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ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ 

Հ/հ Ծրագրի կամ միջոցառման 

անվանումը 

Նախատեսված աշխատանքների 

նկարագիր 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց Իրականացնող 

կազմակերպություն 

կատարման 

ժամկետ 

Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 

1 Առևտրի, սպասարկումների և 

կենցաղային 

ծառայությունների ոլորտի 

օրենսդրական դաշտի 

կատարելագործման 

նպատակով 

առաջարկությունների 

ձևավորում և ներկայաց ում, 

ինչպես նաև առևտրի, 

հանրային սննդի և 

կենցաղային 

ծառայությունների ոլորտում 

գործունեության կանոնների և 

դրանց կիրառման լրացուցիչ 

պայմանների մշակում։ 

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։ 

Առաջարկություններ կներկայացվեն 

նաև առևտրի և սպասարկման 

վերաբերյալ այլ օրենսդրական 

ակտերում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու վերաբերյալ: 

Առևտրի և ծառայությունների ոլորտում 

օրենսդրական կարգավորումներ կատարելու 

նպատակով Երևանի քաղաքապետարանի 

աշխատակազմի առևտրի և ծառայությունների 

վարչության կողմից մշակած «Երևան քաղաքում 

տեղական ինքնակառավարման մասին», «Տեղական 

տուրքերի և վճարների մասին», «Տեղական 

ինքնակառավարման մասին» օրենքներում և 

վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ 

օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին օրենքների նախագծերը 

լրամշակվել են և ուղարկվել ՀՀ ազգային ժողով, որոնք 

քննարկվել և ընդունվել են։ 

Առևտրի և 

ծառայությունների 

վարչություն                   

2021թվականի 

ընթացքում 
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Բացօթյա ապօրինի առևտրի 

կանխարգելում և արգելում, 

արդյունավետությունը 

բարձրացնելու նպատակով 

օրենսդրական 

փոփոխությունների 

կատարում։ 

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։ Բացօթյա 

առևտրի նկատմամբ անհրաժեշտ 

հսկողության իրականացում։ 

Մշակված վարչական իրավախախտումների 

վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, որով 

նախատեսվում է լիազորություն տրամադրել 

տեղական ինքնակառավարման մարմիններին՝ ոչ 

սահմանված տեղում առևտուր իրականացնելու 

դեպքում բացօթյա առևտրի անմիջական օբյեկտ 

համարվող ապրանքները վերցնել, լրամշակվել և 

կրկին ուղարկվել է ՀՀ տարածքային կառավարման և 

ենթակառուցվածքների նախարարություն՝ ՀՀ 

կառավարություն ներկայացնելու համար։  

Հսկողություն է իրականացվել բոլոր 12 վարչական 

շրջաններում և կազմվել է թվով 1978 վարչական 

իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն։ 

Առևտրի և 

ծառայությունների 

վարչություն, 

վարչական 

շրջանների 

առևտրի, 

ծառայությունների 

և գովազդի 

բաժիններ Առևտրի 

և 

ծառայությունների 

վարչություն                   

2021թվականի 

ընթացքում 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 Շաբաթ, կիրակի և տոնական 

օրերին գյուղատնտեսական 

արտադրանքի, սպառողական 

ապրանքների շուկաների, 

տոնավաճառների 

կազմակերպում։ 

Գյուղատնտեսական արտադրանքի, 

սպառողական ապրանքների 

շուկաների, տոնավաճառների 

կազմակերպում։ 

Երևանի քաղաքապետարանը ՀՀ Էկոնոմիկայի 

նախարարության հետ համատեղ յուրաքանչյուր 

շաբաթ, կիրակի և ամանորյա նախատոնական 

օրերին Հրազդան մարզադաշտի հարակից 

տարածքում կազմակերպել է գյուղատնտեսական 

արտադրանքի տոնավաճառ։ 

Առևտրի և 

ծառայությունների 

վարչություն,  

2-րդ, 4-րդ 

եռամսյակներ 

 
 
 
 
 

 

4 Հանրային սննդի 

ժամանակավոր-սեզոնային 

Բացօթյա սրճարանների 

գործունեության կանոնակարգում։ 

2020 թվականին հանրային սննդի 

Նշված ոլորտը կանոնակարգելու համար մշակվել է 

համապատասխան օրեսդրական նախագծերի 

Առևտրի և 

ծառայությունների 

վարչություն  

 



3 
 

ծառայության կազմակերպման 

կանոնակարգում։ 

ժամանակավոր-սեզոնային 

ծառայության կազմակերպման 

վերաբերյալ մշակված օրենսդրական 

նախագծերի փաթեթի ընդունումից 

հետո կմշակվեն համապատասխան 

կարգավորումներ։ 

փաթեթ, որը ներկայացվել է ՀՀ ազգային ժողով, 

քննարկվել և ընդունվել է։ 

2021 թվականին 358 տնտեսվարողների հետ կնքվել է 

հանրային սննդի ժամանակավոր-սեզոնային 

ծառայություն կազմակերպելու վերաբերյալ 

պայմանագիր։ 

1-ին, 3-րդ 

եռամսյակներ 

5 Երևան քաղաքի ընդհանուր 

օգտագործման տարածքներում 

(մայթերում, կանաչապատման 

համար նախատեսված 

տարածքներում, 

ճանապարհների բանուկ 

մասերին կից հատվածներում) 

