.Դավթաշեն 4-րդթաղ.4 Ա շենք 3-րդ մուտք 
15. Դավթաշեն 4-րդթաղ. 27 շենք 2-րդ մուտք 
16.Դավթաշեն 4-րդթաղ. 3 Ա շենք 1-ին մուտք 

«ԷԼԴՈԳԱՐ» ՍՊԸ
27.05.2022թ.- 
22.11.2022թ. 

Փաստացի կատարվել 
են թվով 40 
շքամուտքերի 
հիմնական և 
ընթացիկ 
վերանորոգում: 
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17.Դավթաշեն 4-րդթաղ. 4 շենք 1-ին մուտք
18.Դավթաշեն 1-ինթաղ. 6 շենք 1-ին մուտք 
19.Դավթաշեն 2-րդթաղ. 7 շենք 3-րդ մուտք 
20.Դավթաշեն 1-ինթաղ. 32 շենք 4-րդ մուտք 
21.Դավթաշեն 1-ինթաղ. 32 շենք 3-ին մուտք 
22.Դավթաշեն 1-ինթաղ. 13 շենք 3-րդ մուտք 
23.Դավթաշեն 1-ինթաղ. 4 շենք 1-ին մուտք 
24.Դավթաշեն 1-ինթաղ. 32 շենք 1-ին մուտք 
25.Դավթաշեն 1-ինթաղ. 3 շենք 1-ին մուտք 
26.Դավթաշեն 1-ինթաղ. 45 շենք 3-րդ մուտք 
27.Դավթաշեն 1-ինթաղ. 17 շենք 2-րդ մուտք 
28.Դավթաշեն 2-րդթաղ.   7 շենք 4-րդ մուտք 
29.Դավթաշեն 2-րդթաղ. 22 շենք 2-րդ մուտք 
30.Դավթաշեն 3-րդթաղ.18 շենք 1-ինմուտք 
31.Դավթաշեն 3-րդթաղ. 9 շենք 1-ին մուտք 
32.Դավթաշեն 4-րդթաղ. 6 շենք 1-ին մուտք 
33.Դավթաշեն 4-րդթաղ. 7 շենք 1-ին մուտք 
34.Դավթաշեն 4-րդթաղ. 4 Ա շենք 4-րդ մուտք 
35.Դավթաշեն 4-րդթաղ. 4Ա շենք 5-րդ մուտք 
36.Դավթաշեն 2-րդթաղ.  26 շենք 1-ին մուտք 
37.Դավթաշեն 2-րդթաղ.  26 շենք 2-րդ մուտք 
38.Դավթաշեն 4-րդթաղ.  20շենք 1-ին մուտք 
39.Դավթաշեն 1-ինթաղ. 45 շենք 1-ին մուտք 
40.Դավթաշեն 4-րդթաղ. 1 շենք 1-ին մուտք 
Ընդամենը՝ 40 մուտք:  

8. Մայրուղիների և փողոցների 
վերանորոգում և կառուցման 

Նախատեսված է մոտ 7000քմ
մայթերի գեղարվեստական 
սալիկապատում 

Ծրագիրը չի 
իրականացվել  

9. Արտակարգ իրավիճակների 
և նմանատիպ այլ 

Կյանքի դժվարին
իրավիճակներում հայտնված 

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

«ԼՈՒՍԻՆԵ 
ՂԱԶԱՐՅԱՆ» ԱՁ 
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դեպքերում կյանքի դժվարին 
իրավիճակներում հայտնված 
անձանց և ընտանիքներին 
աջակցություն 

անձանց և ընտանիքներին
աջակցության տրամադրում 

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/70-2 
Տնտեսական ապրանքների փաթեթների 
տրամադրում: 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԳՀԱՁԲ-22/70-1 
 Սննդի ծանրոցների տրամադրում: 
 

15.12.2022թ.-
04.01.2023թ. 
 
«ԴԱՅՍ» ՍՊԸ 
19.12.2022թ.- 
07.01.2023թ. 
 

10. Հայրենադարձ և 
փախստական 
ընտանիքների համար 
աջակցություն 

Հասարակության մեջ կարիքի
գնահատման արդյունքում 
սոցիալական ծառայությունների 
տրամադրում ձմռան ամիսներին՝ 
գազ և էլ. Էներգիայի ծախսի, 
անհրաժեշտության դեպքում 
բնակարանի վարձավճարի 
մասնակի կամ լրիվ 
փոխհատուցում 

Ծրագիրը չի 
իրականացվել 

11. Բազմազավակ, նորաստեղծ, 
երիտասարդ և այլ խմբերին 
պատկանող ընտանիքներին 
աջակցություն 

Կարիքի գնահատման
արդյունքում բազմազավակ, 
երիտասարդ և այլ 
ընտանիքներին անհրաժեշտ 
սոցիալական աջակցության 
տրամադրում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/374-3 
Հեռուստացույցերի՝ թվով 3 հատ և 
գազոջախների՝ թվով 2 հատ տրամադրում : 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/374-2 
Բազմոցների՝ թվով 2 հատ, տրամադրում: 
 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/374-1 
Սառնարանների՝ թվով 5 հատ, և լվացքի 

«ՓՐԻԹԻ ՈՒԵՅԵ»
ՍՊԸ  
08.12.2022թ.- 
29.12.2022թ. 
 
«ԼՈՒՍԻՆԵ 
ՂԱԶԱՐՅԱՆ» ԱՁ 
08.12.2022թ.- 
29.12.2022թ. 
 
«ՎԻ ԷԼ ՎԻ ՍԵՆԹՐ» 
ՍՊԸ 
08.12.2022թ.- 
29.12.2022թ. 
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մեքենաների՝ թվով 4 հատ, տրամադրում:
 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/331-4 
Հեռուստացույցի տրամադրում: 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/331-1 
Բազմոցի տրամադրում թվով 2 հատ, 
երկհարկանի մահճակալ թվով 4 հատ, 
ներքնակներ թվով 8 հատ: 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/331-3 
Գազային սարքավորման տրամադրում: 
 

 
«ԱՅԹԻ 
ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ» ՍՊԸ 
18.10.2022թ- 
08.11.2022թ. 
 
«ԼՈՒՍԻՆԵ 
ՂԱԶԱՐՅԱՆ» ԱՁ  
13.10.2022թ.- 
03.11.2022թ. 
 
 
«ՍԵԴՄԻՐ» ՍՊԸ 
13.10.2022թ.- 
02.11.2022թ. 

12. Կենսամակարդակի
բարելավմանն ուղղված 
սոցիալական նպատակային 
ծրագրերի իրականացում 

Հասարակության սոցիալական 
բևեռացվածության և 
աղքատության մեղմացման 
նպատակով տոն և հիշատակի 
օրերին միջոցառումների 
կազմակերպում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԳՀԱՁԲ-22/70-1 
 Սննդի ծանրոցների տրամադրում: 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/315-1 
Դպրոցականպայուսակներիտրամադրումթվով 
90 հատ: 

«ԿԱՐԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ» 
ԱՁ 
23.09.2022թ.- 
14.10.2022թ. 

13. Հուղարկավորության
ծախսեր 

Աջակցություն հարազատ
չունեցող ընտանիքներին՝ 
հուղարկավորության ծախսերը 
հոգալու համար 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/9 
Հուղարկավորության կազմակերպում, դագաղի, 
դիատարի տրամադրում: 

«ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՏՈՒԿ 
ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ» ՀՈԱԿ 
18.02.2022թ.- 
31.12.2022թ. 

14. Մշակութային Ըստ ժամանակացույցի որպես Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  «ԼՈՒՍԻՆԵ
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միջոցառումների
իրականացում 

պարտադիր ծրագիր
իրականացվում են մշակութային 
միջոցառումներ (Հայոց բանակի 
օր, Տեառնընդառաջ, Կանանց 
միջազգային օր, Սուրբ 
Հարության տոն /Զատիկ/, 
Մայրության և գեղեցկության օր, 
1915թ. Հայոց Մեծ եղեռնի զոհերի 
հիշատակի օր, Վերջին զանգ, 
Երեխաների իրավունքների 
պաշտպանության միջազգային 
օր, Խաղողօրհնության օր, 
Բակային-ժամանցային 
միջոցառումներ, Գիտելիքի օր, 
ՀՀ Անկախության օր, Ուսուցչի 
օր, «Էրեբունի-Երևան» 
տոնակատարություն, Ամանորյա 
միջոցառումներ, 
մանկապարտեզների սաների 
քաղցրավենիքի բաշխում)։ 
Ինչպես նաև 2022թ ավելացվել է 
միջոցառումների ցանկը, որոնք 
հետևյալն են՝ Գրքի տոն, Բուն 
բարեկենդանի տոն, Ջազի 
միջազգային օր, Հայրենական 
մեծ պատերազմի 77-ամյակ, 
Ընտանիքի միջազգային օր, 
Հայաստանի Հանրապետության 
տոն, Սահմանադրության օր, 
պետական խորհրդանիշների օր, 
Վարդավառ, , Հայ մեծերի հուշ 
երեկո /Ալ. Սպենդիարյան 150-

կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/107-1 
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին այցի 
կազմակերպում, Մաչանենց տոնին 
մասնակցության,հյուրասիրության, համերգային 
ծրագրին և էքսկուրսիայի կազմակերպում: 
 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/23-2 
Կազմակերպեվելեն՝  
Տեառնընդառաջ  13.02.2022թ. , Գրքի տոն 
10.02.2022թ.,  Կանանց միջազգային օր 
07.04.2022թ., Սուրբարությանտոն /Զատիկ/ 
17.04.2022թ., Ընտանիքի միջազգային օր 
17.0505.2022թ., վերջին զանգ 03.06.2022թ., 
Երեխաների իրավունքների պաշտպանության 
միջազգային օր 01.06.2022թ., Վարդավառի օր 
24.07.2022թ. , Բակային-ժամանցային 
միջոցառումներ 05.08.2022թ., Գիտելիքի օր 
01.09.2022թ., ՀՀ Անկախության օր, Ուսուցչի օր 
05.10.2022թ. , Հայ Մեծերի հուշ երեկոներ 
18.11.2022թ.: 
 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/23-1 
Հայոց Բանակի օր 28.01.2022թ., Բուն 
Բարեկենդան 27.02.2022թ.,  Մայրության և 
գեղեցկության  օր  08.03.2022թ. , Երկրապահի 
օր 09.05.2022թ.,Հայրենական Մեծ 
պատերազմի 77-ամյակ 09.05.2022թ., 

ՂԱԶԱՐՅԱՆ» ԱՁ
29.08.2022թ.- 
18.09.2022թ. 
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ամյակ, Առնո Բաբաջանյան 100-
ամյակ, Անրի Վերնո 100-ամյակ/, 
Հիշատակի օր /Սեպտեմբերի 27/, 
Երկրապահի օր, Ամանորյա 
ձևավորում: Լրացուցիչ 
ծրագրերով, 
համագործակցությամբ ևս 
իրականացվելու են 
միջոցառումներ։ 

Հայաստանի Հանրապետության տոն 
27.05.2022թ., Սահմանադրության օր, 
պետական խորհրդանիշի օր 05.07.2022թ., 
մարզաառողջարարական ճամբար 
14.07.2022թ., Հիշատակի օրվա միջոցառում 
27.09.2022թ., Խաղաղօրհնության օր 
14.08.2022թ.: 
 

15. Սպորտային 
միջոցառումների  
կազմակերպում 

Նախատեսվում է 10 
միջոցառումների կազմակերպում 
՝ ՀՀ անկախության տոնին 
նվիրված մարզական խաղեր, ՀՀ 
Ազգային ժողովի գավաթի 
խաղարկ. 1-6րդ դասարաններ, 
Արցախյան ազատամարտի 
զոհերի հիշատակին նվիրված 
հուշամրցաշար, 
Մարզահամերգային 
տոնահանդես` մանկապարտեզի 
սաների մասնակցությամբ, 
«Առողջ սերունդ պաշտպանված 
հայրենիք» բակային փառատոն, 
ՀՀ Նախագահի լավագույն 
մարզական ընտանիք, 
«Նախազորակոչային և 
զորակոչային տարիքի» 
երիտասարդների 
հանրապետական խաղեր, 
Սպորտլանդիա 1-3, 4-7-րդ 
դասարանների աշակերտների 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/120-1 
Դավթաշեն վ/շ ղեկավարիգավաթիմիջոցառում 
08.12.2022թ.,  
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/21-1 
ՀՀ Ազգայինժողովիգավաթիխաղեր՝ 
27.04.2022թ., Սպորտլանդիա 1-3, 4-7 
դասարաններիաշակերտներիմիջև՝ 
31.03.2022թ., 
մանկապարտեզիսաներիտոնահանդես՝ 
25.05.2022թ., 
Արցախյանազատամարտիզոհերիհիշատակինն
վիրվածհուշամրցաշար՝21.05.2022թ., 
Լավագույնմարզականնախադպրոցականհաստ
ատություն՝ 23.06.2022թ., 
Լավագույնմարզականընտանիք 14.06.2022թ., 
Առողջսորունդբակայինփառատոն 31.07.2022թ., 
Նախազորակոչային և 
զորակոչայինտարիքիերեխաներիռազմամարզա

«ԱՐՄԵՆ 
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ» ԱՁ 
29.11.2022թ.- 
25.12.2022թ. 
 
«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ 
12.01.2022թ.- 
25.12.2022թ. 
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միջև, Լավագույն մարզական
նախադպրոցական 
հաստատություն, Դավթաշեն 
վարչական շրջանի ղեկավարի 
գավաթի առաջնություն 

կանխաղեր 13.10.2022թ., 

ԷՐԵԲՈՒՆԻ	ՎԱՐՉԱԿԱՆ	ՇՐՋԱՆ	
1 Ասֆալտբետոնե ծածկի 

վերանորոգում և 
պահպանում 

Կիրականացվի 39.000 քմ 
Ասֆալտբետոնե ծածկի 
վերանորոգում: 
Աշխատանքները ներառում են 
բակերի, միջբակային 
ճանապարհների և մայթերի 
ասֆալտ-բետոնյա ծածկի 
գույքագրում։ Գույքագրման 
արդյունքում կատարվում են 
վնասված, վթարված, 
ձևախախտված ծածկի 
քանդման, առաջացած 
շինաղբի բարձման, 
տեղափոխում 
(թափոնատեղի), խճե հիմքի 
իրականացման 
աշխատանքներ: Ինչպես նաև 
դիտահորերի և 
անձրևորսիչների նիշերի 
ուղղում և վերատեղադրում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/8-1 
Իրականացվել է 39 186 քմ ասֆալտբետոնե 
ծածկի վերանորոգման աշխատանքներ․ 
Արցախի պող., 
Այվազովսկու փող.  
Տիտոգրադյան փող. 
Բելինսկու փող. 
Կուստոյի փող. 
Մուրացանի փող․ 
Ռոստովյան փող. 
՛՛Հանդիպում՛՛ կամուրջ /մի մասը/ 
Մուշական թաղ. 
Վարդաշենի փողոցներ 
Դ.Բեկի փող.        
Ռոստովյան փող. հ.15-27 շենքերի դիմացի 
ճան. 
Ռոստովյան փող. հ.25 շենքի բակ 
Ս.Դավթի նրբ. 
Ն. Արեշի 14 փող. հ.40 շ. մինչև Էրեբունու փող.  
Ն. Արեշի 12 փող. հ.99 շ. բակ 
Ն. Արեշի 28 փող. 
Ն. Արեշի 27 փող. 

«ԱՎԱ -200» ՍՊԸ
14.03.2022թ. 

01.10.2022թ. 
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Ն. Արեշի 34 փող.
Ն. Արեշի 31 փող. 
Ն. Արեշի 26 փող. 
Նոր Արեշի 5-րդ փող. 
Նոր Արեշի 2-րդ փող. 
Նոր Արեշի 3-րդ փող. 
Նոր Արեշի 37-րդ փող. 
Նոր Արեշի 14-րդ փող. 
Նոր Արեշի 39-րդ փող. 

2 Բազմաբնակարան շենքերի 
հարթ տանիքների 
վերանորոգում 

Բազմաբնակարան շենքերի 
հարթ տանիքների 
վերանորոգում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/7-3 
Իրականացվել են 23 շենքերի հարթ 
տանիքների վերանորոգում  
Խ.Դոնի փող. հ.31 շենք 
Գ.Մահարու փող. հ.127/1 շենք 
Խ.Դոնի փող. հ. 1/1 շենք 
Խ.Դոնի փող. հ. 1/2 շենք  
Խ.Դոնի փող. հ. 5 շենք 
Խ.Դոնի փող. հ.27 շենք 
Արցախի պող. հ.22/1շենք  
Արցախի պող. 22/2 շենք 
Վարդաշենի 9-րդ փող. հ.62բ շենք 
Նոր Արեշի 14 փող. հ.38 շենք 
Արցախի պող․ հ․8/4 շենք 
Արցախի պող․ հ․10դ շենք 
Արցախի պող․ հ․32բ շենք 
Աթոյան անց․ հ․20 շենք 
Ազատամարտիկների փող․ հ․80 շ․ 
Ազատամարտիկների փող․ հ․87 շ․ 
Ազատամարտիկների փող․ հ․89 շ․ 

«ՄԱՔՍ ԴՐԱՅՎ» ՍՊԸ
14.03.2022թ. 
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Ռոստովյան փող․ հ․34 շ․ 
Ավանեսովի փող․ հ․18 շ․ 
Խ․Դոնի փող․հ․1 շ․  
Խ․Դոնի փող․հ․7 շ․  
Խ․Դոնի փող․հ․119 շ․  
Խ․Դոնի փող․հ․23 շ․ 

3 Բազմաբնակարան շենքերի 
թեք տանիքների 
վերանորոգում 

6 բազմաբնակարան շենքերի
թեք տանիքների վերանորոգում՝ 
թիթեղյա կամ կղմինդրե 
ծածկերով 

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

Բազմաբնակարան
շենքերի թեք 
տանիքների 
վերանորոգում 

4 Վերելակների 
հիմնանորոգում 

Բազմահարկ շենքերի 4
վերելակների հիմնանորոգում և 
առանձին հատվածների 
ընթացիկ նորոգում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ - ԳՀԱՇՁԲ-22/26 
Իրականացվել են 4 վերելակների 
վերանորգման աշխատանքներ. 
Վարդաշենի 9-րդ փող. 62բ շենք, 
Վարդաշենի 9-րդ փող. 62ա շենք, 
Վարդաշենի 9-րդ փող. 62դ շենք, 
Խ.Դոնի փող. հ.7 շենք 

«ՎԵՐ ՈՒ ՎԱՐ» Ա/Կ
05.05.2022թ. 
30.09.2022թ. 

5 Բազմաբնակարան
շենքերում բարեկարգման  
աշխատանքների 
իրականացում 

Բազմաբնակարան շենքերի 46 
մուտքերի և 
աստիճանավանդակների 
վերանորոգում այդ թվում՝  
թեքահարթակների 
պատրաստում, սալապատում, 
պատերի և առաստաղների, 
դռների և պատուհանների 
վերանորոգում կամ նորերով 
փոխարինում, բազրիքների, 
աստիճանների վերանորոգում, 
վնասված ապակիների 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ - ԲՄԱՇՁԲ-22/61 
Իրականացվել է 75 մուտքերի վերանորոգման 
աշխատանքներ․ 
Աթոյան անցուղի հ.17 շենք /1, 2, 3 մուտքեր/ 
Աթոյան անցուղի հ.13 շենք /1, 2, 3, 4 մուտքեր/ 
Աթոյան անցուղի հ.15 շենք /1, 2 մուտքեր/ 
Աթոյան անցուղի հ.19 շենք /1, 2 մուտքեր/ 
Աթոյան անցուղի հ.21 շենք /1, 2 մուտքեր/ 
Աթոյան անցուղի հ.18 շենք /1 մուտքեր/ 
Արցախի պող. հ.18 շենք /1,2,3……10 մուտքեր/ 

«ՌՈւՖ ԳՐՈւՊ» ՍՊԸ
23.06.2022թ. 
30.09.2022թ. 
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փոխարինում նորով Արցախի պող. հ.20 շենք /1,2,3,4,5 մուտքեր/
Մուրացանի փող. հ.113/1 շենք /1,2,3,4,5,6 
մուտքեր/ 
Մուրացանի փող. հ.113/2 շենք /1,2,3,4 մուտքեր/ 
Մուրացանի փող. հ.113/3 շենք /1,2,3,4,5,6 
մուտքեր/ 
Էրեբունու փող. հ.27 շենք /1,2,3…6 մուտքեր և 
պատուհան/ 
Արցախի պող. հ.8/2 շենք /մուտքերի դռներ/ 
Արցախի պող. հ.10վ շենք /մուտքերի դռներ/ 
Արցախի պող. հ.10գ շենք /մուտքերի դռներ/  
Էրեբունու փող․ հ․1 շենք /1, 2 մուտքեր/ 
Էրեբունու փող․ հ․22 շենք /1-6 մուտքեր/ 
Էրեբունու փող․ հ․34 շենք /1-6 մուտքեր/ 
Արցախի պող․ հ․8/3 շենք /1 մուտք/ 
Ավանեսովի փող․ հ․24 շենք /1 մուտք/ 
Արցախի պող․ հ․8/4 շենք /1 մուտք/ 
Խ․Դոնի փող․ հ․35 շենք /1 մուտք/ 
Տ․Մեծի պող․ հ․3 շենք /1,2 մուտքեր/ 
 

6 Հուշարձանների 
վերանորոգում և 
պահպանում 

Թվով 7 հուշարձանների
վերանորոգում և պահպանում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ - ԳՀԱԾՁԲ-22/43 
Հուշարձանների պահպանման 
ծառայությունները իրենց մեջ ներառում են 
հուշարձանների, պատվանդանների մաքրում, 
լվացում, վնասված մասերի վերանորոգում, 
բացակա սալիկների տեղադրում, 
նստարանների վնասված մասերի 
փոխարինում, ներկում  և այլ աշխատանքներ: 

Հրաչ Վարդանյան 
Դավթի ԱՁ 

23.03.2022թ. 
30.11.2022թ. 

7 Մշակութային 
միջոցառումների 

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

Լուսինե Ղազարյան ԱՁ
11.01.2022թ. 
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իրականացում իրականացում ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ -22/19-1
1. ՀՀ բանակի օր 
2. Տեառնընդառաջ 
3. Բարեկենդան 

ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ -22/19-2 
 Կանանց միջազգային օր 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ -22/46-4 
Սուրբ Զատիկ 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ -22/46-3 
1. Մայրության և գեղեցկության օր 
2. Ուսուցչի տոն 

ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ -22/46-1 
1. Քաղաքացու օր 
2. Երեխաների պաշտպանության 

միջազգային օր 
3. Երևանյան ամառ 
4. Գիտելիքի օր 
5. ՀՀ անկախության օր 
6. Վարդավառին նվիրված միջոցառում 

ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ -22/46-2 
1. Մայիսի 9 
2. Առաջին հանրապետության օր 
3. ՀՀ Սահմանադրության օր 

ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ -22/109 
Էրեբունի –Երևան  
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ -/22/122-1 

 Ամանորյա միջոցառում 

«Պեցցո» ՍՊԸ 
04.01.2022թ 

 
«Բանգի» ՍՊԸ 
04.04.2002թ. 

 
«Առթա»ՍՊԸ 
04.04.2022թ. 

 
Լուսինե Ղազարյան ԱՁ 

28.03.2022թ. 
 

 
«Կոնցեպտ Իվենթս» 

ՍՊԸ 
07.04.2022թ. 

 
 

«Սպայդեր» ՍՊԸ 
09.11.2022թ 

 
 

«ԱՍ ԹԻՄ» ՍՊԸ 
17.11.2022թ. 

8 Սպորտային 
միջոցառումների 
իրականացում 

11 միջոցառումների 
իրականացում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ -22/18 

«Պեցցո» ՍՊԸ
04.01.2022թ. 
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1. Ռազմաուսումնամարզական խաղեր
2. ՀՀ անկախության 30-րդ տարեդարձին 

նվիրված մարզական խաղեր 
3. Ազգային ժողովի գավաթ /1-7-րդ 

դասարանի աշակերտների միջև/ 
4. Լավագույն մարզական նախադպրոցական 

հաստատություն 
5. Լավագուն մարզական ընտանիք 
6. Առողջ սերունդ,պաշտպանված հայրենիք 
7. 7-12-րդ դասարանների Սպարտակիադա 
8. Նախազորակոչային և զորակոչային 

տարիքի ռազմամարզական խաղեր 
9 Սոցիալապես անապահով 

բնակիչների 
կենսամակարդակի   
բարելավմանն ուղղված 
նպատակային ծրագրեր 

Համապատասխան
մասնագետների կողմից 
կկազմակերպվի և 
կիրականացվի տունայց, որի 
արդյունքում գնահատված 
սոցիալական կարիքի հիման 
վրա կկազմվեն տեղական 
սոցիալական ծրագրեր և 
կտրամադրվի անհրաժեշտ 
սոցիալական աջակցություն 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ- ԷԱՃԱՊՁԲ-22-229 
Ձեռք է բերվել դպրոցական պայուսակներ 
գրենական պիտույքներով և բաշխվել 181 
երեխայի։ 
 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22 95-1 
Էքսկուրսիա 
 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22 95-2 
Էքսկուրսիա 2 հատ 
 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22 95-3 
Էքսկուրսիա 

Լուսինե Ղազարյան ԱՁ
19․07.2022թ․ 
08․08.2022թ․ 

 
Լուսինե Ղազարյան ԱՁ 

26․07․2022թ․ 
26․08․2022թ․ 

 
«ԿՈՆՑԵՊՏ ԻՎԵՆԹՍ» 

ՍՊԸ 
26․07․2022թ․ 
07․10․2022թ․ 

 
ԱՐՄԵՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ 

ՍԱՄՎԵԼԻ Ա/Ձ 
26․07․2022թ․ 
23․09․2022թ. 

10 Բազմազավակ, երիտասարդ 
և այլ խմբերին պատկանող 
ընտանիքներին 

Աջակցություն կտրամադրվի
բազմազավակ, երիտասարդ և 
այլ խմբերին պատկանող 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/327-1 

Այ-Թի Թրեյդինգ ՍՊԸ
12.10.2022թ- 
31.10.2022թ. 
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աջակցություն ընտանիքներին՝ ըստ կարիքի, 
որը կնպաստի թիրախային 
խմբերի կենսամակարդակի 
բարելավմանը 

Ձեռք է բերվել համակարգիչ 
 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/327-2 
Ձեռք է բերվել հեռուստացույց 
 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/327-3 
Ձեռք է բերվել 3 հատ երկհարկանի և 1 հատ 
երկտեղանի մահճակալ 
 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/327-4 
Ձեռք է բերվել 7 հատ սառնարան 
 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/327-5 
Ձեռք է բերվել 7 հատ լվացքի մեքենա 
 
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/59 
Ձեռք է բերվել 1 հատ օվերլոկի մեքենա 

ՓԻ-ԼԵՆԴ ՍՊԸ 
11.10.2022թ.- 
31.10.2022թ. 

 
Ա/Ձ Կարեն Գևորգյան 

11.10.2022թ.- 
31"10"2022թ 

 
ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ 

ՍՊԸ 
10.10.2022թ.- 
31.10.2022թ. 

 
Փրիթի Ուեյ ՍՊԸ 

06.10.2022թ.- 
31.10.2022թ. 

 
«Դավիթ Պետրոսյան» 

ԱՁ 
19.10.2022թ.- 
30.11.2022թ. 

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

Արտակարգ իրավիճակներում
կամ նմանատիպ այլ դեպքերում 
շահառուներին տրամադրվող 
աջակցության միջոցով 
հոգածության դրսևորում, 
ստեղծված իրադրության 
հաղթահարում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԳՀԱՊԾԲ-22/8 
Արտակարգ իրավիճակների և նմանատիպ այլ 
դեպքերում կյանքի դժվարին իրավիճակներում 
հայտնված անձանց և ընտանիքների 
աջակցության նպատակով ձեռք է բերվել 
սննդային փաթեթ, հաշվետու 
ժամանակահատվածում տրամադրվել է 400 
ընտանիքի։ 

 
 

«ՍԱՎԱ» ՍՊԸ 
31.10.2022թ. 
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ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/25
Ընտանիքների աջակցության նպատակով ձեռք 
է բերվել հիգիենայի պարաքաների փաթեթ, 
հաշվետու ժամանակահատվածում 
տրամադրվել է 165 ընտանիքի: 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/164-1 
Ընտանիքների աջակցության նպատակով ձեռք 
է բերվել մեծահասակի և մանկական 
տակդիրներ, հաշվետու ժամանակահատվածում 
81 ընտանիքի տրամադրվել է տակդիրներ։ 

Լուսինե Ղազարյան ԱՁ
20.06.2022թ. 

 
 

ԱՁ Կարեն Սարգսյան 
09.06․2022թ․ 
29․06․2022թ․ 

12 ԿԴԻՀ ընտանիքների և 
/կամ/ անձանց կարիքների 
գնահատման հիման  վրա 
ծառայությունների  
մատուցում 

Կյանքի դժվարին իրավիճակում
հայտնված անձանց և 
ընտանիքներին տրամադրվող 
աջակցության միջոցով 
հոգածության դրսևորում, 
ստեղծված իրադրության 
հաղթահարում 

1.Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող
78 բնակչի տրամադրվել է միջնորդագիր 
պետպատվերի շրջանակում  բուժօգնություն 
ստանալու համար: 
2. ԱՀ-ից Երևան տեղափոխված, պատերազմից 
տուժած վարչական շրջանում հյուրընկալված 
արցախցիների, պատերազմի մասնակիցների, 
վիրավորների և զոհված զինծառայողների 
ընտանիքներին պարբերաբար տրամադրվել է 
աջակցություն: 
 
3. Կանանց միջազգային օրվա առիթով 
արցախցիների, պատերազմի մասնակիցների, 
վիրավորների և զոհված զինծառայողների 
ընտանիքներին, ինչպես նաև սոցիալական 
աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքներին 
տրամադրվել է 385 մշակութային 
միջոցառումների տոմսեր: 
 
4. Կազմակերպվել է սոցիալական տարբեր 
խմբերի ընտանիքների 7-13 տարեկան 100 
երեխաների հանգիստը «Հեքիաթային կիրճ» 



 
257 

 

մանկական առողջարարական ճամբարում 
երկու հերթափոխերում անցկացնելու 
հավաքագրման և Ճամբար ուղեկցելու 
աշխատանքները: 
 
5.Համագործակցելով «Լիարժեք կյանք» ՀԿ-ի 
հետ` 5 երեխա  և 5 ծնող մասնակցել են 
ամառային ներառական ճամբարի ծրագրին: 
 
6․Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 
30 ընտանիքների տրամադրվել է գրենական 
պիտույքների փաթեթեներ։ 
 
7․Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 
62 ընտանիքի տրամադրվել է վառելափայտ։ 
 
8. Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոներին 
ընդառաջ, պատերազմի մասնակիցների, 
վիրավորների և զոհված զինծառայողների 
ընտանիքներին, ինչպես նաև սոցիալական 
աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքներին 
տրամադրվել է 500 մշակութային 
միջոցառումների տոմսեր: 

13 Հուղարկավորության  
ծախսեր 

Վարչական շրջանի ղեկավարի
կողմից միջնորդագրերի 
տրամադրում սոցիալապես 
անապահով կամ հարազատ 
չունեցող մարդկանց 
հուղարկավորության ծախսերի 
մի մասը փոխհատուցելու համար 

ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/9 
Հաշվետու  ժամանակահատվածում  
կազմակերպվել է  39 սոցիալապես անապահով 
կամ հարազատ չունեցող   քաղաքացու  
հուղարկավորություն: 
 

Բնակչության հատուկ 
սպասարկում 

ՀՈԱԿ 
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14 Թեքահարթակների
կառուցում 

10 թեքահարթակ Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ - ԲՄԱՇՁԲ-22/62 
Իրականացվել են 6 թեքահարթակների 
կառուցման աշխատանքներ` 
Արցախի պող. կայարանամերձ հրապ.-2 հատ 
Մուրացանի փող. ՝  մանկական հիվանդ. դիմաց 
-1 հատ 
Դ.Բեկի փող. հ.71 հասցեին կից -1 հատ 
Ազատամարտիկների փող․՝ Ազատամարտ. 
պուրակ-1 հատ 
Աթոյան և Նոր Արեշի 3-րդ փող. խաչմ. - 1 հատ 

«ԶԱՔԱՐՅԱՆ
ՔՈՆՍՏՐԱՔՇՆ 

ՍՈԼՈՒՇԵՆՍ» ՓԲԸ 
30.06.05.2022թ. 

30.09.2022թ. 

ԿԵՆՏՐՈՆ	ՎԱՐՉԱԿԱՆ	ՇՐՋԱՆ	
1. Ասֆալտբետոնյա ծածկի 

վերանորոգում և 
պահպանում 

19950  քմ ասֆալտբետոնյա
ծածկի վերանորոգում, 
պահպանում և ընթացիկ 
նորոգում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/8-2  
Բյուջեի փոփոխության արդյունքում 
կիրականացվի 24500,96 քմ ասֆալտբետոնյա 
ծածկի նորոգման աշխատանքներ: 
Իրականացվել են 24500,96 քմ 
ասֆալտբետոնյա ծածկի նորոգման 
աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում`Երևանդ 
Քոչար 1, Երևանդ Քոչար 3, Երևանդ Քոչար 5, 
Երևանդ Քոչար 5/4, Երևանդ Քոչար 7, Երևանդ 
Քոչար 9, Երևանդ Քոչար 11, Երևանդ Քոչար 
13, Երևանդ Քոչար 15,  Վարդանանց 22, 
Վարդանանց 24, Վարդանանց 28, 
Վարդանանց 28/1, Քաջազնունի 2, 
Քաջազնունի 4, Քաջազնունի 4ա, Քաջազնունի 
7, Քաջազնունի 8, Տիգրան Մեծ 24, Տիգրան 

«ԲԻԼԴԵՐ 
ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ 
17.02.2022թ.-
31.10.2022թ. 
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Մեծ 36, Տիգրան Մեծ 36 շենքի
խաղահրապարակ, Տիգրան Մեծ 53, Նար Դոսի 
անվ. 14 դպրոցի մոտ, 53 Խանջյանի անվ. 
դպրոցի մոտ, Նար-Դոսի 4 շենքի բակ, Ս. 
Վրացյան 71, Ռոստամի 65, Կորյունի 6, 6ա և 8, 
Արամի 27/1, Դեմիրճյան 21, Չարենց փ. 2-րդ 
նրբ, Շարա Տալյան փ., Այգեստան 11-րդ փ. 127 
տ., Նար-Դոս 132, 138, Նար-Դոս փ 75, 
Խորենացի 47շ. բակ, Խորենացի –Ծատուրյան, 
Խորենացի 60/3 տուն, Գր. Հարությունյան փ., 
Աղայան 5, Մոսկովյան 27, Մոսկովյան 8, 
Թամանյան 8, Իսահակայն 34, Աբովյան 34,36, 
Իսահակայն 30, Սայաթ-Նովա 21,26բ, 
Նալբանյան 33, Սայաթ-Նովա 19/1, Օպերայի 
շենքի շրջակայք, Բայրոն փ., Մարկ 
Գրիգորյանի փ., Մոսկովյան 28շ. Երևանի 19 
մանկ, Մաշտոց 7, Կողբացի 3ա, Բյուզանդ 13, 
Մոսկովյան 25, Տերյան-Բայրոն 6, Թաիրով փ., 
Նորագյուղ 330, Մոսկովյան 3, Չկալովի 33, 27, 
29շ. բակ. Բաղրամյան 26, Դեմիրճյան փ. 17ա, 
Մոսկովյան 2, Ս. Կապուտիկյան 1,2, Աբովյան 
22ա, Թումանյան 24շ., Այգեստան 9, 
Իսահակյան 14 և Նալբանդյան 49/2ա, 
Վարդանանց 14/1, Տպագրիչներ 3/1, 5ա, Ավագ 
Պետրոսյան2, 13, 4, Աբովյան փ. , 
Կառավարության մասնաշենք, ԿՎՇ-ի բակային 
տարածք, Բաղրամյան փ. 2շ., Թումանյան 
28/20, 19, Ե. Կողբացի 69, Տ. Մեծ 8, Մաշտոց 
21, Թումանյան 31, Պուշկին 52, Մաշտոց 24, Ե. 
Կողբացի 41, Պուշկինի անվ 8 դպրոց, 
Շահումյանի անվ 1 դպ, Մաշտոց 13/1, Ամիրյան 
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18ա,  Մաշտոց 15 հասցեներում:

2. Եզրաքարերի 
վերանորոգում 

890 գմ եզրաքարերի
վերանորոգման աշխատանքներ՝ 
մաշված եզրաքարերի 
ապամոնտաժում և նոր 
եզրաքարերի տեղադրում: Այն 
հասցեներում ևս, որոնք 
ընդգրկված են 
ասֆալտապատման ծրագրում, 
ասֆալտապատմանը զուգահեռ  
կիրականացվեն եզրաքերերի 
վերանորոգման աշխատանքներ 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ, կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/33-1 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/33-2 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/33-3 
 

«Շինպլատֆորմ» ՍՊԸ
24.06.2022թ. 
«Զաքարյան 
Քոնսթրաքշն Սոլուշնս» 
ՓԲԸ 
24.06.2022թ. 
«ՏՈՒՐԻՍՏԱՍ» ՍՊԸ 
22.06.2022թ. 

«ՏՈՒՐԻՍՏԱՍ» ՍՊԸ 
կապալառուն 
հրաժարվել է 
պայմանագրային 
պարտավորություննե
րն իրականացնել: 
Ձեռնարկվել են 
համապատասխան 
միջոցներ 
կապալառուին 
պատասխանատվությ
ան ենթարկելու 
համար: 

3. Հենապատերի 
վերանորոգում 

291 քմ հենապատերի
վերանորոգում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ: 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/16-4  
Նորոգվել է  թվով 2 հենապատ`Մոսկովյան 
նրբանցք Թումանյան տուն-թանգարանի մոտ, 
Թաիրով փողոց դպրոցի դիմաց : 

«Վեռանժ» ՍՊԸ
07.07.2022թ. 

4. Մայրուղիների և 
փողոցների 
վերակառուցում և 
հիմնանորոգում 

7  հատ մայրուղիների և
փողոցների վերակառուցում և 
հիմնանորոգում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ: 
 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/16-3 
Նորոգվել է  թվով 1 մայթ` Պռոշյան փողոց 1-ին 
նրբ հասցեում: 
 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/16-2 

 
 
«Ս.Տ.Ս. ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 
04.07.2022թ. 
 
 
«Մաքս դրայվ» ՍՊԸ 
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Նորոգվել է  թվով 1 մայթ ` Դեղատան 
փողոցում: 
 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/16-1 
Նորոգվել է  թվով 5 մայթ` /Չարենցի 
փ./Չարենցի փ 2-րդ նրբանցք մինչև 
Ֆիզկուլտուրնիկների փ./,  / Ֆրիկի փ./Դ. 
Դեմիրճյան փողոցից մինչև Սարյան փ./, Տերյան 
փ./Արամի փ.-ից մինչև Պուշկին/, Կ. Դեմիրճյան 
փ./Մաշտոցի պ. մինչև Սարյան փ./, Բուզանդ 
փ./Աբովյանից դեպի Քոչինյան/ հասցեներում: 

08.07.2022թ.
 
 
«Գլոբալ Սերվիսիս 
Գրուպ» ՍՊԸ 
14.07.2022թ. 
 

5. Թեքահարթակների
կառուցում 

30 հատ թեքահարթակի
կառուցում  

Գնման հայտը 
ներկայացվել է 
Երևանի 
քաղաքապետարանի 
Գնումների 
վարչություն, մրցույթը 
չի կայացել: 

6. Ախտահանման և 
միջատազերծման 
ծառայություններ 
(դեռատիզացիա) 

Պարբերաբար կիրականացվեն
սեփական տնատիրություններ 
ունեցող փողոցներում 
դեռատիզացիոն և 
դեզինֆեկցիոն 
աշխատանքներ:Բոլոր  սեփական 
տնատիրություններում 
պարբերաբար կկատարվեն  
կանխարգելիչ և ըստ 
անհրաժեշտության 
ախտահանման, 
միջատազերծման 
աշխատանքներ 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի
կայացել է մրցույթ, կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-22/32-4  
Պարբերաբար ախտահանման և 
միջատազերծման ծառայություններ են 
իրականացվում վարչական շրջանի բոլոր  
սեփական տնատիրություններում , ինչպես նաև 
կատարվում  են  ըստ անհրաժեշտության 
ախտահանման, միջատազերծման 
աշխատանքներ:  
 
Վարչական շրջանի բազմաբնակարան 
շենքերում նշված աշխատանքներն 
իրականացվում  են համատիրությունների կամ 

 
 
«Գևորգ Ստեփանյան» 
Ա/Ձ 
17.01.2022թ.  
15.12.2022թ. 



 
262 

 

կառավարման մարմինների կողմից:

7. Բազմաբնակարան
շենքերի հարթ և թեք 
տանիքների վերանորոգում 

Թվով  13960 քմ թեք և
2130 քմ հարթ տանիքների 
վերանորոգում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ, կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/7-4 
Բյուջեի փոփոխության արդյունքում կնորոգվի 
3120 քմ հարթ տանիք 
Նորոգվել է թվով 17 հարթ /4399 քմ/ տանիք` 
Զավարյան 1ա,  Զավարյան 1, Զավարյան 2, 
Քաջազնունի 6, Քաջազնունի 3, Սարյան 33, 
Վրացյան 84/1, Սարյան 35, 
 
 Վարդանանց 28, Իսրայելյան 43, Իսրայելյան 
37, Ամիրյան 15, Կողբացի 4, Քաջազնունի 9, 
Պուշկինի 3, Բրյուսով 28, Մաշտոցի 15 :  
«Կենտրոն» համատիրության միջոցներով 
հաթ  տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ  
են իրականացվել հետևյալ հասցեներում`  
Ամիրյան 12,Աբովյան 22ա,Զավարյան 
64,Վարդանանց 5ա,Չարենց 70,Տիգ.Մեծ 53, 
Նորոգվել է     380 մ2   հարթ  տանիք: 
 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ, կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/24-1 
Նորոգվել է Ամիրյան 5, Չարենց 27, 
Մոսկովյան 21, Թումանյան 10, բն 13, 
Թումանյան 33, բն 9  բազմաբնակարան 
շենքերի թեք տանիքները: 

 
«ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ 
15.03.2022թ.-
12.07.2022թ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«ԱՐՏՇԻՆ-1» ՍՊԸ 
21.06.2022թ. 
 
 
 

Աշխատանքներն 
ամբողջությամբ 
ավարտված են։ 
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ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/24-2 
Նորոգվել է Փարպեցի 4.6, Զավարյան 8 
բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքները: 
      
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/24-3 
Նորոգվել է Նալբանդյան 19, բն 3, 
Վարդանանց 4, բն 35, Տիգրան Մեծ 27, բն 21, 
Սայաթ-Նովա 12 բազմաբնակարան շենքերի 
թեք տանիքները: 
 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/24-4 
Նորոգվել է Տպագրիչներ 13, մուտք 4 
բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքները: 
 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/24-5 
Նորոգվել է Տիգրան Մեծ 33, Տիգրան Մեծ 10 
բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքները: 
«Կենտրոն» համատիրության միջոցներով թեք 
տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ  են 
իրականացվել հետևյալ հասցեներում Տիգ.Մեծ 
28, Տիգ. Մեծ 33, Խորենացի 72, Տերյան 62, 
Տերյան 62ա, Ամիրյան 10,Տերյան 1, 
Ագաթանգեղոս 7, Աբովյան 22ա, Վարդանանց 
5, Տիգ.Մեծ 23,Թումանյան  7, 
Նորոգվել է     128,93 մ2   թեք տանիք. 

«ՆՈՐ ՎԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ 
23.06.2022թ. 
 
 
«Գիպշին» ՍՊԸ 
16.06.2022 
 
 
 
«Ամիրխանյան Շին» 
ՍՊԸ 
28.06.2022թ. 
 
 
«Սլովակիա» ՍՊԸ 

8. Բակային տարածքների և 
խաղահրապարակների 
հիմնանորոգում և 
պահպանում 

Կիրականացվեն 11 հատ բակերի
հիմնանորոգում: Ցանկապատ 
կամ ինքնակամ զավթված 
տարածքների ցանկապատերից 
ազատում, ապամոնտաժում, 
կտեղադրվեն մանկական 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ, կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/3-2  
Նորոգվել է Տիգրան Մեծ 24-28 շենքի 
բակային տարածքը: 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/3-4 

«ՅԱՆԳ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ 
12.01.2022թ.-
29.05.2022թ. 
 
«ՇԻՆՄԱՍՏԵՐ» ՍՊԸ 
12.01.2022թ.-
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խաղեր, աղբամաններ ու
նստարաններ, կստեղծվեն 
ասֆալտապատ անցուղիներ: 
Տարածքներում կիրականացվեն 
կանաչապատման, ոռոգման 
ցանցի անցկացման 
աշխատանքներ: Արդեն 
բարեկարգված բակային 
տարածքներում ու 
խաղահրապարակներում 
կիրականացվի կանաչապատ 
տարածքների խնամք, գույքի 
ընթացիկ վերանորոգում 

Նորոգվել է Այգեստան 9-րդ փ. 65 շենքի
բակային տարածքը: 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/3-1 
Նորոգվել է Զավարյան 64-Նար-Դոս 75, 
Մաշտոցի 40Ա, Մաշտոցի 51 բակային 
տարածքները: 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/3-3 
Նորոգվել է Բուզանդ 1 բակային տարածքը: 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/111-2 
Նորոգվել է Նալբանդյան 25/14 բակային 
տարածքը: 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/111-1 
Նորոգվել է Աբովյան 26, Նար-Դոս 1 բակային 
տարածքը: 

29.04,2022թ.
 
«ԱԼԼ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 
14.01.2022թ.-
11.05,2022թ. 
«ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ 
14.01.2022թ.-
12.07.2022թ. 
«ԷՅՉ ԴԻ 
ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» 
07.10.2022թ. 
«Վեռանժ» ՍՊԸ 
07.10.2022թ. 

9. Մուտքերի վերանորոգում Կիրականացվեն 42 հատ շուրջ
47670 քմ մուտքերի 
վերանորոգում 
 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ, կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/72 
Բյուջեի փոփոխության արդյունքում 
կվերանորոգվի թվով 105 մուտք, որից 
նորոգվել է թվով 21 մուտք`  Մոսկովյան 21/1, /1 
մուտք/, Հերացի 20, 3-րդ մուտք, Սարյան 33/1-
2 մուտքեր/ Մաշտոցի 15 /5 և 6 մուտքեր/, 
Մոսկովյան 28/1-6/, Հերացի 22 /1-2/, Մաշտոց 
15/1-4,7,8/, Հերացի 20/2/: 
Կենտրոն համատիրության միջոցներով 
նորոգվել է Խորենացի 47շ 5մ, Աբովյան 
36,Աբովյան 36 կամարային անցուղի,Աբովյան 
36 1 մ, Հանրապետության 71 2մ,Աբովյան 36 շ 2 
մ,Աբովյան 38 3 մ, Տիգ.Մեծ 3 շ 17-րդ մ,Աբովյան 
31 շ 2 մ,Աբովյան 31 1 մ, Աղայան 19 շ 1. 
Նորոգվել է թվով 11  մուտք: 

«Ագարակ» ԲԲԸ
30.06.2022-26.12.2022 
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10. Վթարային 
պատշգամբների նորոգում 

Կիրականացվեն 22 
պատշգամբների  վերանորոգում: 
Վթարային պատշգամբների 
պատերի հարթեցում և ներկում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
պետք է անցկացվի  մրցույթ և կնքվի  
պայմանագիր: 
 

Փորձաքննության 
բացակայության 
պատճառով 
աշխատանքային 
պայմանագրեր  չեն 
կնքվել 

11. Սպորտային 
միջոցառումների 
կազմակերպում 

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

2022թ.-ի ընթացքում իրականացվել է   4 
սպորտային միջացառում 
 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ- ԷԱՃԾՁԲ -22/22-1 
Հունվար- մարտ ամիսներին Կենտրոն 
վարչական շրջանի հանրակրթական 
դպրոցների մարզադահլիճներում 
կազմակերպվել և անց են կացվել <<ՀՀ 
Անկախության 31-րդ տարեդարձին նվիրված 
դպրոցականների քաղաքային 31-րդ մարզական 
խաղեր>> -ի ներհամայնքային փուլերը: 
Հաղթած թիմերը պատրաստ են քաղաքային 
փուլին: 
 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ- ԷԱՃԾՁԲ -22/41-2 
Կազմակերպվել և անց է կացվել «Լավագույն 
մարզական ընտանիք» մրցույթ-փառատոնը: 
Հունիսի 26-ին «Հայաստան» ՀԿ-ի 
մարզաբազայի ծածկած մարզասրահում 
կայացավ «Լավագույն մարզական ընտանիք» 
մրցույթը` Կենտրոն վարչական շրջանի վեց 
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թիմերի մասնակցությամբ: 
Տարբեր մարզաձևերում դիտարժան, գեղեցիկ և 
համառ պայքարից հետո հաղթող ճանաչվեց 
Մարտիրոսյանների ընտանիքը: 
ԵՔ- ԷԱՃԾՁԲ -22/22-1 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
Նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի 
դպրոցականների հավաքական թիմերը 
մասնակցեցին ռազմամարզական խաղերին 
Կենտրոն վարչական շրջանի հանրակրթական 
դպրոցների աշակերտները ՆԶՊ (նախնական 
զինվորական պատրաստություն) առարկայի 
գործնական գիտելիքներն ու հմտությունները 
ցուցադրեցին Հանրապետական մարզադաշտի 
փակ մարզադահլիճում՝ «Դինամո»-ում 
կազմակերպված ռազմամարզական խաղերի 
ժամանակ:Երիտասարդության շրջանում 
ռազմահայրենասիրական դաստիարակության 
բարելավմանը և առողջ ապրելակերպի 
արմատավորմանն ուղղված մարզական 
միջոցառումները կունենան շարունակություն:  
ԵՔ- ԷԱՃԾՁԲ -22/22-2 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
Հայաստան» մարզական ակումբում Կենտրոն 
վարչական շրջանի հանրակրթական հիմնական 
դպրոցների միջև անցկացված 
սպորտլանդիային մասնակցեցին թվով 12 
դպրոցների 5-ից 9-րդ դասարանների 
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հավաքական թիմերը:
Հաղթահարելով հինգ մարզաձևերի 
վարժությունները` եզրափակիչ փուլ անցան 
Խ.Աբովյանի անվան հ. 2, Ս.Սպանդարյանի 
անվան հ. 24 և Ն.Ստեփանյանի անվան հ.71  
դպրոցների թիմերը: Դեկտեմբերի 20-ին 
«Հայաստան» մարզական ակումբում կայացավ 
Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարի 
նախաձեռնությամբ կազմակերպված  Կենտրոն 
վարչական շրջանի հանրակրթական հիմնական 
դպրոցների միջև անցկացվող սպորտլանդիայի 
եզրափակիչ փուլը: 
Թեժ պայքարում առաջին տեղը զբաղեցրեց Խ. 
Աբովյանի անվան հ.2 հիմնական դպրոցի թիմը, 
երկրորդ տեղը՝ Ս. Սպանդարյանի անվան հ. 24 
և երրորդ տեղը՝ Ն. Ստեփանյանի անվան հ.71 
հիմնական դպրոցների թիմերը: 
Մրցանակային տեղեր զբաղեցրած 
դպրոցականներին հանձնվեցին մեդալներ, 
պատվոգրեր և նվերներ Կենտրոն վարչական 
շրջանի ղեկավար Սամվել Ղուկասյանի, 
Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարի 
տեղակալներ Ռոմանոս Սաֆարյանի և Նիկոլայ 
Սարիբեկյանի կողմից: 

12. Նախադպրոցական
կրթություն և 
արտադպրոցական 
գեղագիտական 
դաստիարակություն 

Նախատեսվում է բարելավել
նախադպրոցական և 
արտադպրոցական կրթություն 
իրականացնող 
կազմակերպությունների 
շենքային պայմանները` 
առաջնային ուշադրություն 

Մանկապարտենզերի խմբասենյակներն 
ապահովվել են   գույքով, դիդակտիկ 
պարագաներով, իսկ բակերը համալրվել  
մանկական խաղերով: 
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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։ 
Նպաստել երեխայի խոսքի 
զարգացմանը, ինքնուրույն 
մտածելակերպի ձևավորմանը, 
օգնել տիրապետել ծավալուն 
խոսքին, որով կկարողանա 
արտահայտել իր զգացմունքներն 
ու պահանջները: Իրականացնել 
գիտելիքների հաղորդման, 
արտադպրոցական կրթության 
տարբեր ուղղությունների գծով 
ունակությունների և 
հմտությունների ձևավորման, 
անձի տվյալներին և 
պահանջներին 
համապատասխան մտավոր ու 
ստեղծագործական 
ունակությունների, ֆիզիկական 
որակների զարգացման 
գործընթաց 
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13. Մշակութային 
միջոցառումների 
իրականացում 

Տոն և հիշատակի օրերին
նվիրված շուրջ 26 մշակութային 
միջոցառումների իրականացում 

Բյուջեի փոփոխության արդյունքում 
նախատեսվել է իրականացնել 27 միջոցառում  
2022թ.-ի ընթացքում նախատեսված 27 
միջոցառումներից իրականացվել է  25ը 
 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ- ԳՀԾՁԲ-22/27 
Աշխատակազմի հմտությունների զարգացմանն 
ուղղված «Կառավարչի սոցիալ հոգեբանական 
որակների զարգացում և բարեվարքության 
համակարգի կառուցում» թեմայով 
դասընթացները լավագույնս կնպաստեն 
աշխատանքի որակի պահպանմանն ու 
կատարելագործմանը: 
Փետրվար ամսին Երևանի Կենտորն վարչական 
շրջանի ղեկավար կազմի և աշխատակիցների 
համար դասընթացն իրականացնվեց «ԷԼ-ՊԻ 
Հոգեբանական ուսումնախորհրդատվական 
կենտրոն»-ի կողմից:   
Սեմինար-դասընթացի ընթացքում հատուկ 
ուշադրություն դարձվեց ղեկավարման, 
կառավարման  արդյուանվետ ոճին, սթրեսային 
իրավիճակներին, դրանց հաղթահարման 
մեթոդներին՝ սթրես-կոնֆլիկտ մենեջմենթին: 
Դասընթացավարներն էին ՀՀ պետական 
կառավարման ակադեմիայի կառավարման 
հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, 
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, 
դոցենտ, ACSTH միջազգային սերտիֆիկացված 
քոուչ, «ԷԼ-ՊԻ Հոգեբանական 
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ուսումնախորհրդատվական կենտրոն»-ի 
տնօրեն Լաուրա Պետրոսյանը և ՀՀ պետական 
կառավարման ակադեմիայի որակի 
ապահովման կենտրոնի ղեկավար, միջազգային 
դոնորների կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերի 
փորձագետ, գիտական հոդվածների, 
ուսումնական ձեռնարկների, մեթոդական 
ուղեցույցների հեղինակ և համահեղինակ 
Գայանե Հովհաննիսյանը: 
 
ԵՔ- ԳՀԾՁԲ-22/27 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
 
Մարտ ամսին Կենտրոն վարչական շրջանի 
ենթակայությամբ գործող արվեստի 
դպրոցներում և ՄՍԳԴԿ –ում  իրականացվել են 
«Էթիկայի կանոնների ուսուցում թատրոնում, 
թանգարանում, համերգասրահում» թեմայով 
դասընթացներ՝ Էթիկայի դպրոցի տնօրեն 
Գևորգ Մկրտչյանի անմիջական 
մասնակցությամբ:  
ՀՀ Բանակի օրվա 30 ամյակի կապակցությամբ 
միջոցառումների շարքը չեղարկվել է գնումների 
մրցույթի չկայանալու պատճառով: 
 
ԵՔ- ԷԱՃԾՁԲ-22/33-1 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
Փետրվարի 27-ին Կենտրոնում նշվեց մեծ 
ժողովրդականություն վայելող Բարեկենդանի 
տոնակատարությունը։ 
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Տոնն անցկացվեց Կոնդի Սուրբ Հովհաննես 
եկեղեցու բակում և ուղեկցվեց «Մասունք» 
ավանդական երգի-պարի համույթի և սիրված 
լարախաղացի անմիջական ելույթներով: 
Ներկաները ինտերակտիվ խաղերի միջոցով 
մասնակից դարձան հայտնի հեքիաթի 
հերոսների խոսք ու զրույցին, նրանց հետ խաղի 
բռնվեցին և վայելեցին Բարեկենդանի 
ուտեստների ցուցադրությանը հաջորդած 
առատ տոնական հյուրասիրությունը։ 
 
ԵՔ- ԷԱՃԾՁԲ -22/33-2 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանի 5 
հանրակրթական դպրոցներ մասնակցեցին 
«Ընտանեկան փոստարկղ» մշակութակրթական 
ծրագրին: 
 Հովհ. Թումանյանի թանգարանի կողմից 
մշակված «Ընտանեկան փոստարկղ» 
մշակութակրթական ծրագիրը դպրոցի 
կրթական գործունեության ոլորտում 
թանգարանային մանկավարժության 
ներդաշնակ և համադրված օրինակ է, որի 
թեմատիկ բովանդակության հիմքում ընկած է 
բանաստեղծի նամակագրական կապը 
զավակների հետ, որոնք լավագույնս 
ներկայացնում են Թումանյանի ընտանեկան 
արժեհամակարգը: Երևանի Մուշեղ Իշխանի 
անվան հ.5 դպրոցի, Խրիմյան Հայրիկի անվան 
հ.10 հիմնական դպրոցի, Երևանի հ.39 
հիմնական դպրոցի, Երևանի Ա.Շավարշյանի 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Մալետա» ՍՊԸ 
08.02.2022թ 
-25.02.2022թ. 
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անվան հ.40 հիմնական դպրոցի և Խ.Աբովյանի
անվան ՀՊՄՀ-ի թիվ 57 հիմնական դպրոցների 
աշակերտները մասնակցեցին «Ընտանեկան 
փոստարկղ» ծրագրի 3 հիմնական փուլերին: 
Առաջին փուլում դպրոցներին հանձնվեցին 
թանգարանի կողմից կնքված արկղերը, որոնք 
բացելուց հետո ուսուցիչները կարդացին 
մասնակիցներին ուղղված Թումանյանի 
«հորդորը»: Հաջորդ փուլերից հետո Հովհ. 
Թումանյանի թանգարանում կայացավ 
ամփոփումը: Հյուրընկալ թանգարանի 
թումանյանական հեքիաթների միջավայրում և 
ջերմ մթնոլորտում կազմակերպվեց ծնողների՝ 
երեխաներին ուղղված նամակների ընթերցում և 
քննարկում: 
 
ԵՔ- ԷԱՃԾՁԲ-22/33-3 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
Մարտի 7-ին  Երևանի Կենտրոն վարչական 
շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի, ինչպես 
նաև դպրոցների, մանկապարտեզների և 
հիմնարկների կանանց (200 հոգի) համար  
Հրաչյա Ղափլանյանի անվան դրամիտակական 
թատրոնում կազմակերպվել է  «Տիկնայք և 
պարոնայք» ներկայացուման դիտում և քաղցր 
անակնկալ՝ հայկական արտադրության 
շոկոլադե կոնֆետների տուփեր: 
Վերապատրաստման դասընթացավարներն 
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Սե
Վարդանյանը և կլինիկական հոգեբան 
 Մարինա Թոզալաքյանը։  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ԱՁ Լուսինե Ղազարյան  
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ԵՔ- ԷԱՃԾՁԲ-22/33-1 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
Նորամուտը արվեստի դպրոոցի սաների համար 
առանձնացավ ուսուցողական, անչափ վառ և 
հիշվող այցելությունով դեպի արվեստով լի 
Մաչանենց տուն: Երևանի Կենտրոն վարչական 
շրջանի Բարսեղ Կանաչյանի անվան արվեստի 
դպրոցի, Քրիստափոր Քուշնարյանի անվան 
արվեստի դպրոցի և Մանկապատանեկան 
ստեղծագործության և գեղագիտական 
դաստիարակության կենտրոնի նկարչական, 
արվեստի, երաժշտական խմբերի և 
թատերախմբերի սաները այցելության 
ընթացքում վայելեցին ժամանցային 
կրթաճանաչողական հարուստ ծրագիրը` 
*Թատերական ներկայացումներ 
*Կավագործության վարպետաց դաս 
*Էքսկուրսիա *Ազգային կենցաղն նկարագրող 
գործիքների հետ ծանոթացում *Համեղ 
խոհանոց *Այցելություն Սուրբ Հռիփսիմե 
եկեղեցի: Ազգային պատկերներով, գույներով և 
կենցաղով միջավայրը այցելության 4 օրերի 
ընթացքում մեծ ոգևորություն փոխանցեց 
ծրագրի բոլոր մասնակիցներին և 
ստեղծագործելու ներշնչանք հանդիսացավ 
շատերի համար:  
 
ԵՔ- ԷԱՃԾՁԲ-22/45-2 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  

21.03.2022թ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Արմեն Գևորգյան 
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կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:
Ապրիլ- մայիս ամիսներին հայկական հեքիաթի 
տոն էր Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանի 
մանկապարտեզներում:21 մանկապարտեզների 
փոքրիկների մասնակցությամբ 
բեմադրությունները նվիրված էին սիրված հայ 
գրող Դերենիկ Դեմիրճյանի ծննդյան 145-
ամյակին: 
Ազգային գույների, խոսքի և դերասանական 
վարպետության ընտրագույն փունջ էին 
ներկայացնում սիրված գրող Դերենիկ 
Դեմիրճյանի «Պույ-պույ մկնիկը», «Արջուկ-
լրջուկ», «Քաջ Նազար», «Բանջարեղենային 
գրոհ» և «Ջութակ ու սրինգ» 
ստեղծագործությունները, որոնք թվով 21 
մանկապարտեզների փոքրիկների հրաշալի 
ներկայացմամբ` հանդիսատեսին 
տեղափոխեցին հեքիաթի զարմանահրաշ 
աշխարհ:  
Թեմատիկ տոնահանդեսի մասնակից 
երեխաներին հանձնվել են խրախուսկան 
նվերներ, իսկ ստեղծագործական 
աշխատանքներում լավագույնս դրսևորված 
մանկապարտեզների  թվով 120 սաները 
ծրագրի շրջանակում վարչական շրջանի 
մանկապարտեզների այցելել են «Մաչանենց 
տուրիզմ և արտ» կենտրոն և ծանոթացել 
արվեստով լի միջավայրին: 
 
ԵՔ- ԷԱՃԾՁԲ-22/45-3 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
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կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:
Հունիսի 1—ի Երեխաների պաշտպանության 
միջազգային օրվա կապակցությամբ  
Կենտրոն վարչական շրջանի 21 
մանկապարտեզների միջին և ավագ խմբերի 
շուրջ 1500 երեխաների մասնակցությամբ 
մանկապարտեզներում և հարակից 
պուրակներում կազմակերպված պլեներների, 
ինչպես նաև «Խաղաղ մանկություն» 
համերգային ծրագրի շնորհիվ երեխաների օրը 
վերածվեց լիարժեք տոնի։ 
Բոլոր մանկապարտեզներին հանձնվեցին 
նվերներ՝ նկարչական պարագաներ։ 
 
ԵՔ- ԷԱՃԾՁԲ-22/71-2 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
Ամռան ամիսներին Կենտրոն Թ. 22 
գրադարանում կազմակերպվել է «Ամառային 
դպրոց գրադարանում» 
կրթադաստիարակչական ծրագիրը՝ 2 
տարիքային խմբերի դպրոցահասակ 
երեխաների համար: 
Հագեցած ու բազմաբովանդակ ծրագիրը 
նախատեսված է 4-9-րդ դասարանի 
աշակերտների համար: 
Ծրագիրը ներառում է. 

 մենթալ թվաբանության դասընթաց, 
 արագ ընթերցման տեխնիկաներ, 
 անգլերեն և ռուսաց լեզվի 

պարապմունքներ, 
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 ազգային երգ ու պարի դասեր,
 էթիկայի դասընթաց, 
 մասնագիտական կողմնորոշման դաս, 
 տիկնիկագործության, խեցեգործության,   
 նկարչության ու ապլիկացիայի 

վարպետաց դասեր,  
 զրույց հոգեբանի հետ, 
 ճանաչողական էքսկուրսիաներ  

(ք.Աշտարակ, ք.Գյումրի) 
 �այցելություն թատրոն, 
 �երիտասարդության ժամանակակից 
խնդիրների վերհանմանն ուղղված քննարկում-
բանավեճ։  
 
ԵՔ- ԷԱՃԾՁԲ-22/71-1 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
 
Կենտրոն վարչական շրջանի 21  
մանկապարտեզներում ավարտական 
հանդեսների տպավորիչ ելույթների ժամանակ 
փոքրիկները ցուցադրեցին իրենց վարժ խոսքը,  
գեղեցիկ պարային և բեմական համարները: 
Ուսաումնառության նախադպրոցական փուլի 
ամփոփումը բոլոր մանկապարտեզներում լի էր 
հիշարժան դրվագներով:  
Մանկապարտեզն ավարտող շուրջ 1000 սաներ 
Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար Սամվել 
Ղուկասյանի  կողմից ստացան նվերներ: 
 
ԵՔ- ԷԱՃԾՁԲ-22/45-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
«Լուսինե Ղազարյան» 
Ա/Ձ 
06.06.2022թ.- 
30.09.2022թ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Արմեն Գևորգյան 
Սամվելի» Ա/Ձ 
28.03.2022թ.- 
28.05.2022թ. 
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Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
 
Հայ մեծանուն քանդակագործ, ազգային-
հասարակական գործիչ, Հայաստանում  
մոնումենտալ քանդակագործության հիմնադիր, 
մանկավարժ Արա Սարգսյանի 120-ամյակի 
առթիվ վարչական շրջանի արվեստի 
դպրոցների սաները ուսուցիչների և ծնողների 
հետ այցելեցին Արա Սարգսյանի և Հակոբ 
Կոջոյանի տուն-թանգարան։ 
Բ.Կանաչյանի և Ք.Քուշնարյանի անվան 
արվեստի դպրոցների շնորհալի սաները 
հանդես եկան համերգային ծրագրով։  
Թանգարանի տնօրեն Աննա Սարգսյանի 
կողմից կազմակերպվեց անչափ 
հետաքրքրական պատմություններով հարուստ 
էքսկուրսիա ծրագրի բոլոր մասնակիցների 
համար։ 
 
ԵՔ- ԷԱՃԾՁԲ-22/45-3 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր 
Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանի 
ղեկավարի աշխատակազմի 
ներկայացուցիչները արվեստի դպրոցների և 
մանկապարտեզների աշխատակիցների հետ 
այցելել են Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր և 
հարգանքի տուրք մատուցել Հայոց 
ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Լուսինե Ղազարյան» 
Ա/Ձ 
28.03.2022թ- 
01.06.2022թ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Լուսինե Ղազարյան» 
Ա/Ձ 
28.03.2022թ- 
01.06.2022թ. 
 
 



 
278 

 

ԵՔ- ԷԱՃԾՁԲ-22/45-3 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
Հաղթանակի օրվա կապակցությամբ Կենտրոն 
վարչական շրջանի ղեկավար Սամվել 
Ղուկասյանն աշխատակազմի հետ միասին 
հարգանքի տուրք են մատուցել Մարշալ 
Հովհաննես Բաղրամյանի և Հայրենական մեծ 
պատերազմի հերոսների հիշատակին։ 
Հաղթանակի օրվան նվիրված հաջորդ 
միջոցառումը Երևանի Մանկական զբոսայգում 
էր, որտեղ ներկաները ծաղիկներ խոնարհեցին 
Հայրենական Մեծ պատերազմի հերոս Նելսոն 
Ստեփանյանի  արձանի մոտ և ներկաների հետ 
վայելեցին Մայիսիննյան Հաղթանակի օրվան 
նվիրված տոնական համերգը, որի ընթացքում 
ելույթ ունեցան քաղաքային նվագախմբի 
երաժիշտները`մարտական և երևանյան սիրված 
երաժշտական համարներով (գեղարվեստական 
ղեկավար Մանվել Ութուջյան)։  
 
 
ԵՔ- ԷԱՃԾՁԲ-22/45-3 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
Հունիսի 1-ը #Կենտրոնում տոնական է եղել: 
պաշտպանության միջազգային օրվան 
նվիրված` սիրով հրավիրում ենք Մանկական 
այգում կազմակերպվել է «Խաղաղ 
մանկություն» միջոցառումը, որի 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Լուսինե Ղազարյան» 
Ա/Ձ 
28.03.2022թ- 
01.06.2022թ. 
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շրջանակներում տեղի է ունեցել
մանկական նորաձևության ցուցադրություն` Kids 
experts կազմակերպության կողմից, 
համերգային ծրագիր «Ծիածան» մանկական 
համույթի պատանի մենակատարների 
մասնակցությամբ,  քաղցր բամբակի 
հյուրասիրություն, անվճար դիմանկարչություն և 
մուլտհերոսներ: 
Մայրության և գեղեցկության օրվան նվիրված 
միջոցառումը չեղարկվել է գնումների մրցույթի 
չկայանալու պատճառով: 
 
ԵՔ- ԷԱՃԾՁԲ-22/71-1 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
 
Կենտրոն վարչական շրջանի 21  
մանկապարտեզներում ավարտական 
հանդեսների տպավորիչ ելույթների ժամանակ 
փոքրիկները ցուցադրեցին իրենց վարժ խոսքը,  
գեղեցիկ պարային և բեմական համարները: 
Կենտրոն վարչական շրջանի ենթակայության 21 
մսուր մանկապարտեզների ավագ խմբի 
սաներին ավարտական հանդեսների 
ընթացքում հանձնվել են նվեր փաթեթներ՝ 1200 
հատ: 
Մանկապարտեզն ավարտող շուրջ 1200 սաներ 
Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար Սամվել 
Ղուկասյանի  կողմից ստացան նվերներ 
 
ԵՔ- ԷԱՃԾՁԲ-22/71-2 

 
 
 
 
«Լուսինե Ղազարյան» 
Ա/Ձ 
06.06.2022թ.-
30.10.2022թ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Արմեն Գևորգյան 
Սամվելի» Ա/Ձ 
06.06.2022թ- 
25.12.2022թ. 
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Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
Ամռան ամիսներին  Կենտրոն Թ. 22 
գրադարանում շարունակվել է «Ամառային 
դպրոց գրադարանում» 
կրթադաստիարակչական ծրագիրը՝ 2 
տարիքային խմբերի դպրոցահասակ 
երեխաների համար: 
Հագեցած ու բազմաբովանդակ ծրագիրը 
նախատեսված էր 4-9-րդ դասարանի 
աշակերտների համար:Ծրագիրը ներառում էր. 
 �մենթալ թվաբանության դասընթաց, 
 �անգլերեն և ռուսաց լեզվի պարապմունքներ, 
 �ազգային երգ ու պարի դասեր, 
 �էթիկայի դասընթաց, 
 �մասնագիտական կողմնորոշման դաս, 
 �տիկնիկագործության, խեցեգործության,         
 �նկարչության ու ապլիկացիայի վարպետաց 
դասեր,  
 �զրույց հոգեբանի հետ, 
�ճանաչողական և ժամանցային էքսկուրսիաներ 
(ք․Աշտարակ, ք․Գյումրի) 
 �այցելություն թատրոն, 
 �երիտասարդության ժամանակակից 
խնդիրների վերհանմանն ուղղված քննարկում-
բանավեճ։  
 
ԵՔ- ԷԱՃԾՁԲ-22/71-3 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
 
«Երկիր-Ամրոց» ռազմամարզական 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Կոնցեպտ Իվենթս» 
ՍՊԸ 
21.06.2022թ-
20.10.2022թ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Կոնցեպտ Իվենթս» 
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պատրաստության ծրագրի շրջանակներում 
Կենտրոն վարչական շրջանի հանրակրթական 
և արվեստի դպրոցների 12-15 տարեկան 11 
աշակերտ  մասնակցել են 
ռազմահայրենասիրական պատրաստության 10 
օրյա դասընթացի՝  «ՈՄԱ» կազմակերպության 
կողմից 
 
ԵՔ- ԷԱՃԾՁԲ-22/71-3 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
Սեպտեմբերի 1-ի՝ Գիտելիքի օրվա 
կապակցությամբ Կենտրոն վարչական շրջանի 
ենթակայության արվեստի և մարզադպրոցների 
առաջին դասարանցիներին, ինչպես նաև 
Արցախյան պատերազմում վիրվավորված կամ 
զոհված կենտրոնաբնակ ազատամարտիկների 
դպրոցահասակ երեխաներին նվիրվել են 
Պատանի հանդիսատեսի թատրոնի տոմսեր 
/400 հատ/: 
 
ԵՔ- ԷԱՃԾՁԲ-22/71-2 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
Կենտրոն վարչական շրջանում սեպտմեբեր 
ամսից մեկնարկեց «Գայանե» բալետի 
ստեղծման և առաջնախաղի 80 ամյակին 
նվիրված միջոցառումների շարքը: 
Կենտրոն վարչական շրջանի ենթակայությամբ 
գործող Բ.Կանաչյանի և Ք. Քուշնարյանի 
անվան արվեստի դպրոցների կերպարվեստի 

ՍՊԸ
21.06.2022թ-
20.10.2022թ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Արմեն Գևորգյան» Ա/Ձ 
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25.12.2022թ. 
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բաժնի սաները ծրագրի շրջանակում փուլ առ 
փուլ  հնարավորություն կունենան ծանոթանալ 
հայ մեծանուն կոմպոզիտոր Արամ 
Խաչատրյանի հանճարեղ ստեղծագործության 
ստեղծման պատմությանը:  
Սեպտեմբերի 22-ին և 23-ին արվեստի 
դպրոցների սաները այցելեցին Ա. 
Խաչատրյանի տուն-թանգարան, որտեղ 
ծանոթացան մեծ արվեստագետի կյանքի 
ուշագրավ դրվագներին, համաշխարհային 
ճանաչման արժանացած 
ստեղծագործությունների ստեղծման 
մանրամասներին: Էքսկուրսիային հաջորդեց 
երկօրյա բացօթյա նկարչությունը տուն-
թանգարանի բակում`«Գայանե» բալետի 
թեմայով:  
 
ԵՔ- ԷԱՃԾՁԲ-22/71-1 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
Երրորդ եռամսյակում նախատեսված՝  ՀՀ 
Անկախության օրվան նվիրված Սյունիքի մարզ 
այցի  և «Զբոսաշրջային Հայաստան»  
ուսումնաճանաչողական վիկտորինայի 
անցկացման ժամկետները հետաձգվել են 
երկրում տիրող լարված իրավիճակի 
պատճառով: 
Վիկտորինան իրականացվել է չորրորդ 
եռամսյակում: «Զբոսաշրջային Հայաստան» 
ուսումնաճանաչողական մրցույթին 
մասնակցություն են ունեցել  Կենտրոն 

 
 
 
 
 
 
«Լուսինե Ղազարյան» 
Ա/Ձ 
06.06.2022թ.-
30.10.2022թ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
283 

 

վարչական շրջանի 18 հանրակրթական 
դպրոցների թիմեր, որոնց աշխատանքները 
մեկը մյուսից հետաքրքրական էին, 
բազմաբովանդակ, իսկ նորարարական 
մոտեցումներն ու զարգացման հեռնակարները՝ 
խրախուսելի և անչափ տպավորիչ:  
 «Զբոսաշրջային Հայաստան» 
ուսումնաճանաչողական ծրագրի մրցութային 
օրերն  ամփոփվել են Երևանի Կենտրոնի թիվ 
22 գրադարանում, իսկ եզրափակիչ փուլը 
կայացել է հոկտեմբերի  
21-ին Ժողովրդական արվեստների 
թանգարանում: 
Եզարափակիչ փուլ անցած Խ.Աբովյանի անվան 
հ.2, Նար-Դոսի անվան հ.14, Հ.Կոջոյանի 
անվան հ.15, Ս.Սպանդարյանի անվան հ.24, 
Ա.Չեխովի անվան հ.55 և Ն.Ստեփանյանի 
անվան հ.71 դպրոցների թիմերի շնորհիվ 
ուղևորությունը Հայաստանի մարզեր հագեցած 
էր և բազմաբովանդակ՝ ներկայացրած 
կոլորիտի՝ բարբառների, տեսարժան վայրերի, 
երգ ու պարի, ինչպես նաև ապագային ուղղված 
զբոսաշրջային ռազմավարական ծրագրերի 
շնորհիվ: 
Հաղթող ճանաչվեց Ն.Ստեփանյանի անվան 
հ.71 դպրոցի թիմը, որի աշակերտները 
վարչական շրջանի ղեկավար Սամվել 
Ղուկասյանի կողմից ստացան նվեր՝ 
ուղևորություն իրենց ներկայացրած Կոտայքի 
մարզ՝ հատուկ էքսկուրսիոն ծրագրով: 
Մասնակից բոլոր թիմերին ևս հանձնվեցին 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«ԱՍ ԹԻՄ» ՍՊԸ 
25.08.2022-25.12.2022 
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խրախուսական նվերներ: 
 
ԵՔ- ԳՀԾՁԲ-22/88 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:
Հոկտեմբերի- դեկտեմբերի ամիսներին 
Կենտրոն վարչական շրջանի թվով 21 մսուր-
մանկապարտեզների միջին և ավագ խմբերի 
սաների համար իրականցվել են 
բարեվարքության կանոնների ուսուցանման 
դասընթացներ: 
 
ԵՔ- ԷԱՃԾՁԲ-22/112-2 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
Ուսանողների միջազգային օրվան նվիրված՝  
Երևանի բուհերի ուսանողական խորհուրդների 
անդամների համար « Երևան իմ սեր» 
բարեգործական հիմանդրամի բակում 
կազմակերպվել է բացօթյա համերգ « The Band» 
նվագախմբի և հայտնի DJ-ի մասնակցությամբ, 
մասնակիցների օրը էլ ավելի ուրախ և 
բովանդակալից դարձնելու համար տեղադրվել է 
ֆոտո կրպակ և ֆոտո սփիններ: 
 
ԵՔ- ԷԱՃԾՁԲ-22/112-1 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
Մոնթե Մելքոնյանի 65ամյակի կապակցությամբ 
Կենտրոն վարչական շրջանի աշխատակազմը 

«ԱՁ Լուսինե 
Ղազարյան» 
28.09.2022-27.12.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ՎՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 
28.09.2022-28.11.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«ԱՁ Լուսինե 
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իրականացրել է այցելություն ք. Դիլիջանում 
գտնվող Մոնթե Մելքոնյանի անվան 
ռազմամարզական վարժարան, ուր մասնակցել 
է սաների երդմնակալության արարողությանը և 
կազմակերպել 1 ժամ տևողությամբ համերգ՝ 
հայտնի երգիչ Դավիթ Ամալյանի և նվագախմբի 
մասնակցությամբ: 
 
ԵՔ- ԷԱՃԾՁԲ-22/112-2 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
Դեկտեմբեր ամսվա վերջին տասնօրյակում 
Կենտրոն վարչական շրջանի ենթակայությամբ 
գործող թվով 21 մսուր-մանկապարտեզների 
սաների, Երևանի Կենտրոնի թիվ 22 
գրադարանի ընթերցասեր փոքրիկ այցելուների, 
ՀՀ Առողջապահության նախարարության 
պրոֆեսոր Յոլյանի անվան արյունաբանական 
կենտրոնում բուժվող երեխաների համար  
իրականացվել են Ձմեռ Պապիկի, 
Ձյունանուշիկի և հեքիաթի կերպարային 
հերոսների այցելություններ: 

14. 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 

2022թ.-ի ընթացքում իրականացվել է 
նախատեսված 13 մշակութային 
միջացառումներից 11 –ը 
 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ- ԷԱՃԾՁԲ-22/45-3 
Պարի միջազգային օրվա կապակցությամբ 

 
 
 
«Լուսինե Ղազարյան» 
Ա/Ձ 
28.03.2022թ- 
01.06.2022թ. 
 



 
286 

 

ժամանցային միջոցառումներ կազմակերպվել է Հայաստանի, Երևանի, և այլ 
տարածքներից ժամանած պարային 
համույթների մասնակցությամբ համերգային 
ծրագիր՝ աշխարհի ժողովուրդների պարեր 
թեմայով: 

15.   ԵՔ- ԷԱՃԾՁԲ-22/71-3
Կիթառի և հեղինակային երգերի սիրահարները 
հոկտեմբերի 12-ին «Ապրել և ապրեցնել» 
խորագրով մտերմիկ համերգի ընթացքում 
լսեցին հայտնի և սիրված երգեր՝ նվիրված 
զինվորին, հայրենիքին, մայրաքաղաքին, սիրոն 
և ընկերությանը։  
Խարույկի և մեկ բաժակ գինու շուրջ Բարդերի 
ակումբի հեղինակ-կատարողներին լսելն ու 
ծանոթ երգերին ձայնակցելը Երևանի 
կենտրոնում ստեղծել էին անմիջական և ջերմ 
մթնոլորտ։ 
Սիրված բարդեր Ռուբեն Քամալյանի, Գևորգ 
Թովմասյանի, Էդուարդ Զորիկյանի, Վախթանգ 
Հարությունյանի, Կարեն Մամիկոնյանի, Գագիկ 
Շիբոյանի,  
Արմեն Ադամյանի, Արևիկ Կարապետյանի,  
Սրբուհի Սիմոնյանի, Մագա Գիշյանի և Վահե 
Քոչարի անզուգական կատարումները, նրանց 
ձայնակցող հանդիսատեսը և Ք.Քուշնարյանի և  
Բ.Կանաչյանի արվեստի դպրոցների փոքրիկ 
կիթառահարները ջերմ և սփոփող լիցքեր 
հաղորդեցին ողջ երեկոյի ընթացքում։ 

«Կոնցեպտ Իվենթս» 
ՍՊԸ 
21.06.2022թ-
20.10.2022թ. 
 
 
 



 
287 

 

16.   ԵՔ- ԷԱՃԾՁԲ-22/45-4 
Ջազի միջազգային օրվա կապակցությամբ 
Երևանի կենտրոնի տարբեր հատվածներում 
ողջ օրվա ընթացքում հնչում էին յուրօրինակ 
երաժշտական համարներ՝ սիրված բենդերի 
կատարմամբ: 

 Օղակաձև զբոսայգու 6-րդ հատված՝ 
Սքեյթ պարկի հարևանությամբ - Սոնա 
Ումրոյանը իր նվագախմբով 

 Միսակ Մանուշյանի պուրակ- 
Musakhanyan Band 

 Օղակաձև զբոսայգու 5-րդ հատված՝ 
Բարեկամության ձեռքեր արձանի 
հարևանությամբ-Walking By Project 

 Աբովյան-Թումանյան խաչմերուկ- 
Absolute band 

 

«ԿՈՆՑԵՊՏ ԻՎԵՆԹՍ»
ՍՊԸ 
06.04.2022թ.- 
15.06.2022թ. 
 
 

17.   ԵՔ- ԷԱՃԾՁԲ-22/45-2 
Շիրակի մարզի Փանիկ և Ազատան 
համայնքներում իրականացված մշակութային 
ծրագիրը լի էր հիշվող վառ դրվագներով: 
 
Մայիսի 28-ին` Հանրապետության օրվան 
ընդառաջ` Երևանի Կենտրոն վարչական 
շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի Կրթության, 
մշակույթի և սպորտի բաժնի 
նախաձեռնությամբ կազակերպվեց այցելություն  
ՀՀ  Շիրակի մարզի Փանիկ և Ազատան  
համայնքներ, որտեղ դասական և ազգային 
հագեցած համերգային ծրագրով ելույթ ունեցան 
Բարսեղ Կանաչյանի անվան արվեստի դպրոցի 

«Արմեն Գևորգյան 
Սամվելի» Ա/Ձ 
28.03.2022թ.- 
28.05.2022թ. 
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շնորհալի սաները: 
Փանիկ և Ազատան համայքների արվեստի 
դպրոցներին հանձնվեցին նվերներ՝ 
նկարչական պարագաներ՝ մոլբերտներ, գուաշի 
և վրձինների հավաքածուներ, նկարչական 
թղթեր, ինչպես նաև երաժշտական գործիքներ։  
Ճանաչողական այցելության շրջանակում 
հնարավորություն ստեղծվեց ծանոթանալ 
համայնքներում գործող արվեստի 
կրթօջախների պայմաններին։  
Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանի Բարսեղ 
Կանաչյանի անվան արվեստի դպրոցի սաների 
համար օրը տպավորվեց համայնքների 
պատմամշակութային արժեքներով հարուստ 
վայրեր և մշակույթի օրրան Գյումրի 
այցելությունով 
 

18.   ԵՔ- ԷԱՃԾՁԲ-22/45-4 
 «Հին և նոր #ԿենտրոնԵրևանը քո' 
լուսանկարում» նախագծի շրջանակում 
կազմակերպված «Զգա Կենտրոնի շունչը» 
խորագիրը կրող լուսանկարների 
ցուցահանդեսի բացումն ու մրցույթի 
ամփոփումը կայացավ հունիսի 15-ին Կենտրոն 
վարչական շրջանի շենքի հարևանությամբ: 
Մրցութային փուլ անցած ինքնատիպ 
լուսանկարները գնահատվեցին ժյուրիի կողմից 
և արժանացան ցուցահանդեսը դիտողների 
բարձր գնահատականին: 
Լուսանկարների ցուցահանդես-մրցույթի 
ամփոփիչ միջոցառմանը վարչական շրջանի 

«ԿՈՆՑԵՊՏ ԻՎԵՆԹՍ»
ՍՊԸ 
06.04.2022թ.- 
15.06.2022թ. 
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ղեկավար Սամվել Ղուկասյանի անունից 
շնորհակալագրեր հանձնվեցին Երևանի 
պատմության թանգարանի տնօրեն Արմինե 
Սարգսյանին Երևանի պատմության թանգարան 
/Музей истории Еревана/ Yerevan History 
Museum , Ալ. Թամանյանի անվան 
Ճարտարապետության ազգային թանգարան-
ինստիտուտի տնօրեն Մարկ Գրիգորյանին 
National museum-institute of architecture after 
Alexander Tamanyan և «Հայ լուսանկարիչներ» 
ազգային ասոցիացիայի նախագահ Սերգեյ 
Հակոբյանին` Armenian Photographers National 
Association«Հին և նոր #ԿենտրոնԵրևանը քո՛ 
լուսանկարում» նախագծի շրջանակում 
կազմակերպված «Զգա Կենտրոնի շունչը» 
խորագիրը կրող լուսանկարների ցուցահանդես-
մրցույթին ցուցաբերած նշանակալի 
աջակցության և ակտիվ համագործակցության 
համար, իսկ Ճարտարապետության և 
շինարարության Հայաստանի ազգային 
համալսարանի Դիզայնի ֆակուլտետին և 
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական 
պետական մանկավարժական համալսարանի 
Կուլտուրայի ֆակուլտետի Օպերատորության, 
գեղարվեստական լուսանկարչության և սոցիալ-
մշակութային գործունեության ամբիոնին` 
լուսանկարների ցուցահանդես-մրցույթին 
մասնակցելու և  համագործակցության համար: 
«Զգա Կենտրոնի շունչը» խորագիրը կրող 
լուսանկարների ցուցահանդես-մրցույթի 
հաղթողներ ճանաչվեցին  Լենդո Պետրոսյանը 
(1-ին տեղ), Նանե Բեգլարյանը (2-րդ տեղ)  և 
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Մերի Գյոդակյանը (3-րդ տեղ): Նրանց 
հանձնվեցին խրախուսական 
նվերներ`դրամական մրցանակներ: 
Միջոցառման ողջ ընթացքում իրենց 
անզուգական կատարումներով մայրաքաղաքի 
հյուրերին և հանդիսատեսին հիացրեցին և 
ոգևորեցին Ալ. Պուշկինի անվան հ.8 դպրոցի 
աշակերտները` լրացնելով հարուստ 
պատմությունով ապրող երևանյան օրվա 
դրականի զգալի չափաբաժինը: 

19.   ԵՔ- ԷԱՃԾՁԲ-22/71-3
2022 թվականը հոբելյանական է մեր օրերի 
անվանի կոմպոզիտորներ Մելիք 
Մավիսակալյանի (85 ամյակ), Արամ Սաթյանի 
(75 ամյակ), Երվանդ Երզնկյանի (75), երգիչներ 
Ռաիսա Մկրտչյանի (80 ամյակ) և Ռուբեն 
Մաթևոսյանի (80 ամյակ) համար: Երևանի 
Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար Սամվել 
Ղուկասյանի նախաձեռնությամբ 
աշխատակազմի Կրթության, մշակույթի և 
սպորտի բաժինը հուլիսի 1-ին Հայաստանի 
Կոմպոզիտորների տանը կազմակերպել էր 
մտերմիկ մեծարման երեկո սիրված և 
ճանաչված արվեստագետների համար։ 
Կոմպոզիտորների միության հարկի ներքո 
կազմակերպվել է ֆուրշետ, 5 հոբելյարներին 
հանձնվել են նվեր-քարտեր՝ 50,000 դրամի 
չափով, ծաղկեփնջեր, կազմակերպվել է նաև 
համերգ՝ դասական քառյակի մասնակցությամբ: 

«Կոնցեպտ Իվենթս»
ՍՊԸ 
21.06.2022թ-
20.10.2022թ. 
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20.   ԵՔ- ԷԱՃԾՁԲ-22/71-1
Մարիամ Աստվածածնի Վերափոխման տոնի՝ 
Խաղողօրհնեքի կապակցությամբ Սբ. Զորավոր 
եկեղեցու բակում պատարագից հետո  
կազմակերպվել է համերգ-պարատուն՝ 
«Մասունք» ավանդական երգի և պարի 
համույթի մասնակցությամբ: 
Եկեղեցու բակում տեղադրվել են հայկական 
գորգեր և սեղաններ, անցորդների համար 
կազմակերպվել է խաղողի հյուրասիրություն: 

«Լուսինե Ղազարյան»
Ա/Ձ 
06.06.2022թ.-
30.10.2022թ. 
 

21.   ԵՔ- ԷԱՃԾՁԲ-22/71-3
Հայ ազգային մշակույթի պահպանման, 
տարածման և զարգացմանն ուղղված՝  
սեպտեմբերի 6-ին   Հովհ. Շարամբեյանի 
անվան ժողովրդական արվեստի թանգարանում 
Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար 
Սամվել Ղուկասյանի նախաձեռնությամբ 
կազմակերպվել է «Իմաստության աղբյուր» 
խորագիրը  կրող   մանրանկարչության 
ցուցահանդեսը, որտեղ ներկայացաված են 
Բարսեղ Կանաչյանի անվան արվեստի դպրոցի 
կերպարվեստի բաժնի սաների 
աշխատանքները: 

«Կոնցեպտ Իվենթս»
ՍՊԸ 
21.06.2022թ-
20.10.2022թ. 
 
 
 
 

22.   ԵՔ- ԷԱՃԾՁԲ-22/112  
Երաժշության օրվա կապակցությամբ 
ՄՈՍԿՎԱՅԻ ՏՈՒՆ մշակութագործարարական 
կենտրոնում կազմակերպվել  է համերգ՝ 
կազմված Արտեմի Այվազյանի և Ալեքսեյ 
Հեքիմյանի ստեղծագործություններից, 
Հայաստանի էստրադային-սիմֆոնիկ 
նվագախմբի մասնակցությամբ:  

«ՎՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
28.09.2022-28.11.2022 
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23.   Գրադարանավարի օրվան նվիրված
միջոցառումը չեղարկվել է երկրում տիրող 
լարված իրավիճակի պատճառով: 
«Ստեղծագործում են կանայք» խորագրով 
միջոցառումը չեղարկվել է երկրում տիրող 
լարված իրավիճակի պատճառով: 

24.   ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/115-1
Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանի 
ղեկավարի աշխատակազմի 
ներկայացուցիչների, գործընկերների, 
հիմնարկների տնօրենների և հյուրերի համար 
կազմակերպված  տարեվերջյան 
ընդունելությունը և ֆուրշետային 
հյուրասիրությունը Հայաստանի ազգային 
պատկերասրահի Որմնանկարների սրահում 
գեղեցիկ էր, հագեցած մշակութային 
ակնթարթներով, ժպիտներով, ջերմ 
բարեմաղթանքներով և սիրով՝ ուղեկցված 
լարային քառյակի կատարումներով: 
Ամանորի և Սուրբ ծննդյան տոների 
կապակցությամբ իրականացվել է  Կենտրոն 
վարչական շրջանի վարչական շենքի հարակից 
տարածքի` Ք. Երևան Տերյան 44 հասցեի 
ամանորյա ձևավորում: 
Ամանորին ընդառաջ՝ չորս օր շարունակ, 
փոքրիկները հնարավորություն ունեցան 

ԱՁ «Լուսինե 
Ղազարյան» 
24.10.2022-30.12.2022 
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հանդիպել սիրելի Ձմեռ պապիկին, 
Ձյունանուշին և մուլտֆիլմերի սիրված 
հերոսներին, նրանց հետ պարեցին, 
նկարվեցին, ասմունքեցին և ստացան քաղցր 
նվերներ: 

25.   ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/69
Ամանորյա տոներին ընդառաջ ձեռք են բերվել 
3124 քաղցրավենիքի նվեր փաթեթներ, որոնք 
բաժանվել են Կենտրոն վարչական շրջանի 
ենթակայության մանկապարտեզների, 
արվեստի դպրոցների, ՄՍԳԴԿ-ի, 
մարզադպրոցների սաներին,ինչպես նաև 
Կենտրոնի թիվ 22 գրադարանի 
ընթերցասերներին և տարբեր սոցիալական 
ծրագրերի շահառուներին: 

«Ֆոտոն» ՍՊԸ
30.11.2022-20.12.2022 

26. Գրադարանային
ծառայությունների 
մատուցում 

Նախատեսվում է գրքային ֆոնդը
համալրել 500 հատ գրքով 

Հ.  22 գրադարանի գրքային ֆոնդը համալրվել է 
500 հատ գրքով: 
 

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

ԿԴԻՀ ընտանիքների կոմունալ
ծախսերի մասնակի 
փոխհատուցում:  Տարերային 
կամ  տեխնածին աղետներից 
տուժած ընտանիքներին 
շինանյութի տրամադրում 
/փլուզում, հրդեհ, ջրհեղեղ և այլն/ 

ԿԴԻՀ ընտանիքների կոմունալ ծախսերի 
մասնակի փոխհատուցում ծրագիրը չեղարկվել 
է::   
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/70 
 
Տարերային կամ  տեխնածին աղետներից 
տուժած ընտանիքներին աջակցություն 
ծրագիրը/տների, տանիքների, 
սանհանգույցների վերանորոգում, 
պատուհանների և դռների փոխարինում և 

 
 
«Սպեգան» ՍՊԸ, 
26.07.2022թ. 
25.12.2022թ. 
 
 
 
 
 
 

2022թ. բյուջեում 
կատարված 
փոփոխության 
պատճառով ԿԴԻՀ 
ընտանիքների 
կոմունալ ծախսերի 
մասնակի 
փոխհատուցում 
ծրագիրը չեղարկվել է:  
 
Բյուջեի 
փոփոխության 
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այլն/նմանատիպ դեպքերի առկայության 
դեպքումկիրականացվի հաջորդ եռամսյակում: 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել են պայմանագրեր: 
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/27 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/159-1 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/159-2 
Հաշվետու ժամանակահատվածում բնաիրային 
ապրանքների փաթեթներ են ստացել կյանքի 
դժվարին իրավիճակներում հայտնված թվով 142  
անձինք և ընտանիքները: 

«Ֆոտոն» ՍՊԸ, 
20.07.2022թ. 
15.08.2022թ; 
«Սոֆթ Թրեյդ» ՍՊԸ,  
06.06.2022թ. 
01.07.2022թ. 
Մարատ Ջաղացպանյան 
Ա/Ձ, 06.06.2022թ. 
01.07.2022 

արդյունքում ավելացել 
է մեկ ծրագիր՝ 
բնաիրային 
ապրանքների 
փաթեթների 
տրամադրում: 

28. Հարազատ չունեցող 
անձանց և սոցիալապես 
անապահով ընտանիքների 
համար հուղարկավորության 
կազմակերպում 

Հարազատ չունեցող անձանց և
սոցիալապես անապահով 
ընտանիքների համար 
հուղարկավորության 
կազմակերպում 
 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
 
ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-22/9 
ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/235 
Կազմակերպվել է 27  նախկին բնակչի 
(հանգուցյալի) հուղարկավորություն:    

«Բնակչության հատուկ 
սպասարկում»  ՀՈԱԿ 
08.12.2021թ.-
25.12.2022թ. 
22.12.2022թ.-
25.12.2022թ 

29. Երեք և ավել երեխա 
ունեցող, երիտասարդ և այլ 
խմբերին պատկանող 
ընտանիքներին 
աջակցություն 

Երեք և ավել երեխա ունեցող
երիտասարդ և այլ խմբերին 
պատկանող ընտանիքներին 
աջակցության ծրագրերի մշակում 
և իրականացում, ըստ կարիքի 
կենցաղային տեխնիկայի, 
անհրաժեշտ կահույքի սննդի, 
հիգիենայի պարագաների, 
հագուստի, կոշկեղենի և  այլ 
իրերի տրամադրում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/333-1 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/330-2 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/330-1 
1.Կենցաղային տեխնիկա և մահճակալներ են 
ստացել սոցիալական աջակցության կարիք 
ունեցող 15 ընտանիքներ, որից 3 հատ 
երկհարկանի մահճակալ, 1 հատ մահճակալ, 1 
հատ հեռուստացույց, 6 հատ սառնարան, 3 
հատ գազօջախ, 1 հատ լվացքի մեքենա: 

Ա/Ձ «Լուսինե 
Ղազարյան» 
28.09.2022թ. -
27.10.2022թ. 
«ՓՐԻԹԻ ՈւԵՅ» ՍՊԸ, 
13.10.2022թ. -
11.11.2022թ. 
«ՕԼԵԴ» ՍՊԸ, 
21.10.2022թ.- 
19.11.2022թ. 
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30. Երևանի Կենտրոն 
վարչական շրջանի 
բնակիչների 
կենսամակարդակի 
բարելավմանն ուղղված 
նպատակային ծրագրերի 
իրականացում 

1. Սոցիալական աջակցության 
կարիք ունեցող ընտանիքներին 
ծառայությունների մատուցման  
ծրագրերի իրականացում  (օր.՝ 
անհրաժեշտ շինանյութի 
տրամադրում և այլն):  
2. Վիրավոր զինվորների 
կենսամակարդակի պայմանների 
բարելավմանն ուղղված 
սոցիալական աջակցության 
ծրագրերի իրականացում և 
ծառայությունների մատուցում` 
ըստ անհրաժեշտության և 
կարիքի:  
3. Ելնելով  հասարակության 
սոցիալական բևեռացվածության 
և աղքատության մեղմացման, 
ինչպես նաև կյանքի դժվարին 
իրավիճակում հայտնված 
անձանց և ընտանիքներից ոչ ոքի 
չանտեսելու սկզբունքից՝ 
նախատեսվում է իրականացնել 
միջոցառումներ տոնական և 
հիշատակի օրերին /օրինակ` 
տարեցների օր` հոկտեմբերի 1- 
ձմռանը կոմունալ վճարներ , 
հաշմանդամի օր` դեկտեմբերի 3- 
տեխնիկա, սեպտեմբերի 
1`գրենական պիտույքներ և 
պայուսակներ, հունիսի 1` 
կրթական և զվարճանքի 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/70-1 
Երեխաների պաշտպանության միջազգային 
օրվա կապակցությամբ վարչական շրջանի 
թվով 20սոցիալական աջակցության կարիք 
ունեցող բազմազավակ ընտանիքների, 2-րդ 
Արցախյան պատերազմում զոհված և վիրավոր 
զինվորականների 7-12 տարեկան երեխաները 
այցելել են CITIZEN մասնագիտությունների 
մանկական քաղաք՝ կրթական և խաղային 
միջավայրում տարբեր մասնագիտությունների 
հետ ծանոթանալու և զվարճանալու 
նպատակով: 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/70 
1.Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 
ընտանիքների համար սոցիալական 
աջակցության ծրագրերի իրականացում: 
 9 հասցեներում կատարվել են հետևյալ 
աշխատանքները՝  
1.Նար-Դոսի 1-ին նրբ., 10/1 տուն, տան 
պատերի, առաստաղի և հատակի 
վերանորոգում: 
2. Տ. Մեծի պող., 51շենք, 2 բն., բնակարանի 
սանհանգույցի վերանորոգում: 
3. Ս. Վրացյան 87/2 տուն, վագոն տնակի 
տանիքի վերանորոգում: 
4. Նորագյուղ 49/2 տուն, տան տանիքի 
վերանորոգում: 
5. Կորի 52տուն, տան տանիքի վերանորոգում: 
6. Պրահայի 9ատուն, տան պատերի և հատակի 
վերանորոգում: 

 
«Արմեն Գևորգյան 
Սամվելի» Ա/Ձ 
06.06.2022թ-
31.07.2022թ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Սպեգան» ՍՊԸ, 
26.07.2022թ. 
25.12.2022թ. 
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համատեղման ծրագիր/ 7. Սարմենի 42/1 տուն, տան պատուհանների
փոխարինում: 
8. Այգեստան 11 փող., 83 տան տանիքի 
վերանորոգում: 
9. Ռոստոմի 71 տուն, տան պատուհանների և 
արտաքին դռների փոխարինում: 

ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/246-1 
Գիտության և դպրության օրվա 
կապակցությամբ՝ սեպտեմբերի 1-ին գրենական 
պիտույքներ և պայուսակներ են ստացել թվով 
122 1-4-րդ դասարանների սոցիալական 
աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների 
երեխաները: 

 
 
 
 
 
 
 
«Շուշան տեխնիկ» ՍՊԸ, 
09.08.2022թ. 
30.08.2022թ. 

31.   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃՁԲ-22/81-1 
Տարեցների օրվա կապակցությամբ 
կազմակերպվել է  45 տարեցների /ներառյալ 
ուղեկցողները, և էքսկուրսավարը/ այցելությունը 
Սաղմոսավանք և Հովանավանք, միջոցառումը 
ավարտվել է Աշտարակ քաղաքի 
ռեստորաններից մեկում կազմակերպված 
հյուրասիրությամբ: 
Հաշմանդամի օրվա կապակցությամբ,հաշվետու 
ժամանակահատվածում, 63 
զինհաշմանդամների հատկացվել է սպորտային 
հագուստ: 

Ա/Ձ «Լուսինե 
Ղազարյան» 
22.07.2022թ., 
02.11.2022թ. 

 
Ա/Ձ «Լուսինե 
Ղազարյան» 
17.10.2022թ. 
06.11.2022թ. 

32. Այլ ծրագրեր  1. Պետպատվերի շրջանակներում ստացիոնար 
բուժում ստանալու նպատակով կազմակերպվել 
է թվով 51 սոցիալական աջակցության կարիք 
ունեցող բնակչի բուժում: 
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2.Երևանի քաղաքապետարանի կողմից 
մանկական տակդիրներ է  ստացել թվով 1 
բազմանդամ նպաստառու ընտանիք /11 անձ/: 
3. <<Հայկական Կարմիր խաչի>> ընկերության 
կողմից անկողնային պարագաներ, մանկական 
տակդիրներ, հագուստ, ջրամաններ և 
ծածկոցներ են ստացել թվով  68 արցախցի, 
զոհվածի, խիստ կարիքավոր և հաշմանդամ 
անձ ունեցող ընտանիքները /260 անձ/: 
4. <<Մեծն Ներսես>> ԲՀԿ-ի կողմից 
օպտիկական և արևային ակնոցներ են ստացել 
թվով 68  կարիքավոր և հաշմանդամ անձ 
ունեցող ընտանիքները /126 ակնոց/: 
5. Անհատ բարերարի կողմից մեծահասակի 
տակդիրներ է ստացել 21 ընտանիք /31հատ/: 
6.ՀՀ կառավարության ծրագրով Հանքավանի 
<<Հասմիկ>>ճամբարում իրենց ամառային 
հանգիստն են անցկացրել թվով 65 երեխաներ: 
7. Կազմակերպվել է թվով 20 ծնողների այցը 
Հանքավանի <<Հասմիկ>>ճամբար իրենց 
ամառային հանգիստն անցկացնող 
երեխաներին տեսակցության:  
8. Մանկական տակդիրներ են ստացել սոց. 
աջակցության կարիք ունեցող 10 ընտանիքներ 
/28 անձ/: 
9. Ամանորյա ներկայացման տոմսեր են ստացել 
130 ընտանիքի երեխաներ: 
10. Ամանորի կապակցությամբ կոնֆետների 
փաթեթներ են ստացել սոց. աջակցության 
կարիք ունեցող ընտանիքների 100 երեխաներ: 
11. Վառելափայտ է ստացել սոց. աջակցության 
կարիք ունեցող 23 ընտանիք:  
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ՄԱԼԱԹԻԱ‐ՍԵԲԱՍՏԻԱ	ՎԱՐՉԱԿԱՆ	ՇՐՋԱՆ	
1 Փողոցների, մայթերի և

միջբակային տարածքների  
մասնակի և կապիտալ  
վերանորոգում և 
ասֆալտապատում 

26734,15 քմ բակային և 
միջբակային ճանապարհների  
ասֆալտապատում 350 քմ 
փողոցների մայթերի 
սալիկապատում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կն- քվել է պայմանագիր 
ԵՔ-ԲՄԱ ՇՁԲ-22/8-8  
Իրականացվել է 34896,8քմ մակերեսով 
ասֆատ-բետոնե ծածկի վերանորոգում: 
Իրականացվել են նորոգման աշխատանքներ 
հետևյալ հասցեներում՝ Հաղթանակ թաղ. 6-րդ 
փ. /1-ին փողոցից մինչև 11- րդ փ./;Հաղթանակ 
թաղ. 5-րդ փ./4-րդ փ-ից մինչև 8-րդ 
փ./;Հաղթանակ թաղ. 8-րդ փ./1-ին փ-ից մինչև 
գերեզմանների տարածք/; Հաղթանակ 
թաղ.գերեզմանոցի տարածք;Հաղթանակ 
թաղ.7-րդ փ./8-րդ փ-ից մինչև 12 –րդ 
փ./;Հաղթանակ թաղ. 7-րդ փ./4-ից մինչև 2փ./; 
Հաղթանակ թաղ. 12-րդ փ./7-ից մինչև 11փ./; 
Հաղթանակ թաղ.12-րդ փ./ 7- ից մինչև 5 
փ./;Հաղթանակ թաղ. 11-րդ փ./12-ից մինչև 
10փ./;Հաղթանակ թաղ. 11-րդ փ./4-ից մինչև 2 
փ./; Հաղթանակ թաղ.10 –րդ փ./գերեզմանոցի 
2-րդ մուտքից մինչև 7փ./;Հաղթանակ թաղ. 10-
րդ փ./5-ից մինչև 7փ./;Հաղթանակ թաղ. 9-րդ 
փ.;Հաղթանակ թաղ.4-րդ փ./9-իցմինչև 1 –ին 
փ./;Հաղթանակ թաղ. 4-րդ փ./57 տնից մինչև 11 
–րդ փ./;Հաղթանակ թաղ. 2-րդ փ./1-ին մինչև 
13փ./; Հաղթանակ թաղ. Սուպեր մարկետի 
ետնամասի նրբ.;Հաղթանակ թաղ. 3-րդ 
փ.;Հաղթանակ թաղ. 5 –րդ փ./հ.1 տնից մինչև 
14 փ./;Հաղթանակ թաղ. 5-րդ փ./8-ից մինչև 
14փ./;Հաղթանակ թաղ. 14-րդ փ.; Հաղթանակ 

«ԱՎԱ  2000» ՍՊԸ 
18.02.2022թ. 
25.12.2022թ. 

2022թ. բյուջեով 
նախատեսված 
գումարը 
բավականացրել է 
պայմանագրով 
նախատեսված 
ծավալին: 
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թաղ. 16-րդ փ.;Հաղթանակ թաղ. 5-րդ փողոցի
նրբանցք; Բատիկյան փ.;Հաղթանակ թաղ. 7-րդ 
փ./8-ից մինչև 4փ./; Հաղթանակ թաղ.3-րդ փ./ 
2-ից մինչև 4փ./;Հաղթանակ թաղ.4-րդ փ./9-ից 
մինչև 11փ./;Հաղթանակ թաղ. 1-ին փ. 20/4 շ-ի 
բակ Օհանովի փ-ից դեպի Երևան Սիթի 
խանութի պահե ստ;հ.79 մանկապարտեզի 
բակ;հ. 176 դպրոցի տարա ծք;Շերամի 33 շ-ից 
դեպի Անդրանիկի 18շ. տանող ճանապարհ;Ա-3 
թաղ. Օհանովի 50շ-ից դեպի Օհանովի 
փ.;Հաղթանակ թաղ. 9-րդ փ.հ.1 տուն ինտերն- 
ատի դիմաց;Անդրանիկի  46 շ-ից դեպի 
Օհանովի փ. տանող ճանապարհ; Օհանովի 
20շ-ի բակ;Օհանովի 12շ-ից դեպի Շե- րամի 53 
շ.տանող ճանապարհ;Վանթյան թ.;Մեծարենցի 
փ.;Տիտովի փ.;Վոսկանյան 74/1 շ-ի բակ;Բա- 
տիկյան փ-ի շարունակությունը;Հաղթանակ 
թաղ. 10-րդ փ.;Ճառագայթային փողոց;հ.11 
դպրոցի կողա մասի ճանապարհ;Բ-2 թաղ. 140 
շ-ից Շախմատի դպրոց տանող/հ.82մանկ/ 
ճանապարհ: 

2 Եզրաքարերի  
վերանորոգման ծրագիր 

1380 գծմ եզրաքարերի 
վերանորոգում  
 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/47 
Իրականացվել է1390 գմ եզրաքարերի 
վերանորոգում: Իրականացվել են 
վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ 
հասցեներում՝ Օհանովի փողոցից դեպի հ.162 
դպ. տանող ճանապարի մայթի եզրաքարեր; 
Օհանովի փողոցից դեպի Անդրանիկի 
փ.հհ.24,26 շենքեր տանող ճանապարհի մայթի 
եզրաքարեր; Բ-2 թաղ.հ.140շ-ից դեպի հ.82 

«ԵԴԵՄ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ  
11.08.2022թ. 
19.11.2022թ. 

2022թ. բյուջեով 
նախատեսված 
գումարը 
բավականացրել է 
պայմանագրով 
նախատեսված 
ծավալին: 
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մանկամարտեզ տանող ճանապարհի մայթի
եզրաքարեր;Բաբաջանյան փողոցից դեպի 
հիվա-նդանոց տանող ճանապարհի 
մայթի/Յ.Բախշյանի անվ. այգու դիմաց/ եզ- 
րաքարեր;Բաբաջանյան փողոցից դեպի 
ֆրանսիա  կան կրթահամալիր տանող 
ճանապարհի մայթի եզրաքարեր;հ176 դպրոցի 
դիմացի ճանապարհի մա յթի 
եզրաքարեր;Օհանով և Շերամի փողոցների  
հատման մասի եզրաքարեր;Անդրանիկի փ.հ. 
25 շենքի դիմացի եզրաքարեր;Անդրանիկ 
փողոցից դեպի Անդրանիկի փ.հ.15 շ. տանող 
ճանապարհի եզրաքարեր: 

3 Բակերի բարեկարգում Բակային տարածքների գտնվող 
գույքի վերանորոգում 
Բակերի բարեկարգում  
170 քմ հենապատերի 
վերանորոգում 

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել են պայմանագրեր 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/18-2 
Բ-2թաղ. հ. 135 շ-ի բակի հիմնարորոգում 
 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/18-1 
Անդրանիկի փ.հ. 143 բակի հիմնարորոգում 

 
  ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/18-3 
Օհանովի փ.հ. 7 շենքի բակի հիմնանորոգում 
 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ- 22/18-4 
Ա-3թաղ.Անդրանիկի փ.հ. 23,29,31 և 33 

 
 
«Շինհայ-ՊՈ» ՍՊԸ 
14.06.2022թ. 
11.11.2022թ. 

«Զաքարյան Քոնսթ-
րաքշն Սոլուշնս,,ՓԲԸ 
13.06.2022թ. 
11.10.2022թ. 

«Կոտայք Շին» ՍՊԸ 
13.06.2022թ. 
24.11.2022թ. 

«Ռադիկ Շին» ՍՊԸ 
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շենքերի բա- կի վերակառուցում
 ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/54 
Անդրանիկի փ.հ. 127 շենքի կողամասի խաղա- 
դաշտի վերակառուցում 
 

 ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲԸ-22/54 
Իսակովի պող.հ. 38/3 շենքի կողամասի 
խաղա- դաշտի վերակառուցում 
 

 ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/162 
Անդրանիկի փ.հ.135   շենքի բակի հիմնանորո- 
գում 
 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/162 
Բ-1թաղ. Րաֆֆու փ.հ.73, 75,77 շենքերին հարող 
տարածքի բարեկարգում 

14.06.2022թ. 
25.11.2022թ. 

«ԵԴԵՄ ԳՐՈՒՊ»   ՍՊԸ 
03.08.2022թ. 
12.12.2022թ. 
«ԵԴԵՄ ԳՐՈՒՊ»  ՍՊԸ 
03.08.2022թ. 
12.12.2022թ. 

«ԱՆՇԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 
01.12.2022թ. 
21.12.2022թ. 

«ԱՆՇԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 
01.12.2022թ. 
21.12.2022թ. 

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/35 
Իրականացվել է բակային տարածքներում 
գտնվող գույքի վերանորոգում հետևյալ 
հասցեներում՝ 
Անդրանիկի փ.հ.121շ-ի բակային տարածք; 
հ.79 մանկապարտեզի բակա- յին տարածք; 
Շերամի փ. հ.107շ-ի բակային տար.; հ.11 
դպրոց տանող բակ- ային տարածք; «Եռաբլ- 
ուր պանթեոն» տանող ճանապարհի տարածք; 
«Սուրբ երրորդության» եկեղեցու այգու 
տարածք; ,,Սիրո և հավատի,, այգու տարածքը; 

«ՇԻՆՊԼԱՏՖՈՐՄ» 
ՍՊԸ 
22.06.2022թ. 
20.12.2022թ. 
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Անդրանիկի փողոցին հարակից հետիոտնային
անցում; Րաֆֆու փողոցին հարա- կից 
հետիոտնային անց- ում; հ.191 դպրոցի բակա- 
յին տարածք;Իսակովի պողոտային հարակից 
տարածք; Բաբաջանյան փ.հհ. 32,34 շ-երի 
բակայ- ին տարածք; Բաբաջան- յան փ.հհ. 
22,24 շ-երի բակային տարածք; Օհա- նով 
Շերամ խաչմերուկի տարածք; Երիտասարդա- 
կան այգու տարածք; Մա-յրության այգու 
տարածք; Անդրանիկի փ.հ.138շ-ի բակային 
տարածք; Անդր- անիկի փ.հ.28շ-ի բակայ- ին 
տարածք; Բ-2թաղ. 21, 24 շ-երի բակ.տարածք; 
Բաբաջանյան փ.հ.49/1շ. բակային տարածք; 
Սեբ- աստիա փողոցին հարա- կից տարածք: 

 
   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 

կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/35  
Իրականացվել է Մ.Մելքոնյանի անվ. հ.11 
դպրոց տանող մայթեզրի հենապատի 
վերանորոգման աշխատանքներ: 

 

«ՇԻՆՊԼԱՏՖՈՐՄ» 
ՍՊԸ 
28.06.2022թ. 
15.08.2022թ. 

 

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել են պայմանագրեր:  
Իրականացվել են Միջբակային անցուղիների 
աստիճանների վերանորոգման 
աշխատանքներ: 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/18-6  
Շերամի փ.հ.107շ-ի ետ- նամասի անցուղու 
աստիճաններ 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/120 

«ՄԱՐԿՇԻՆ» ՍՊԸ 
28.06.2022թ. 
02.09.2022թ. 
 
«ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ ՔՈՆ- 
ՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ 
23.09.2022թ. 
03.11.2022թ. 
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Անդրանիկի փ.հհ. 64,66 շ-երի միջև գտնվող 
անցուղու աստիճաններ 
 

 ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/120 
Սվաճյան փ.հ.38շ-ի դիմ- ացի աստիճաններ 

 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/120 Անդրանիկի փ.հ.87շ-ի 
բակի անցուղու աստիճ. 
 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/150 
Րաֆֆու փ.հ.9 7շ-ից դեպի հ.93շ տանող 
անցուղու աստիճաններ 
 

 ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/150 Ճառագայթային Գ Շ-ից    
դեպի Անդրանիկի փ.հ. 125շ տանող 
անցուղ.աստ 

«ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ ՔՈՆ- 
ՍԹՐԱՔՇՆ»  ՍՊԸ 
23.09.2022թ. 
03.11.2022թ. 
 
«ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ ՔՈՆ- 
ՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ 
23.09.2022թ. 
03.11.2022թ. 
 
«ՇԻՆՊԼԱՏՖՈՐՄ» 
ՍՊԸ 
22.11.2022թ. 
23.12.2022թ. 
 
 
«ՇԻՆՊԼԱՏՖՈՐՄ» 
ՍՊԸ 
22.11.2022թ. 
23.12.2022թ. 

 
   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 

կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
Իրականացվել է հրատապ լուծում պահանջող 
20հատ վթարային պատշգամբների նորոգման 
աշխատանքներ: 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/19-6 
Սեբաստիա փ.հ.3; Անդրանիկի փ.հ.1; 
Սեբաստիա փ.հ.22շ; 
Ծերենցի փ.3-րդ նրբ.; 
Շերամի և Սվաճյան փ-եր 

«Կառադ» ՍՊԸ 
16.03.2022թ. 
14.12.2022թ. 
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Սեբաստիա փ.հ.25շ և Տիչինայիփ.հ.34շ.; 
Րաֆֆու,Օհանովի և Սվ- աճյան փ-
ներ;Վարչական 
 շրջանի վար. շենք; ,,Եռաբլուր պանթե- ոն,,; 
Կուրղինյան փ.; հ.84 մանկապարտեզ; Սեբաս- 
տիա փ.հ.14շ-ի բակ և հ.86 
մանկապարտեզ;Հաղթա- նակ 
թաղ.5,Մեծարենցի փ.2;Սիրո և Հավատի 
այգի;Արգավանդակի խաչմերուկ/Երևան գրու- 
թյամբ ցուցանակ/; հ.152 դպրոցի տարածք; 
հ.87 մանկապարտեզ;Անդրա- նիկի և Րաֆֆու 
փ-երի հատման մասում/լուսա- տուներ/; 
Անդրանիկի փ. հ. 79 շ-ի բակ; Բաբաջան- յան 
փ.հ.3, Քեսաբցիների փ.հ.3;Բաբ- աջանյան 88; 
հ.83 մանկապարտեզ; Օհանովի փ.հ. 14; 
Հաղթանակ թաղ.գտն. ֆուտբոլի դաշտ; 
Բաբաջանյան 129, Րաֆֆու 91,Իսակովի 42, 
Անդրանիկի 38;Հաղթան- ակ 
թաղ.գերեզմանոցի պանթեոն;Արարատյան 1-
ին զանգ.հ.24շ.,Անդրա- նիկի 
59;հ..93մանկապար. ,,Երկրապահի,,շ.,հ.96 
մանկապարտեզ;Կուրղի- նյան 11շ.,Հաղթանակ 
թա- ղամաս 10փ.;ՀՄՊՀ 40 ամյակի 
անվ.այգի;Սվա- ճյան 14,Անդրանիկի 59շ.; Բ-
2թաղ.129շ.,Մ.Մելքոնյ- ան փ.;Օհանով Տիչին 
փո- ղոցների հատման մաս; հ. 190 դպրոցի 
տարածք: 

4 Բազմաբնակարան շենքերի 
վերելակների վերանորոգում 
և արդիականացում 

Վերելակի անվտանգ
շահագործում, խցերում 
հարմարավետ միջավայրի 
ստեղծում, 996 վերելակների 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել են պայմանագրեր 
ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ22/1 
ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-22/5 

ՌԱՖԷԼԳՐԻԳՓԲԸ 
1.18.07.2022թ 
2.21.02.2022թ. 
3.02.03.2023թ 
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վերանորոգում և շահագործում

 

ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-22/8 
 
Անդրանիկի  67 3-րդ 
Անդրանիկի  49 1-ին 
Անդրանիկի  92 5-րդ 
Անդրանիկի  96  
Անդրանիկի  131  
Անդրանիկի  62  
Օհանովի   4 3-րդ 
Օհանովի  4 2-րդ 
Օհանովի  10 2-րդ 
Շերամի  61 1-ին 
Շերամի  61 2-րդ 
Շերամի  79 4-րդ 
Շերամի  93  
Շերամի  99 2-րդ 
Րաֆֆու  55 3-րդ 
Րաֆֆու  99 2-րդ 
Բաբաջանյան  20  
Բաբաջանյան  36  
Բաբաջանյան  59 3-րդ 
Բաբաջանյան  12  
Բաբաջանյան  9   1-ին 
Բաբաջանյան  49/1  
Բաբաջանյան  5 1-ին 
Բաբաջանյան  109 3-րդ 
Բաբաջանյան  35 2-րդ 
Լենինգրադյան  31/1  
Լենինգրադյան  31/3  
Լենինգրադյան  31/8  
Ճառագայթային  Ա  
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Ճառագայթային  Վ  
Իսակովի  50/3 2-րդ 
Բ-2 թաղամաս  93 2-րդ 
Րաֆֆու  87  
Րաֆֆու 27 1-ին 
Րաֆֆու  27 2-րդ 
Րաֆֆու  29 2-րդ 
Րաֆֆու  35 1-ին 
Միքայելյան  3 4-րդ 
Միքայելյան  78 1-ին 
Միքայելյան  74 2-րդ 
Միքայելյան  70 1-ին 
Անդրանիկի  85 2-րդ 
Անդրանիկի  87 2-րդ 
Ռ. Մելիքյան  26/1  
Անդրանիկի  93 1-ին 
Անդրանիկի  93 2-րդ 
Ծերենցի  3 2-րդ 
Սեբաստիա  141/2 2-րդ 
Սեբաստիա 141/3  2-րդ 
Շերամի  105 4-րդ 
Շերամի  111  
Բաբաջանյան  31  3-րդ 
Շրջանային  2/3  
Շրջանային  2/6  
Կուրղինյան փող. 19  
Կուրղինյան  փող. 21  
Անդրանիկի  119  
Կուրղինյան  փող.  13  
Կուրղինյան  նրբ. 11  
Շերամի  51 1-ին 
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Րաֆֆու  59 3-րդ 
Բաբաջանյան 53/1 լրացուցիչ 
Րաֆֆու 81 շ 2-րդ 
Տիչինա 34 շ 
Իսակովի 50/7 շ  4-րդ 
Սվաճյան 26 շ  4-րդ 
Անդրանիկի 150 շ 
Անդրանիկի 118 շ 
Անդրանիկի 109 շ 
Անդրանիկի 24 շ 
Իսակովի 42/1շ 2-րդ 
Բաբաջանյան 113 շ 2-րդ 
Բաբաջանյան 69 շ  
Բաբաջանյան 149 շ  
Իսակովի 42/4 շ 1-ին 
Րաֆֆու 39 շ 2-րդ 
Անդրանիկի 104 շ  
Րաֆֆու 21 շ  1-ին 
Րաֆֆու 25 շ 1-ին 
Իսակովի 52/3 շ   1-ին 
Շրջանային 2/4 շ   
Կուրղինյան 10 շ  
Իսակովի 44 շ  1-ին 
Անդրանիկի 87 շ  3-րդ 
Անդրանիկի 120 շ. 
Շերամի 71 շենք 1-ին մ. 
Շերամի 53 շ. 1-ին մ. 
Կուրղինյան 21/2 
Իսակով պող. 44/4 շ. 2-րդ մ. 
Րաֆֆու 91 շ. 
Միքայելյան 74շ. 1-ին.մ. 
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Օհանով 6 շ.1-ին մ. 
Բաբաջանյան 32 շեմք. 
Օհանով 6շ. 3-րդ մ. 
Բ-2 թաղամ.93շ. 2-րդ մ. 
Շերամի փող.113շ.4-րդ մ. 
Բաբաջանյան 129 շ. 2-րդ մ. 
Սվաճյան փողոց 56շ. 
Անդրանիկի 28շ. 
Անդրանիկի 32շ. 
Շերամի 115 շ.4-րդ մ. 

5 Բազմաբնակարան շենքերի 
հարթ տանիքների նորոգում 

Բազմաբնակարան շենքերի
հարթ տանիքների վերանորոգում 
7700 քմ 
 
 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/7-5 
Բաբաջանյան 8, 
Իսակովի 50/3, 
Անդրանիկի 50, Սվաճյան  46, 
Սվաճյան 38, Շրջանային 2/3, 
Կուրղինյան 10,Շերամի 39,  
Անդրանիկի 20,  
Անդրանիկի 56 բն.18 և 44բն.,  
Անդրանիկի  68,Րաֆֆու 39,  
Րաֆֆու 55, Րաֆֆու 57, 
Սվաճյան 26, Անդրանիկի 28 
Անդրանիկի 30, 
Անդրանիկի  32,  
Օհանովի  20,Անդրանիկի 51, 
Ծերենցի 3, Սեբաստիա  141/2, 
Րաֆֆու 17, Միքայելյան 70, 
Շերամի 93, Միքայելյան 72,  
Րաֆֆու 19, Սեբաստիա 14, 
Սեբաստիա 10, Բաբաջանյան  135, 

Վահ ԳրիգՍՊԸ 
16.03.2022թ. -
25.12.2022թ. 

Աշխատանքներ 
իրականացրել է 67 
հասցեներում/չիրակ
անացված 2 
հասցեներից մեկի 
փոխարեն 
իրականացվել է 
Անդրանիկի փ.հ. 56 
շենքի հ. 44 
բնակարանի 
տանիքը/:Ելնելով 
վերը նշված 
փոփոխություններից՝ 
համաձայնագիր N 1 
20.07.2022թ. և N 2 
09.09.2022թ 
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Բաբաջանյան 109, Բաբաջանյան 141,
Բաբաջանյան  143, 
Բ-2 թաղ. 91, 
Բաբաջանյան 121,  
Անդրանիկի 50, 
Բաբաջանյան 1/1, Բաբաջանյան 19,  
Բաբաջանյան 29, Րաֆֆու 99, 
Օհանովի 6, Օհանովի 10, 
Շերամի 71,Օհանով 14, 
Բաբաջանյան 26/4, Բաբաջանյան 26/5, 
Բաբաջանյան 59,  
Բաբաջանյան 87, 
Իսակովի 32, 
Իսակովի 34,  
Իսակովի 36, 
Անդրանիկի 62, 
Տիչինա 34,  
Անդրանիկի 152,  
Անդրանիկի 148, 
Անդրանիկի  111, 
Անդրանիկի 108, 
Անդրանիկի 88, 
Բ-2 թաղ. 138, 
Բ-2 թաղ. 21, 
Բ-2 թաղ. 120,  
Բաբաջանյան 99, 
Ճառագայթային ՛՛Բ՛՛ 
Անդրանիկի 57, 
Անդրանիկի 16,  
Անդրանիկի 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

6 Բազմաբնակարան շենքերի Բազմաբնակարան շենքերի Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ «Էլդոգար» ՍՊԸ 
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մուտքերի  վերանորոգում շքամուտքերի վերանորոգում  40 
հատ 

 

կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/44 
Բաբաջանյան  40 շենքի /1-2/ մուտքեր, 
Իսակովի 50/5 շենք, Արարատյան 1-ին զանգ. 
10/1 շենքի 2-րդ  մուտք,  Շրջանային 2/6 շենք, 
Արարատյան 1-ին զանգված 10/1 շենքի 3-րդ 
մուտք, Շերամի 51 շենքի 1-ին մուտք, 
Անդրանիկի  54 շենքի 2-րդ մուտք, Անդրանիկի 
64 շենքի 2-րդ մուտք, Անդրանիկի 38 շենք, 
Սվաճյան 58 շենք, Անդրանիկի 67 շենքի 3-րդ 
մուտք, Օհանովի 4 շենքի /1-3/ մուտքեր, 
Բաբաջանյան  1/1 շենք, Բաբաջանյան 1/2 շենք, 
Միքայելյան 78 շենքի /1-ին/ մուտք, Րաֆֆու 29 
շենքի /1-2/ մուտքեր, Անդրանիկի 87 շենքի 4-րդ 
մուտք, Բ-2 թաղամասի 93 շենքի/1-2/ մուտքեր,  
Բաբաջանյան 87 շենքի /1-ին, 2-րդ/  մուտքեր, 
Իսակովի  44 շենքի /1-3 / մուտքեր,  Անդրանիկի 
134 շենքի /1-3/ մուտքեր, Շերամի 57 շենք, Բ-2 
թաղ. 21 շենք, Բ-2 թաղ. 24 շենք, Անդրանիկի 
139 շենք, Անդրանիկի  57 շենք, Անդրանիկի  59 
շենք, Շերամի 7 շենք, Շերամի 9 
 

20.06.2022թ. 
08.11.2022թ. 

7 Կրթական միջոցառումների
կազմակերպում 

Իրականացվելիք 
միջոցառումներ՝                             
1. «Ուսյալ պատանի», 
2.  «3 օր ճամբարում» 
3. «Մանկավարժի օր» 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել են պայմանագրեր 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/40-2 
«3 օր ճամբարում» միջոցառումը 
կազմակերպվել է հուլիսի 15, 16 և 17-ին՝ 
վարչական շրջանի «Գրադարանային 
համակարգ» ՀՈԱԿ-ի բակում: Մասնակցել է 
վարչական շրջանի 7-13 տարեկան 120 երեխա: 
Ծրագրում՝ գիպսե արձանիկների զարդարում, 
երաժշտական խաղեր՝ խաղավարի 

«Պեցցո» ՍՊԸ
01.04.2022թ.-
30.08.2022թ. 
Միջոցառումն 
իրականացվել է 
վարչական շրջանի 
կրթության, մշակույթի և 
սպորտի բաժնի 
մասնակցությամբ: 
 

«Ուսյալ պատանի» 
միջոցառումը չի 
իրականացվել՝ 
մրցույթը չկայանալու 
պատճառով 
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ուղեկցությամբ, տիկնիկային ներկայացումներ, 
հեքիաթի  ունկնդրում, նկարչություն, պար, 
մնջախաղ: Աշխատանքներն իրականաց վել են 
համապատասխան մասնագետների կողմից: 
Երեխաներն ապահովվել են օրապահիկով: 
 ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/40-1 
«Մանկավարժի օր» միջոցառումը տեղի է 
ունեցել 
05.10.2022թ.՝ վարչական շրջանի 
աշխատակազմի վարչական շենքի դահլիճում: 
Հրավիրվել են լավագույն մանկավարժներ, 
ովքեր պարգևատրվել են նվերներով, 
շնորհակալագրերով, ծաղիկներով: 
Կազմակերպվել է համերգային ծրագիր: 

 
 
  
 
«Առթա» ՍՊԸ 
01.04.2022թ.- 
05.10.2022թ. 
Միջոցառումն 
իրականացվել է 
վարչական շրջանի 
կրթության, մշակույթի և 
սպորտի բաժնի 
մասնակցությամբ: 
 

8 Մշակութային 
միջոցառումների անցկացում 

Իրականացվել են հետևյալ 
տոնական ծրագրերը և 
միջոցառումները՝ 
1.«Հայոց բանակի օր», 
2.«Կանանց միջազգային օր»,  
3.«Ուսյալ պատանի»,  
4.«Մայրության օր» ապրիլի 7,  
5.«Մայիսյան 
եռահաղթանակների օր», 
6.«Երեխաների  
պաշտպանության միջազգային 
օր», 
7.«3օր ճամբարում»,  
8.«ՀՀ անկախության օր»,  
9.«Քաղցրավենիքի նվեր-
փաթեթներ»,  
10.«Նոր տարի, ուրախ  

«Հայոց բանակի օր» միջոցառումը  
իրականացվել է Ալ. Աճեմյանի անվան 
երաժշտական դպրոցում: Կազմակերպվել է 
համերգային ծրագիր և Հայոց Բանակում 
ծառայության ընթացքում խրախուսման 
արժանացած ու պատերազմի մասնակից  
զինվորների նվիրվել է անվանական ժամացույց: 
 
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր 
 ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/40-1 
«Մայրության օր» ապրիլի 7 միջոցառումը տեղի 
է ունեցել 07.04.2022թ.՝ վարչական շրջանի 
«Գրադարանային համակարգ» ՀՈԱԿ-ում: 
Կազմակերպվել է համերգային ծրագիր: 
Առաջնեկին սպասող 20 ապագա մայրիկ 
ստացել է նորածնի նվեր-փաթեթ: 

Միջոցառումն իրա-
կանացվել է վարչական 
շրջանի ղեկավարի 
աջակցությամբ և 
կրթության, մշակույթի և 
սպորտի բաժնի 
մասնակցությամբ: 
 
 
 
«Առթա» ՍՊԸ 
01.04.2022թ.-
05.10.2022թ. 
 
Միջոցառումն 
իրականացվել է 
վարչական շրջանի 

« Կանանց              
միջազգային օր» 
միջոցառումը չի 
իրականացվել, 
բյուջեով 
նախատեսված չէ: 
«ՀՀ անկախության 
օր» միջոցառումը չի 
իրականացվել՝ 
ելնելով երկրում 
ստեղծված 
պատերազմական 
իրավիճակից: 
«3օր ճամբարում» 
միջոցառումն 
իրականացվել է 
Կրթական 
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տոնածառ»:
«Մայիսյան եռահաղթանակներ օր»՝ 
իրականացվել են՝ 
«Երկրապահի օր» 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ- 22/68-1 
2022թ. մայիսի 27-ին կազմակերպվել է 
«Երկրապահի օր» միջոցառումը՝ նվիրված 
Երկրապահ կամավորական միության 
անդամներին: Վարչական շրջանի ղեկավարի և 
ԵԿՄ անդամների մասնակցությամբ հարգանքի 
տուրք է մատուցվել զինվորական պանթեոնում 
և ծաղկեդրում՝ Վահան Զատիկյանի 
հուշաքարին: Վարչական շրջանի ղեկավարի 
նստավայրի դահլիճում կազմակերպվել է 
համերգային ծրագիր: 
 
«Հանրապետության տոն» 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/40-2 
Միջոցառումը կազմակերպվել է 2022թ. մայիսի 
28-ին՝ վարչական շրջանի զբոսայգու 
բեմահարթակում: Բեմահարթակը ձևավորվել է 
օրվա խորհրդին համապատասխան: 
Կազմակերպվել է համերգային ծրագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/40-2 
«Երեխաների պաշտպա-նության միջազգային 
օր» միջոցառումը կազմակերպվել է հունիսի 1-
ին՝ վարչական շրջանի զբոսայգու տարածքում: 
Բեմահարթակը ձևավորվել է օրվա խորհրդին 
համապատասխան: Հրավիրվել են հեքիաթի 
հերոսներ: Երեխաները բեմահարթակի 
հարակից տարածքում զբաղվել են 
կավճանկարչությամբ: Կազմակերպվել է 

կրթության, մշակույթի և 
սպորտի բաժնի 
մասնակցությամբ: 
 
 
«Երկրապահի օր»՝  
«Կոնցեպտ Իվենթս» 
23.05.2022թ.-
13.06.2022թ. 
 
 
 
«Հանրապետության 
տոն» 
«Պեցցո» ՍՊԸ 
01.04.2022թ.-
28.05.2022թ. 
Միջոցառումն 
իրականացվել է 
վարչական շրջանի 
կրթության, մշակույթի և 
սպորտի բաժնի 
մասնակցությամբ: 
 «Պեցցո» ՍՊԸ 
01.04.2022թ.-
01.06.2022թ 
 
Միջոցառումն 
իրականացվել է 
վարչական շրջանի 
կրթության, մշակույթի և 
սպորտի բաժնի 

միջոցառումների 
կազմակերպման 
շրջանակներում  
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համերգային ծրագիր:
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/69 
Դեկտեմբերի 19-ին իրականացվել են 
ամանորյա քաղցրավենիքի նվեր-փաթեթների 
բաշխումը: 
 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/40-3 
«Նոր տարի, ուրախ տոնածառ» միջոցառումը 
իրականացվել է դեկտեմբերի 28-ին, 
«Երիտասարդության զբոսայգու» 
բեմահարթակում: Կազմակերպվել է 
համերգային ծրագիր, հրավիրվել են Ձմեռ 
պապի, Ձյունանուշ և հեքիաթի հերոսներ: 
 

մասնակցությամբ:
 
«Ֆոտոն» ՍՊԸ 
30.11.2022թ.- 
25.12.2022թ. 
Բաշխումն 
իրականացվել է 
վարչական շրջանի 
կրթության, մշակույթի և 
սպորտի բաժնի 
մասնակցությամբ: 
 
Ա/Ձ «Արսեն Խնգոյան» 
01.04.2022թ.-
28.12.2022թ. 
Միջոցառումն 
իրականացվել է 
վարչական շրջանի 
կրթության, մշակույթի և 
սպորտի բաժնի 
մասնակցությամբ: 

9 Սպորտային 
միջոցառումների 
կազմակերպում և 
անցկացում 

Կիրականացվեն սպորտային 
ծրագրերի օրացույցային պլանով 
նախատեսված միջոցառումներ. 

1. «Վարչական շրջանի 
շախմատի օլիմպիադա», 

2. «ՀՀ Անկախության 31-րդ 
տարեդարձին նվիրված 
դպրոցների 31-րդ 
մարզական խաղեր», 

3. «Վարչական շրջանի 
վոլեյբոլի բաց 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել են պայմանագրեր 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/39-1 
«Վարչական շրջանի շախմատի օլիմպիադա»՝ 
տեղի է ունեցել 2022թ.-ի փետրվարի 23-ից 25-ը: 
Մասնակցել են վարչական շրջանի 
հանրակրթական դպրոցների հավաքական 
թիմերը: Թիմային հաշվարկով հաղթող 
դպրոցներին՝ 1-ին, 2-րդ, 3-րդ տեղեր, տրվել են 
շախմատներ, պատվոգրեր: Մասնակիցները 
ապահովվել են օրապահիկով:   

 
 
«Պեցցո» ՍՊԸ 
14.02.2022թ.-
06.03.2022թ. 
 
 
 
 
 
 

«Համաքաղաքային 
բակային 
փառատոնը» 
իրականացվել է ՀՀ 
Նախագահի 
մրցանակի համար 
«Լավագույն 
մարզական ընտանիք 
մրցույթի» 
շրջանակներում 
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առաջնություն»,
4. «Վարչական շրջանի 

ֆուտբոլի բաց 
առաջնություն», 

5. «Վարչական շրջանի 
սեղանի թենիսի բաց 
առաջնություն», 

6. «ՀՀ Ազգային ժողովի 
գավաթի 
խաղարկություն», 

7. «Վարչական շրջանի 
ղեկավարի գավաթի 
բասկետբոլի մրցաշար», 

8. ՀՀ Նախագահի 
մրցանակի համար 
«Լավագույն մարզական 
ընտանիք մրցույթ», 

9. «Համաքաղաքային 
բակային փառատոն» 

10.  «Առողջ սերունդ, 
պաշտպանված 
հայրենիք» 
համաքաղաքային 
բակային փառատոն 

11. «Նախազորակոչային 
զորակոչային տարիքի 
երիտասարդության (16-
18 տարեկան) 
հանրապետական 
ռազմական խաղեր», 

12. «Վարչական շրջանի 
մանկապարտեզների 

ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/39-1         «ՀՀ Անկախության 
31-րդ տարեդարձին նվիրված դպրոցների 31-րդ 
մարզական խաղեր» մրցաշարը  տեղի է ունեցել 
2022թ. փետրվարի  10-ից մարտի 10-ը՝ վոլեյբոլ, 
բասկետբոլ, ֆուտբոլ, հանդբոլ, սեղանի թենիս 
և թ/աթլետիկա մարզաձևերից: Խաղերն անց են 
կացվել 4 փուլով՝ նախադպրոցական, 
շրջանային, քաղաքային և հանրապետական 
եզրափակիչ: Մասնակցել են մինչև 2003թ. 
ծնված դպրոցականներ: Մասնակից-ներն 
ապահովվել են մարզահագուստներով և 
օրապահիկով 
 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/39-1 «Վարչական շրջանի 
վոլեյբոլի բաց առաջնություն» տեղի է ունեցել 
2022թ. մարտի 29-ից ապրիլի 4-ը: Մասնակցել 
են վարչական շրջանների տղաների  
հավաքական թիմերը (2005-2007թթ. ծնված): 
Ապահովվել են մարզահագուստով: 1-3-րդ 
տեղերը գրաված թիմերը պարգևատրվել են 
գավաթ-ներով: Մրցաշարի մասնակիցներն ու 
մրցավարերն ապահովվել են օրապահիկով: 

 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/39-1 
«Վարչական շրջանի ֆուտբոլի բաց 
առաջնություն»՝ տեղի է ունեցել 2022թ. 
հոկտեմբերի 1-ին: Մասնակցել են մինչև 2010թ. 
ծնված վարչական շրջանների հավաքական 
թիմերը: Ապահովվել են մարզահագուստով: 1-3-
րդ տեղերը գրաված թիմերը պարգևատրվել են 
գավաթ-ներով: Մրցաշարի մասնակիցներն ու 
մրցավարերն ապահովվել են օրապահիկով: 

«Պեցցո» ՍՊԸ
14.02.2022թ.-                    
10.03.2022թ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 «Պեցցո» ՍՊԸ 
14.02.2022թ.-
04.04.2022թ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 «Պեցցո» ՍՊԸ 
14.02.2022թ.-
21.08.2022թ. 
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սպորտլանդիա»,
13. «Վարչական շրջանի 8-

12-րդ դասարանների 
աշակերտների 
սպորտլանդիա», 

14. «Վարչական շրջանի 
հունահռոմեական 
ըմբշամարտի բաց 
առաջնություն»: 

ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/39-1 
«Վարչական շրջանի սեղանի թենիսի բաց 
առաջնություն՝ տեղի է ունեցել 2022թ մարտի 2-
ից մարտի 6-ը: Մասնակցել են վարչական 
շրջանների մինչև 2008թ.-ի ծնված երեխաների 
հավաքական թիմերը: Ապահովվել են 
մարզահագուստով: 1-ին տեղը գրաված (տղա, 
աղջիկ) թիմերը պարգևատրվել են 
գավաթներով: Մրցաշարի մասնակիցներն ու 
մրցավարերն ապահովվել են օրապահիկով: 
 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/39-1 
«Վարչական շրջանի ղեկավարի գավաթի 
բասկետբոլի» մրցաշարը տեղի է ունեցել 
15.06.2022թ.՝ վարչական շրջանի տղաների և 
աղջիկների հավաքական թիմերի 
մասնակցությամբ: 
 1-ին տեղը գրաված տղաների և աղջիկների 
թիմերը պարգևատրվել են գավաթներով, 1-3-րդ 
տեղեր գրաված թիմերը և լավագույն 
մարզիկները՝պատվոգրերով: Մրցաշարի 
մասնակիցներն ու մրցավարերն ապահովվել են 
օրապահիկով: 
   
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/39  «Առողջ սերունդ, 
պաշտպանված հայրենիք» համաքաղաքային 
բակային փառատոնը տեղի է ունեցել 
2022թ.հունիսի 30-ին, անց է կացվել 2 փուլով՝ 
վարչական շրջանի և քաղաքային՝ վոլեյբոլ, 
բասկետբոլ, ֆուտբոլ, հանդբոլ, հեծանվավազք 
և մարզատրամաբանական խաղեր 

 
 
«Պեցցո» ՍՊԸ 
14.02.2022թ.-
30.03.2022թ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 «Պեցցո» ՍՊԸ 
14.02.2022թ.-
15.06.2022թ. 
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մարզաձևերից: Մասնակիցներին տրվել է 
մարզահագուստ, համապա-տասխան թիմերն՝ 
գնդակներ: Փառատոնի մասնակիցներն 
ապահովվել են օրապահիկով:
 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/39-1 «Նախազորակոչային 
զորակոչային տարիքի երիտասարդության (16-
18 տարեկան հանրապետական  
ռազմական խաղեր»-ը տեղի են ունեցել 
10.10.2022թ.: Անց են կացվել 4 փուլով: 
Մասնակիցներն ապահովվել են 
մարզահագուստով, մարզիչներն՝ տղամարդու 
սպորտային կոստյումով: Մասնակիցներն 
ապահովվել են նաև օրապահիկով: 
 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/39-1 
«Վարչական շրջանի մանկապարտեզների 
սպորտլանդիա»՝ տեղի է ունեցել 2022թ. մարտի 
12-ից ապրիլի 4-ը: Մասնակցել են 
մանկապարտեզների ավագ խմբի երեխաները: 
Եզրափակիչ փուլի մասնակից՝ առաջինից 
չորրորդ տեղերը գրաված մանկապարտեզները 
պարգևատրվել են գավաթներով, իսկ 
մասնակից երեխաները՝ մարզա-հագուստներով: 
Մասնակից բոլոր մանկապարտեզները ստացել 
են պատվոգրեր: Մասնակիցներն ապահովվել 
են օրապահիկով: 
 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/39-1 «Վարչական շրջանի 8-12-
րդ դասարանների աշակերտ-ների 
սպարտակիադա»՝ տեղի է ունեցել 2022թ. 
ապրիլի 7-ից 13-ը՝ վոլեյբոլ, բասկետբոլ, մինի 

14.02.2022թ.-
30.06.2022թ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Պեցցո» ՍՊԸ 
14.02.2022թ.-
20.10.2022թ. 
 
 
 
 
 
 
«Պեցցո» ՍՊԸ 
14.02.2022թ.-
15.04.2022թ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Պեցցո» ՍՊԸ 
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ֆուտբոլ, հրաձգություն, սեղանի թենիս, 
շախմատ և բազկամարտ մարզաձևերից: 
Խաղերն անց են կացվել 3 փուլով՝ շրջանային, 
քաղաքային եզրափակիչ և հանրապետական 
եզրափակիչ: Աշակերտներին տրվել է 
մարզահագուստ, մասնակիցներն ապահովվել 
են օրապահիկով : 

14.02.2022թ.-
30.04.2022թ. 

10 Բնակիչների 
կենսամակարդակի 
բարելավմանն ուղղված 
նպատակային ծրագրի  

Կկազմակերպվեն և 
կիրականացվեն տեղական և 
անհատական սոցիալական 
ծրագրեր՝ 
1.Տեղական սոցիալական 
ծրագրերի իրականացում 
ուղղված՝վիրավոր զինվորների 
կենսամակարդակի պայմանների 
բարելավմանը-3 ծրագիր 
աբոնեմենտային քարտեր 
2.Սեփական տների տանիքների 
լրիվ կամ մասնակի 
վերանորոգում, բնակարանի 
ընթացիկ վերանորոգման 
աշխատանքների մասնակի 
իրականացում ըստ կարիքի-2 
ծրագիր 
3.Միջոցառումներ տոն և 
հիշատակի-4 ծրագիր 
 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել են պայմանագրեր 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/93-2   
 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/49  
 
 
 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/273-1   
 
 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/93-2  
 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/93-1    
 

 
Սպայդեր ՍՊԸ 22․07․
22 թ 
«Զաքարյան 
Քոնսթրաքշն Սոլուշնս» 
ՓԲԸ 12․07․22թ   
Լուսինե Ղազարյան» 
ԱՁ    05․09․22-29․08․
22թ   
Սպայդեր ՍՊԸ 22․07․
22 թ․ 
ԿՈՆՑԵՊՏ ԻՎԵՆԹՍ 
ՍՊԸ 22․07․22 թ 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 թվականի 
բյուջետային հայտով 
ներկայացված 

11 Բազմազավակ, երիտասարդ 
և այլ խմբերին պատկանող 
ընտանիքներին 

1.Բազմազավակ ընտանիքներին 
աջակցության ծրագրեր-47 
ընտանիք 

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

 

2022 թվականի 
բյուջետային հայտով 
ներկայացված 
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աջակցություն  
 

2.ԿԴԻՀ, երիտասարդ 
ընտանիքներին 
ծառայությունների մատուցում -9 
ընտանիք 
3. Այլ խմբերի պատկանող 
անձանց կամ ընտանիքներին 
/միայնակ անժառանգ, 
գործազուրկ, նպաստի իրավունք 
չունեցող/ աջակցություն՝ ըստ 
կարիքի-35 ընտանիք 
 

 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/93-1  
Բազմազավակ (6 և ավելի երեխաներ ունեցող), 
միածնող, պատերազմից տուժած և այլ խմբերին 
պատկանող սոցիալական աջակցության կարիք 
ունեցող ընտանիքների  երեխաների 
տրամադրվել է գրենական պիտույքների 
հավաքածու։ 
Թվով 175 երեխա 
 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/93   
Թվով 45 անձ մեկնել է դեպի Սաղմոսավանք, 
Հովհաննավանք, Մուղնու Սուրբ Գևորգ 
եկեղեցի             
 
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/32 
Սննդի և հիգիենայի փաթեթների տրամադրում 
 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/267-1  
Թվով 51 ընտանիք 180 անձ, որից 20 
հաշմանդամություն ունեցող անձիք        
Թվով 46 ընտանիքի տրամադրվել է գույք կամ 
էլեկտրատեխնիկա     
Տրվել է միջնորդագիր  105 անձի պետպատվերի 
շրջանակներում ստացիոնար բուժում 
(հետազոտություն, վիրահատություն) ստանալու 
նպատակով: 

ԿՈՆՑԵՊՏ ԻՎԵՆԹՍ 
ՍՊԸ  
22․07․22 թ․ 
 
 
 
 
 
 
Սպայդեր ՍՊԸ 22․07․
22 թ 
 
 
 
ՓՈՏՈՆ ՍՊԸ 21․07․22թ 
 
ՓԻ-ԼԵՆԴ» ՍՊԸ 29․08
․22թ․    
 
Թիվ 15, 19, Աստղիկ» 
ԲԿ-ի պոլիկլինիկաներին  
ուղեգիր տրամադրելու 
համար 

12 Արտակարգ իրավիճակների 
և նմանատիպ այլ 
դեպքերում ԿԴԻՀ անձանց և 
ընտանիքներին 
աջակցություն 

1.Ձմռան ամիսներին ծախսված 
էլեկտրաէներգիայի և գազի 
վճարի մասնակի փոխհատուցում 
/ ԿԴԻՀ ընտանիքներ-89 
ընտանիք 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել են պայմանագրեր 
 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/49  
Թվով 3 ընտանիք 9անձ, որից 2 

 
 
Զաքարյան 
քոնսթրաքշն Սոլուշնս» 

2022 թվականի 
բյուջետային հայտով 
ներկայացված 
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2.Տեխնածին կամ տարերային 
աղետներից տուժած 
ընտանիքներին տրամադրվող 
աջակցություն-8 ընտանիք 
1.վերանորոգվել է 3 տան տանիք 
2. սննդի և հիգիենայի  փաթեթի 
տրամադրում 
3․Բնակչության հատուկ 
սպասարկում ՀՈԱԿ 

հաշմանդամություն ունեղոց անձինք   
 
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/32 Թվով 52 ընտանիք 192 
անձ, որից 20 հաշմանդամություն ունեցող 
անձիք   

   
  ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/9 
Կազմակերպվել է 21 հուղարկավորություն 
 

ՓԲԸ 
12․07․22թ 

«ՓՈՏՈՆ» ՍՊԸ  
21․07․22թ 
 
 
«Բնակչության հատուկ 
սպասարկում» ՀՈԱԿ 
08․12․21թ․-20․12․22թ․ 

ՆՈՐ	ՆՈՐՔ	ՎԱՐՉԱԿԱՆ	ՇՐՋԱՆ	
1 Փողոցների, մայթերի և 

միջբակային տարածքների, 
խաղահրապարակների 
ասֆալտբետոնե ծածկերի 
վերանորոգում 

Փողոցների, մայթերի և
միջբակային տարածքների 
վերանորոգում,ասֆալտապատու
մ 33.8 հազ. քմ ծավալով 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/8-3 
Իրականացվել 34168..4 քմ ասֆալտապատման 
աշխատանքներ 

«Էն ՇԻՆ» ՍՊԸ
18.02.2022թ. – մինչև 
210 օր 

Բյուջեով հաստատվել 
է 34168.4քմ ծավալով 
աշխատանքներ 
,աշխատանքներն 
ավարտվել են 

2 Բակային տարածքների 
բարեկարգում  և  
վերանորոգում, հանգստի 
գոտիների ստեղծում 

Նախատեսվում է 5 և ավելի
բակային տարածքների 
հիմնանորոգում ` բակերում 
մայթերի եզրաքարերի 
վերանորոգում, սալիկների , 
նստարանների, 
զրուցատաղավարների, 
աղբամանների, գիշերային 
լուսավորության հենասյուների 
տեղադրում: Ծրագիրը ներառում 
է նաև երեխաների համար  
խաղահրապարակներում    
սպորտային մարզագույքի, 
մանկական խաղերի տեղադրում, 
հնացած և վնասված խաղերի 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/69-1 
Մառի նրբ. 3 շենքի բակային տարածքի  
բարեկարգման աշխատանքներ 
 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/69-2 
Մոլդովական 1 շենքի հարակից տարածքում 
գտնվող խաղահրապարակի բարեկարգման 
աշխատանքներ 
 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/69-1 
Ջրվեժ, Բանավան 10, 11, 12, 13, 14, 15 շենքերի 
հարակից տարածքի բարեկարգման 
աշխատանքներ 

«ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ
19.07.2022թ. – 
17.10.2022թ. 
 
«ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ 
19.07.2022թ. – 
17.10.2022թ. 
 
 
«ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ 
19.07.2022թ. – 
17.10.2022թ. 
 
«ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ 
19.07.2022թ. – 
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վերանորոգում և նորերով
փոխարինում: Բակերն ավելի 
գեղեցիկ ու հարմարավետ 
դարձնելու նպատակով`  
սիզամարգերի կանաչապատում , 
ծառատունկ, ծաղկապատում, 
ջրագծերի վերականգնում 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/69-1 
Բաղյան 1 շենքի հարակից տարածքում 
հանգստի գոտու կառուցման աշխատանքներ 
 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/69-3 
Նանսենի 6 և 10 շենքերի միջնամասում 
հանգստի գոտու կառուցման աշխատանքներ 
 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/69-1 
Նանսենի այգու տարածքում գտնվող  
խաղահրապարակի բարեկարգման 
աշխատանքներ 
 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/79-1 
Վիլնյուսի 101 շենքի հարակից տարածքում 
գտնվող պուրակի բարեկարգման 
աշխատանքներ 
 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/65 
Գայի արձանի հարակից մայթերի 
սալիկապատում   գունավոր գեղարվեստական 
սալերով 
 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/69-1 
Շոպրոնի 2-րդ նրբ. 4 շենքի հարակից 
տարածքի աստիճան 
 
ների հիմնանորոգման աշխատանքներ 
 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/71-2 
Դ. Մալյան նրբ. 9 շենքի հարակից տարածքի 

17.10.2022թ.
 
 
«ԱԼ ԵՎ ԱՐ» ՍՊԸ 
15.07.2022թ. – 
13.10.2022թ. 
 
 
«ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ 
19.07.2022թ. – 
17.10.2022թ. 
 
 
«Մարկշին» ՍՊԸ 
20.07.2022թ.-90 օր 
 
 
«ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ 
04.07.2022թ. –
18.08.2022թ 
 
«ԱՄԳ» ՍՊԸ 
15.07.2022թ.-
15.08.2022թ 
 
«ԱՄԳ» ՍՊԸ 
15.07.2022թ.-
15.08.2022թ 
 
 
«Էդգար-Շին» ՍՊԸ 
01.07.2022թ.-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Աշխատանքներն 
ավարտվել են 
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աստիճանների հիմնանորոգման 
աշխատանքներ 
 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/71-1 
Նոր Նորքի 8-րդ զանգ. 28 շենքից դեպի 198 
դպրոց բարձրացող աստիճանների 
հիմնանորոգման  աշխատանքներ 
 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/79-2 
Դ. Մալյան նրբ. 2 շենքի հարակից տարածքի 
աստիճանների հիմնանորոգման 
աշխատանքներ 
 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/71-1 
Հովհաննիսյան  6/1 շենքից դեպի Գայի 41 շենք 
իջնող աստիճանների հիմնանորոգման 
աշխատանքներ 
 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/71-2 
Գայի 2 շենքից դեպի Լվովյան փողոց իջնող 
աստիճանների հիմնանորոգման 
աշխատանքներ 

01.08.2022թ
 
 
«Էդգար-Շին» ՍՊԸ 
21.07.2022թ. –
20.08.2022թ 

 
«Էդգար-Շին» ՍՊԸ 
01.07.2022թ.-
01.08.2022թ 
 
 
 
«ԱՄԳ» ՍՊԸ 
15.07.2022թ.-
15.08.2022թ․ 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Աշխատանքները չեն 
իրականացվել տեխ. 
հսկողության 
բացակայության 
պատճառով 
 
 

3 Բազմաբնակարան շենքերի 
թեք տանիքների նորոգում 

2000քմ թեք տանիքների
նորոգում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/68-1 
Դ. Մալյան նրբ. 1  շենքի թեք տանիքի 
հիմնանորոգման աշխատանքներ 
 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/68-2 
 
Մառի 9 շենքի թեք տանիքի հիմնանորոգման 
աշխատանքներ 

«Թիամատ» ՍՊԸ
04.07.2022թ.-
18.08.2022թ 

 
 
 

«Մարկշին» ՍՊԸ 
08.07.2022թ.-
22.09.2022թ 

 

Բյուջեով հաստատվել 
է 7835,5 քմ 
պրոֆիլավոր թիթեղի 
ձեռք բերում՝ թեք 
տանիքների 
վարանորոգման 
նպատակով, 
աշխատանքներն 
ավարտվել են 
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ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/109 
Վերանորոգվել 3000քմ․ թեք տանիք 

«Սեմուր ընդ Կո»ՍՊԸ
25.04.2022թ.-
25.05.2022թ. 

4 Բազմաբնակարան շենքերի 
հարթ տանիքների նորոգում 

16000քմ հարթ տանիքների
նորոգում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/7-6 
1. Լվովյան 19 
2. Գայի 4 
3. Գայի 31 
4. Գյուլիքևխյան 39 
5. Հովհաննիսյան 24 
6. Հովհաննիսյան 26 
7. Մոլդովական 25/4 
8. Վիլնյուսի 5շ   
9. Դ. Մալյան նրբ 4/1  
10. Վիլնյուսի 77  
11. Բակունցի 2-րդ նրբ. 13/1 
12. 8-րդ զանգ. 31շ.  
13. Վիլնյուսի 93   
14. Բակունցի 1-ին նրբ. 4շ 
15. Ավետիսյան 31  
16. Գյուկլիքևխյան 23  
17. Վիլնյուսի 45   
18. Վիլնյուսի 57   
19. Գյուրջյան 9   
20. Մոլդովական 3  
21. Գյուլիքևխյան 25/1  
22. 7-րդ զանգ 30շ  
23. Գյուլիքևխյան  21  
24. 7-րդ զանգ 11շ.  
25. 7-րդ զանգ 41շ.  

«ՇԻՆԷՆԵՐԳՈՄԱՔ» 
ՍՊԸ 

09.06.2022թ.-
31.10.2022թ. 
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26. 7-րդ զանգ 4շ.  
27. 7-րդ զանգ 5շ.  
28. 7-րդ զանգ 6շ.  
29. 7-րդ զանգ 7շ.  
30. Վիլնյուսի 95  
31. Վիլնյուսի 7 շ.   
32. Գյուլիքևխյան 15  
33. Մառի 12շ.  
34. Մառի նրբ. 4  
35. Գալշոյան 36   
36. Գյուլիքևխյան 17  
37. Նանսենի 3 շ. 
38. Վիլնյուսի 101 

5 Վերելակային տնտեսության 
արդիականացում և 
հիմնանորոգում 

55 և ավելի վերելակների
նորոգում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/42 
Գլխավոր էլեկտրական շարժիչի 
փաթեթավորում և լաքապատում պղնձե միալար 
հաղորադալարով, ՌԷՎ-2 1,25; 0,90;1,0 4АН160 
1. Շոպրոնի 8 շենք 
2. Գայի պողոտա 9 շենք 
3. Բադալ Մուրադյան 5 շենք 1-ին մուտք 
4. Հունան Ավետիսյան 48 շենք 2-րդ մուտք 
5. Հունան Ավետիսյան 59 շենք 1-ին մուտք 
6. Հունան Ավետիսյան 5 շենք 2-րդ մուտք 
7. Հունան Ավետիսյան 11 շենք 
8. Մուշեղ Գալշոյան 18 շենք 
9. Բադալ Մուրադյան 1-ին շենք 
10. Մուշեղ Գալշոյան 24 շենք  
11. Վիլնյուսի 85 շենք 6 մուտք 
12. 8-րդ զանգված 51 շենք 3-րդ մուտք  
13. Վիլնյուսի 65 շենք 

«ՇԻՆԷՆԵՐԳՈՄԱՔ» 
ՍՊԸ 

09.06.2022թ.-
31.10.2022թ. 
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Խցիկների պատերի և առաստաղի 18մմ հաստ. 
երեսպատում ԴՍՊ նյութից, հատակի 
անկյուններում 30*30 պրոֆիլնների տեղադրում 
1. Մուշեղ Գալշոյան 24 շենք 
2. 8զ. 36 շենք 3-րդ մուտք 
3. 8զ. 2-րդ շենք  
4. Վիլնյուսի 9 շենք 
5. Վիլնյուսի 79 շենք  
6. Նանսենի 20 շենք 1-ին մուտք 
Տանող անիվի փոխարինում Փ 770 (չուգունե 
ճոպանների համար նախատեսված պսակը 
Փ10.5մմ ճոպանին համապատասխան) 
1. Նանսենի 6 շենք 2-րդ մուտք 
2. Կարախանյան 51շենք 2-րդ մուտք 
3. Հունան Ավետիսյան 39շենք 2-րդ մուտք       
4. Մուշեղ Գալշոյան 18 շենք 
5. Վիլնյուսի 33 շենք 3-դ մուտք 
6. Վիլնյուսի 87 շենք 3-րդ մուտք 
7. Վիլնյուսի 71 շենք 6-րդ մուտք 
8. Վիլնյուսի 85 շենք 4-րդ մուտք 
9. Կարախանյան 42 շենք 1-ին մուտք 
10. Հունան Ավետիսյան 7 շենք 2-րդ մուտք  
11. Կարախանյան 21 շենք 12. Կարախանյան 19 
շենք  
13. Վիլնյուսի 8 շենք 
Ճոպանների փոխարինում նորով Փ10,5մմ 
1. Վիլնյուսի 105 շենք 
2. Բագրևանդի 1-ին շենք 
3. Դավիթ Մալյան 22 շենք 2-րդ մուտք 
4. Կարախանյան 36 շենք 1-ինմուտք 
5. Կարախանյան 33 շենք 2-րդ մուտք 
6. Նանսենի 6 շենք 2-րդ մուտք 
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7. Մուշեղ Գալշոյան 12 շենք 
8. Մառի 12 շենք 
Ճոպանների փոխարինում նորով Փ 8,3 մմ 
1. Վիլնյուսի 93 շենք 1-ին մուտք 
2. Վիլնյուսի 75 շենք 5-րդ մուտք 
3. Կարախանյան 35 շենք 1-ին մուտք 
4. Գայի պողոտա 3 շենք 
5. Թոթովենց 4 շենք 
6. Կարախանյան 42 շենք 1-ին մուտք 
7. Կարախանյան 21 շենք 
8. Կարախանյան 19 շենք 
9. Հունան Ավետիսյան 7շենք 2-րդ մուտք 
10. Վիլնյուսի 87 շենք 3-րդ մուտք 
11. Վիլնյուսի 71 շենք 6-րդ մուտք 
12. Վիլնյուսի 85 շենք 4-րդ մուտք 
ՀԹԽ-160 տիպի փոխանցման տուփի 
փոխարինում 
1. Նանսենի 6 շենք 2-րդ մուտք 
2. Կարախանյան 51 շենք 2-րդ մուտք 
3. Հունան Ավետիսյան 39 շենք 2-րդ մուտք  
4. Մուշեղ Գալշոյան 18 շենք 
5. Վիլնյուսի 33 շենք 3- րդ մուտք 
6. Վիլնյուսի 49 շենք 2-րդ մուտք 

6 Բազմաբնակարան շենքերի 
շքամուտքերի վերանորոգում 

40 և ավելի  շքամուտքերի
վերանորոգում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/18-1 
1. Մառի նրբ 6շ 
2. Սաֆարյան18շ 2-րդ մ. 
3. Թոթովենց նրբ. 3/2շ. 2-րդ մ 
4. Թոթովենց նրբ. 3/2շ. 5-րդ մ 
5. Ստեփանյան 7շ. 2-րդ մ 
6. Մոլդովական 30/1շ 3-րդ մ 

«Լիլանարմ» ՍՊԸ
18.02.2022թ.- մինչև 

210օր 

Բյուջեով հաստատվել  
է 33 մուտքերի 
վերանորոգում 

Աշխատանքներն 
ավարտվել են 
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7. Մայակ 30շ
8. Ջուղայի 3շ 5-րդ մ 
9. Նանսենի 19շ. 2-րդ մ 
10. Մոլդովական 13 
11. Բակունցի 2-րդ նրբ. 4շ 2-րդ մ 
12. Դ. Մալյան 4/1  
13. Քոչարյան 12շ. 4-րդ մ 
14. Ավետիսյան 3շ 2-րդ մ 
15. Ավետիսյան 40շ 2-րդ մ 
16. Գալշոյան 48շ. 2-րդ մ 
17. 8-րդ զանգ, 2-րդ շրջ. 3շ.  1–ին մ 
18. Թոթովենց նրբ.3/3շ. 5-րդ մ 
19. Ստեփանյան 9շ. 3-րդ մ 
20. Մոլդովական 32/1շ. 1-ին մ 
21. Մոլդովական 4/1շ. 2-րդ մ 
22. Մոլդովական 32շ. 3-րդ մ 
23. 8-րդ զանգ. 36շ.1-ին մ 
24. Գայի 25շ. 4-րդ մ 
25. Դ. Մալյան նրբ. 5շ. 4-րդ մ 
26. Բաղյան 2-րդ նրբ. 2շ. 1-ին մ 
27. Միկոյան 15շ. 4-րդ մ 
28. Նանսենի 19շ. 1-ին մ 
29. Դ. Մալյան նրբ. 6շ 1-ին մ 
30. Բակունցի 2-րդ նրբ.4շ. 1-ին մ 
31. Մոլդովական 1շ. 1-ին մ  
32. Մոլդովական 1շ. 2-րդ մ 
33. Դ. Մալյան 2շ. 2-րդ մ 
 

7 Սոցիալապես անապահով 
բազմազավակ, միածնող, 
երկկողմանի ծնողազուրկ, 
հաշմանդամ երեխա ունեցող 

Կմշակվեն և և կիրականացվեն
թիրախային ծրագրեր, որոնց 
շահառու կարող են հանդիսանալ 
բազմազավակ, միածնող, 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/305-1 
Թվով 4 աջակցության կարիք ունեցող 

«Փրիթի Ուեյ» ՍՊԸ
04.10.2022թ. 
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միայնակ մայրերին և այլ 
խմբերին պատկանող 
ընտանիքներին  
աջակցություն 

երկկողմանի ծնողազուրկ, 
հաշմանդամ երեխա ունեցող 
միայնակ մայրերի և այլ 
ընտանիքների պատկանող 
խմբերը: 

ընտանիքի տրամադրվել է լվացքի մեքենա, 1 
ընտանիքի՝ սպասք լվացող մեքենա 
 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/305-2 
Թվով 5 աջակցության կարիք ունեցող 
ընտանիքի տրամադրվել է հեռուստացույց 
 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/305-3 
Թվով 7 աջակցության կարիք ունեցող 
ընտանիքի տրամադրվել է կենցաղային 
սառնարան 
 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/311-1 
Թվով 2 աջակցության կարիք ունեցող 
ընտանիքի տրամադրվել է գազօջախ: 
 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/294 -1 
Թվով 1 աջակցության կարիք ունեցող 
ընտանիքի տրամադրվել է դյուրակիր 
համակարգիչ: 
 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/310 -1 
Թվով 5 աջակցության կարիք ունեցող 
ընտանիքի տրամադրվել է երկհարկանի 
մահճակալ, 2 ընտանիքի մեկտեղանի 
մահճակալ, 1 ընտանիքի մեկտեղանի 
մահճակալ և զգեստապահարան: 

 
«ՎԻԷԼՎԻ ՍԵՆԹ» ՍՊԸ 

05.10.2022թ. 
 

 
«ՓԻ-ԼԵՆԴ» ՍՊԸ 

03.10.2022թ. 
 

«ԱՅԹԻ 
ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ» ՍՊԸ 

11.10.2022թ. 

ԱՁ Արթուր 
Հարությունյան 
22.09.2022թ. 

 

ԱՁ Կարեն Գևորգյան 

30.09.2022թ. 

8 Արտակարգ իրավիճակների 
և նմանատիպ այլ 
դեպքերում կյանքի դժվարին 
իրավիճակներում հայտնված 
անձանց և ընտանիքներին 

Արտակարգ իրավիճակներում
կամ նմանատիպ այլ դեպքերում 
ընտանիքներին կտրամադրվի 
համապատասխան սոցիալական 
աջակցություն, որը միտված 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/9 
Կազմակերպվել է 8  հարազատ  չունեցող  
բնակչի հուղարկավորություն 

Բնակչության հատուկ 
սպասարկում  ՀՈԱԿ 

08.12.2022-25.12.2022թ. 
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աջակցություն կլինի ստեղծված իրադրության
հաղթահարմանը: ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/216 

Կազմակերպվել է 1  հարազատ  չունեցող  
բնակչի հուղարկավորություն 

9 Սոցիալապես անապահով 
բնակիչների 
կենսամակարդակի  
բարելավմանն ուղղված 
նպատակային ծրագրերի 
իրականացում 

Բնակիչների կենսամակարդակը  
բարելավելու նպատակով 
կազմակերպել և իրականացնել 
տեղական և անհատական 
սոցիալական ծրագրեր: Տոն և 
հիշատակի օրերին 
կազմակերպվող 
միջոցառումները: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/187-1 
Թվով 42 աջակցության կարիք ունեցող 
ընտանիքի տրամադրվել է մանկական տակդիր 
 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/187-2 
Թվով 13 աջակցության կարիք ունեցող 
ընտանիքի տրամադրվել է մեծահասակի  
տակդիր 
 
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/30 
Թվով 85 աջակցության կարիք ունեցող 
ընտանիքի տրամադրվել է տնտեսական  
ապրանքների փաթեթ 
 
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/28 
Թվով 89  աջակցության կարիք ունեցող 
ընտանիքի տրամադրվել է սննդային փաթեթ 
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/69 

Թվով 700 երեխայի տրամադրվել է ամանորյա 
քաղցրավենիքի տուփեր 
 
Թվով 29 սոցիալական աջակցության կարիք 
ունեցող ընտանիքի տրամադրվել է հագուստ 
 
Թվով 23 սոցիալական աջակցության կարիք 

«ՈՍԿԵ ԱԳԱ» ՍՊԸ
31.07.2022թ. 

 
 

«ՈՍԿԵ ԱԳԱ» ՍՊԸ 
31.07.2022թ. 

 
 

«ԼԵՅԿՈ»ՍՊԸ 
31.07․2022թ․ 

 
 
 

«Վիլնյուս» ՍՊԸ 
31.07.2022թ. 

 
 

 
«Ֆոտոն» ՍՊԸ 
30.11.2022թ. 

Վարչական շրջանի 
ղեկավարի 

նախաձեռնություն 
 

Վարչական շրջանի 
ղեկավարի 27.06.2019թ. 
հ. 30 կարգադրություն 
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ունեցող ընտանիքներին տրամադրվել է 
վառելափայտ 
 
Տրվել է 44 միջնորդագիր՝ պետպատվերի 
շրջանակներում ստացիոնար բուժում և 
վիրահատություն կազմակերպելու նպատակով, 
թվով 10 սոցիալական աջակցության կարիք 
ունեցող քաղաքացի ընդգրկվել է 
բարեգործական ճաշարանի շահառուների 
ցուցակում, 2 սոցիալական աջակցության 
կարիք ունեցող ընտանիքի տրամադրվել է 
պարենային աջակցություն, զոհված 
զինծառայողի թվով 31 ընտանիքների 44 
երեխաներ իրենց մեկ օրն անցկացրել են 
«Ջրաշխարհ» կառուցվածքային 
ստորաբաժանումում, թվով 6 սոցիալական 
աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքներին 
տրամադրվել է վառելափայտ 
 
Թվով 68 սոցիալական աջակցության կարիք 
ունեցող ընտանիքի տրամադրվել է հագուստ, 
ծածկոց, դիմակ. ալկոգել, անկողնային և այլ 
պարագաներ, 6 սոցիալական աջակցության 
կարիք ունեցող ընտանիքի տրամադրվել է 
մեծահասակի տակդիր,15 տեղահանված 
աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքի 
տրամադրվել է սննդային և հիգիենայի 
փաթեթներ 
Թվով 8 աջակցության կարիք ունեցող 
ընտանիքի տրամադրվել է կոշիկ 

 
Երևանի 

քաղաքապետարան 
 
 

Վարչական շրջանի 
ղեկավարի 

նախաձեռնություն 
 
 
 
 

 
 

Հայկական Կարմիր 
Խաչի Ընկերություն 

 
 
 
 
 

 
 

Գերմանական կարմիր 
խաչ 

10 ԿԴԻՀ ընտանիքների ԿԴԻՀ ընտանիքների կարիքի Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ «Հայկ և Նարեկ»
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կարիքի գնահատման 
հիման վրա 
ծառայությունների 
մատուցում 

գնահատման հիման վրա
կկազմակերպվեն և կմատուցվեն 
համապատասխան 
ծառայություններ, որի 
արդյունքում կհաղթահարվեն 
ստեղծված դժվարությունները: 

կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/193-1 
Թվով 206 աջակցության կարիք ունեցող 
ընտանիքի թվով 296 դպրոցահասակ 
երեխաներին տրամադրվել է դպրոցական 
պայուսակ՝ գրենական պիտույքներով 
 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/197-1 
Թվով 7 ընտանիքի տրամադրվել է սրբիչների 
հավաքածու 
 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/188-1 
Դեկտեմբերի 3-ին՝ Հաշմանդամների 
միջազգային օրվա կապակցությամբ թվով 250 
մասնակցի համար կազմակերպվել է կրկեսային 
շոու ծրագիր, որի ավարտին հանձնվել են 
նվերներ 

ՍՊԸ
20.08.2022թ. 

 
 
 
 
 

ԱՁ Կարեն 
Սարգսյան 

31.08.2022թ. 
 

ԱՁ Լիպարիտ 
Գրիգորյան 

25.12.2022թ. 

11 Մանկապարտեզների
հիմնանորոգում և 
վերանորոգում 

Նախատեսվում է հ.109 և հ.101 
մանկապարտեզների 
հիմնանորոգում: 

«Երևանի հ.109 մսուր-մանկապարտեզ»-ում  և 
«Երևանի հ.110 մսուր-մանկապարտեզ»-ում  
իրականացվում են հիմնանորոգման 
աշխատանքներ 

Երևանի 
քաղաքապետարան 

Երևանի 
էներգաարդյունավետութ

յան ծրագիր 
12 Մշակութային 

միջոցառումների 
կազամակերպում 

Տոն և հիշատակի օրերին
նվիրված միջոցառումների 
անցկացում, մշակութային 
կյանքի ակտիվացում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/5-1 
«Հայոց բանակի օր»                           
ՀՀ զինված ուժերի կազմավորման 30-ամյակի 
կապակցությամբ` Նոր Նորք վարչական 
շրջանում կազմակերպվել է տոնական 
համերգային ծրագիր 
 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/5-1 

Լուսինե       Ղազարյան
ԱՁ 

06.12.2021թ.-
28.01.2022թ. 

 
 
 
 
 

Լուսինե 
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«Տյառնընդառաջ»
Տեառնընդառաջի կապակցությամբ Նոր Նորք 
վարչական շրջանի նախաձեռնությամբ առաջին 
զանգվածի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու 
բակում կազմակերպվել է համերգային ծրագիր 
 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/5-2 
 «Կանանց միջազգային օր՝ մարտի 8» 
Կազմակերպվել է հյուրասիրություն Նոր Նորք 
վարչական շրջանում գործող բարձրակարգ 
ռեստորանում 200 անձի համար 
 

ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/61-1 
1 «Հարության տոն և Զատիկ »  

կազմակերպվել է միջոցառում Նոր Նորքի  
Սուրբ Սարգիս եկեղեցու բակում 

2 «Եղեռնի զոհերի հիշատակի օր»  
Հարգանքի տուրք է մատուցվել Մեծ Եղեռնի 
զոհերի հիշատակին նվիրված: 
Կազմակերպվել է քայլերթ դեպի 
Ծիծեռնակաբերդ 

3 «Հաղթանակի տոն» կազմակերպվել է 
այցելություն Հաղթանակի զբոսայգի: 
Կազմակերպվել է տոնական միջոցառում      

4 «Հանրապետության տոն» Նանսենի անվան 
զբոսայգում կազմակերպվել է տոնական 
միջոցառում 

5 «Երեխաների իրավունքների 
պաշտպանության օր» Նոր Նորք վարչական 
շրջանի  վարչական շենքի բակում Նոր 
Նորքի 22 մանկապարտեզների   800 
երեխաների համար կազմակերպումվել է 

Ղազարյան ԱՁ
06.12.2021թ.- 
13.02.2022թ. 

 
 
 
 
 
 
 

«ԱՌԹԱ» ՍՊԸ 
14.12.2021թ.- 
08.03.2022թ. 

 
 
 
 
 
 
 

«ԱՌԹԱ» ՍՊԸ 
17.04.2022թ.- 
01.06.2022թ. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Միջոցառումները չեն 
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միջոցառում
 
ՀՀ Անկախության օր 
Ուսուցչի օր 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ 22/117-1 
Ամանորի տոնական  ձևավորում 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ 22/117-2 
Ամանորի տոնական  հյուրասիրություն 
ԵՔ-ՄԱԾՁԲ 22/226 
Ամանորի տոնական   միջոցառման 
կազմակերպում և ձևավորում 

կայացել սեպտեմբեր
ամսին կայացած 

մարտական 
գործողությունների 

պատճառով 
 
 

Արթուր Ավետիսյան ԱՁ 
08.11.2022թ.-
15.12.2022թ. 

 
«ՎՍԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 

08.11.2022թ.-
27.12.2022թ. 

 
«Դավ Փրոջեքթ» ՍՊԸ 

16.12.2022թ.-
20.12.2022թ. 

 
13 Սպորտային 

միջոցառումների 
կազմակերպում 

Ուսումնամարզական ծրագրերի
իրականացում, առողջ 
ապրելակերպի քարոզում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/1 
1 «ՀՀ անկախության 31-րդ տարեդարձին 

նվիրված դպրոցականների 31-րդ 
մարզական խաղեր» 

2 «Առողջ սերունդ պաշտպանված հայրենիք 
համաքաղաքային բակային ավանդական 
առաջնություն» 

ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/32-1 
1 «ՀՀ հանրակրթական դպրոցների 

սովորողների հանրապետական 7-րդ 
ուսումնամարզական խաղեր» 

«Մալետա» ՍՊԸ
17.12.2021թ.- 
01.05.2022թ. 

 
 

 
 
 
 

 
«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ 
27.01.2022թ.- 
20.12.2022թ. 
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2 «Ազգային ժողովի գավաթի
խաղարկություն» 

3 «Վազք-Լազերային հրաձգություն» (Laser 
Run) դպրոցականների առաջնություն» 

4 «Լավագույն մարզական նախադպրոցական 
հաստատություն» 

5 «Լավագույն մարզական ընտանիք» 
6 Նախազորակոչային և զորակոչային 

տարիքի երիտասարդության 
հանրապետական ռազմամարզական 
խաղեր 

ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ 22/1-1 
«Նոր Նորք վարչական շրջանի 10 լավագույն 
մարզիկներ» ամենամյա 
մրցանակաբաշխություն 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
«Մալետա» ՍՊԸ 

20.12.2021թ.- 
30.10.2022թ. 

14 Քաղաքաշինության և
ճարտարապետության 
ոլորտի զարգացում 

Նոր Նորք վարչական շրջանում
քաղաքաշինական ոլորտում շին. 
թույլտվություններից բյուջեի 
եկամուտների կատարում: 

2022 թ. տրամադրվել է թվով 66 
շինարարության և քանդման թույլտվություններ 
 

Վարչական շրջան

ՆՈՐՔ‐ՄԱՐԱՇ	ՎԱՐՉԱԿԱՆ	ՇՐՋԱՆ	
1 

 
Ասֆալտ-բետոնյա ծածկի 
վերանորոգում և 
պահպանում 

2022թ. նախատեսվում է
իրականացնել 10000քմ 
փողոցների և մայթերի ասֆալտ–
բետոնե ծածկի ընթացիկ 
նորոգման աշխատանքներ։ 
 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/8-9 
Ըստ ծրագրի   փողոցների ասֆալտ-բետոնե 
ծածկերի ընթացիկ վերանորոգում 
աշխատանքները  կատարվում են  մինչև 
տարվա վերջ: 

«ԱՐՀՈՎՇԻՆ» ՍՊԸ
18.01.2022թ. 
25.12.2022թ 

2 Եզրաքարերի վերանորոգում Ծրագրով նախատեսվում է 
իրականացնել Նորք-Մարաշ 
վարչական շրջանի 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/25-1

 
«ԼԵԳԵՆԴ 
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Ա.Արմենակյան, Սերո 
Խանզադյան և Գ. Հովսեփյան 
փողոցների ճանապարահատված 
եզրաքարերի հիմնանորոգման 
աշխատանքներ՝ 2.500.0գմ 

Ըստ ծրագրի   եզրաքարերի վերանորոգման
աշխատանքները  կատարվում են  մինչև 
տարվա վերջ, պայմանագրի համար՝ 
                 
  

ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ
07.06.2022թ. 
30.11.2022թ 

3 Հենապատի հիմնանորոգում Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի
Ա.Արմենակյան փողոցի թիվ 122 
մանկապարտեզի պարսպի 
կառուցապատման 
շարունակությունը, թիվ 123 
մանկապարտեզի պարսպի և 
Նաիրի հյուրանոցից դեպի հին 
նորք տանող 
ճանապարհահատվածի 
հենապատի կառուցապատման 
աշխատանքները։ 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/40-1 
Ըստ ծրագրի  Ա.Արմենակյան փողոցի թիվ 122 
մանկապարտեզի պարսպի կառուցման 
շարունակությունը  և Նաիրի հյուրանոցից դեպի 
հին նորք տանող ճանապարհահատվածի 
պարսպի հիմնանորոգման  աշխատանքները  
կատարվելու են  մինչև տարվա վերջ: 
 ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/40-2         
Ըստ ծրագրի  թիվ 123 մանկապարտեզի 
պարսպի հիմնանորոգման  աշխատանքները  
կատարվելու են  մինչև տարվա վերջ: 

 
«ԱՏԱՇԻՆ» ՍՊԸ 

29.07.2022թ.  
30.11.2022թ 

 
 
 
 
 

ԱՁ «ԵՂԻՍԱԲԵԹ 
ԱԼՄԱԶՅԱՆ» ՍՊԸ 

26.07.2022թ. 
30.11.2022թ 

 

4 Հրատապ լուծում 
պահանջող ընթացիկ 
աշխատանքների և 
ծառայությունների                  
իրականացում 

Ըստ ծրագրի նախատեսվում է 
Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի 
տարածքում, տարվա ընթացքում 
առաջացած չնախատեսված 
աշխատանքների և 
ծառայությունների ձեռք բերում: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր՝ 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/19-12 
Ըստ ծրագրի   հրատապ լուծում պահանջող 
ընթացիկ աշխատանքները  կատարվում են  
մինչև տարվա վերջ: 
 
ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-22/17-6 
Ըստ ծրագրի   հրատապ լուծում պահանջող 
ընթացիկ ծառայությունները  կատարվում են  
մինչև տարվա վերջ: 

 
«ԻՆԳՐԱԴ ԳՐՈՒՊ» 

ՍՊԸ 
04.03.2022թ. 
25.12.2022թ. 

 
 

 Ա/Ձ «ՍԵՐՅՈԺԱ 
ՃԱՂԱՐՅԱՆ» 
24.03.2022թ. 
25.12.2022թ. 
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5 Ախտահանում և 
միջատազերծում  
/դեռատիզացիա/ 

200.075քմ աշխատանքների
իրականացում 
Դեռատիզացիոն և դիսեկցիոն 
ծառայությունների 
իրականացում, 
սանիտարահիգենիկ 
պայմանների ապահովում, 
բնակիչների, 
մանկապարտեզների, 
դպրոցների սաների 
անվտանգության ապահովում, 
վարչական շրջանի տարածքում 
գտնվող աղբամանների 
շրջակայքի սանիտարական 
նորմերի ապահովում: Տաք 
սեզոնին սողունների վերացում, 
վնասազերծում՝ 192.000քմ 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր՝ 
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-22/32-3 
Ըստ ծրագրի  Ախտահանման և 
միջատազերծման  /դեռատիզացիա/ ծրագիրը 
նախատեսված է իրականացնել 1-ին 
եռամսյակում և շարունակել աշխատանքները 
մինչև տարվա վերջ:  
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-22/32-1 
Ըստ պայմանագրի /դիզիսեկցիոն/ 
ծառայությունը սկսվում է ամառվա ամիսներին 
անհրաժեշտությունից ելնելով հասարակական 
վայրերում կիրականացվեն դիզինսեկցիոն 
/պայքար 
օձերի, կարիճների դեմ/: 

 
 
 
 

                 
                                       

«Վահ Գրիգ» ՍՊԸ 
17.01.2022թ. 
25.12.2022թ. 

 
 

 «ԵրՄիք» ՍՊԸ 
17.01.2022թ. 
25.12.2022թ. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Մշակութային 
միջոցառումների 
իրականացում 

ՀՀ պետական, ազգային և 
եկեղեցիական տոների 
կազամակերպում և անցկացում` 
բնակչության ներգրավմամբ, 
բնակիչների մասնակցություն 
ազգային տոներին` 
1.«Բանակի օր» 
տոնակատարություն, 
 2.«Տեառնընդառաջի 
տոնակատարություն»,  
3. «Բարեկենդանի 
տոնակատարություն»,  
4. «Կանանց տոն-Մարտի 8»  
5.«Սուրբ Զատիկի 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կազմվել է մրցութային փաթեթ, ներկայացվել 
աշխատակազմի գնումների վարչություն և 
կնքվել է 6 պայմանագիր՝ 
Նորք-Մարաշ վարչական շրջանում Երևան 
քաղաքի 2022թ.  2-րդ եռամսյակը ներառյալ 
իրականացվել է 14 միջոցառում: 
 ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/4-1 
1.«Բանակի օր» տոնակատարություն, 
2.«Տեառնընդառաջի տոնակատարություն»,  
3. «Կանանց տոն-Մարտի 8»  
4.«Վերջին զանգի տոնակատարություն»,  
5..«Երեխաների իրավունքների պաշպանության 
միջ. Օր»,  

 
 
 
 
 
 

 
Ա/Ձ «Լուսինե 
Ղազարյան» 
10.12.2022թ.- 
25.12.2022թ. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.«ՀՀ Անկախության 
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տոնակատարություն», 
6. Ապրիլի 7 «Մայրության և 
գեղեցկության տոն», 
 7.«Եղեռնի տարելիցին նվիրված 
միջոցառումներ»,  
8. «Հաղթանակի և 
Խաղաղության /Մայիսի 9/», 
 9..«Երեխաների իրավունքների 
պաշպանության միջ. Օր»,  
10. «ՀՀ առաջին 
հանրապետության տոն»,  
11.«Վերջին զանգի 
տոնակատարություն»,  
12.«Համբարձման տոն»,  
13«Ցտեսություն մանկապարտեզ» 
տոնակատարություն,  
14.«ՀՀ պետական 
խորհրդանշանների և 
Սահմանադրության օր», 
 15.«Ուրախ ամառ երջանիկ 
մանկություն», 
 16.«Բակային ճամբարների»,  
17.«Գիտելիքի օր» 
տոնակատարություն, 
 18.«ՀՀ Անկախության օր» 
տոնակատարություն,  
19. Նոր  Մարաշի   
վերածնության  օր,  
20.Ուսուցչի օր,  
21.Թարգմանչաց  տոն,  
22.Ամանորյա 
տոնակատարություն 

6«Ցտեսություն մանկապարտեզ» 
տոնակատարություն,  
 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/4-1 
1.«Եղեռնի տարելիցին նվիրված 
միջոցառումներ», 
 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/4-2 
1. Ապրիլի 7 «Մայրության և գեղեցկությ ան 
տոն», 
2.«Համբարձման տոն», 
 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/4-3 
«Սուրբ Զատիկի տոնակատարություն»,  
 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/4-4» 
1.Ամանորյա տոնակատարություն 
 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/4-5 
1. «Բարեկենդանի տոնակատարություն»,  
2. «Հաղթանակի և Խաղաղության /Մայիսի 9/», 
3.«ՀՀ Անկախության օր» տոնակատարություն,  
4.«ՀՀ առաջին հանրապետության տոն», 
 

 
 

«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ         
23.02.2022թ.- 
25.12.2022թ. 

 
 

«ՖԻՉՐ» ՍՊԸ 
15.12.2022թ.- 
25.12.2022թ. 

 
 

՛՛ԱՌԹԱ.. ՍՊԸ 
15.12.2022թ.- 
25.12.2022թ 

 
«ՄԱԼԵՏԱ» ՍՊԸ 

07.01.2022թ.- 
25.12.2022թ. 

 
«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ 
07.01.2022թ.- 
25.12.2022թ. 

 
 

օր» 
տոնակատարություն 
2.Նոր  Մարաշի   
վերածնության  օր,  
3.Ուսուցչի օր,  
4..Թարգմանչաց  
տոն,  
5..«Սուրբ 
Աստվածածին» 
միջոցառումները չեն 
իրականացվել 
երկրում տիրող 
պատերազմական 
իրավիճակից ելնելով: 
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23.«Սուրբ Աստվածածին»,
24.2022թ-ին նախատեսված 
ամանորյա քաղցրավենիքի 
փաթեթներ երեխաների համար 

7 Սպորտային 
միջոցառումների 
իրականացում 

Սպորտային միջոցառումների 
կազամակերպում և անցկացում` 
բնակչության  տարբեր 
տարիքային խմբերի 
մասնակցությամբ,վարչական 
շրջանի երիտասարդ 
ընտանիքների ընդգրկում 
սպորտային ծրագրերին: 
Նախատեսվում է անցկացվել 
հետևյալ ծրագրերը՝ 
1. ՀՀ անկախության 
տարեդարձին նվիրված 
դպրոցականների քաղաքային 
մարզական խաղեր 
2.«Երեխաների պաշտպանության 
միջազգային օր» 
3. Լավագույն մարզական 
ընտանիք  
4.ՀՀ ազգային ժողովի գավաթի 
խաղարկություն   
5.«Առողջ սերունդ` 
պաշտպանված հայրենիք» 
համաքաղաքային բակային 
ավանդական փառատոն  
6.Մասնակցություն 
լայնամասշտաբ սպորտային 
միջոցառումներին 
7.Նախազորակոչային և 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել են 2 
պայմանագրեր: 
Նորք-Մարաշ վարչական շրջանում Երևան 
քաղաքի 2022թ.  2-րդ եռամսյակում 
իրականացվել է 7 միջոցառում: 
 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/9-1 
1. ՀՀ անկախության տարեդարձին նվիրված 
դպրոցականների քաղաքային մարզական 
խաղեր 
2.«Երեխաների պաշտպանության միջազգային 
օր» 
3. Լավագույն մարզական ընտանիք  
4. «Կաշվե գնդակ» ֆուտբոլի առաջնություն 
5.Սպորտային բաց առաջնությունների 
մասնակցություն: 

 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/9-2 
Իրականացվել է հետևյալ միջոցառումները՝ 
1.ՀՀ ազգային ժողովի գավաթի խաղարկություն  
2.Շախմատի Երևան քաղաքի. թիմային 
առաջնություն 

 
 
 
 
 
 
 

«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ 
07.01.2022թ.- 
25.12.2022թ. 

 
 
 
 
 

 
 
 

«ԱՌԹԱ» ՍՊԸ 
07.01.2022թ.- 
25.12.2022թ. 
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զորակոչային տարիքի 
երիտասարդների 
հանրապետական 
ռազմամարզական խաղեր 
8.Շախմատի Երևան քաղաքի. 
թիմային առաջնություն 
9. Շախմատի օլիմպիադա 
10.Ըմբշամարտի հուշամրցաշար 
կազմակերպում 
11. «Կաշվե գնդակ» ֆուտբոլի 
առաջնություն 
12.Սպորտային բաց 
առաջնությունների 
մասնակցություն: 
 

Այլ աշխատանքներ 
8 

Սոցիալապես անապահով 
բնակիչների 
կենսամակարդակի 
բարելավմանն ուղղված 
նպատակային ծրագրերի 
իրականացում 

Կյանքի դժվարին իրավիճակում 
հայտնված անձանց և 
ընտանիքների սոցիալական 
կարիքների գնահատման 
արդյունքում սոցիալական 
ծրագրերի իրականացում և 
համապատասխան աջակցության 
ցուցաբերում:  

Վառելափայտի կարիք ունեցող սոցիալապես
անապահով 46  ընտանիքի հատկացվել է  46.5 
խոր. մետր  վառելափայտ: 
 
 
 
 

Եր. քաղ. որոշում
№3931-Ա,  02.11.2021թ. 
Եր. քաղ. 
«Կանաչապատում և 
շրջակա միջավայրի 
պահպանություն» ՀՈԱԿ 
06.12.2022-
27.12.2021թթ. 

 

9 Նորք-Մարաշ վարչական 
շրջանում կյանքի դժվարին 
իրավիճակում հայտնված 
անձանց և ընտանիքներին 
միջոցառումների 
կազմակերպում և 
անցկացում 

Ծրագրով նախատեսվում է 
իրականացնել Նորք-Մարաշ 
վարչական շրջանի տարածքում 
բնակվող սոցիալական տարբեր 
խմբերի պատկանող 100 
երեխաներիի և սոցիալական 
տարբեր խմբերին պատկանող 
100 տարեցների ժամանցն ու 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կազմվել է մրցութային փաթեթ, ներկայացվել 
աշխատակազմի գնումների վարչություն և 
կնքվել է 2 պայմանագիր՝ 
 «ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/85-1» 
"Մաչանենց տուրիզմ և արտ", 
 
Պայմանագրի շրջանակում իրականացվել է  

"ԱՁ ԼՈՒՍԻՆԵ 
ՂԱԶԱՐՅԱՆ" 
18.07.2022թ.  
07.08.2022թ. 
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հանգիստը կազմակերպելով  
էքսկուրսիաներ 

վարչական շրջանի տարածքում բնակվող 
սոցիալական տարբեր խմբերի պատկանող 100 
երեխաներիի ժամանցային և ուսուցողական 
ծրագիր: 
 
«ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/85-2» 
1.Շրջագայության կազմակերպում տարեցների 
մասնակցությամբ 
Պայմանագրի շրջանակում իրականացվել է  
սոցիալական տարբեր խմբերին պատկանող 
100 տարեցների ժամանցն ու հանգիստը 
կազմակերպելով  էքսկուրսիաներ: 

"ԿՈՆՑԵՊՏ ԻՎԵՆԹՍ" 
ՍՊԸ 

18.07.2022թ.  
07.08.2022թ. 

 

10 Արտակարգ իրավիճակների 
և նմանատիպ այլ 
դեպքերում կյանքի դժվարին 
իրավիճակներում հայտնված 
անձանց և ընտանքներին 
աջակցություն 

Նորք- Մարաշ վարչական 
շրջանի սոցիալապես 
անապահով անձանց և 
ընտանիքների համար սննդի 
ծանրոցների ձեռքբերում և 
տրամադրում՝ /70 փաթեթ/: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կազմվել է մրցութային փաթեթ, ներկայացվել 
աշխատակազմի գնումների վարչություն և 
կնքվել է  պայմանագիր՝ 
«ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/40-1» 
 
Իրականացվել է սոցիալապես անապահով 
անձանց և ընտանիքների համար սննդի 
ծանրոցների ձեռքբերում և տրամադրում: 

"ՍԱՎԱ" ՍՊԸ 
08.09.2022թ.  
28.09.2022թ. 

 

Արտակարգ 
իրավիճակների և 
նմանատիպ այլ 
դեպքերում կյանքի 
դժվարին 
իրավիճակներում 
հայտնված անձանց և 
ընտանքներին 
աջակցություն 

11 Արտակարգ իրավիճակների 
և նմանատիպ այլ 
դեպքերում կյանքի դժվարին 
իրավիճակներում հայտնված 
անձանց և ընտանքներին 
աջակցություն 

Նորք- Մարաշ վարչական 
շրջանի սոցիալապես 
անապահով անձանց և 
ընտանիքների համար 
հիգիենայի ծանրոցների 
ձեռքբերում և տրամադրում /70 
փաթեթ/: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կազմվել է մրցութային փաթեթ, ներկայացվել 
աշխատակազմի գնումների վարչություն և 
կնքվել է պայմանագիր՝ 
 
«ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/40-2» 
Իրականացվել է սոցիալապես անապահով 
անձանց և ընտանիքների համար հիգիենայի 
ծանրոցների ձեռքբերում և տրամադրում: 

"ՄՈՐԵԼ" ՍՊԸ 
07.09.2022թ.  
27.09.2022թ. 

 

Արտակարգ 
իրավիճակների և 
նմանատիպ այլ 
դեպքերում կյանքի 
դժվարին 
իրավիճակներում 
հայտնված անձանց և 
ընտանքներին 
աջակցություն 

12 Բազմազավակ, երիտասարդ 
և այլ խմբերին պատկանող 

Սոցիալական աջակցության 
կարիք ունեցող 5 բազմազավակ 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կազմվել է մրցութային փաթեթ, ներկայացվել   
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ընտանիքներին 
աջակցություն 

ընտանիքի աջակցելու 
նպատակով կահույքի 
տրամադրում՝ /գրասեղան, 
պահարան, երկհարկանի 
մահճակալ/ իրականացված 
կարիքի գնահատման 
արդյունքում կազմվել են  
սոցիալական աջակցության 
անհատական ծրագրեր թվով 11 
ընտանիքի համար:  
 

աշխատակազմի գնումների վարչություն և 
կնքվել է 2 պայմանագիր՝ որի միջոցով 
իրականացվել է 5 բազմազավակ ընտանիքի 
աջակցելու նպատակով կահույքի տրամադրում՝ 
/գրասեղան, պահարան, երկհարկանի 
մահճակալ/ 
«ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/350-1 
1.Պահարաններ 
2.Երկհարկանի մահճակալներ 
 
«ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/350-2» 
Գրասեղաններ, 
 

 
 
 
 

 
"ՎԱՆԴԵԿՈՐ" ՍՊԸ 

03.11.2022թ.  
20.12.2022թ. 

 
"ՖՈՏՈՆ" ՍՊԸ 
04.11.2022թ.  
20.12.2022թ 

13 Երևան համայնքի 
բնակիչների 
կենսամակարդակի 
բարելավմանն ուղղված 
նպատակային ծրագրի և 
արտակարգ իրավիճակների 
և նմանատիպ այլ 
դեպքերում կյանքի դժվարին 
իրավիճակներում հայտնված 
անձանց և ընտանիքներին 
աջակցություն ծրագրի 
շրջանակում շանարարական 
աշխատանքների 
իրականացում  

Երևան համայնքի բնակիչների 
կենսամակարդակի 
բարելավմանն ուղղված 
նպատակային ծրագրի և 
արտակարգ իրավիճակների և 
նմանատիպ այլ դեպքերում 
կյանքի դժվարին 
իրավիճակներում հայտնված 
անձանց և ընտանիքներին 
աջակցություն ծրագրի 
շրջանակում (փլուզման, հրդեհի, 
վթարի և այլն) կյանքի դժվարին 
իրավիճակներում հայտնված 
անձանց և ընտանիքներին՝/ թվով 
5/, ըստ գնահատված կարիքի՝ 
շանարարական աշխատանքների 
իրականացում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կազմվել է մրցութային փաթեթ, ներկայացվել 
աշխատակազմի գնումների վարչություն և 
կնքվել է պայմանագիր՝               
                     
«ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/96 » 
Պայամանագրի շրջանակներում կատարվել է 
թվով 5 բնակիչների կենսամակարդակի 
բարելավմանն ուղղված նպատակային ծրագրի 
և արտակարգ իրավիճակների և նմանատիպ 
այլ դեպքերում կյանքի դժվարին 
իրավիճակներում հայտնված անձանց և 
ընտանիքներին աջակցություն շրջանակում 
(փլուզման, հրդեհի, վթարի և այլն) 
պատճառներով քանդված շինարարական 
աշխատանքներ : 

"ԻՆԳՐԱԴ ԳՐՈՒՊ" 
ՍՊԸ 

05.09.2022թ.  
25.12.2022թ. 

 

 

14 Երևան համայնքի 
բնակիչների 

Երևան համայնքի բնակիչների 
կենսամակարդակի 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կազմվել է մրցութային փաթեթ, ներկայացվել "ՏԻԳՄԱՆ ԳՐՈՒՊ"  
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կենսամակարդակի 
բարելավմանն ուղղված 
նպատակային ծրագիր 

բարելավմանն ուղղված 
նպատակային ծրագրի 
շրջանակաում դպրոցահասակ 
երեխաներին պայուսակներ 
ձեռքբերում և տրամադրում 
 
  

աշխատակազմի գնումների վարչություն և 
կնքվել է պայմանագիր՝   
             
 «ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/228 » 
Պայմանագրի շրջանակներում իրականացվել է 
բնակիչների կենսամակարդակի բարելավմանն 
ուղղված նպատակային ծրագրի շրջանակաում 
թվով 40 դպրոցահասակ երեխաներին 
պայուսակներ ձեռքբերում և տրամադրում: 

ՍՊԸ
18.07.2022թ.  
07.08..2022թ. 

 

15 Սոցիլապես անապահով 
ընտանիքների 
աջակցության ծրագիր 

Թաղման ծախսերի մասնակի 
աջակցության տրամադրում 
սոցիալապես անապահով՜ /1 
ընտանիք/ քաղաքացիների 
համար: 
 
 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կազմվել է մրցութային փաթեթ, ներկայացվել 
աշխատակազմի գնումների վարչություն և 
կնքվել է պայմանագիր՝               
                     «ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/9 » 
Պայմանագրի շրջանակում կատարվել է թվով 1 
սոցիալապես անապահով անձի 
հուղարկավորության կազմակերպում: 

"Բնակչության հատուկ 
սպասարկում" ՀՈԱԿ 
18.02.2022թ.  
25.12.2022թ. 

 
 

16 Սոցիալապես անապահով 
ընտանիքների 
աջակցության ծրագիր 

Թաղման ծախսերի մասնակի 
աջակցության տրամադրում 
հարազատ չունեցող՝ /2 
ընտանիք/ քաղաքացիների 
համար: 
 
 
 
 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կազմվել է մրցութային փաթեթ, ներկայացվել 
աշխատակազմի գնումների վարչություն և 
կնքվել է պայմանագիր՝   
          
«ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/9 » 
Պայմանագրի շրջանակում կատարվել է թվով 2 
հարազատ չունեցող անձանց 
հուղարկավորության կազմակերպում: 

"Բնակչության հատուկ 
սպասարկում" ՀՈԱԿ 
18.02.2022թ.  
25.12.2022թ. 
 

ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ	ՎԱՐՉԱԿԱՆ	ՇՐՋԱՆ	
1 Նուբարաշեն վարչական

շրջանի  փողոցների, 
մայթերի և միջբակային 

4000 քմ  բակերի բարեկարգում
և ասֆալտապատում, 500 գծմ 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել են պայմանագրեր 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/8 

«Տուրիստ 10» ՍՊԸ
11.03.2022թ.-
10.10.2022թ. 

2022թ. բյուջեով 
հաստատվել է 
7044.84 քմ բակերի 
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տարածքների  մասնակի և
կապիտալ 
վերանորոգում,ասֆալտապ
ատում 

մայթերի վերանորոգում Իրականացվել են ասֆալտ-բետոնե  ծածկի
վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ 
հասցեներում՝  
 Նուբարաշեն  9-րդ փողոց 
 Նուբարաշեն  11-րդ փողոց  
 Նուբարաշեն  16-րդ փողոց  
 Նուբարաշեն  17-րդ փողոց  
 Նուբարաշեն  11-րդ փողոց  21-րդ շենքի 

բակային տարանք 
 Նուբարաշեն  11-րդ փողոց  22-րդ 

շենքի բակային տարանք 
 Նուբարաշեն  12-րդ փողոց 3-րդ 

շենքի բակային տարանք 
 Նուբարաշեն «Ա», «Բ»,«Ե» և «Զ» 

թաղամասեր 
 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/12-1 
Սալիկապատման  աշխատանքները 
իրականացվել են հետևյալ հասցեներում՝ 
 Նուբարաշեն 14-րդ փողոց 
 Նուբարաշեն 11-րդ փողոց 
 Նուբարաշեն 11-րդ փողոց  22-րդ շենքի բակ 
Նուբարաշեն 6-րդ փողոց  1/1-րդ շենքի բակ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«ԿՎԱԼԻՏ ՇԻՆ» ՍՊԸ 
27.04.2022թ.-
23.09.2022թ. 
 

բարեկարգում և 
ասֆալտապատում        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2022թ․ բյուջեով 
հաստատվել է 256քմ 
սալիկապատում 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Բակային տարածքների Նուբարաշեն 11-րդ փողոց  h. 14  Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ «Լիլանարմ» ՍՊԸ «Լիլանարմ» ՍՊ 
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բարեկարգում  և  
վերանորոգում 

բազմաբնակարան շենքի
բակային տարածքի և 11-րդ 
փողոցին հարակից ֆուտբոլի 
դաշտի վերանորոգում 

կայացել է մրցույթ և կնքվել են պայմանագրեր
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/26 
Իրականացվել  են  մետաղական 
ցանկապատների ապամոնտաժման,  ինչպես 
նաև Նուբարաշեն 11-րդ փողոց հ.14 
բազմաբնակարան շենքի բակային տարածքի 
բարեկարգման աշխատանքները: 

15.03.2022թ.-
15.06.2022թ. 
 
 
 
 
 

ընկերությունը 
ծանուցվել է 
աշխատանքների 
ուշացման համար 
 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/01 
Իրականացվել  են Նուբարաշեն 11-րդ փողոցին 
հարակից ֆուտբոլի դաշտի վերանորոգման 
աշխատանքները։ 

«Ս.Տ.Ս. ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 
03.08.2022թ.-
01.10.2022թ. 
 

3 Նուբարաշեն վարչական 
շրջանում արտաքին 
լուսավորության  
ցանցի ընդլայնում 

Նուբարաշեն  «Ա» թաղամասի
արտաքին լուսավորության 
կառուցում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր 
ԵՀՆՎՇ-22/09 
Արտաքին լուսավորության նոր ցանց է 
կառուցվել՝ 
 Նուբարաշեն «Ա» թաղամասում 
 Նուբարաշեն 15-րդ փողոցում 

«Երքաղլույս»ՓԲԸ
17.03.2022թ.-
15.12.2022թ. 
 

Սուբսիդավորման 
պայմանագրի 
համաձայն արտաքին 
լուսավորության նոր 
ցանց է անցկացվել 
նաև Նուբարաշեն 15-
րդ փողոցում: 

4 Նուբարաշեն վարչական 
շրջանում կանաչ 
տարածքների ընդլայնում,  
պահպանում և ոռոգում 

Ծաղկապատում և ծառատունկ  Ծառերի էտի աշխատանքներ  իրականացվել
են 11-րդ  փողոցի հարակից  զբոսայգում, 11-
րդ, 14-րդ փողոցների հետիոտնային մայթի 
կանաչապատ տարածքներում: 

 Չորացած տերևների մաքրում՝ 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 փողոցների  կանաչապատ 
տարածքներում: 

 Պարբերաբար  իրականացվել են  
սիզամարգերի մաքրում թափված տերևներից, 
չորուկներից: 

 Իրականացվել են  վարչական շրջանում 
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առկա 6 հուշարձանների կից տարածքների
խնամքի աշխատանքներ: 

 Կանաչ տարածքների  պահպանման 
աշխատանքներ  իրականացվել են 9-րդ 
փողոցի կենտրոնական   զբոսայգում, 11-րդ  
փողոցի հարակից  զբոսայգում, 6-րդ  
փողոցի պուրակում, Պողոս Նուբարի անվան  
պուրակում  

 Խոտհունձ՝ 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 փողոցների  
կանաչապատ տարածքներում: 

 Կանաչ տարածքների ջրման աշխատանքներ 
են իրականացվել  9-րդ փողոց կենտրոնական 
զբոսայգում,11-րդ փողոց զբոսայգում, 6-րդ, 9-
րդ  և 11-րդ փողոցների կանաչապատ 
տարածքներում: 

Իրականացվել է  7300 քմ պատահական աղբի 
հավաքում կանաչապատ տարածքներից։ 

5 Բազմաբնակարան շենքերի 
թեք տանիքների նորոգում 

Նուբարաշեն 11-րդ փողոց հ. 8-
րդ, հ. 13-րդ, հ. 14-րդ և 6-րդ 
փողոց հ. 150-րդ շենքերում  
կիրականացվի 4500 քմ  թեք 
տանիքների հիմնանորոգում 

Նուբարաշեն համատիրության հետ կնքվել է
սուբսիդավորման պայմանագիր: 
Նուբարաշեն 11-րդ փողոց հ.8-րդ, հ.13-րդ և 6-
րդ փողոց հ.150-րդ շենքերում իրականացվել են 
3226քմ  թեք տանիքների հիմնանորոգման 
աշխատանքներ։ 
 

«Նուբարաշեն» 
համատիրություն 
Թիվ 7 սուբսիդիայի 
հատկացման 
պայմանագիր 
20.01.2022թ.-
30.12.2022թ. 

2022թ. բյուջեով 
նախատեսված 
Նուբարաշեն 11 
փողոց 14-րդ շենքի 
տանիքի 
հիմնանորոգումը չի 
իրականացվելու 
կապված 
շինանյութերի գների 
բարձրացման հետ: 

6 Բացօթյա դաշտերի
ստեղծում 

Սկեյթ-պարկի  կառուցում, Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր 

«ԼԻԼԱՆԱՐՄ»ՍՊԸ
15.09.2022թ.-

Վոլեյբոլի  դաշտի  
կառուցման 
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վոլեյբոլի դաշտի վերակառուցում ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/102
Նուբարաշեն վարչական շրջանում կառուցվել  է 
սկեյթ-պարկ 

20.01.2023թ. աշխատանքները 
2022թ. բյուջեով չեն 
հաստատվել: 
Ծրագիրը 
կիրականացվի 
2023թ. ընթացքում: 

7 Կապիտալ շինությունների
ստեղծում 

Հողամասի եզրագծով
պարսպապատում, երկհարկանի 
շինության կառուցում, 
աշխատանքային պայմանների 
բարելավում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր 
ԵՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/16 
Իրականացվել  են Նուբարաշեն վարչական 
շրջանի նոր վարչական շենքի կառուցման 
աշխատանքները  
 

«ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ
18.12.2022թ.-
25.12.2022թ. 

8 Եզրաքարերի վերանորոգում Նախատեսված է 500 գծմ
եզրաքարերի վերանորոգում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/12-2 
Նուբարաշեն վարչական շրջանի եզրաքարերի 
հիմնանորոգման աշխատանքները կատարվել 
են 

«Մետադոր» ՍՊԸ
29.04.2022թ.-
25.09.2022թ 

2022թ. բյուջեով 
հաստատվել է 520.6 
գծմ եզրաքարերի 
վերանորոգում 

9 Հենապատերի 
վերանորագում 

Նախատեսված է Նուբարաշեն 6 
փողոցի սզբնամասում  27 մ3 նոր 
հենապատի կառուցում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/12-2 
Նուբարաշեն վարչական շրջանի նոր 
հենապատի կառուցման աշխատանքները 
կատարվել են 
 

«Մետադոր» ՍՊԸ
29.04.2022թ.-
25.09.2022թ 

2022թ. բյուջեով 
հաստատվել է  
49 մ3 հենապատի 
վերանորոգում 
Պայմանագիրը 
երկարացվել է 

10 Ջրագծի կառուցում Նախատեսված է 1480 գծմ
ջրագծի կառուցում Նուբարաշեն 
վ/շ Մասիս Ա թաղամաս և 13 
փողոց հասցեներում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/69 
Նուբարաշեն վարչական շրջանի նոր ջրագծի 
կառուցման աշխատանքները՝ 1230գծմ 
կատարվել են  

«Ադրինշին» ՍՊԸ
21.05.2022թ.-
06.11.2022թ 
 

2022թ. բյուջեով չի 
հասատատվել 13 
փողոց հասցեում 
ջրագծի կառուցման 
աշխատանքները 
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11 Նուբարաշեն վարչական
շրջանում մշակութային 
միջոցառումների անցկացում 

Տոն և հիշատակի օրերին 
նվիրված միջոցառումների 
անցկացում` 14 մշակութային 
միջոցառումներ 

Կազմակերպվել է վարչական շրջանի Վիլլի 
Մոկացյանի անվան երաժշտական դպրոցի 
լարային բաժնի աշակերտների 
մասնակցությունը  Հայաստանի ազգային 
ֆիլարմոնիկ նվագախմբի համերգին: 

22.01.2022թ.
 

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/29-1 
Հայոց բանակի կազմավորման  31-րդ 
տարեդարձի առթիվ վարչական շրջանում 
տեղակայված զորամասում կազմակերպվել է  
տոնական մեծ միջոցառում: 

28.01.2022թ.
ԱՁ «Լուսինե 
Ղազարյան» 
 

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/29-1 
Նուբարաշեն վարչական շրջանի Սրբոց 
Նահատակաց եղեղեցու բակում 
Տեառնընդառաջի տոնին նվիրված 
կազմակերպվել է տոնական միջոցառում և 
հյուրասիրություն:   
 

13.02.2022թ.
ԱՁ «Լուսինե 
Ղազարյան» 
 
 

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/29 
Կանանց տոնին նվիրված      կազմակերպվել է 
այցեր վարչական շրջանում գործող 
կրթամշակութային և այլ 
կազմակերպություններ և բոլոր կանանց ու 
աղջիկներին նվիրվել ծաղիկներ ու 
շնորհավորական բացիկներ: 

09.03.2022թ.
ԱՁ «Լուսինե 
Ղազարյան» 
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Կազմակերպվել է մարզամշակութային 
կենտրոնի «Լինա-լայֆ» պարային խմբի սաների 
մասնակցությունը  Պատանի հանդիսատեսի 
թատրոնում տեղի ունեցած «Վերածնունդ» 
փառատոնին: 

12.03.2022թ.
 

   Կազմակերպվել է վարչական շրջանի Վիլլի 
Մոկացյանի անվան երաժշտական դպրոցի սան 
Գևորգ Մկրտչյանի մասնակցությունը «Ոսկե 
սրինգ» հանրապետական մրցույթին: Նա 
արժանացել է առաջին մրցանակին: 

13.03.2022թ.
 
 
 
 
 

   Վարչական շրջանի մարզամշակութային 
կենտրոնում հ. 95միջն. դպրոցի աշակերտների 
մասնակցությամբ բեմադրվել է  Թումանյանի 
ստեղծագործությունների հիման վրա  մի քանի 
ներկայացումներ:      

18.03.2022թ.

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/53-1 
Մայրության, գեղեցկության և սիրո տոնին 
նվիրված վարչական շրջանի Վիլլի 
Մոկացյանի անվան երաժշտական դպրոցում 
կազմակերպվել է «Զինվորի մորը» նվիրված 
միջոցառում: Հրավիրվել են 44-օրյա 
պատերազմում զոհված և վիրավորում 
ստացած տղաների մայրերը, քույրերը և 
կանայք:  

07.04.2022թ.
ԱՁ «Լուսինե 
Ղազարյան» 
 

   
Կանանց տոնին նվիրված      կազմակերպվել են 
այցեր վարչական շրջանում գործող 
կազմակերպություններ և բոլոր կանանց ու 

07.04.2022թ.
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աղջիկներին նվիրվել ծաղիկներ:
   Հուշարձանների պահպանության օրվա 

կապակցությամբ դպրոցական տարիքի 
երեխաների մասնակցությամբ կազմակերպվել է 
վարչական շրջանի հուշարձանների լվացման և 
շրջակա տարածքների մաքրման 
աշխատանքներ: 

18.04.2022թ.

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/53-1 
Ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրվա 
կապակցությամբ վարչական շրջանի ղեկավարի 
աշխատակազմի և ենթակա 
կազմակերպությունների աշխատակիցների 
մասնակցությամբ կազմակերպվել է այց 
Նուբարաշեն վարչական շրջանի 6-րդ փողոցի 
սկզբնամասում  տեղակայված Հայոց Մեծ 
Եղեռնի զոհերի հիշատակը հավերժացնող 
խաչքար և Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր` 
հարգանքի տուրք մատուցելու և ծաղիկներ 
դնելու անմեղ զոհերի հիշատակին:  

24.04.2022թ.
ԱՁ «Լուսինե 
Ղազարյան» 
 

 
 

   Պարի միջազգային օրվան նվիրված 
վարչական շրջանի  մարզամշակութային 
կենտրոնին հարակից տարածքում կենտրոնի  
պարի խմբերի մասնակցությամբ 
կազմակերպվել է ազգային պարերի 
ուսուցանում: 

29.04.2022թ.
 

 

   2022թ.  Երևանի կենդանաբանական այգու 
բացման արարողությանը նվիրված 
միջոցառումները կազմակերպվել է 
Նուբարաշենի մարզամշակութային կենտրոնի 
կողմից, որտեղ իրենց կատարումներով 

01.05.2022թ.
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ներկայացել են կենրոնի պարային խմբերը: 
   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝

կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/53-1 
Աշխատավորի օրվան նվիրված կազմակերպվել 
է պարգևատրման ցերեկույթ և վարչական 
շրջանի ղեկավարի կողմից թվով 28 
աշխատակցի տրվել է շնորհակալագրեր և 
նվերներ: 

01.05.2022թ.
ԱՁ «Լուսինե 
Ղազարյան» 
 

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/53-1 
Հաղթանակի և խաղաղության տոնին նվիրված 
վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի  
և ենթակա կազմակերպությունների 
աշխատակիցների մասնակցությամբ 
իրականացվել է տոնական քայլերթ դեպի  
«Արցախյան պատերազմներում զոհված 
ազատամարտիկների հիշատակը 
հավերժացնող խաչքար» և «Անհայտ զինվորի 
հուշարձան»` հարգանքի տուրք  մատուցելու  

09.05.2022թ.
ԱՁ «Լուսինե 
Ղազարյան» 
 
 

   Հաղթանակի և խաղաղության տոնին նվիրված 
վարչական շրջանի կենտրոնական զբոսայգում 
կազմակերպվել է տոնական համերգ  
մարզամշակութային կենտրոնի պարի խմբերի և 
հայկական էստրադային երգիչների 
մասնակցությամբ: 

09.05.2022թ.
 

   Կազմակերպվել է Վիլլի Մոկացյանի անվան 
երաժշտական դպրոցի   աշակերտների  
մասնակցությունը Երևան քաղաքի  
երաժտական  և արվեստի  դպրոցների  միջև  
անցկացվող  ամենամյա  մրցույթ-փառատոնին: 

03.05.2022թ.-
17.05.2022թ. 
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   Կազմակերպվել է Վիլլի Մոկացյանի անվան 
երաժշտական դպրոցի   աշակերտների  
մասնակցությունը Գյումրիում  անցկացվող 
«Մաեստրո»  միջազգային մրցույթ- 
փառատոնին։ Արդյունքում դպրոցի սաները 
զբաղեցրել են  3 առաջին, 2  երկրորդ  և  2  
երրորդ  մրցանակային տեղեր։ 

Մայիս
 
 
 
 
 

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/53-1 
Երեխաների իրավունքների պաշտպանության 
օրվան նվիրված վարչական շրջանի 
կենտրոնական զբոսայգուն հարակից 
տարածքում կազմակերպվել է  կավճանկարում 
և տոնական մեծ միջոցառում պրոֆեսիոնալ 
վարողի, խաղավար և ժանգլյոր ծաղրածուների, 
մուլտ հերոսների, աճպարարի 
մասնակցությամբ: 

01.06.2022թ.
ԱՁ «Լուսինե 
Ղազարյան» 
 

   Կազմակերպվել է Վիլլի Մոկացյանի անվան 
երաժշտական դպրոցի   տարեվերջյան  
հաշվետու  համերգը, որի պատվավոր հյուրերն 
էին դպրոցի բարերարներ, Մոկացյանի սաներ՝ 
Հեղինե Բոլոյանը և Մովսես Պողոսյանը: 
Համերգի վերջում վարչական շրջանի 
ղեկավարի կողմից բարերարներին տրվել է 
շնորհակալագրեր: 
 

24.06.2022թ.
 

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/53-1 
Նուբարաշենի 92 ամյակին նվիրված վարչական 
շրջանի կենտրոնական զբոսայգում 

25.06.2022թ.
ԱՁ «Լուսինե 
Ղազարյան» 
 



 
351 

 

կազմակերպվել է մեծ տոնակատարություն, որի 
շրջանակում կազմակերպվել է հեծանվաշքերթ, 
մեծ հյուրասիրություն, սպորտային և պարային 
մրցույթներ, ձեռքի աշխատանքների 
ցուցադրություն, համերգային ծրագրեր:  
 

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/53-1  
վերոնշյալ պայմանագրով նախատեսված 
«Անկախության օրվան» նվիրված միջոցառումը 
չեղարկվել է 

ԱՁ «Լուսինե
Ղազարյան» 
 
 
 
 
 

   ՀՀ սահմանադրության  և պետական 
խորհրդանշանների օրվան նվիրված 
կազմակերպվել է 
վարչական շրջանի մարզամշակութային 
կենտրոնի սաների և աշխատակիցների 
մասնակցությունը Ազատության հրապարակից 
մեկնարկած ՀՀ տոնական քայլերթին և 
տոնական միջոցառումներին:  

05.07.2022թ.
 

   Նուբարաշեն վարչական շրջանի
մարզամշակութային կենտրոնում 
կազմակերպվել են  ժողովրդական և 
ժամանակակից պարերի խմբերի տարեվերջյան 
հաշվետու համերգներ:  

12.07.2022թ.
13.07.2022թ 

   Վարդավառի տոնին նվիրված Նուբարաշենի
Սրբոց Նահատակաց եկեղեցում մատուցվել է 
Սուրբ պատարագ, փողոցներում ու բակերում  
ջրցան մեքենայով  բնակիչներին  ապահովվել է 
ջրով և  երեխաների մասնակցությամբ 
կազմակերպվել է վարչական շրջանի 

14.07.2022թ.
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արձանների լվացում:
   Վարչական շրջանի թիվ  34 գրադարանում 

երիտասարդների օրվան նվիրված   
կազմակերպվել է միջոցառում:  

12.08.2022թ.
 

   Նուբարաշեն վարչական շրջանի Սրբոց 
Նահատակաց եկեղեցում կատարվել է 
հոգեհանգստյան աղոթք նվիրված 2020 և 2022 
թվականների պատերազմների ժամանակ 
զոհված հերոսների հիշատակին և  
կազմակերպվել է լռության երթ դեպի  
վարչական շրջանում տեղակայված Արցախյան 
պատերազմներում զոհված հերոսների 
հիշատակը հավերժացնող խաչքար՝  հարգանքի 
տուրք է մատուցվել և կատարվել է ծաղկեդրում:  

27.09.2022թ.
 

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/53-1 
Ուսուցչի օրվա  և գրադարանավարի օրվա 
կապակցությամբ կազմակերպվել է 
այցելություններ վարչական շրջանում գործող 
կրթամշակութային  հաստատություններ,  
մանկավարժներին տրվել է ծաղիկներ և 
շնորհավորական բացիկներ: 

ԱՁ «Լուսինե 
Ղազարյան» 
05.10.2022թ 

   Վարչական շրջանի մարզամշակութային 
կետրոնում ցուցադրվել է «Կիկոսի մահը» 
ներկայացումը՝  Էրեբունի վ/ շ 
մանկապատանեկան ստեղծագործական 
կենտրոնի թատերական խմբակի սաների 
կատարմամբ: 

27.10.2022թ

   Կազմակերպվել է վարչական շրջանի 
երաժշտական դպրոցի  դուդուկի  դասարանի  
աշակերտ  Աբել  Բեգլարյանի  մասնակցությունը  

Նոյեմբեր
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«ՄՈՑԱՐՏ»միջազգային  մրցույթին,  ով  
արժանացել է  2-րդ  մրցանակի։ 

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/53-1 
Վարչական շրջանի կենտրոնական զբոսայգում 
տեղադրված տոնածառի մոտ կազմակերպվել է 
տոնածառի լույսերի վառմանը նվիրված 
տոնական միջոցառում: 

ԱՁ «Լուսինե 
Ղազարյան» 
05.12.2022թ. 
 

   Վարչական շրջանի Վիլլի Մոկացյանի անվան 
երաժշտական դպրոցի 50 ամյակին և   Վիլլի 
Մոկացյանի  ծննդյան  90-ամյա  հոբելյանին 
նվիրված կազմակերպվել է հոբելյանական 
երեկո: 

16.12.2022թ.
 

   Ամանորի և Սուրբ ծննդյան տոներին նվիրված 
վարչական շրջանի մարզամշակութային 
կենտրոնում  կազմակերպել է  տոնական  
միջոցառում: 

19.12.2022թ.
 

   Վարչական շրջանի մարզամշակութային
կենտրոնում պարուսույցների բեմադրմամբ, 
պարի խմբերի սաների մասնակցությամբ 
ներկայացվել է Հանս Քրիստիան Անդերսենի 
«Ձյունե թագուհին»հեքիաթի պարային 
ներկայացումը: 

23.12.2022թ.
 

   Վարչական շրջանի երաժշտական դպրոցում 
կազմակերպվել է տոնական համեգ՝ նվիրված 
Ամանորի և Սուրբ ծննդյան տոներին: 

24.12.2022թ.
 

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/53-1  
Ամանորի և Սուրբ ծննդյան տոներին նվիրված 

ԱՁ «Լուսինե 
Ղազարյան» 
26.12.2022թ. 
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վարչական շրջանի գլխավոր տոնածառի շուրջ 
կազմակերպվել է տոնական մեծ միջոցառում, 
պատանի երգիչների, հեքիաթի հերոսների, 
ձմեռ պապի, ձյունանուշի  մասնակցությամբ: 
 

   Վարչական շրջանի թիվ 34 գրադարանում   
կազմակերպվել է    Ամանորին   նվիրված  
տոնական միջոցառում և տարվա   լավագույն  
ընթերցողների պարգևատրում  
շնորհակալագրերով: 
 

28.12.2022թ.
 

12 Կրթական միջոցառումների
կազմակերպում 

Կրթական միջոցառումների
կազմակերպում, ծանոթացում 
արդի գրականության և 
ժամանակակից գրողների հետ 

Իրականացվել է հսկողություն
մանկապարտեզներում սննդի որակի, 
ժամկետների պահպանման, 
ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների 
պատշաճ ընթացքն ապահովելու ուղղությամբ: 

2022թ․  ընթացքում

   Վարչական շրջանի թիվ 34 գրադարանում
հայտարարվել է Թումանյանական շաբաթ և 
վարչական շրջանի հանրակրթական 
դպրոցների ու մանկապարտեզների սաների 
մասնակցությամբ կազմակերպվել են  
միջոցառումներ՝ նվիրված հայ մեծ բանաստեղծ 
Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան և գիրք 
նվիրելու օրվան: 

21.02.2022թ.-
01.03.2022թ. 

   Մայրենի   լեզվի   օրվան     նվիրված թիվ 34 
գրադարանում  կազմակերպվել է միջոցառում: 

22.02.2022թ.
 

   Վարչական շրջանի թիվ 34 գրադարանում 
կազմակերպվել է միջոցառում Ե. Չարենցի 125 
ամյակին նվիրված: 

18.03.2022թ.
 

   Պոեզիայի օրվան նվիրված դպրոցների հետ 
համագործակցության ծրագրերի շրջանակում 

21.03.2022թ.
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կազմակերպվել է ասմունքի ցերեկույթ: 
   Մանկական գրքի միջազգային օրվան 

նվիրված վարչական շրջանի թիվ 34 
գրադարանում տարրական դասարանների 
աշակերտների համար կազմակերպվել է 
հեքիաթների ընթերցում և բեմադրում:  

05.04.2022թ.
 

   Վարչական շրջանի գրադարանում հ.95 միջն. 
դպրոցի 11- րդ դասարանի աշակերտների 
մասնակցությամբ կազմակերպվել է գրական 
ցերեկույթ Չարենցի 125 ամյակին նվիրված:  

06.04.2022թ.

   Սուրբ Զատկի տոնին նվիրված վարչական 
շրջանի մանկապարտեզներում, 
նախակրթարանում և դպրոցներում 
կազմակերպվել են  գեղեցիկ միջոցառումներ, 
որտեղ ներկա է եղել վարչական շրջանի Սրբոց 
Նահատակաց եկեղեցու քահանա Տեր 
Բարդուղիմեոս Հակոբյանը: 

18.04.2022թ.
 

   Վարչական շրջանի թիվ 34 գրադարանում 5-
րդ դասարանի աշակերտների 
մասնակցությամբ կազմակերպվել է 
միջոցառում Հ. Սահյանին նվիրված:  

22.04.2022թ.
 

   Թումանյանական օրերի շրջանակում 
գրադարանում կազմակերպվել է 
ճանաչողական խաղ՝ նվիրված Ամենայն 
Հայոց բանաստեղծի հեքիաթներին: 

29.04.2022թ.
 

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/53-1 
Հանրակրթական  դպրոցների ավարտական 
դասարանների «Վերջին զանգ»-ի 
միջոցառումները կազմակերպվել է 

ԱՁ «Լուսինե
Ղազարյան» 
03.06.2022թ. 
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մարզամշակութային կենտրոնի դահլիճում, որը  
զարդարվել է օրվան համահունչ: Վարչական 
շրջանի ղեկավարի կողմից բոլոր 
շրջանավարտներին նվիրել են շնորհավորական 
բացիկներ,  ծաղիկներ և տորթեր: 

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/53-1  
Գիտելիքի, գրի և դպրության օրվա 
կապակցությամբ կազմակերպվել է այցելություն 
հանրակարթական դպրոցներ, 
մանկապարտեզներ, նախակրթարան, բոլոր    
1-ին դասարանցիներին տրվել  է նվերներ՝ 
գրենական պիտույքներ: 

ԱՁ «Լուսինե 
Ղազարյան» 
 01.09.2022թ. 
 
 

   Վարչական շրջանի մանկապարտեզներում   
կազմակերպվել է մանկական զվարճալի 
միջոցառումներ  ծաղրածուների և հեքիաթների 
հերոսների մասնակցությամբ:  

01.09.2022թ.
 

 

 
 

  Գիտելիքի օրվա կապակցությամբ վարչական 
շրջանի թիվ 34 գրադարանում կազմակերպվել է 
միջոցառում, որի ժամանակ ներկայացվել է 
քաղաքապետարանի կողմից նվեր ստացած նոր 
գրքերը:  

01.09.2022թ.
 

   2020թ. Արցախյան 44-օրյա պատերազմում 
զոհված հերոսների հիշատակին նվիրված 
վարչական շրջանի հանրակրթական 
դպրոցների աշակերտների մասնակցությամբ  
կազմակերպվել է երթ դեպի  վարչական 
շրջանում տեղակայված 2020թ. Արցախյան 44-
օրյա պատերազմում զոհված հերոսների 
հիշատակը հավերժացնող խաչքար,  
հարգանքի տուրք է մատուցվել և կատարվել է 

27.09.2022թ.
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ծաղկեդրում: 
   Գրադարանավարի օրվան նվիրված վ/շ 

գրադարանում կազմակերպվել է միջոցառում 
հանրակրթական դպրոցների սաների 
մասնակցությամբ: 
 
Վարչական շրջանի և մարզամշակութային 
կենտրոնի աշխատակիցների 
նախաձեռնությամբ Հայաստանի ազգային 
գրադարանում կազմակերպվել է վ/շ հ.175 
դպրոցի սան Նարե Հարությունյանի «Վերջին 
անվանականչը» գրքի շնորհանդեսը՝ նվիրված 
2020թ-ի պատերազմում զոհված 24 հերոսների 
հիշատակին: 
 
Վարչական շրջանի մանկապարտեզներում, 
նախակրթարանում և հանրակրթական 
դպրոցների տարրական դասարաններում 
կազմակերպվել է Ամանորի տոնական 
միջոցառումներ և 
երեխաներին տրվել է նվեր՝           
քաղցրավենիքի փաթեթներ:  
 
Ամանորի և Սուրբ ծննդյան տոներին նվիրված 
վարչական շրջանի հանրակրթական 
դպրոցների տարրական դասարանների բոլոր 
աշակերտներին տրամադրվել է ամանորի 
տոնական ներկայացման տոմսեր և ապահովվել 
է տրանսպորով նրանց տեղափոխումը: 
  

07.10.2022թ.
 
 
 
 
 
 
05.12.2022թ. 
 
 
 
 
 
 
19.12.2022-23.12.2022թ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.12.2022թ. 
25.12.2022թ. 

13 Սպորտային 
միջոցառումների  

Օրացույցային  պլանով
նախատեսված 7 մասսայական 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր «Պեցցո» ՍՊԸ 

Օրացույցային 
պլանով 
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կազմակերպում և
անցկացում 

միջոցառուների կազմակերպում ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/35-1
Կազմակերպվել է «ՀՀ հանրակրթական 
դպրոցների       1-3-րդ և 4-7-րդ դասարանների 
աշակերտների միջև անցկացվող            
սպորտլանդիա» մարզական         միջոցառման 
ներդպրոցական և շրջանային փուլերի 
մրցումները: 

Փետրվար-մարտ 
 
 
 
 

 

նախատեսված 7 
մասսայական 
միջոցառումների 
կազմակերպում 

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/35-1 
Կազմակերպվել է հ.175միջն. դպրոցի հաղթող 
թիմի մասնակցությունն Էրեբունի վարչական 
շրջանում անցկացվող «ՀՀ հանրակրթական 
դպրոցների       1-3-րդ և 4-7-րդ դասարանների 
աշակերտների միջև անցկացվող            
սպորտլանդիա» մարզական         
միջոցառմանը: 

«Պեցցո» ՍՊԸ
31.03.2022թ. 

   Կազմակերպվել է մարզամշակութային 
կենտրոնի ձյուդոյի մարզիկների 
մասնակցությունը 2022թ. ձյուդոյի Հայաստանի 
Հանրապետության պատանիների 
առաջնությանը:  

06.02.2022թ.
 

   Վարչական շրջանի շախմատի 
մանկապատանեկան մարզադպրոցում 
անցկացվել է  4-րդ կարգի համար 
որակավորման մրցաշարեր: Սաներից 3-ը 
ստացել են 4-րդ կարգ: 

13.02.2022թ.-
23.02.2022թ. 
 

   Կազմակերպվել է մարզամշակութային 
կենտրոնի ֆուտբոլի սաների մասնակցությունը 
Գրանդ Սպորտի ֆուտբոլի խմբի հետ 
ընկերական հանդիպմանը: 

14.02.2022թ.
 

   Կազմակերպվել է մարզամշակութային  26.03.2022թ.
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կենտրոնի  ձյուդոյի  սաների մասնակցությունը 
ՀՀ ձյուդոյի ֆեդերացիայի գավաթ 
հանրապետական մրցաշարին:   

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/35-1 
Կազմակերպվել է  «ՀՀ մարզերի, Երևան 
քաղաքի Արցախի հանրապետության 
հանրակրթական դպրոցների 7-12-րդ  
դասարանների աշակերտների միջև 
սպարտակիադա» մարզական միջոցառման 
շրջանային փուլի մրցումները և ապահովվել է 
վարչական շրջանի հավաքական թիմերի 
մասնակցությունը                   քաղաքային և 
հանրապետական փուլերի մրցումներին՝ 
հրաձգություն, բազկամարտ, ֆուտբոլ, 
հնգամարտ մարզաձևերով: 

«Պեցցո» ՍՊԸ 
Ապրիլ-մայիս 
 

   Կազմակերպվել է մարզամշակութային  
կենտրոնի  ձյուդոյի  սաների մասնակցությունը 
Արմավիր քաղաքում կայացած Արմավիրի 
գավաթ հանրապետական մրցաշարին: 
Զբաղեցրել են  2-րդ և 3-րդ մրցանակայի 
տեղեր: 

09.04.2022թ.
 

   Կազմակերպվել է մարզամշակութային  
կենտրոնի  գեղարվեստական 
մարմնամարզության սաների մասնակցությունը 
«Կանչ» կատարողական արվեստի 
հանրապետական մրցույթ-փառատոնին: 
Արժանացել են «Գրան-Պրի» մրցանակի: 

10.04.2022թ.
 

   Վարչական շրջանի շախմատի 
մանկապատանեկան մարզադպրոցում 

14.04.2022թ.-
22.04.2022թ. 
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անցկացվել է  3-րդ կարգի համար 
որակավորման մրցաշարեր: Սաներից 2-ը 
ստացել են 3-րդ կարգ, 1-ը 4-րդ կարգ: 

   Կազմակերպվել է մարզամշակութային  
կենտրոնի  ձյուդոյի  սաների մասնակցությունը 
«ԻՊՊՈՆ» հանրապետական մրցաշարին: 
Զբաղեցրել են    1-ին, 2-րդ և 3-րդ 
մրցանակային տեղեր:  

16.04.2022թ.
 

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/35-1 
Կազմակերպվել է վարչական շրջանի հ.175 
դպրոցի հավաքական թիմի մասնակցությունն 
«ՀՀ հանրակրթական դպրոցների       1-3-րդ և 
4-6-րդ դասարանների աշակերտների միջև 
անցկացվող            սպորտլանդիա» մարզական   
միջոցառման քաղաքային փուլի մրցումներին: 

26.04.2022թ.
«Պեցցո» ՍՊԸ 
 

   Վարչական շրջանի շախմատի 
մանկապատանեկան մարզադպրոցում 
անցկացվել է  2-րդ կարգի համար 
որակավորման մրցաշարեր: Սաներից 2-ը 
ստացել են 2-րդ կարգ: 

26.04.2022թ.-
05.05.2022թ. 
 

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/35-1 
Կազմակերպվել է ՀՀ Ազգային ժողովի գավաթի 
խաղարկության խաղերի շրջանային  փուլի 
միցումները և ապահովվել է վարչական շրջանի 
հավաքական թիմերի մասնակցությունը 
Սպարտակ մարզադպրոցում կազմակերպված 
քաղաքային փուլի միցումներին:  

Մայիս
«Պեցցո» ՍՊԸ 
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   Կազմակերպվել է մարզամշակութային  
կենտրոնի  ձյուդոյի  սաների մասնակցությունը 
Սիսիան քաղաքում կայացած «Սիսիանի 
մանկապատանեկան մարզադպրոցի ձյուդոյի 
հանրապետական մրցաշար»-ին: 

08.05.2022թ.
 

   Կազմակերպվել է մարզամշակութային 
կենտրոնի ձյուդոյի մարզիկների 
մասնակցությունը «Զեյթունի մարզական 
ակումբի բաց առաջնություն միջազգային 
մրցաշար»-ին: Զբաղեցրել են  1-ին, 2-րդ և 3-րդ 
մրցանակային տեղեր:  

14.05.2022թ.
 

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր 
ԵՔ-ԷԱՃԾՓԲ-22/77-1 

Վարչական շրջանի մանկապարտեզների 
սաների մասնակցությամբ կազմակերպվել է  
«Երեխաների պաշտպանության միջազգային 
օրվան նվիրված 2022թ. մարզահամերգային 
տոնահանդես» մարզական միջոցաման 
շրջանային փուլը:  
 

18.05.2022թ.
Ա/Ձ «Արմեն Գևորգյան 
Սամվելի» 

   Կազմակերպվել է մարզամշակութային  
կենտրոնի  ձյուդոյի  սաների մասնակցությունը 
Ռոբերտ Հակոբջանյանի անվան 6-րդ 
հանրապետական հուշամրցաշարին: 

28.05.2022թ.
 
 
 
 

   Կազմակերպվել է մարզամշակութային  
կենտրոնի  ձյուդոյի  սաների մասնակցությունը 
Չարենցավանում տեղի ունեցած 
Ա.Նազարբեկյանի անվան «Չարենցավանի 

29.05.2022թ. 
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գավաթ» ձյուդոյի հանրապետական մրցաշարը: 
Զբաղեցրել են    1-ին և 3-րդ մրցանակայի 
տեղեր:  

   Կազմակերպվել է մարզամշակութային 
կենտրոնի ֆուտբոլի հավաքական թիմի 
մասնակցությունը Նորք-Մարաշ վարչական 
շրջանի ֆուտբոլի բաց առաջնության 
մրցումներին: 

21.06.2022թ.-
23.06.2022թ. 
 

   Կազմակերպվել է մարզամշակութային  
կենտրոնի  ձյուդոյի  սաների մասնակցությունը 
Կիրովականում տեղի ունեցած «2022թ-ի 
ձյուդոյի ֆեդերացիայի պատանիների և 
դեռահասների գավաթի խաղարկությունը»: 

25.06.2022թ.

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/77-2 
Վերոնշյալ պայմանագրով նախատեսված 
Երևանի քաղաքապետի փոխանցիկ գավաթի 
համաքաղաքային պատանեկան բակային 
մրցաշարը չի կայացել քաղաքային փուլի 
չկայանալու պատճառով: 

ԱՁ «Լուսինե 
Ղազարյան» 

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/77-2 
Կազմակերպվել է նախազորակոչային և 
զորակոչային տարիքի   երիտասարդության 
հանրապետական ռազմամարզական խաղերի 
ներդպրոցական շրջանային փուլերի 
մրցումները: 

ԱՁ «Լուսինե 
Զաքարյան» Սեպտեմբեր

 
 

   Կազմակերպվել է մարզամշակութային 
կենտրոնի ձյուդոյի սաների մասնակցությունը 

25.09.2022թ.
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«Լոռու մարզի ձյուդոյի ֆեդերացիայի գավաթ» 
բաց առաջնության հանրապետական 
մրցաշարին: Սաները զբաղեցրել են 1-ին, 2-րդ 
մրցանակային տեղերը: 

 
 
 

   Կազմակերպվել է  վարչական շրջանի թիմերի 
մասնակցությունը Էրեբունի և Նուբարաշեն 
վարչական շրջանների միջև անցկացվող 
«Նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի   
երիտասարդության հանրապետական 
ռազմամարզական խաղերի» շրջանային փուլի 
մրցումներին:  

29.09.2022թ.
 03.10.2022թ. 
 
 

   Կազմակերպվել է վարչական շչջանի 
մարզամշակութային  կենտրոնի  ձյուդոյի  
սաների մասնակցությունը Սերգեյ Օհանյանի 
անվան առաջին հանրապետական մրցաշարին: 
Զբաղեցրել են  2-րդ և 3-րդ մրցանակայի 
տեղերը:  

01.10.2022թ.-
02.10.2022թ. 
 

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/35-1 
Կազմակերպվել է  վարչական շրջանի 
հավաքական թիմերի մասնակցությունը «ՀՀ 
մարզերի, Երևան քաղաքի Արցախի 
հանրապետության հանրակրթական 
դպրոցների 7-12-րդ  դասարանների 
աշակերտների միջև սպարտակիադա» 
մարզական միջոցառման քաղաքային փուլի 
մրցումներին՝ շախմատ, թենիս, վոլեյբոլ, 
բասկետբոլ մարզաձևերով: 

«Պեցցո» ՍՊԸ
06.10.2022թ.-
25.10.2022թ. 
 
 

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/77-2 

ԱՁ «Լուսինե 
Ղազարյան» 
13.10.2022թ. 
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Կազմակերպվել է նախազորակոչային և 
զորակոչային տարիքի երիտասարդության 
հանրապետական ռազմամարզական խաղերի 
շրջանային  փուլում 1-ին տեղը գրաված հ.175 
միջնակարգ դպրոցի հավաքական թիմի 
մասնակցությունը քաղաքային փուլի 
մրցումներին: Թիմը զբաղեցրել է 2-րդ 
մրցանակային տեղը: 

 

   Վարչական շրջանի շախմատի
մանկապատանեկան մարզադպրոցում 
անցկացվել է  4-րդ կարգի համար 
որակավորման մրցաշար: Սաներից       4-ը 
ստացել են 4-րդ կարգ։ 

22.10.2022թ.-
29.10.2022թ. 
 
 
 
 

   Կազմակերպվել է վարչական շրջանի 
մասնակիցների մասնակցությունը 
«Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետի 
գավաթ» խճուղային կրոսավազքի սիրողական 
մրցաշարին: 

25.10.2022թ.
 
 

   Կազմակերպվել է վարչական շրջանի 
մարզամշակութային  կենտրոնի  ձյուդոյի  
սաների մասնակցությունը Արմավիր քաղաքում 
տեղի ունեցած 44-օրյա պատերազմում զոհված 
արմավիրցի ձյուդոիստներին նվիրված 
հուշամրցաշարին: 

12.11.2022թ

   Կազմակերպվել է մարզամշակութային 
կենտրոնի ֆուտբոլի սաների մասնակցությունը 
Գրանդ Սպորտի ֆուտբոլի խմբի հետ 
ընկերական հանդիպմանը: 

21.11.2022թ.
 

   Կազմակերպվել է վարչական շրջանի 
ղեկավարի աշխատակազմի թիմի 

22.11.2022թ.
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մասնակցությունը Դինամո մարզադահլիճում 
կայացած Երևանի քաղաքապետարանի 
աշխատակազմի, վարչական շրջանների 
աշխատակազմերի և Երևան քաղաքի 
ավագանու անդամների միջև անկացված 
ֆուտզալի մրցաշարին: 

   Վարչական շրջանի շախմատի
մանկապատանեկան մարզադպրոցում 
անցկացվել է  2-րդ կարգի համար 
որակավորման մրցաշար: Սաներից  2-ը 
ստացել են 2-րդ կարգ: 

22.11.2022թ.-
30.11.2022թ. 

 
 

   Կազմակերպվել է վարչական շրջանի 
ղեկավարի աշխատակազմի թիմի 
մասնակցությունը Երևանի քաղաքապետարանի 
աշխատակազմի, վարչական շրջանների 
աշխատակազմերի և Երևան քաղաքի 
ավագանու անդամների միջև անկացված 
հրաձգության մրցաշարին: 

15.12.2022թ.
 

   Վարչական շրջանի  մարզամշակութային 
կենտրոնի  ֆուտբոլի խմբերում կազմակերպվել 
է սպորտլանդիա՝ նվիրված Ամանորի և Սուրբ 
Ծննդյան  տոներին: 

16.12.2022թ.
 21.12.2022թ. 

 
 

   Վարչական շրջանի շախմատի
մանկապատանեկան մարզադպրոցում 
անցկացվել է բաց առաջնության եզրափակիչ 
մրցաշար: 

17.12.2022թ.-
28.12.2022թ. 

 
 

   Կազմակերպվել է վ/շ մարզամշակութային  
կենտրոնի  ձյուդոյի  սաների մասնակցությունը 
«ԻՊՊՈՆ» մարզական ակումբի ձյուդոյի 
մրցաշարին՝ նվիրված Ամանորի և Սուրբ 
Ծննդյան տոներին: 

20.12.2022թ.-
21.12.2022թ. 



 
366 

 

14 Սոցիալական  
ապահովության ծրագրեր 

Հայտնաբերում, կարիքի
գնահատում,  ուղղորդում, 
սոցիալապես անապահով 
ընտանիքներին  
համապատասխան աջակցության 
ցուցաբերում, կանխարգելում 

Պետպատվերի շրջանակում ստացիոնար
բուժում, հետազոտություն կամ վիրահատական 
միջամտություն է ստացել 15 քաղաքացի: 

03.01.2022թ.- 
06.12.2022թ.   
 

   ՀԿ-ների և ԲՀԿ-ների հետ 
համագործակցություն 
«Հայկական Կարմիր Խաչ» ընկերության հետ  
համագործակցության արդյունքում  
Նուբարաշեն  վարչական շրջանում  
սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող, 
ռազմաճակատ մեկնած   վիրավոր և զոհված 
զինծառայող ունեցող թվով 44  ընտանիքներին  
տրամադրվել է  հիգիենայի պարագաներ,  
հագուստ:  

 
 
03.02.2022թ.- 
30.12.2022թ.   
 

   «Ազուր» ՍՊԸ, Պետրոսյան Հոլդինգ,  Ծիածան
ՍՊԸ–ի հետ համագործակցության արդյունքում  
սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող  
թվով 28  ընտանիքների տրամադրվել է 
հիգիենայի պարագաներ: 

03.01.2022թ. 
12.04.2022թ. 
 
 

   Արաբկիր բժշկական կենտրոնի հետ 
համագործակցության արդյունքում 
սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող  
թվով 8 ընտանիքների  տրամադրվել է 
բժշկական դիմակ: 

03.01.2022թ.-
16.02.2022թ. 
 
 

   «Առաքելություն Հայաստան» բարեգործական   
հ/կ-ի հետ համագործակցության արդյունքում 
կազմակերպվել է թվով 15  տարեցների համար 
էքսկուսիա: 

08.03.2022 թ.-
08.03.2022թ. 
 

   Վարչական շրջանի  ղեկավարի աջակցությամբ 01.04.2022թ.-
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սոցիալապես  անապահով ընտանքիների 
մանյահասակ թվով  22 երեխաներին 
տրամադրվել է կոշիկ: 

22.04.2022թ.
 
 

   ԱԻՆ  ՓԾ ԿՎ –ի հետ համագործակցության
արդյունքում Արցախից տեղափոխված, 
վիրավոր և ռազմաճակատ մեկնած, 
սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող  13  
ընտանիքների   տրամադրվել է  հագուստ և 
հիգիենայի պարագաներ։ 

29.07.2022թ.-
12.08.2022թ. 
 

 
 

  Վարչական շրջանի  ղեկավարի աջակցությամբ
սոցիալապես  անապահով թվով  11  
ընտանքիների  տրամադրվել է կոշիկ: 

04.08.2022թ.-
07.09.2022թ 

   Անհատ բարերարի կողմից  թվով 13 
ընտանիքների տրամադրվել է  բանջարեղեն: 

02.08.2022թ.

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր 
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/261 
Երևան համայնքի բնակիչների 
կենսամակարդակի  բարելավմանն ուղղված 
նպատակային ծրագրերի շրջանակներում   
թվով 77 սոցիալական աջակցության կարիք 
ունեցող երեխաների տրամադրվել է  պայուսակ 
և գրենական պիտույքներ: 

Հայկ և Նարեկ ՍՊԸ
 
28.08.2022թ.-
02.09.2022թ. 
 

   Ապագա ՀԿ ի հետ համագործակցության 
արդյունքում  Ադրբեջանի կողմից 2022 
թվականի սեպտեմբերի 13-ին սանձազերծված 
պատերազմի հետևանքով տեղահանված, 
աջակցության կարիք ունեցող թվով 4 
ընտանիքի  տրամադրվել է  հագուստ և 
հիգիենայի պարագաներ: 
Ինչպես նաև վարչական շրջանի  ղեկավարի 
աջակցությամբ տրամադրվել է սննդի 

 
01.10.2022թ.-12.12.2022թ
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փաթեթներ և հիգիենայի պարագաներ:
   «Նոր Նուբարաշեն» Զ/Հ- ի հետ 

համագործակցության արդյունքում  թվով 12 
սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 
միայնակ տարեցների, զոհված զինծառայողի 
ընտանիքի, բազմազավակ ընտանիքների  
տրամադրվել է հագուստ, կոշիկ: 

23.10.2022թ.- 
30.11.2022թ. 
 
 

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր 
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/41 
Արտակարգ իրավիճակներում և կյանքի 
դժվարին իրավիճակներում  հայտնված թվով 
183  ընտանիքների տրամադրվել է 
աջակցություն սննդի և հիգիենայի տեսքով: 

ԴԱՅՍ ՍՊԸ
 
03.10.2022թ.- 
29.12.2022թ. 
 

   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր 
ԵՔ-ԷՍՃԱՊՁԲ-22/319-1/Գազօջախ, 
սառնարան/ 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/318-2/Մահճակալներ/ 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/319-2/Էլեկտրական ջեռոց/ 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/341-1/ Հատուկ 
նպատակային նյութեր: 
Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 
բազմազավակ, երիտասարդ և այլ խմբերին 
պատկանող  թվով 22 ընտանիքներին 
տրամադրվել է գույք և կենցաղային տեխնիկա: 

Փիթի ՈւեյՍՊԸ
ԱՁ Կարեն գևորգյան 
ԱՁ Լուսինե Ղազարյան 
Մայ Մարկետ ՍՊԸ 
 
 
03.10.2022թ. 
 
23.11.2022թ.- 
30.11.2022թ. 
 

   Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող, 
բազմազավակ, միածնող, հաշմանդամություն 
ունեցող, պատերազմից տուժած թվով 12  
ընտանիքների երեխաներին տրամադրվել է 
գրենական պիտույքներ: 

09.12.2022թ.-
13.12.2022թ. 

   Ամանորի տոների կապակցությամբ 20.12.2022թ.-
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սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող, 
բազմազավակ, միածնող, հաշմանդամություն 
ունեցող, պատերազմից տուժած ընտանիքների 
երեխաներին տրամադրվել է մանկական 
ներկայացումների թվով 189  տոմսեր: 

30.12.2022թ.
 

   Սոցիալական աջակցության կարիք 
ունեցող,Արցախյան պատերազմում զոհված, 
անհետ կորած, զինվորական 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց, վիրավոր 
զինվորների թվով 50  ընտանիքներին 
տրամադրվել է վառելափայտ: 

27.12.2022թ.-
30.12.2022թ. 

ՇԵՆԳԱՎԻԹ	ՎԱՐՉԱԿԱՆ	ՇՐՋԱՆ	
1 Ասֆալտ-բետոնյա ծածկի

վերանորոգում 
Կիրականացվեն 31270 քմ
ասֆալտապատման 
աշխատանքներ շրջանի այն 
թաղամասերում և փողոցերում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ 22/8-11 
Կատարվել են  շուրջ 44270 քմ 
ասֆալտապատման աշխատանքներ հետևյալ 
հասցեներում. 
Արշակունյաց 135 շենքի բակ 
Արշակունյաց 30,32 շենքերի բակ 
Արշակունյաց 49,51,53 շենքերի բակ 
Արշակունյաց պողոտայի մայթ 
Արտաշիսյան 37 շենքի բակ 
Արտաշիսյան 41 շենքի բակ 
Արտաշիսյան 86, 88 շենքերի բակ 
Բագրատունյաց 33 շենքի բակ 
Բագրատունյաց 6-րդ նրբանցք զորամասի 
տարածք 
Գ․ Նժդեհի 9ա շենքի բակ 
Գ.Նժդեհի 56 ա շենքի բակ 

«Նարիմանյան»
ՍՊԸ 

17.02.2022թ. 
25․12․2022թ. 

 

Լրացուցիչ 
ֆինանսավորման 

արդյունքում 
կատարվել է ևս 

13000քմ 
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Գորգագործների 26 շենքի բակ
Եղիշե Թադևոսյան 4 շենքի բակ 
Եղիշե Թադևոսյան նրբանցք 
Թիվ 12 դպրոցի բակ 
Թիվ 46 դպրոցի բակ 
Թիվ 66 դպրոցի բակ 
Կողբի 2-րդ փողոց 
Մայիսի 9-ի փողոց 11 շենքի բակ 
Մայիսի 9-ի փողոց 12 շենքի բակ 
Մայիսի 9-ի փողոց 2 շենքի բակ 
Մայիսի 9-ի փողոց 9 շենքի բակ 
Մանանդյան 1 շենքի բակ 
Նիզամի 2 շենքի բակ 
Նիզամու փողոց 
Շարուրի 10 շենքի բակ 
Շարուրի 12,14 շենքերի բակ 
Շարուրի 15 շենքի բակ 
Շարուրի 16 շենքի բակ 
Շարուրի 20 շենքի բակ 
Շարուրի 24/1, 24/2 շենքերի բակ 
Շարուրի 8 շենքի բակ 
Շիրակի 7ա շենքի բակ 
Չեխովի 14,16,18 շենքերի բակ 
Ս.Տարոնցի 3 շենքի բակ 
Սևանի փողոց 
Վերին Շենգավիթ 2-րդ փողոց 
Արշակունյաց 135 շենքի բակ 
Արշակունյաց 30,32 շենքերի բակ 
Արշակունյաց 49,51,53 շենքերի բակ 
Արշակունյաց պողոտայի մայթ 
Արտաշիսյան 37 շենքի բակ 
Արտաշիսյան 41 շենքի բակ 



 
371 

 

Արտաշիսյան 86, 88 շենքերի բակ
Բագրատունյաց 33 շենքի բակ 
Բագրատունյաց 6-րդ նրբանցք զորամասի 
տարածք 
Գ․ Նժդեհի 9ա շենքի բակ 
Գ.Նժդեհի 56 ա շենքի բակ 
Գորգագործների 26 շենքի բակ 
Եղիշե Թադևոսյան 4 շենքի բակ 
Եղիշե Թադևոսյան նրբանցք 
Թիվ 12 դպրոցի բակ 
Թիվ 46 դպրոցի բակ 
Թիվ 66 դպրոցի բակ 
Կողբի 2-րդ փողոց 
Մայիսի 9-ի փողոց 11 շենքի բակ 
Մայիսի 9-ի փողոց 12 շենքի բակ 
Մայիսի 9-ի փողոց 2 շենքի բակ 
Մայիսի 9-ի փողոց 9 շենքի բակ 
Մանանդյան 1 շենքի բակ 
Նիզամի 2 շենքի բակ 
Նիզամու փողոց 
Շարուրի 10 շենքի բակ 
Շարուրի 12,14 շենքերի բակ 
Շարուրի 15 շենքի բակ 
Շարուրի 16 շենքի բակ 
Շարուրի 20 շենքի բակ 
Շարուրի 24/1, 24/2 շենքերի բակ 
Շարուրի 8 շենքի բակ 
Շիրակի 7ա շենքի բակ 
Չեխովի 14,16,18 շենքերի բակ 
Ս.Տարոնցի 3 շենքի բակ 
Սևանի փողոց 
Վերին Շենգավիթ 2-րդ փողոց 
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Նորագավիթ 1-ին փողոցի մայթեր
Մայիսի 9-ի փողոց  
Եղիշե Թադևոսյան 5 շենքի բակ  
Ֆրունզե 52/3 շենքի բակ  
Ն.Շենգավիթ 1-ին փ-ից Արշակունյաց 4-րդ նրբ․ 
տանող ճան․  
Արշակունյաց 42/1, 42/2 շենքերի բակ  
Արին Բերդի 2-րդ նրբանցք  
Սմբատ Զորավարի 42 շենքի բակ  
Մանթաշյան 4/7 շենքի բակ  
Ֆրունզեի փողոց 
Ս.Տարոնցի նրբանցք 8, 10 շենքերի բակ 
Մանանդյան փողոց  
Գ.Նժդեհի հրապարակ  
Արշակունյաց 44/2 շենքի բակ  
Արտաշիսյան 50 շենքի բակ  
Աէրացիա 2/4 շենքի բակ  
Աէրացիա 2/7 շենքի բակ  
Ֆրունզե 4/1, 4/2 շենքերի բակ  
Արշակունյաց 51 շենքի բակ  
Նիզամի 26 շենքի բակ  
Նիզամի 24 շենքի բակ  
Արշակունյաց 4-րդ նրբանցք  
Շարուրի 16 շենքի բակ  
Գ.Նժդեհի փողոցի մայթ  
Ֆրունզե 10/1 շենքի բակ 

2 Եզրաքարերի 
հիմնանորոգում և 
վերանորոգում 

1690 գմ վերանորոգման
աշխատանքներ 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ 22/11 
Կատարվել են  1690 գմ եզրաքարերի 
տեղադրման աշխատանքներ հետևյալ 
հասցեներում. 

«Լիլանարմ»
ՍՊԸ 

11․02․2022թ. 25․12․
2022թ․ 
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Նորագավիթ 1-ին փողոց 
Ֆրունզե փողոց 8/1  
Մանթաշյան փողոց 12 
Գ․ Նժդեհի փողոց 27/1 և 27/2 

3 Մայրուղիների և փողոցների
վերակառուցում և 
հիմնանորոգում 

4000 քմ սալիկապատման
աշխատանքներ՝ մայթերի 
բետոնե սալերի, ասֆալտբետոնե 
ծածույթի քանդում 
/ապամոնտաժում/ և նոր 
սալիկների տեղադրում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ -22/2 
Կատարվել են  4000 քմ սալիկապատման 
աշխատանքներ  
«Շողակաթ» այգում 
Գ․ Նժդեհի փողոցում 

«Վի Քեյ Գրուպ»
ՍՊԸ 

26․02․2022թ․ 
26.06.2022թ. 

4 Թեքահարթակների
կառուցում 

48 հատ թեքահարթակների
կառուցում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
N ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/76 
Կառուցվել է թվով 87 թեքահարթակ հետևյալ 
հասցեներում․ 
Արշակունյաց պողոտայում, Բագրատունյաց, 
Մայիսի 9-ի, Շիրակի, Մանանդյան, 
Մանթաշյան, Չեխովի, Արտաշիսյան, 
Արարատյան, Շարուրի, Գ, Նժդեհի 
փողոցներում, Եղ․ Թադևոսյան նրբանցքում և 
Աէրացիա թաղամասում, Ն․Շենգավիթ 11-րդ 
փողոց, Ն․Շենգավիթ 9-րդ փողոց, Ս․Տարոնցու 
փողոց 

«ԱՎՐԱԿՇԻՆ»  ՍՊԸ 
24.08.2022թ.  
22.10.2022թ. 

5 Բակային տարածքների
բարեկարգում 

Աշխատանքներ կիրականացվեն
15 բակերում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/24 
Կարմիր Բլուր (հնավայրի հարակից տարածք) 
 
Ք-ԲՄԱՇՁԲ-22/23 
Գ․ Նժդեհի 56ա (ֆուտբոլի դաշտի կառուցում) 
 

«Օն-Էներջի»  ՍՊԸ
16.03.2022թ. 
14.06.2022թ. 

 
ԱՁ Կառլեն 

Առուստամյան 
28.03.2022թ. 
27.05.2022թ. 
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ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/11-5  Մանանդյան 26 
(ֆուտբոլի դաշտի կառուցում) 
 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/11-6    
Շևչենկո 4 և Նիզամի 26-28  (այգու 
բարեկարգում) 
 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/11-1   Արշակունյաց 44/1 
(տարածքի բարեկարգում) 
 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/11-2    Մանթաշյան 28,  
տարածքի բարեկարգում 
Արարատյան 7, տարածքի բարեկարգում 
Ս․ Տարոնցի 22-24,  տարածքի բարեկարգում 
Շարուրի 33, 35, տարածքի բարեկարգում 
 
 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/11-3   
 Ս. Տարոնցու 12-14,   տարածքի բարեկարգում 
Եղ․ Թադևոսյան 10,  տարածքի բարեկարգում 
Արարատյան 62/1,   ֆուտբոլի դաշտի կառուցում 
 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/11-4 
Եղ․ Թագևոսյան 15-17,   տարածքի 
բարեկարգում 
Նիզամի 26-28,  տարածքի բարեկարգում 
Աէրացիա 2/4, տարածքի բարեկարգում 
 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/119-1 
Աէրացի 2/7,   տարածքի բարեկարգում 
Ս Զորավար  42  տարածքի բարեկարգում 

«Սոլար Ցենտր» ՍՊԸ 
30.05.2022թ. 
28.08.2022թ. 

 
«Ուսպե»  ՍՊԸ 
31.05.2022թ. 
29.08.2022թ. 

 
«Մաստերստրոյ»  ՍՊԸ 

31.05.2022թ. 
29.08.2022թ. 

 
«ԱԼ ԵՎ ԱՐ»  ՍՊԸ 

19.05.2022թ. 
17.08.2022թ. 

 
 

«Լիլանարմ»  ՍՊԸ 
27.05.2022թ. 
25.08.2022թ. 

 
 
 

«ԱԼԼ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 
31.05.2022թ. 
29.08.2022թ. 

 
 
«Մաստերգրուպ» ՍՊԸ 

26.10.2022թ. 
09.12.2022թ․ 
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Արտաշիսյան 50 տարածքի բարեկարգում
Ֆրունզե 4/1,4/2 տարածքի բարեկարգում 
Արշակունյաց 51 տարածքի բարեկարգում 
 
 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/118-5 
Արշակունյաց  4-րդ նրբ․տարածքի 
բարեկարգում 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/118-2 
Ե.Թադևոսյան 5 տարածքի բարեկարգում 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/119-2  
Շարուրի 16 տարածքի բարեկարգում 
Ս.ՏԱՐՈՆՑԻ  1/1 և 3/2 տարածքի բարեկարգում 
 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/119-4 
Ս.ՏԱՐՈՆՑԻ նրբանցք 8 շեն. տարածքի 
բարեկարգում 
 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/118-4 
Արշակունյաց 42/1, 42/2 տարածքի 
բարեկարգում 
 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/118-3  
Նիզամի 24-26 տարածքի բարեկարգում 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/119-3 
Արշակունյաց 52/3 տարածքի բարեկարգում 
Մանթաշյան 4/7 տարածքի բարեկարգում 

 
«Հրշեջ շահ Ար»  ՍՊԸ 

07.11.2022թ. 
21.12.2022թ․ 

 
«Օլիմպշին»  ՍՊԸ 

21.10.2022թ. 
08.12.2022թ․ 

 
«Նավիտաս»  ՍՊԸ 

25.10.2022թ. 
08.12.2022թ․ 

 
 

«ԱԼ ԵՎ ԱՐ»  ՍՊԸ 
25.10.2022թ. 
08.12.2022թ․ 

 
«Լիլանարմ»  ՍՊԸ 

28.10.2022թ. 
17.12.2022թ. 

6 Բազմաբնակարան շենքերի
հարթ և թեք տանիքների 
վերանորոգում 

Կվերանորոգվեն 1300 քմ հարթ 
տանիք, 
6000 քմ թեք տանիք 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/7-7 
Կատարվել են 1300քմ հարթ տանիքների  
վերանորոգման  աշխատանքներ ներքոգրյալ 

«Ար-Աշ»  ՍՊԸ
13.03.2022թ. 
25.12.2022թ․ 

 
 

Թեք տանիքների 
վերանորոգման 
համար 
նախատեսված է եղել 
ձեռք բերել 6000քմ 



 
376 

 

հասցեներում․
Արարատյան 62/2  
Շարուրի 24/2 
Շ․Շահամիրյան 1 
Շ․Շահամիրյան 3 
Ս․Տարոնցու 7/1 
Արտաշիսյան 50 
Արտաշիսյան 86 
Մանթաշյան 4/4 
Արշակունյաց 56 
Արշակունյաց 54/1 
Արշակունյաց 48/1 
Արտաշիսյան 86 
 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/87-1 
Թեք տանիքների վերանորոգման ամար ձեռք է 
բերվել 6498 քմ թիթեղ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«ՍԵՄՈՒՐ ԸՆԴ ԿՈ»  
ՍՊԸ 

14.04.2022թ. 
04.05.2022թ․ 

թիթեղ, սակայն 
թիթեղի արժեքի հետ 
կապված  հնարավոր 
է եղել ձեռք բերել 
6498քմ 

7 Մուտքերի վերանորոգում 20 մուտք, 108 քմ, մուտքի դուռ, 
731 քմ պատուհան 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/13-2 
Կատարվել են 22 մուտքերի վերանորոգման  
աշխատանքները  
ներքոգրյալ հասցեներում․ 
 
Ս․Տարոնցու նրբ 11շ 
1 մուտք 
Ս․Տարոնցու նրբ 14շ 
1 մուտք 

«Լիլանարմ» ՍՊԸ
25.05.2022թ. 
13.09.2022թ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Նախնական 
ծրագրավ 
նախատեսված է եղել 
20 մուտք, սակայն 
մրցույթի է 
ներկայացվել 22 
մուտք 
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Ս․Տարոնցու  32շ
1 մուտք 
Բագրատունյաց 40շ 
1 մուտք     
Արշակունյաց 53ա/33 
2 մուտք   
Արշակունյաց 36/3շ 
1 մուտք 
Մայիսի 9-ի 11 շ 
1 մուտք 
Շարուրի 10շ 1 մուտք 
Շարուրի 35շ 1 մուտք 
Աէրացիա 2շ 1 մուտք 
Աէրացիա 6շ 1 մուտք 
Գորգագործների 21շ 
1 մուտք 
Եղբայրության 19շ      /1 մուտք/ 
Բագրատունյաց 1-ին նրբ11շ /1 մուտք/ 
Գ․ Նժդեհի 19 ա Հանրակաց արան  /2 մուտք/ 
Բագրատունյաց 18շ     /1մուտք/ 
Շիրակի 7/1 շ   /2 մուտք/    
Չեխովի 36  /1 մուտք/ 
Բագրատունյաց 40/1շ   /1 մուտք/ 
 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/86 
Կատարվել է 108 քմ դռների տեղադրման 
աշխատանքներ հետևյալ 
հասցեներումԱրշակունյաց 52/2 
Բագրատունյաց 53/2 
Մանթաշյան 4/4 
Եղբայրության 22 
Արարատյան 9 
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Արարատյան 5
Մանթաշյան 3 
Մանթաշյան 4 
Մանթաշյան 50 
Մանանդյան 9 
Եղբայրության 7 
Մանթաշյան 28Ա 
Արշակունյաց 52 
Տարոնցու 22 
Տարոնցու նրբ․ 1 
Տարոնցու նրբ․ 4 
Տարոնցու նրբ․ 8 
Բագրատունյաց 11 
Շիրակի 39 
Հովհ․ Հովհաննիսյանի 119 
Շիրակի 4-րդ նրբ․ 
Շիրակի 13 
Թադևոսյան 12/7 
Բագրատունյաց 49 
Ֆռունզե 60Ա 
Թադևոսյան 12/3 
Թադևոսյան 12/1 
Թադևոսյան 12/5 
Թադևոսյան 12/6 
Բագրատունյաց 4-րդ նրբ․ 36/1 
Մանթաշյան 3 
Մանթաշյան 4/2 
Ֆրունզե 12 
Ֆրունզե 16 
Ֆրունզե 18 
 
 

 
«ԱՎԵՏԻՍ-ԽԵՑԻ» ՍՊԸ 

19.10.2022թ. 
17.12.2022թ. 
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ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/30
Կատարվել է 731քմ պատուհանների 
տեղադրման աշխատանքներ  
Արէացիա 1-ին շենք 
Արէացիա 5-րդ շենք 
Արշակունյաց 36/3 
Արշակունյաց 42/2 
Արշակունյաց 44/2    
Արշակունյաց 52/2     
Արշակունյաց 52/2     
Արտաշիսյան 44/5 
Արտաշիսյան 56 
Բագրատունյաց 11 ա շ 
Բագրատունյաց 17 
Բագրատունյաց 21 
Բագրատունյաց 29շ   
Բագրատունյաց 43 
Բագրատունյաց 7շ 
Եղբայրության 14 շենք 
Եղբայրության 14շ   
Եղբայրության 7-րդ  շենք 
Եղիշե Թադևոսյան 10 շ 
Եղիշե Թադևոսյան նրբ. 
3-րդ շ. 
Մակվանդ 85/1 շ 
Մանթաշյան 28 շենք 
Գ.Նժդեհի 13շ 
Գ.Նժդեհի 19 ա 
Գ.Նժդեհի 29, 
Գ.Նժդեհի 7,   
Նիզամի 55 շ 
Շարուրի  17շ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Արտ Պլաս» ՍՊԸ 
16.03.2022թ. 
14.06.2022թ. 
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Շարուրի  27շ
Շարուրի 23շ 
Շարուրի 35շ   
Շիրակի 31շ   
Սողոմոն Տարունց . 32շ 
Սողոմոն Տարունց նրբ. 11շ 
Սողոմոն Տարունց նրբ. 14շ   
Սողոմոն Տարունց նրբ. 1շ 
Սողոմոն Տարունց նրբ. 5շ 
Սողոմոն Տարունց նրբ. 12շ 
Օդեսաի 2 շ 
Ֆրունզե 4/2 շ 
Արարատյան 62/1 
Աէրացիա 2/4 
Արշակունյաց 52/3 
Արշակունյաց 54/2 
Բագրատունյաց 18 
Բագրատունյաց 1-ին նրբանցք 9շ 
Բագրատունյաց 28 
Եղբայրության 19շ 
Եղբայրության 24 
Մայիսի 9/13շ 
Գ․ Նժդեհի 13 
Շիրակի 2-րդ նրբ. 1 շ 
Չեխովի 36 
Ֆրունզե 60 ա 
Եղ․ Թադևոսյան նրբ․ 5շ  3-րդ   
Գ.Նժդեհի 13/2  
Գ.Նժդեհի 13/2   
Շարուրի 27  
Արշակունյաց 53ա/33      
Բագրատունյաց 1-ին նրբ 11շ   Աէրացիա 2շ       
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Գորգագործների 21շ     
Եղբայրության 19շ        
Բագրատունյաց 40աշ          
Գ.Նժդեհի 29    
Գ.Նժդեհի 31/36  
Բագրատունյաց 8շ          
Գ.Նժդեհի 12 /1 մուտք  
Եղ․ Թադևոսյան նրբ․ 5շ    
Մանանդյան 20  
Շիրակի 13   
Շարուրի 27  
Ս․ Տարոնցու  30շ          
Եղբայրության 14  
Եղբայրության 7 

8 Գեղարվեստական
լուսավորում, լուսավորության 
ցանցի վերանորոգում 

2400 լուսատու, 800գմ
գեղարվեստական 
լուսավորության ցանց 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/3 
Լուսավորության ցանցի կառուցման 
աշխատանքներ են կատարվել Գ․Նժդեհի 
փողոցում 

«Գրին Օպշոն » ՍՊԸ
02.03.2022թ. 
20.12.2022թ․ 

 

9 Վերելակների վերանորոգում 5 վերելակների վերանորոգում Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/7-1 
Կատարվել են 5 վերելակի վերանորոգման  
աշխատանքները  
հասցեներում 
Ֆրունզեի 6/4 1-ին մուտք 
Ֆրունզեի 6/2 1-ին մուտք 
Ֆրունզեի 16,  1-ին մուտք 
Ս․ Տարոնցի  7/2 
Աէրացիա 1/10 

Էլեն Ավետյան  Գևորգի 
ԱՁ 

18.04.2022թ.  
03.06.2022թ. 
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10 Վթարային պատշգամբների
վերանորոգում 

55 պատշգամբ Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ -  22/135  
Կատարվել է 21 հատ պատշգամբի 
վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ 
հասցեներում 
Մայիսի 9-ի 2 բն 3 
Մայիսի 9-ի 2 բն 8 
Մայիսի 9-ի 2 բն 23 
Մայիսի 9-ի 8 բն 10 
Մայիսի 9-ի 10 բն 9 
Մայիսի 9-ի 10 բն 8 
Մայիսի 9-ի 11ա բն 6 
Մայիսի 9-ի 11 բն 6 
Գ․ Նժդեհի 28/2 բն 12 
Գ․ Նժդեհի 28/3 բն 8 
Ս․ Զորավարի 42 բն 8 
Արշակունյաց 47 բն 32 
Բագրատունյաց 11 բն 29 
Բագրատունյաց 11 բն 32 
Բագրատունյաց 11ա բն 24 
Շիրակի 8 բն 5 
Շիրակի 8 բն 20 
Շիրակի 8 բն 32 
Շիրակի 2-րդ նրբ․3 բն 22 
Չեխովի 15 բն 23 
Չեխովի 25 բն 35 

«ԳԵՎ -ԷԼԼ ՊԼԱՍՏ» 
ՍՊԸ 

10.24. 2022թ. 
25.05.2023թ. 

Աշխատանքները 
նախատեսվում են 
կատարել 2023թ  2-
րդ, 3-րդ  
եռամսյակների 
ընթացքում, 
բարենպաստ 
եղանակային 
պայմանների 
ժամանակ 

11 Ախտահանման և 
միջատազերծման 
ծառայություններ 
/դեռատիզացիա/ 

1մլն. քմ աշխատանքների
իրականացում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԳՀԾՁԲ 23/32-3 
Կատարվել են 1 մլն քմ ախտահանման և 
միջատազերծման աշխատանքներ 

«Վահ Գրիգ» ՍՊԸ
17.01. 2022թ. 
25.12.2022թ. 
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12 Հենապատերի  
վերանորոգում 

200քմ հենապատերի
վերանորոգում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ- ԳՀԱՇՁԲ- 22/59 
Կատարվել է 91 քմ հենապատերի 
վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ 
հասցեներում 
Գ․ Նժդեհի հրապարակում 
Շիրակի 66 շենքի բակում 
Երևանի մետրոպոլիտենի «Չարբախ» 
կայարանի մոտ 

«Մաքս Դրայվ» ՍՊԸ
27.07. 2022թ. 
23.10.2022թ 

Աշխատանքները 
նախատեսվել է 
շարունակել 2023թ․ 

13 Նախադպրոցական
կրթություն և 
արտադպրոցական 
գեղագիտական 
դաստիարակություն 

Տարեկան ծրագրով
նախատեսված միջոցառումների 
իրականացում 

Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի 
աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և 
սպորտի բաժնի աշխատակիցների կողմից 
պարբերաբար կատարվել են  շրջայցեր 
մանկապարտեզներ, նրանց գործունեությունը, 
նախադպրոցական ոլորտին վերաբերող 
օրենսդրության և նորմատիվ ակտերի 
պահանջներին համապատասխանեցնելու 
նպատակով։ Վարչական շրջանում գործող 
թվով 2 մսուր-մանկապարտեզներում բացվել է 3 
խումբ, հարակից վերանորոգվող 
մանկապարտեզներից հաճախող երեխաների 
տեղափոխությունը կազմակերպելու 
նպատակով։ Իրականացվել են 
ուսումնաիրություններ, առանձնահատուկ 
ուշադրություն դարձնելով առողջապահության 
նախարարի հրամանով  սահմանված 
սանիտարական նորմերի պահանջների 
ապահովմանը։ Ուսումնասիրվել է սննդի որակը,  
պիտանելիության ժամկետները և 
համապատասխան փաստաթղթերի 
առկայությունը՝ ըստ սննդի կազմակերպմանը 
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ներկայացվող սանիտարական  նորմերի և 
կանոնների։  Ուսումնասիրվել է նաև 
աշխատակիցների աշխատանքային 
կարգապահությունը, կրթադաստիարակչական 
գործունեությունը՝ ըստ մեթոդական և 
հրահանգչական ցուցումների: 

14 Մշակութային 
միջոցառումների 
իրականացում 

Տոն և հիշատակի օրերին
նվիրված շուրջ 37 մշակութային 
միջոցառում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
N ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/37-1 
«Հայոց բանակ»-ի օրվան նվիրված 
կազմակերպվել է համերգային ծրագիր ՀՀ 
Պաշտպանության նախարարության Ա. 
Խանփերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն 
ինստիտուտում, այցելություն Եռաբլուր 
պանթեոն  և հյուրասիրություն 
 
N ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/37-2 
Ա.Տիգրանյանի անվան երաժշտական դպրոցի 
դահլիճում Կանանց միջազգային օրվան 
նվիրված կազմակերպվել է համերգային 
ծրագիր` Ֆորշի և  Ռե մինոր բենդի 
մասնակցությամբ, որի ավարտին 
կազմակերպվել է հյուրասիրություն 
 
N ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/52-2 
Հաղթանակի և խաղաղության տոնի 
կապակցությամբ կազմակերպվել է այցելություն 
Հաղթանակի զբոսայգի,  Եռաբլուր 
հուշահամալիր և հյուրասիրություն 
 
ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/193 
Ամանորյա տոնական ձևավորում 

«Պեցցո» ՍՊԸ
08.02.2022թ. 
31.03.2022թ. 

 
 
 
 
 
 
 

Լուսինե Ղազարյան ԱՁ 
04.04.2022թ. 
10.05.2022թ. 

 
 
 
 
 

«ԲԱՆԳԻ» ՍՊԸ 
12.04.2022թ. 
31.05.2022թ. 
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Իրականացվել է տոնական ձևավորում 
վարչական շրջանի փողոցներում  

 
«Հրակաղյուս Շին» ՍՊԸ 

07.11.2022թ. 
25.12.2022թ. 

15 Համայնքային մշակույթի և
ազատ ժամանցի 
կազմակերպում 

Տարեկան ժամանակացույցով
հաստատված միջոցառումներ 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
N ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/37-1 
Թիվ 4 զինկոմիսարիատի բակում 
կազմակերպվել  է նորակոչիկների 
ճանապարհման արարողություն, որի ավարտին 
տրամադրվել է հիգիենայի փաթեթներ 
 
N ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/37-2 
Երևանի Ա․ Տիգանյանի անվան երաժշտական 
դպրոցի դահլիճում տեղի է ունեցել «Բուն 
Բարեկենդան» տոնին  նվիրված միջոցառում՝ 
թեմատիկ աշխատանքների ցուցադրություն, 
համերգային ծրագիր և հյուրասիրություն 
 
NԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/37-2 
Տյառընդառաջ տոնի կապակցությամբ 
Նորագավիթի Սբ. Գևորգ և Ն.Չարբախի Սբ. 
Խաչ եկեղեցիների բակերում կազմակերպվել է 
համերգային ծրագիր և հյուրասիրություն 
N ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/37-1 
Գիրք նվիրելու օրվա կապակցությամբ 
Շենգավիթ վարչական շրջանի այգիներում և 
պուրակներում «Գիտունիկ» կերպարի 
մասնակցությամբ կազմակերպվել է գրքերի 
բաժանում 

Լուսինե Ղազարյան» ԱՁ
14.02.2022թ. 
31.03.2022թ. 

 
 
 
 
 

«Պեցցո» ՍՊԸ 
08.02.2022թ. 
31.03.2022թ. 

 
 
 
 

 
 

«Պեցցո» ՍՊԸ 
08.02.2022թ. 
31.03.2022թ. 

 
 

 
 

Լուսինե Ղազարյան ԱՁ 
14.02.2022թ. 
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Շենգավիթ վարչական շրջանի այգիներում և 
պուրակներում 3 երաժիշտների և «Գարուն 
պապիկ»-ի  ուղեկցությամբ կազմակերպվել է 
ծաղիկների բաժանում 
Երևանի Ա.Տիգրանյանի անվան երաժշտական 
դպրոցի դահլիճում անցկացվել է պոեզիայի 
միջազգային օրվան նվիրված գրական-
երաժշտական երեկո Կամերային թատրոնի 
ներկայացմամբ 
 
N ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/37-2 
 Երևանի Ա.Տիգրանյանի անվան երաժշտական 
դպրոցի դահլիճում կազմակերպվել է  թատրոնի 
միջազգային օրվան նվիրված  «Հայն ու Հայը» 
թատերական ներկայացումը 
 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/52-1     
Ծաղկազարդի տոնի կապակցությամբ 
Նորագավիթի Սբ. Գևորգ և Ն.Չարբախի Սբ. 
Խաչ   եկեղեցիների բակերում  կազմակերպվել 
է համերգային ծրագիր և հյուրասիրություն 
Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ Հարության 
տոնի  կապակցությամբ Նորագավիթի Սբ. 
Գևորգ և Ն.Չարբախի Սբ. Խաչ    եկեղեցիների 
բակերում  կազմակերպվել է համերգային 
ծրագիր և հյուրասիրություն 
Մայրության,գեղեցկության և սիրո տոնի 
կապակցությամբ Երևանի  Ա․ Տիգանյանի 
անվան երաժշտական դպրոցի դահլիճում 
կազմակերպվել է համերգայկին ծրագիր և 
հյուրասիրություն 
Պարի միջազգային օրվան նվիրված վարչական 

31.03.2022թ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Պեցցո» ՍՊԸ 
08.02.2022թ. 
31.03.2022թ. 

 
 
 
 
Լուսինե Ղազարյան ԱՁ 

04.04.2022թ. 
10.06.2022թ. 
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շրջանի այգիներում և պուրակներում  
կազմակեպվել  են միջոցառումներ 
Ջազի միջազգային օրվա կապակցությամբ 
Գարեգին Նժդեհի անվան հրապարակում 
կազմակերպվել է համերգային ծրագիր Կարինե 
Առուստամյանի և «THE BAND» խմբի 
մասնակացությամբ 
Երեխաների իրավունքների պաշտպանության 
օրվան նվիիված Գ.Նժդեհի անվան 
հրապարակում կազմակեպվել է տոնին 
համահունչ համերգային ծրագիր 
Երաժշտական փառատոն վարչական շրջանի 
դպրոցների մասնակցությամբ 
Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտում 
կազմակեպվել է «Երևանի Ա. Տիգրանյանի 
անվան երաժշտական դպրոց» և «Երևանի Ստ. 
Ջրբաշյանի անվան երաժշտական դպրոց» 
ՀՈԱԿ-ների մասնակցությամբ երաժշտական 
փառատոն 
Երևանյան ամառ 
ծրագրի շրջանակներում վարչական շրջանի 
այգիներում և բակերում իրականացվել են 
միջոցառումներ երեխաների ակտիվ հանգիստը 
կազմակերպելու նպատակով 
 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/80-1 
Վարդավառի տոնի կապակցությամբ 
վարչական շրջանի այգիներում և բակերում 
կազմակերպվել է ջրախաղ, երեխաներին 
բաժանվել են ջրային ատրճանակներ 
Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման տոնի  
կապակցությամբ Շենգավիթ վարչականի 
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Նորագավիթի Սբ. Գևորգ և Ն.Չարբախի Սբ. 
Խաչ    եկեղեցիների բակերում  կազմակերպվել 
է համերգային ծրագիր և հյուրասիրություն 
Կոմիտասյան օրեր 
Շենգավիթ վարչական շրջանի  երաժշտական 
դպրոցների և մշակույթի կենտրոնների սաների 
համար կազմակերպվել է այցելություն 
Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտ և 
համերգային ծրագիր 
ՈՒսուցչի օր  
կապակցությամբ Երևանի  Ա․ Տիգանյանի 
անվան երաժշտական դպրոցի դահլիճում 
կազմակերպվել է համերգայկին ծրագիր և 
հյուրասիրություն 
 
 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/80 
Գիտելիքի, գրի, դպրության օրի 
կապակցությամբ Շենգավիթ վարչական շրջանի  
թվով 25 դպրոցներին տրվել է «Հայերեն խոսող 
մաթեմատիկա» և  «Հայերեն խոսող այբուբեն» 
 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/80-4 
Նկարիչների միջազգային օր։   
 «Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանի 
Պատանեկության ստեղծագործական կենտրոն» 
ՀՈԱԿ-ում կազմակերպվել է նկարիչների 
միջազգային օրվան նվիրված միջոցառում՝ 
վարչական շրջանի մշակութային կենտրոնների 
սաների մասնակցությամբ 
 
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/69 

 
 
 

 
 

«ԿՈՆՑԵՊՏ ԻՎԵՆԹՍ» 
ՍՊԸ 

07.07.2022թ. 
21.08.2022թ. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ԱՐՄԵՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ 
ՍԱՄՎԵԼԻ Ա/Ձ 
01.07.2022թ. 
30.09.2022թ. 

 
 

Լուսինե Ղազարյան ԱՁ 
07․07․2022թ․ 
20․12․2022թ. 
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Վարչական շրջանի մսուր-մանկապարտեզների 
երեխաներին բաժանվել են ամանորյա 
քաղցրավենիքի նվեր-փաթեթներ 

 
 
 

 
«Ֆոտոն» ՍՊԸ 
30.11.2022թ. 
25.12.2022թ. 
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16 Սպորտային 
միջոցառումների 
կազմակերպում 

Տարեկան ծրագրերով
միջոցառումների իրականացում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
N ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/36-1 
Կազմակերպվել է  ՀՀ անկախության 31 
ամյակին նվիրված Շենգավիթ վարչական 
շրջանի ֆուտզալի բաց առաջնություն: 
Կազմակերպվել է  ՀՀ մարզերի, Երևան 
քաղաքի և Արցախի Հանրապետության 
հանրակրթական դպրոցների 1-3 և 4-7-րդ 
դասարանցիների միջև «Սպորտլանդիա» 
մարզական միջոցառում: 
Տեղի է ունեցել ՀՀ անկախության 31 ամյակին 
նվիրված Երևան քաղաքի դպրոցականների 31-
րդ մարզական խաղերի 2-րդ՝ համայնքային 
փուլը 
 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/66-1 
Կազմակերպվել է  ՀՀ Ազգային ժողովի 
գավաթի մրցաշար 1-6 դասարանների միջև։ 
Կազմակեպվել է Երեխաների պաշտպանության 
միջազգային օրվան նվիրված «Սպորտլանդիա» 
մարզամշակույթային միջոցառում 
 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/37-1 
Նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի 
երիտասարդության 2022թ, զորակոչային 
խաղեր 
Կազմակերպվել է  մրցաշար 
հիմնական և ավագ դպրոցների աշակերտների 
միջև 
 
 

«Պեցցո» ՍՊԸ
14.02.2022թ. 
31.03.2022թ․ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Արմեն Գևորգյան ԱՁ 
16.05.2022թ. 
30.07.2022թ 

 
 
 
 
 

Լուսինե Ղազարյան ԱՁ 
04.02.2022թ. 
31.03.2022թ. 

 
 

 
«ԿՈՆՑԵՊՏ ԻՎԵՆԹՍ» 

ՍՊԸ 
19.07.2022թ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
391 

 

ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/89-1
Առողջ սերունդ՝ պաշտպանված հայրենիք 
վարչական շրջանի բակերում անցկացվել են 
ֆուտբոլի, բասկետբոլի, վալեյբոլի, հադբոլի 
մրցաշարեր հաղթող թիմերը պարգևատրվել են 
գավաթներով մադալներով և դիպլոմներով։ 
Փառատոնին մասնակացել են 
համատիրությունների թիմերը 
Շաշկու առաջնություն   
Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի 
աշխատակազմի  դահլիճում կազմակերպվել է 
շաշկու  առաջնություն աշխատակազմի 
աշխատակիցների միջև 
 
Մրցույթ ՀՀ նախագահի լավագույն 
մարզական ընտանիք մրցանակի համար 

31.08.2022թ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Միջոցառումը 
բյուջեով չի 
հաստատվել 

17 Գրադարանային
ծառայությունների 
մատուցում 

Գրքային ֆոնդի գույքագրում, 
համալրում, ընթերցանության 
նկատմամբ հետաքրքրության 

Վարչական շրջանի գրադարաններում 
իրականացվել են ուսումնասիրություններ: 
Աշխատանքներ են իրականացվել գրքային 
ֆոնդի թարմացման, հասանելիության 
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բարձրացում բարձրացում, ընթերցողների թվի ավելացման 
ուղղությամբ 

18 Սոցիալապես անապահով
ընտանիքների երեխաների 
հանգստի կազմակերպում 

Կկազմակերպվի սոցիալապես
անապահով ընտանիքների 
դպրոցահասակ երեխաների 
ամառային հանգիստը 
ճամբարներում: Գործող  
ծրագրերի և ծառայությունների 
կարողությունների 
շրջանակներում հնարավորինս 
կանոնակարգված աջակցության 
տրամադրում կարիքի մեջ 
գտնվող երեխաներին  եւ նրանց 
ընտանիքներին 

Կազմակերպվել է 7-13 տարեկան թվով 110 
երեխաների ամառային հանգիստը Ծաղկաձորի 
«Լավա աղբյուր» և Հանքավանի «Հեքիաթային 
կիրճ» առողջարանային ճամբարներում 

ՀՀ տարածքային 
կառավարման և 

ենթակառուցվածքների 
նախարարություն 01․

07.2022թ. 
20.08.2022թ. 

19 Սոցիալապես անապահով
ընտանիքներին տոն և 
հիշատակի օրերին 
աջակցություն 

Միջոցառումների կազմակերպում Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
N ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/52-2  
Շենգավիթ վարչական շրջանում գործող 
ռեստորանային համալիրներից մեկում 
կազմակերպվել է համերգային 
ծրագիր,հյուրասիրություն  Հաղթանակի օրվա 
կապակցությամբ (50 անձի համար) 
 
 
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԻ-22/39-22 
Ընտանիքի օրվա կապակցությամբ 
սոցիալապես անապահով բազմազավակ 
ընտանիքների թվով 60 հոգի էքսկուրսիա և 
հյուրասիրություն 
 
 

«Բանգի» ՍՊԸ 12․04․
2022թ․ 09.05.2022թ. 

 
 

 
 
 
 
  

«ՖՈՏՈՆ» ՍՊԸ 
09.08.2022թ. 
21.10.2022թ. 
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ԵԲ-ԷԱՃԱՊ2Բ-22/307-1 
Սոցիալապես անապահով ընտանիքների 
երեխաների համար գիտելիքի օրվա 
կապակցությամբ գրենական պիտույքների ձեռք 
բերում 
 
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԻ-22/61 
Ամանորի կապակցությամբ աջակցություն 
կարիք ունեցող՝ կյանքի դժվարին իրավիճակում 
հայտնված թվով՝ 250 ընտանիքների 

«ՄԱՅՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ
09.08.2022թ. 
04.10.2022թ. 

 
 

 
 

«ԴԱՅՍ» ՍՊԸ 
15.12.2022թ. 
26.12.2022թ․ 

 
20 Սոցիալապես անպահով

անձանց աջակցություն 
Աջակցության ծրագրերի
իրականացում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/9 
Հարազատ չունեցող անձանց 
հուղարկավորության կազմակերպման 
ծառայությունների տրամադրում՝ 27 շահառու 
 
NԵՔ-ԷԱՃԾ2Բ-22/98-2 
Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 
ընտանիքների երեխաների համար 
թատերական ներկայացում, նվերների 
տրամադրում 
 
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/39-1 
Կյանքի դժվարին իրավիճակում 
հայտնված՝սոցիալական աջակցության կարիք 
ունեցող թվով 400 ընտանիքների սննդի և 
հիգիենայի փաթեթների տրամադրում 
 
NԵՔ-ԳՀԱՇ2Բ-22/55  
Սոցիալապես անապահով թվով 14 

Բնակչության հատուկ 
սպասարկում ՀՈԱԿ 
Տարվա ընթացքում 

 
 

 
«Սպայդեր» ՍՊԸ 

15.08.2022թ. 
30.09.2022թ. 

 
 

 
«ՖՈՏՈՆ» ՍՊԸ 
09․08․2022թ. 

 
 
 

 
 

«Լիլիանարմ» ՍՊԸ 
21.07.2022թ. 

 
50 ընտանիքի 
տրամադրվել է 
վառելափայտ, 
Սոցիալապես 
անապահով 779  
ընտանիքի 
տրամադրվել է 
տակդիր, հագուստ, 
սնունդ, հիգիենայի 
փաթեթ, 
Միջնորդություն է 
ներկայացվել 53 
բնակչի՝ պետ. 
պատվերի 
շրջանակներում 
հիվանդանոցային 
բժշկական օգնություն 
ցուցաբերելու 
նպատակով, 



 
394 

 

ընտանիքների սեփական տների տանիքների 
լրիվ կամ մասնակի վերանորոգման, սեփական 
տների և բնակարանների ջրագծերի և 
կոյուղագծերի վերանորոգման կամ 
հիմնանորոգման համար անհրաժեշտ 
շինանյութերի տրամադրում (ըստ կարիքի) 
 
NԵՔ-ԷԵԱՃԱՊՁԲ22/352 
NԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/352-1  
Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 
բազմազավակ երիտասարդ և այլ խմբերին 
պատկանող ընտանիքներին տրամադրվել է 
թվով 70 տեխնիկա,կահույք 
 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/354-1 
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 
միջազգային օրվա կապակցությամբ 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց 
աջակցություն թվով 150 ընտանիքի 

20.12.2022թ.
 
 
 
 
 
 
 

Լուսինե ԱՁ 
27.10.2022թ. 

Փրիթի Ուեյ ՍՊԸ        
27.10.2022թ. 

 
 

 
«ՈՍԿԵ ԱԳԱ» ՍՊԸ 

21.11.2022թ. 
25.11.2022թ. 

 

Սոցիալական 
աջակցության 
նպատակով 
հաշվետու 
ժամանակաշրջանում 
կազմակերպվել են 
շուրջ  2395 
տունայցեր: 

ՔԱՆԱՔԵՌ‐ԶԵՅԹՈՒՆ	
 
1 

Վարչական շրջանի
փողոցների, մայթերի և 
միջբակային տարածքների 
մասնակի և կապիտալ 
վերանորոգում, 
ասֆալտապատում 

Ասֆալտապատ բակային
տարածքների և փողոցների 
կապիտալ վերանորոգում՝ 15665 
քմ: Վերանորոգման 
աշխատանքները ներառում են 
ասֆալտ-բետոնե ծածկի վրա 
առաջացած փոսերից վնասված 
շերտերի հեռացում, նոր փոսերի 
ձևավորվում և ասֆալտապատում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/8-12 
Իրականացվել են 23142 քմ ասֆալտապատման 
աշխատանքներ` հետևյալ հասցեներում. 
8. Քանաքեռ 6 փ. 145քմ 
9. Քանաքեռ 6 փ. 5 նրբ-324քմ 
10. Քանաքեռ 6 փ. 5 նրբ.ից Ծ.Աղբյուր փողոց 

միացնող հատված-7քմ 
11. Ծ.Աղբյուր փողոց-23քմ 

«Արհովշին» ՍՊԸ
18.02.2022թ. 

15665քմ-ի փոխարեն 
իրականացվելու են 
23142քմ 
ասֆալտապատման 
աշխատանքներ 
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12. Քանաքեռ 6փող. 3նրբ-10քմ
13. ս.Հակոբ եկեղեցու բակ- 61քմ 
14. Աղասու փողոց-940քմ 
15. Քանաքեռ 4փողոց 1 նրբ-394քմ 
16. Քանաքեռ 5փողոց-33քմ 
17. Քանաքեռ 2փող.2նրբ-631քմ 
18. Է.Հասրաթյան փողոցից գերեզմաններ 

տանող ճանապարհ-324քմ 
19. Քանաքեռ 2փող. -781քմ 
20. Զ.Քանաքեռցու փողոցից 128բ շենք տանող 

ճանապարհ-791,651քմ 
21. Զ.Քանաքեռցու 126/1շ. բակ-33քմ 
22. Քանաքեռ 6փողոց /շարունակություն/ -

552քմ 
23. Ֆանարջյան 2 նրբ-36քմ 
24. Քանաքեռ 11փողոց 1 նրբ-4քմ 
25. Քանաքեռ 10փողոց-1254քմ 
26. Քանաքեռ 85 դպրոցի բակ-390քմ 
27. Զ.Քանաքեռցու փողոցից 151/3 շենք տանող 

ճանապարհ-125քմ 
28. Զ.Քանաքեռցու փողոցից 151/3 և 151/4 

շենքերի բակ -64քմ 
29. Զ.Քանաքեռցու 151/1 շ. բակ-108քմ 
30. Քանաքեռ 8փողոց – 253քմ 
31. Քանաքեռ 9փողոց-11քմ 
32. Թբիլիսյան խճ. անցուղի-300քմ 
33. Թբիլիսյան խճ.2 և 6շ.շ.բակ-18քմ  
34. Ֆանարջյան 1ին նրբ.-323քմ 
35. Ֆանարջյան 2րդ նրբ./շար./-489քմ 
36. Կ.Ուլնեցու 54շ.բակ-19քմ 
37. Կանխարգելիչ սրտաբանության կենտրոնի 

բակ-470քմ 
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38. Դրոյի 4րդ նրբ.-529քմ 
39. Ռուբինյանց 19/1շ.բակ-385քմ 
40. Շովրոյան փողոց-112քմ 
41. Ռայնիսի 5շ. բակ-46քմ 
42. Ռուբինյանց 12/1շ. բակ-69քմ 
43. Քանաքեռ 6փող. 1ին նրբ.-159քմ 
44. Քանաքեռ 11փող. 1ին նրբ.-346քմ 
45. Քանաքեռ 11փող.-43քմ 
46. Քանաքեռ 12փող.-9քմ 
47. Զ.Քանաքեռցու 145շ. բակ-758քմ 
48. Զ.Քանաքեռցու 72շ. բակ-282քմ 
49. Դրոյի 17աշ.բակ-22քմ 
50. Է.Հասրաթյան 4,6 և 7շ.շ.բակ-451քմ 
51. Կ.Ուլնեցու 3փակ.2և4շ.շ.բակ-169քմ 
52. Կ.Ուլնեցու 2փակ.1աշ.բակ-116քմ 
53. Կ.Ուլնեցու 2փակ.1և3շ.շ.բակ-529քմ 
54. Խ.Աբովյանի տուն-թանգարան -384քմ 
55. Ռուբինյանց 17/1շ. բակ-95քմ 
56. Գոգոլի փողոցի նրբ.-469քմ 
57. Կ.Ուլնեցու 3փակ. 7շ.-104քմ 
58. Կ.Ուլնեցու 3փակ. 1շ.-11քմ 
59. Կ.Ուլնեցու 3փակ. 6շ.-17քմ 
60. Կ.Ուլնեցու 2փակ. 5շ.-331քմ 
61. Կ.Ուլնեցու 1փակ. 6շ.-112քմ 
62. Կ.Ուլնեցու 1փակ. 5շ.-319քմ 
63. Կ.Ուլնեցու 1փակուղի – 240քմ 
64. Մ.Ավետիսյան փողոց-591քմ 
65. Նորաշխարհյան փողոց-87քմ 
66. Մ.Ավետիսյան 4փողոց-339քմ 
67. Զ.Քանաքեռցու 32և34 տների բակ-83քմ 
68. Մ.Ավետիսյան 2փող. 10ա,13ա, 15ա,17ա շ.շ. 

բակ-246քմ 
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69. Լեփսիուսի 10,2,4,6շ.շ.բակ-353քմ
70. Լեփսիուսի 2փող.-123քմ 
71. Լեփսիուսի 12շ.բակ-131քմ 
72. Զ.Քանաքեռցու 151/2շ.-408քմ 
73. Մ.Մելիքյան փողոց-36քմ 
74. Զ.Քանաքեռցու 151շ.բակ և տանող ճան.-

223քմ 
75. Զ.Քանաքեռցու 145շ. բակ-207քմ 
76. Ծ.Աղբյուրի փողոց-27քմ 
77. Զ.Քանաքեռցու փողոց-7քմ 
78. Է.Հասրաթյան փ. 63քմ 
79. Ավ.Ահարոնյան փ. 5քմ 
80. Լեփսիուսի 13շ. բակ-87քմ 
81. Լեփսիուսի 14շ. բակ-4քմ 
82. Պ.Սևակի փողոցի մայթեր-1265քմ 
83. Կ.Ուլնեցու փողոց-199քմ 
84. Լեփսիուսի 3րդ փողոց-138քմ 
85. Յաղուբյան փողոց-23քմ 
86. Լեփսիուսի 15և19շ.. բակ-2քմ 
87. Լեփսիուսի 21շ.բակ-5քմ 
88. Մ.Ավետիսյան2փող.11աշ.բակ-12քմ 
89. Մ.Ավետիսյան 2փող.11շ.բակ-320քմ 
90. Մ.Ավետիսյան 2փող.-67քմ 
91. Դրոյի փողոց-2քմ 
92. Շովրոյան փող.16շ. բակ-116քմ 
93. Ռայնիսի փողոց -13քմ 
94. հ.153 մանկապարտեզի բակ-296քմ 
95. Ավ.Ահարոնյան փողոցից 14շ. տանող 

ճանապարհ-137քմ 
96. Պ.Սևակ փողոցից հ.154 մանկ. տանող 

ճան.-122քմ 
97. Է.Հասրաթյան փողոցից 32/16 տուն տանող 
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ճանապարհ-393քմ 
98. Կ.Ուլնեցու 70/1շ. բակ-8քմ 
99. Մ.Ավետիսյան 3 փողոց-336քմ 
100. Մ.Ավետիսյան 1ին փողոց-198քմ 
101. Մ.Ավետիսյան 4 փողոց-190քմ 
102. Մ.Ավետիսյան 2փող. 15շ. բակ-3քմ 
103. Մ.Ավետիսյան 4փող. 6ա և 8ա շ.շ. բակ-

48քմ 
104. Մ.Ավետիսյան 10,8,6,4 շ.շ. բակ-47քմ 
105. Ահարոնյան  փողոց 5շ. բակ-88քմ 
106. Հր.Ներսիսյան փողոց-44քմ 
107. Ն.Սուրենյան փողոց-170քմ 
108. Ազատության 12/3շ. բակ-300քմ 
109. Ազատության 12/2,12,10շ.շ.բակ-368քմ 
110. Ազատության 2,3,4շ.շ.բակ-32քմ 
111. Ազատության պող.12/1շ.բակ-10քմ 
112. Դ.Անհաղթի 2շ. բակ-53քմ 
113. Դ.Անհաղթի 7շ. բակ-9քմ 
114. Քանաքեռ-Զեյթուն վարչ. շրջ. -0,5458քմ 
115. Մ.Մելիքյան 5շ. բակ և տանող ճան. -85քմ 

2 Եզրաքարերի  
վերանորոգում 

Նախատեսում է 950քմ
եզրաքարերի նորոգման 
աշխատանքներ 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/8-12 
Աշխատանքներն իրականացվել են հետևյալ 
հասցեներում՝ 1495 գծմ. 
1.Ծ.Աղբյուրի փ. 570գծմ 
2.Ծ.Աղբյուրի փ. 200գծմ 
3.Պ.Սևակի փ. 300գծմ 
4.Կ.Ուլնեցու փ. 425գծմ 

«Տուրիստալ» ՍՊԸ
15.03.2022թ. 

3 Բազմաբնակարան շենքերի 
թեք տանիքների նորոգում 

Նախատեսում է 3600քմ թեք
տանիքների նորոգման 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/42-1 

«ԽաչՄիք» ՍՊԸ
07.03.2022թ. 
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աշխատանքներ Իրականացվել են 4400քմ թեք տանիքների 
վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ 
հասցեներում. 
1. Զ.Սարկավագի 119/1շ. 
2. Զ.Սարկավագի 117/1շ. 
3. Ազատության 8շ. 
4. Ռուբինյանց 19/1շ. 
5. Դրոյի 26շ. 
6. Ազատության 14շ. 
7. Դ.Անհաղթ 7շ. 
8. Ավ.Ահարոնյան 10շ. 
9. Դ.Անհաղթ 3շ. 
10. Դ.Անհաղթ 9շ. 
11. Դրոյի 5շ. 
12. Մ.Ավետիսյան 4փ.6շ. 
13. Մ.Ավետիսյան 4փ.6աշ. 
14. Մ.Ավետիսյան 2փ.11աշ. 
15. Մ.Ավետիսյան 2փ.13աշ. 
16. Մ.Ավետիսյան 4փ.4աշ. 
17. Կ.Ուլնեցու 1փակ.3շ. 
18. Կ.Ուլնեցու 1փակ.2աշ. 
19. Կ.Ուլնեցու 1փակ.2շ. 
20. Կ.Ուլնեցու 3փակ.4շ. 
21. Լեփսիուսի 27շ. 
22. Լեփսիուսի 13շ. 
23. Լեփսիուսի 2շ. 
24. Լեփսիուսի 8շ. 
25. Լեփսիուսի 23շ. 
26. Ռուբինյանց 4շ. 
27. Յան Ռայնիսի 17շ. 
28. Յան Ռայնիսի 11շ. 
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29. Դրոյի 26շ.
30. Մ.Ավետիսյան 16շ. 
31. Ազատության 12շ. 
32. Ռուբինյանց 1շ. 
33. Զ.Սարկավագի 129/3շ. 
34. Զ.Սարկավագի 129/2շ. 
35. Մ.Ավետիսյան 4փող. 6շ. 
36. Մ.Ավետիսյան 2փող. 13շ. 
37. Թբիլիսյան խճ. 10շ. 
38. Թբիլիսյան խճ. 2շ. 
39. Դ.Անհաղթի 1շ, 
40. Հր.Ներսիսյան 1շ. 
41. Հր.Ներսիսյան 2շ. 
42. Պ.Սևակի 90շ. 
43. Լեփսիուսի 37շ. 
44. Լեփսիուսի 2շ. 
45. Կ.Ուլնեցու 1փակ. 2շ. 

4 Բազմաբնակարան շենքերի 
հարթ տանիքների նորոգում 

Նախատեսում է իրականացնել
3500քմ միաշերտ և 3500քմ 
երկշերտ հարթ տանիքների 
նորոգման աշխատանքներ 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/7-8 Իրականացվել են 
միաշերտ 4107քմ, երկշերտ 3238քմ տանիքների 
վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ 
հասցեներում. 
28. Ռուբինյանց 23/1շ. 
29. Ռուբինյանց 19/2շ. 
30. Ռուբինյանց 12շ. 
31. Ռուբինյանց 14շ. 
32. Նորաշխարհյան 17շ. 
33. Կ.Ուլնեցու 3փ. 2/2շ. 
34. Շովրոյան 16շ. 
35. Մ.Ավետիսյան 12շ. 
36. Ռուբինյանց 24շ. 

«Ռոուդկոնստրակտ»
ՍՊԸ 

15.03.2022թ. 
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37. Գոգոլի 85շ.
38. Զ.Սարկավագի 54/6շ. 
39. Զ.Սարկավագի 54/3շ. 
40. Զ.Սարկավագի 54/2շ. 
41. Ավ.Ահարոնյան 2/2շ. 
42. Ավ.Ահարոնյան 2/1շ. 
43. Ազատության 12/4շ. 
44. Ռուբինյանց 26շ. 

5 Բազմաբնակարան շենքերի 
մուտքերի վերանորոգում 

Նախատեսում է իրականացնել
58 շենքերի շքամուտքերի 
վերանորոգման աշխատանքներ 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/18-2 Աշխատանքներն 
իրականացվել են նշյալ հասցեներում՝ 

9. Ադոնցի 12շ-1ին մուտք 
10. Դ.Անհաղթի 14շ.-1ին մուտք 
11. Զ.Սարկավագի151/4շ.-1ին մուտք 
12. Ռուբինյանց 8շ.-1-5 մուտքեր 
13. Լեփսիուսի 14շ.-1ին մուտք 
14. Մ.Ավետիսյան 4փ.4շ.-1-3 մուտքեր 
15. Զ.Սարկավագի 131/1շ.-1ին մուտք 
16. Մ.Ավետիսյան 4փ.12շ.-1ին մուտք 
17. Ռուբինյանց 10շ.-1-5մուտքեր 
18. Պ.Սևակի 1/3շ.-1-2մուտքեր 
19. Զ.Սարկավագի 32աշ.-           1-2մուտքեր 
20. Մ.Ավետիսյան 4փ.6շ.-1-3 մուտքեր 
21. Տիգրանյան 4շ.-1-2մուտքեր 
22. Ավ.Ահարոնյան 2/1շ.                -1-2մուտքեր 
23. Մ.Ավետիսյան 4փ.8շ.-1-3 մուտքեր 
24. Ռայնիսի 5շ.-1-5մուտքեր 
25. Ռուբինյանց 2/2շ.-1-2մուտքեր 
26. Պ.Սևակի 1/1շ.-1-2մուտքեր 
27. Զ.Սարկավագի 32աշ.-3րդ մուտք 
28. Ադոնցի 12շ.-2րդ մուտք 

«Էլդոգար» ՍՊԸ
11.02.2022թ. 
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29. Կ.Ուլնեցու 1փ.2աշ.-1-3մուտքեր
30. Լեփսիուսի 35շ.- 1-3մուտքեր 
31. Լեփսիուսի 1շ.- 1-3 մուտքեր 
32. Լեփսիուսի 3շ.- 1-3 մուտքեր 
33. Մ.Ավետիսյան 4փ.4շ.-4րդ մուտք 

6 Վերելակային տնտեսության 
արդիականացում 

Նախատեսում է իրականացնել՝
20 վերելակների նորոգում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
№ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/12-1 
Իրականացվել են վերելակների վերանորոգման 
աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում. 
1. Յան Ռայնիսի 89շ. 2րդ մուտք 
2.  Լեփսիուսի 1ա շ. 
3. Ռուբինյանց 1ա շ. 
4. Կ. Ուլնեցու 66շ. 1ին մուտք 
5. Քանաքեռ 14փող 38/1շ. 
6. Ռուբինյանց 1շ. 1ին մուտք 
7. Կ.Ուլնեցու 3փակ. 2շ. 2րդ մուտք 
8. Հասրաթյան 5/1շ. 2րդ մուտք 
9. Շովրոյան 12շ. 
10. Ռուբինյանց 28շ. 
11. Թբիլիսյան խճ. 1շ. 2հատ 
12. Ռուբինյանց 17/2շ. 
13. Լեփսիուսի 3Ա շ. 
14. Զ.Սարկավագի 131շ. 1ին մուտք 

 
№ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/12-2 
Նշյալ շենքերում փոխարինվել են վերելակների 
սարքավորումները. 
 
1. Մ.Մելիքյան 16շ. 
2. Կ.Ուլնեցու 66շ. 
3. Զ.Սարկավագի 54/4շ. 2րդ մուտք 

«Վերելակ-7» ՍՊԸ
13.04.2022թ.-
30.10.2022թ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Արտավազդ Սարոյան  
ԱՁ 

12.04.2022թ.-
30.10.2022թ. 
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4. Զ.Սարկավագի 54/4շ. 1ին մուտք
5. Ռուբինյանց 2շ. 
6. Զ.Սարկավագի 151/1շ. 1ին մուտք 
7. Զ.Սարկավագի 126/1շ. 1ին մուտք 
8. Տիգրանյան 4շ. 2րդ մուտք 
9. Ազատության պող. 12/3շ. 
10. Յան Ռայնիսի 90շ. 
Յան Ռայնիսի 89շ. 

7 Քաղաքային կահավորանքի 
վերանորոգում և ավելացում/ 
Բակային տարածքների 
համար զրուցարաններ, 
նստարաններ, 
շվաքարանների 
պատրաստում և 
տեղադրում/ 

51 նստարանների, 4 
զրուցարանների, 31 
աղբամանների   տեղադրում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
№ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/7 
Թվով 62 նստարաններ տեղադրվել են նշյալ 
հասցեներում. 
 
1. Ռուբինյանց 2/1շ. – 3 հատ նստարան 
2. Ռուբինյանց 2/2շ.- 1 հատ նստարան 
3. Աբովյանի տուն-թանգարան – 4 հատ 

նստարան 
4. 14-ի շրջադարձ – 3 հատ նստարան 
5. Ներսիսյան 10շ.-2 հատ նստարան  
6. Ահարոնյան 7շ. – 2 հատ նստարան 
7. Վարչական շենքի բակ- 3 հատ   
8. Դրոյի 14ա դիմաց – 1 հատ   
9. Դրոյի 14/1շ. – 1 հատ   
10. Դրոյի 14/2շ. – 1 հատ   
11. Լեփսիուսի 9շ. – 1 հատ  
12. Կ.Ուլնեցու 1 փակ. 5շ. – 2 հատ  
13. Սարկավագ 129/3 – 2 հատ  
14. Դրոյի 28շ. – 2 հատ  
15. Քանաքեռցու 121շ. - 1հատ  
16. Քանաքեռցու 106շ. - 1հատ  
17. Դրոյի 6շ. – 2 հատ                                     

«Տեխնո Սիթի» ՍՊԸ
17.03.2022թ.-
10.10.2022թ. 
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18. Մ.Ավետիսյան պուրակ-4 հատ
19. Դրոյի 28շ.- 4 հատ  
20. Կ.Ուլնեցու 70/1շ.- 2 հատ  
21. Զ.Սարկավագ 126/2 շ. դիմացի կանգառ – 1 

հատ  
22. Դրոյի 14ա շ. բակ – 3 հատ  
23. Զ.Սարկավագի 54/4շ. բակում – 1 հատ 
24. Զ.Սարկավագի 149շ. հարակից կանգառ – 1 

հատ  
25. Պ.Սևակի մայթ – 7 հատ  
26. Դ.Անհաղթի 7շ. – 1 հատ 
27. Կ.Ուլնեցու փող.-4 հատ 
28. Դ.Անհաղթի այգի-2 հատ 
№ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/49-1 
Տեղադրվել են թվով 4 զրուցարաններ նշյալ 
հասցեներում. 
1.Կ.Ուլնեցու 2փակ.3շ.  բակային տարածք 
2. Կ.Ուլնեցու 3փակ.7շ.  բակային տարածք 
3. Զ.Սարկավագի 149ա շ. բակային տարածք 
4. Թբիլիսյան խճ.1շ. բակային տարածք 
 
№ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/49-1 
Ձեռք են բերվել թվով 11 աղբամաններ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

«Կոլոնա»  ՍՊԸ 
04.02.2022թ.-
01.12.2022թ. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

«Կոլոնա»  ՍՊԸ 
04.02.2022թ.-
01.12.2022թ. 

8 Բազմաբնակարան շենքերի 
վթարային պատշգամբների 
նորոգում 

Նախատեսվում է իրականացնել
26 բազմաբնակարան շենքերի 
պատշգամբների նորոգում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/98  
Աշխատանքներն իրականացվել են  հետևյալ 

«ԱՌՍԱՐՔՏԵԽ» ՍՊԸ
29.08.2022թ.-
27.11.2022թ 
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հասցեներում.
 
Ազատության պողոտա հ.16 շենք, բն.72, 76, 80, 
Դ.Անհաղթի փող. 10 շենք, բն.8, 11, 14, 23, 33, 
34, 35, 36, 37, 38 

9 Հենապատերի  
վերանորոգում 

Նախատեսվում է իրականացնել 1 
հատ հենապատի վերանորոգում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/20-1 
Վրթ. Փափազյան և Վարշավյան փողոցների 
խաչմերուկ 

«ՄԱՐԿՇԻՆ» ՍՊԸ
09.06.2022թ.-
09.09.2022թ. 

10 Թեքահարթակների
կառուցում 

Նախատեսվում է իրականացնել
4 հատ թեքահարթակի 
կառուցում 

Զարգացման 
ծրագրով 
նախատեսվել է, 
սակայն բյուջեյով չի 
հաստատվել 

11 Բակային տարածքների  
բարեկարգում 

Նախատեսում է Քանաքեռ-
Զեյթուն վարչական շրջանի 
բակային տարածքներում 
իրականցնել արահետների, 
կանաչ տարածքների ստեղծման 
աշխատանքներ: Նստարանների, 
լուսատուների և աղբամանների 
տեղադրում, մանկական խաղերի 
և սպորտային մարզասարքերի 
տեղադրում: Քանաքեռ-Զեյթուն 
վարչական շրջանի բակային 
տարածքներում  տեղադրվելու 
են՝ 82 հատ նստարաններ, 
լուսատուներ 74 հատ, 
աղբամաններ 51 հատ, 
մանկական խաղեր 11 հատ, 
սպորտային մարզասարքեր  6 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԲՍԱՇՁԲ-22/49-1 
Աշխատանքներն իրականացվում են հետևյալ 
հասցեներում. 
 
1. Դրոյի փող. հ.26 շենքի հարակից տարածք 
2.Դրոյի փող. հ.24 շենքի հարակից տարածք 
3. Հասրաթյան փող. հ.7/3, 7/4, 7/6 շենքերի 
հարակից տարածք 
4. Լեփսիուսի փող. 3ա շենքի հարակից 
տարածք 
5.Յան-Ռայնիսի հ.28 շենքի հարակից տարածք 
6.Յան-Ռայնիսի հ.11ա շենքի հարակից 
տարածք 
7.Յան-Ռայնիսի փող. հ.1 շենքի հարակից 
տարածք                                    8.Հաղթանակ 

«Կապիտալ գրուպ»
 ՍՊԸ 

02.06.2022թ.-
02.11.2022թ. 
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հատ զբոսայգու և Բաբայան փողոցի հարակից 
տարածք  

 
12 

Կրթության, մշակույթի
ոլորտների զարգացում և 
առողջ ապրելակերպ 

Մշակույթ Քանաքեռ-Զեյթուն 
վարչական շրջանի կողմից 
իրականացվում Է 
կրթամշակութային 
հաստատությունների՝ մշակույթի 
տան, կենտրոնացված 
գրադարանային համալիրի, 
երաժշտական և արվեստի 
դպրոցների գործունեության 
կազմակերպում: Ծրագրի 
շրջանակներում իրականցվում են 
պարտադիր միջոցառումներ` տոն 
և հիշատակի օրեր, «Հայոց 
բանակի օր», «Տյառնընդառաջի 
տոն», «Բարեկենդանի տոն», 
«Կանանց միջազգային օր՝ 
մարտի 8-ի տոն»,  Հարության 
տոն` «Զատիկ», հայ մեծանուն 
գրողների հոբելյաններին 
նվիրված գրական-երաժշտական 
երեկոներ, «Հայոց Մեծ եղեռնի 
հիշատակի օր», «Աշխատանքի 
օր», «Հաղթանակի տոն», «Ռուս 
սահմանապահի օր», 
«Երեխաների պաշտպանության 
միջազգային օր», «Վարդավառ», 
«Ս. Աստվածածնի և 
խաղաղօրհնեքի տոն», «ՀՀ 
Անկախության հռչակման օր», 
«Երևանի օր», «Քանաքեռ-

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/12-1  
«Հայոց բանակի օր» 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/12-1 
«Տյառնընդառաջի  տոն» 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/12-2 
 «Բարեկենդանի տոն» 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/12-1 
«Կանանց միջազգային օր՝ մարտի 8-ի տոն» 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/13-1  
«Անկախության 31-րդ տարեդարձին նվիրված 
դպրոցականների 31-րդ քաղաքային մրցումներ» 
N ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/46-1 
«Հայ մեծանուն գրողների հոբելյաններին 
նվիրված գրական-երաժշտական երեկո» 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/46-2  
«Հայոց մեծ եղեռնի հիշատակի օր» 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/46-2 
«Զատիկ» 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/46-2 
«Աշխատանքի օր» 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/46-1 «Մայիսի 9-ը՝ 
Հաղթանակի տոն» 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/46-1 «Ռուս սահմանապահի 
օր» 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/46-1 
«Երեխաների պաշտպանության միջազգային 
օր» 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/46-1 «Վերջին Զանգ» 

«ԱՌԹԱ» ՍՊԸ
28.01.2022թ. 

 
«ԱՌԹԱ» ՍՊԸ 
13.02.2022թ. 

 
ԼՈՒՍԻՆԵ ՂԱԶԱՐՅԱՆ 

ԱՁ 
27.02.2022թ. 

 
«ԱՌԹԱ» ՍՊԸ 
08.03.2022թ. 

 
«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ 
28.02.2022թ. 

 
ԼՈՒՍԻՆԵ ՂԱԶԱՐՅԱՆ 

ԱՁ 
05.04.2022թ 

 
«Կոնցեպտ Իվենթս» 

ՍՊԸ 
24.04.2022թ. 

 
«Կոնցեպտ Իվենթս» 

ՍՊԸ 
30.04.2022թ. 

«Կոնցեպտ Իվենթս» 
ՍՊԸ 

01.05.2022թ. 
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Զեյթուն վարչական շրջանի օր», 
մտավորականների և 
հանրաճանաչ մարդկանց հետ 
հանդիպումների կազմակերպում, 
«Ամանոր» միջոցառում: 
Կրթություն Ծրագրի 
շրջանակներում Քանաքեռ-
Զեյթուն վարչական շրջանի 
կողմից իրականցվում են 
միջոցառումներ. «Վերջին Զանգ», 
«Գիտելիքի օր` սեպտեմբերի 1», 
«Ուսուցչի օր», «Ամանորյա 
հանդեսներին Ձմեռ Պապ և 
Ձյունանուշիկ տրամդրել թվով 15 
մանկապատեզներին», 
«Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան 
տոների կապակցությամբ նվեր–
փաթեթների ձեռքբերում 
մանկապարտեզների երեխաների 
համար»: 
Սպորտ Ծրագրի շրջանակներում 
իրականացվում են օրացուցային 
պլանով նախատեսված 
միջոցառումներ. 
1.«Անկախության 31-րդ 
տարեդարձին նվիրված 
դպրոցականների 31-րդ 
մարզական խաղեր» /վոլեյբոլ, 
բասկետբոլ, հանդբոլ, սեղանի 
թենիս, ֆուտբոլ, թեթև 
ատլետիկա/, 
2.«Ազգային ժողովի գավաթի 

ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/13-1 «Ազգային ժողովի 
գավաթի խաղարկություն» 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/13-2 «Լավագույն մարզական 
ընտանիք» հանրապետական մրցույթ 
փառատոն 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/13-1 «Սպորտլանդիա՝ 
լավագույն մարզական ՆՈՒՀ 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/72-1                «Ս. 
Աստվածածնի և խաղողօրհնեքի տոն» 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/72-1      «Գիտելիքի օր` 
սեպտեմբերի 1» 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/72-2 <<Մտավորականների և 
հանրաճանաչ մարդկանց հետ հանդիպում>> 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/72-2 <<Ամանորի և Սուրբ 
Ծննդյան տոներ >>   
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/72-3 «Ամանորյա 
հանդեսներին Ձմեռ պապի և Ձյունանուշի 
տրամադրում թվով 15 մանկապարտեզներին»  
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/69 «Ամանորի և Սուրբ 
ծննդյան տոների կապ.նվեր փաթեթների 
ձեռքբերում մանկապարտեզների երեխաների 
համար»           
ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-22/199 «Ամանորյա ձևավավորում»   
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/13-1 «Նախազորակոչային և 
զորակոչային տարիքի երիտ. հանրապետ. 
ռազմական խաղեր» միջոցառման 
կազմակերպում 

ԼՈՒՍԻՆԵ ՂԱԶԱՐՅԱՆ 
ԱՁ 

09.05.2022թ. 
 

ԼՈՒՍԻՆԵ ՂԱԶԱՐՅԱՆ 
ԱՁ 

28.05.2022թ. 
 
 

ԼՈՒՍԻՆԵ ՂԱԶԱՐՅԱՆ 
ԱՁ 

01.06.2022թ. 
 

ԼՈՒՍԻՆԵ ՂԱԶԱՐՅԱՆ 
ԱՁ 

03.06.2022թ. 
 

«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ 
01.04.2022թ. 

 
«ԱՌԹԱ» ՍՊԸ 
22.04.2022թ. 

 
«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ 
30.05.2022թ. 

 
ԼՈՒՍԻՆԵ ՂԱԶԱՐՅԱՆ 

ԱՁ 
06.06.2022թ 

 
ԼՈՒՍԻՆԵ ՂԱԶԱՐՅԱՆ 

ԱՁ 
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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.«Սպորտլանդիա»՝ 
մանկապարտեզներ ՀՈԱԿ-ների 
սաների մասնակցությամբ 

Կնքման ամսաթիվ 
06.06.2022թ. 

 
Արմեն Սամվելի 
Գևորգյան ԱՁ 
20.12.2022թ. 

 
Արմեն Սամվելի 
Գևորգյան ԱՁ 
20.12.2022թ. 

 
«Սպայդեր» ՍՊԸ 

26.12.2022թ. 
 

«Ֆոտոն»  ՍՊԸ 
20.12.2022թ. 

 
«Վերելակ-7» ՍՊԸ 

15.12.2022թ. 
 

«Պեցցո» ՍՊԸ 
30.11.2022թ. 

13 Վարչական շրջանի
բնակիչների 
կենսամակարդակի 
բարելավմանն ուղղված 
նպատակային ծրագրերի 
իրականացում 

Կյանքի դժվարին իրավիճակում 
հայտնված անձանց և 
ընտանիքների 
կենսամակարդակի բարելավման 
նպատակով, ըստ գնահատված 
կարիքների, սոցիալական 
ծրագրերի իրականացում և 
համապատասխան աջակցության 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ 
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/9 , 
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/24 
Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 
300 ընտանիքի հատկացվել է սննդի և 
տնտեսական ապրանքների փաթեթ 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/96-1 

«Սմարթլոջիսթիքս» 
ՍՊԸ 

օգոստոս-դեկտեմբեր 
 
 
 
 

Լուսինե Ղազարյան  ԱՁ 

Վարչական շրջանի 
զոհված, վիրավորում 
ստացած 
զինծառայողների, 
սակավ ապահովված, 
բազմազավակ 
ընտանիքների 7-13 
տարեկան 50 երեխա, 



 
409 

 

ցուցաբերում: 
Հասարակության սոցիալական 
բևեռացվածության և 
աղքատության մեղմացման 
նպատակով տոնական  
միջոցառումների կազմակերպում 

Քաղաք Էջմիածնում կազմակերպվել է 
սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 
միակողմանի ծնողազուրկ 30 երեխայի մեկօրյա 
հանգստը 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/96-1 
Գիտելիքի օրվա կապակցությամբ, սոցիալական 
աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների 2-
5 դասարանների 30 երեխայի համար 
կազմակերպվել է միջոցառում՝ այցելություն 
«Էրեբունի» պատմահնագիտական արգելոց-
թանգարան, երեխաներին հատկացվել է 
նվերներ (տաբատ և վերնաշապիկ): 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/96-2 
Գիտելիքի օրվա կապակցությամբ, սոցիալական 
աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների 6-
9 դասարանների 45 երեխայի համար 
կազմակերպվել է միջոցառում՝ այցելություն 
«Էրեբունի» պատմահնագիտական արգելոց-
թանգարան, երեխաներին տրամադրվել է 
նվերներ (գրենական պիտույքների լրակազմ): 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/96-1 
Անկախության օրվա կապակցությամբ 
սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 
բազմազավակ ընտանիքների 40 երեխայի 
համար կազմակերպվել է այցելություն ՀՀ ԳԱԱ 
Երևանի Բուսաբանական այգի՝ արևադարձային 
և մերձարևադարձային ջերմատուն և 
հնէաբուսաբանության թանգարան ու Ա. 
Թախտաջյանի անվան բուսաբանության 
ինստիտուտ էկոէպիկենտրոն (Հայաստանի 
կենսաբազմազանության տեղեկատվական և 
կրթական կենտրոն): 

24.08.2022թ.
 
Լուսինե Ղազարյան  ԱՁ 

30.08.2022թ. 
 
 
 
 
 
 

Արմեն Գևորգյան 
Սամվելի Ա/Ձ  
31.08.2022թ. 

 
 
 
 
 

 
Լուսինե Ղազարյան  ԱՁ 

20.09.2022թ. 
 
 
 
 
 
 
 

Լուսինե Ղազարյան  ԱՁ 
04.10.2022թ. 

 
 

երկու հերթափոխով, 
իրենց ամառային 
հանգիստն են 
անցկացրել 
Ծաղկաձորի «ԼԱՎԱ 
Աղբյուր» ճամբարում: 
 
Երևանի 
քաղաքապետարանի 
և «Լիարժեք կյանք» 
ՀԿ-ի 
համագործակցության 
արդյունքում 
հաշմանդամություն 
ունեցող, ինչպես նաև 
սոցիալական 
աջակցության կարիք 
ունեցող 
ընտանիքների 
միակողմանի 
ծնողազուրկ թվով 6 
երեխա իրենց 
մեկշաբաթյա 
ամառային հանգիստն 
են անցկացրել 
Ստեփանավանի 
ներառական 
ճամբարում: 
 
 
Իրականացվել է 
Երևանի 
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ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/96-1
Տարեցների միջազգային օրվա 
կապակցությամբ, սոցիալական աջակցության 
կարիք ունեցող 20 տարեցների համար 
կազմակերպվել է էքսկուրսիա` այցելություն 
«Գառնի» պատմամշակութային արգելոց-
թանգարան և հյուրասիրություն: 
 
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/96-1 
Ամանորի կապակցությամբ, վարչական 
շրջանում գործող «Առաքելություն Հայաստան» 
ԲՀԿ-ի բարեգործական ճաշարանում, թվով 70 
շահառուի համար կազմակերպվել է 
աղանդերային հյուրասիրություն: 
 
Հաշվետու ժամանակահատվածում 
պետպատվերի շրջանակներում անվճար 
բժշկական օգնություն ստանալու նպատակով 
36 քաղաքացու տրվել է միջնորդագիր: 
 
Տարբեր բարեգործական 
կազմակերպությունների ու հիմնադրամների 
հետ համագործակցության շրջանակում, 
վարչական շրջանի սոցիալական աջակցության 
կարիք ունեցող, ինչպես նաև վարչական 
շրջանում բնակվող Արցախի 
Հանրապետությունից տեղահանված և 
սեպտեմբերի 13-ին Ադրբեջանի սանձազերծած 
պատերազմի հետևանքով տարհանված ու 
վարչական շրջանում բնակվող 972 ընտանիքի 
հատկացվել է աջակցություն (սնունդ, հագուստ, 
կոշիկ, անկողնային սպիտակեղենի 

 
 
 

 
Լուսինե Ղազարյան  ԱՁ 

19.12.2022թ. 
 
 
 
 
 
 

 
 

քաղաքապետարանի 
կողմից տրամադրված 
թվով 30 գրենական 
պիտույքների 
փաթեթի, ինչպես 
նաև ամանորյա 
մանկական  
ներկայացումների 
տոմսերի բաշխումը 
վարչական շրջանի 
սոցիալական 
աջակցության կարիք 
ունեցող տարբեր 
սոցիալական 
խմբերին պատկանող 
ընտանիքների 
երեխաներին: 
 
Սոցիալական 
աջակցության կարիք 
ունեցող 8 ընտանիքի 
հատկացվել է 
վառելափայտ: 
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հավաքածու, դպրոցական պիտույքներ, 
տնտեսական ապրանքներ, օպտիկական ակնոց 
հիգիենայի ու խնամքի պարագաներ՝ 
տակդիրներ, դիմակ): 
 
Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 3 
ընտանիքի համար, կենսամակարդակի 
բարելավման նպատակով (վերանորոգման 
աշխատանքներ) իրականացվել են կարիքի 
գնահատում, որի հիման վրա կազմվել են 
սոցիալական աջակցության անհատական 
ծրագրեր:  
Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի 
կազմվել է փաթեթ և ներկայացվել է մրցույթի, 
սակայն մրցույթը չի կայացել: 

14 Բազմազավակ, երիտասարդ 
և այլ խմբերին պատկանող 
ընտանիքներին 
աջակցություն 

Շահառու ընտանիքների համար
աջակցության ծրագրերի 
իրականացում և ըստ 
գնահատված կարիքի 
համապատասխան սոցիալական 
աջակցության ցուցաբերում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝
կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/333-1 
Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող  
բազմազավակ 4 ընտանիքի, կենցաղային 
պայմանների բարելավման նպատակով, 
հատկացվել է երկհարկանի մահճակալ 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/335-1 
Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող  
բազմազավակ մեկ ընտանիքի, կենցաղային 
պայմանների բարելավման նպատակով, 
հատկացվել է լվացքի մեքենա 
ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/335-1 
Սոցիալական աջակցության մեկ միայնակ 
անժառանգ կենսաթոշակառուի, կենցաղային 
պայմանների բարելավման նպատակով, 
հատկացվել է գազի ջրատաքացուցիչ 

Լուսինե Ղազարյան  ԱՁ
25.10.2022թ. 

 
 
 
 
Լուսինե Ղազարյան  ԱՁ 

25.10.2022թ. 
 
 
 

Լուսինե Ղազարյան»  
ԱՁ 

25.10.2022թ. 
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15 Արտակարգ 
իրավիճակներում և 
նմանատիպ այլ դեպքերում 
կյանքի դժվարին 
իրավիճակներում հայտնված 
անձանց և ընտանիքներին 
աջակցություն 

Արտակարգ իրավիճակներում և
նմանատիպ այլ դեպքերում 
(պատերազմի, համաճարակի, 
փլուզման, հրդեհի, վթարի և 
այլն) կյանքի դժվարին 
իրավիճակներում հայտնված 
անձանց և ընտանիքներին 
համապատասխան 
ծառայությունների մատուցում և 
սոցիալական աջակցության 
տրամադրում 

Հաշվետու ժամանակահատվածում արտակարգ 
իրավիճակներ կամ նմանատիպ դեպքեր չեն 
արձանագրվել 



ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ 
 

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳՐԻ 
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ»  ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ 

ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ  ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ 
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 
Համաձայն «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» 

օրենքի 83-րդ հոդվածի 3-րդ մասի՝ Երևանի զարգացման ծրագրի իրականացման 
վերաբերյալ քաղաքապետը հաշվետվություն է ներկայացնում Երևան քաղաքի 
ավագանուն: 

Երևանի զարգացման 2022 թվականի ծրագրի իրականացման 
հաշվետվությունը կազմվել է Երևանի քաղաքապետի 28.02.2022թ. հ.692-Ա 
որոշմամբ ընդունված ձևաչափով։  

Երևանի զարգացման 2022 թվականի ծրագրի իրականացման 
հաշվետվությունը հիմնականում բաղկացած է հետևյալ ենթաբաժիններից՝ «Ծրագրի 
կամ միջոցառման անվանում», «Նախատեսված աշխատանքների նկարագիր», 
«Աշխատանքների իրականացման գործընթաց», «Իրականացնող 
կազմակերպություն, կատարման ժամկետ» և «Նշումեր»։ Հաշվետվության 
կառուցվածքում առանձին ներկայացված են քաղաքային տնտեսության ոլորտները և 
Երևանի վարչական շրջանները։  

Հաշվետվության մեջ մանրամասն ներկայացված են Երևանի զարգացման 
2022 թվականի ծրագրով նախատեսված և իրականացված աշխատանքների 
վերաբերյալ ծավալային և քանակական տվյալները։ 

Երևանի քաղաքային համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագրի և տարեկան 
բյուջեի կառավարման խորհրդի (այսուհետ՝ Խորհուրդ) 2023 թվականի փետրվարի 
8-ի նիստի դրական եզրակացությամբ «Երևանի զարգացման 2022 թվականի ծրագրի 
իրականացման հաշվետվության մասին» Երևան քաղաքի ավագանու որոշման 
նախագիծը (այսուհետ՝ Նախագիծ) ներկայացվել է հանրային քննարկումների: 
Երևան քաղաքի ավագանու 2013 թվականի սեպտեմբերի 10-ի հ.45-Ն և Երևանի 
քաղաքապետի 2023 թվականի փետրվարի 8-ի հ. 344-Ա որոշումների համաձայն՝ 
2023 թվականի փետրվարի 9-ից 24-ը ներառյալ կազմակերպվել են հանրային 
քննարկումներ՝ հանրային բաց լսումների եղանակով: Հանրային քննարկումների 
արդյունքներն ամփոփվել են փետրվարի 27-ին  հրավիրված Խորհրդի նիստում: 
Խորհրդի անդամների կողմ քվեարկությամբ տրվել է դրական եզրակացություն՝ 
Նախագիծը սահմանված կարգով Երևան քաղաքի ավագանու քննարկման 
ներկայացնելու համար: 

Հիմք ընդունելով վերը շարադրվածը՝ Երևան քաղաքի ավագանուն է 
ներկայացվում Երևանի զարգացման 2022 թվականի ծրագրի իրականացման 
հաշվետվությունը: 
 
 
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ ՀՐԱՉՅԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 



ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
 
 

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳՐԻ 
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ  ՔԱՂԱՔԻ  
ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ  ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ 

ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ 
ՄԱՍԻՆ 

 
 
«Երևանի զարգացման 2022 թվականի ծրագրի իրականացման 

հաշվետվության մասին» Երևան քաղաքի ավագանու որոշման նախագծի ընդունման 
առնչությամբ այլ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն չի առաջանում։ 

 
 
 

 
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ՝  ՀՐԱՉՅԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ     

 



ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
 

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 

ՈՐՈՇՄԱՆ  ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԵՎԱՆԻ 
ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐՈՒՄ ՍՊԱՍՎԵԼԻՔ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 
 
 

«Երևանի զարգացման 2022 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության 
մասին» Երևան քաղաքի ավագանու որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ 
Երևանի բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում էական փոփոխություններ չեն սպասվում։ 

 
 
 
 
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ  ՀՐԱՉՅԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ     

 

 
 



ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

«ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՎ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳՐԻ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ 
ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԲԱՑ ԼՍՈՒՄՆԵՐԻ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
 

Հասարակությանը նախագծի 
վերաբերյալ իրազեկում 

«Երևան քաղաքի 2022 թվականի բյուջեի կատարման հաշվետվությունը 
հաստատելու մասին» և «Երևանի զարգացման 2022 թվականի ծրագրի 
իրականացման հաշվետվության մասին» Երևան քաղաքի ավագանու 
որոշման նախագծերի (այսուհետ՝ Նախագծեր) վերաբերյալ հանրային 
քննարկումների հրավերները՝  

ա.09.02.2023թ. հրապարակվել են Երևանի քաղաքապետարանի 
պաշտոնական համացանցային www.yerevan.am կայքում,  
բ.09.02.2023թ. հրապարակվել են իրավական ակտերի 
նախագծերի միասնական հրապարակման կայքում (www.e-
draft.am),  
գ.09.02.2023թ. հրապարակվել են «Հայաստանի 
Հանրապետություն» օրաթերթում, 
դ.փետրվարի 9-ից մինչև փետրվարի 24-ը ներառյալ փակցվել են 
Երևանի քաղաքապետարանի Արգիշտի փ. 1 և Բուզանդի 1/3 
վարչական շենքերում և վարչական շրջանների ղեկավարների 
նստավայրերում` բոլորի համար մատչելի ու տեսանելի տեղում: 

Հանրային քննարկումների 
մասնակիցները 

Հանրային քննարկումների հրավերով սահմանված կարգով և 
ժամկետում՝ 
ա.նախագծերի վերաբերյալ հանրային քննարկումներին 
առաջարկություններ և առարկություններ է ներկայացրել մեկ 
քաղաքացի՝ 

Գրիգոր Ավետիսյան      (09.02.2023թ., zargacum@yerevan.am) 

բ.հանրային բաց լսումների եղանակով 09.02.2022թ. ժ.15։00-ին 
կազմակերպված հանրային քննարկումներին մասնակցելու համար 
դիմումներ են ներկայացրել հետևյալ անձինք՝   

1.Մարիետա Սարդարյան (17.02.2023թ. h. Դ-20082-23 դիմում) 
2.Ռիմա Մխիթարյան        (21.02.2023թ. Դ-21470-23 դիմում) 

Հանրային բաց լսումներ են կազմակերպվել նաև 12 վարչական 
շրջաններում, որոնց մասնակցել են ընդհանուր 132 քաղաքացի: 

Հանրային քննարկումների 
մասնակցության 
արդյունքները 

Հանրային քննարկումների հրավերներով սահմանված կարգով և 
ժամկետում նախագծերի վերաբերյալ ներկայացված  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.e-draft.am%2F&h=ATOmqcPrcwLi87j4GB2u73SpuiJ2SZkZnEX4T2OLFbb0X50j7WF6YNAU0_ywLbxigfF9ToNEOmbkRq1kwSrQ1eg6A_wBRjDPtUgYFHau-8dnbEIB7vRRfRTlLRxGSepIV4N-ca0KivgZ
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առաջարկությունների արդյունքում Նախագծերում փոփոխություններ 
չեն կատարվել: 

Այլ տեղեկություններ (եթե 
այդպիսիք կան) 

Հանրային բաց լսումների եղանակով կազմակերպված հանրային  
քննարկումների ընթացքում Նախագծերի վերաբերյալ ներկայացված 
առաջարկությունների, առարկությունների և հարցադրումների 
ընդունման կամ չընդունման վերաբերյալ կազմվել են տեղեկանք-
ամփոփաթերթեր: 

 

 

 

 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ՝     ՀՐԱՉՅԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 



                  
ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 
ՈՐՈՇՄԱՆ  ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԲԱՑ ԼՍՈՒՄՆԵՐԻ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ 

 

Հ/Հ 
Առաջարկության, առարկության 

հեղինակ 
 

Առաջարկության, առարկության կամ 
հարցադրման բովանդակություն 

Պարզաբանում/ եզրակացություն 
Կատարված 

փոփոխություններ 

1 2 3 4 5 

1.  

Ներկայացված 
առաջարկությունների և 

առարկությունների հիման վրա 
նախագծում փոփոխություն չի 

կատարվել 

- - - 

 

 

 
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`                ՀՐԱՉՅԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 



ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 

«ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՎ «ԵՐԵՎԱՆԻ 
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ 

ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԲԱՑ ԼՍՈՒՄՆԵՐԻ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ 
ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՍՏԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԱՌԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀԱՐՑԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՄ 

ՉԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

Հ/Հ 

Առաջարկության, 
առարկության 
հեղինակ 

 

Առաջարկության, առարկության կամ հարցադրման 
բովանդակություն 

Պարզաբանում/ եզրակացություն 
Կատարված 
փոփոխություն
ներ 

1 2 3 4 5 

1.  

Գրիգոր 
Ավետիսյան 
քաղաքացի 
(09.02.2023թ. 
առաջարկն 
ուղարկվել է 
zargacum@yereva
n.am էլ. հասցեի 
միջոցով  

 
 

Բոլոր նոր ծրագրերի մասին առաջարկում եմ 
որպես առաջին նախապայման ընդունել 
շինարարական նորմատիվների պահպանման 
խստիվ վերահսկողությունը: 
Դավթաշեն առաջին թաղամասի թիվ 61 հասցեի 
նախագիծը և շինարարությունը 
իրականացվում են քաղաքաշինական 
նորմատիվների ակնհայտ խախտումներով, որի 
պատճառով տուժում են հարևան շենքերի 
բնակիչները, իսկ պատկան մարմինները 
պատասխան են տալու կառուցապատողին 
իրականացված ծախսերի փոխհատուցման 
մասով: Կառուցապատման խտություն, 
ինսոլյացիա, շինությունների միջև 
հեռավորություն, հասարակական իրազեկում, 

Դավթաշեն վարչական շրջան, 
Դավթաշեն 1-ին թաղամաս հ.61 
հասցեում բազմաբնակարան բնակելի 
շենքի կառուցման վերաբերյալ 
բարձրացված հարցերի 
կապակցությամբ հայտնում ենք, որ 
Երևան համայնքի կողմից 
կառուցապատող՝ «ՌԱՖԱՅԵԼ» ՍՊ 
ընկերությանը, 30.09.2021թ. 
տրամադրվել է հ.01/18-07/1-Գ-7713-
872 նախագծման թույլտվությունը, 
այնուհետև՝ 29.09.2022թ., ՀՀ գործող 
կարգի շրջանակներում Երևան 
համայնքի կողմից համաձայնեցվել է 
հ.01/18-05/1-Դ-78620-1007 

Նախագծում 
փոփոխություն 
չի կատարվել 

mailto:zargacum@yerevan.am
mailto:zargacum@yerevan.am


աղմուկի և թրթռումների նորմատիվների 
պահպանություն և այլ նորմատիվներ: 
Կառուցենք մեր քաղաքը մարդավարի ու 
մարդավայել.... 

աշխատանքային նախագիծը և 
տրամադրվել հ.01/18-Դ-78620-1736 
շինարարության թույլտվությունը, որի 
համար հիմք են 
հանդիսացել՝•   «ԱՐՏԱԳԵՐԱՏԵՍՉԱ
ԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԲ 
ընկերության 25.11.2021թ. հ.21-472 և 
28.03.2022թ. հ.22-106 
փորձագիտական դրական 
եզրակացությունները,•   ՀՀ 
քաղաքաշինության, տեխնիկական և 
հրդեհային անվտանգության 
տեսչական մարմնի 17.11.2021թ. 
հ.ՔՏՄ/09.2.1/15145-21 դրական 
եզրակացությունը,•   ՀՀ 
քաղաքաշինության կոմիտեի 
նախագահի 2021 թվականի 
սեպտեմբերի 9-ի հ.58-Ա հրամանով 
ստեղծված պետական համալիր 
փորձաքննական հանձնաժողովի 
հ.178 
եզրակացությունը:Միաժամանակ 
տեղեկացնում ենք, որ Երևանի 
քաղաքապետարանի կողմից 
նորմատիվատեխնիկական 
պահանջների պահպանման 
վերաբերյալ հարցեր չեն քննարկվում, 
փոխարենը հիմք են ընդունվում 



գերատեսչական և պետական 
լիցենզավորում ունեցող մարմինների 
կողմից տրամադրված 
փորձագիտական դրական 
եզրակացությունները, ուստի 
բարձրացված հարցերը ենթական են 
մեկնաբանման վերջիններիս կողմից: 

(Քաղաքաշինական գործունեության  
հատուկ կարգավորման ծրագրերի 
բաժին) 
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