կրպակների, տաղավարների և 

ժամանակավոր այլ 

շինությունների թվաքանակի 

կրճատման և 

ապամոնտաժման, դրանց 

հետագա գործունեության 

նպատակահարմարության և 

օրինականության վերաբերյալ 

հարցերի ուսումնասիրություն 

և ապամոնտաժում։ 

Չգործող, լքյալ, ապօրինի, հողամասի 

վարձակալության ժամկետը լրացած, 

ոչ հարիր տեսք ունեցող առևտրի և 

սպասարկման կրպակների 

ապամոնտաժում և առևտրի 

առանձին օբյեկտների 

արդիականացում։ Մայրաքաղաքում 

քաղաքակիրթ առևտուր 

կազմակերպելու նպատակով 

առաջիկայում միջոցներ 

կձեռնարկվեն չգործող, լքյալ, հողի 

վարձակալության ժամկետը լրացած, 

ոչ հարիր տեսք ունեցող առևտրի և 

սպասարկման կրպակների 

ապամոնտաժման ու 

արդիականացման ուղղությամբ։ 

Առաջնահերթությունը կտրվի կանաչ 

տարածքներում և մայթերի վրա 

տեղադրված կրպակների 

ապամոնտաժմանը։ 

2021 թվականի ընթացքում ապամոնտաժվել է թվով 4 

կրպակ (Չարենցի փողոցի և Սայաթ-Նովա պողոտայի 

հատման մաս, Սարյան փողոցի թիվ 1ա (թվով 2), 

Օպերայի հարակից տարածք) 

Առևտրի և 

ծառայությունների 

վարչություն                   

2021թվականի 

ընթացքում 

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 

Հ/հ Ծրագրի կամ միջոցառման 

անվանումը 

Նախատեսված աշխատանքների 

նկարագիր 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց Իրականացնող 

կազմակերպություն 

կատարման 

ժամկետ 

Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 

1 Առողջապահական 

կազմակերպությունների 

համար բժշկական 

սարքավորումների և 

պարագաների ձեռքբերում 

Ծրագրի շրջանակներում 2021 

թվականին նախատեսվում է 

ձեռքբերել ներքոթվարկյալ 

սարքավորումները. 

1. Թվային ռենտգեն ապարատ՝ 8 

հատ, 

2. Ուլտրաձայնային ստացիոնար 

հետազոտման սարք 2 տվիչով՝ 2 

հատ, 

3. Ուլտրաձայնային ստացիոնար 

հետազոտման սարք 3 տվիչով՝ 6 

հատ, 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

Ձեռք է բերվել. 

ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-21/5-1 

1.1 Ուլտրաձայնային ստացիոնար հետազոտման 

սարք 2 տվիչով՝ 2 հատ, 

ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-21/5-2 

1.2 Ուլտրաձայնային ստացիոնար հետազոտման 

սարք 3 տվիչով՝ 6 հատ, 

ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-21/5-3 

1.3 Ուլտրաձայնային դյուրակիր հետազոտման սարք 

2 տվիչով՝ 1 հատ, 

ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-21/5-4 

1.4 Կոագուլոմետր՝ 5 հատ, 

1. 1«Կենդանի 

Լույս» ՍՊԸ 

22.04.2021-

25.12.2021թթ 

1.2 «Ավէմեդ» ՍՊԸ 

22.04.2021-

25.12.2021թթ 

1.3 «Տ-ՄԵԴ» ՓԲԸ 

30.04.2021-

25.12.2021թթ 

1.4 «Վիոլա» ՍՊԸ 

13.04.2021-

25.12.2021թթ 

1.5 «Մեդպրո» ՍՊԸ 

1. «Առողջապահա

կան 

կազմակերպությու

նների համար 

բժշկական 

սարքավորումների 

և պարագաների 

ձեռքբերում» 

ծրագրի 

շրջանակներում 

Երևան քաղաքի 

2021 թվականի 

բյուջեով 

հաստատվել է  
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4. Ուլտրաձայնային դյուրակիր 

հետազոտման սարք 2 տվիչով՝ 1 

հատ, 

5. Կոագուլոմետր՝ 5 հատ, 

6. Լաբորատոր ցենտրիֆուգ՝ 8 հատ, 

7. Բինոկուլյար մանրադիկ՝ 8 հատ, 

8. Ճեղքային լամպ՝ 6 հատ: 

ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-21/5-5 

1.5 Ճեղքային լամպ՝ 6 հատ, 

ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-21/5-6 

1.6 Թվային ռենտգեն ապարատ՝ 5 հատ 

ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-21/18 

 Բինոկուլյար մանրադիկ՝ 8 հատ 

30.04.2021-

25.12.2021թթ. 

1.6 «Տելիա-Մեդ» 

ՓԲԸ 

24.05.2021-

25.12.2021թթ. 

2. «ՌՎ Պրոջեկտս» 

ՍՊԸ 

29.07.2021-

25.12.2021թթ. 

 

թվով 5 հատ 

ռենտգեն 

ապարատ՝ 8 հատ 

ապարատի 

փոխարեն: 

2. Լաբորատոր 

ցենտրիֆուգի 

գնման մրցույթը 2 

անգամ 

հայտարարվել է, 

սակայն չի 

կայացել: 

2 Առողջապահական 

օբյեկտների 

հիմնանորոգում 

Նախատեսվում է «Նոր Արեշ 

պոլիկլինիկա», «Արշակունյաց 

պոլիկլինիկա», «Թիվ 12 

պոլիկլինիկա», «Նորագավիթ 

պոլիկլինիկա» և «Նուբարաշեն 

պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ներում կատարել 

սանհանգույցների հիմանորոգման 

(ընդ որում՝ հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց համար 

սանհանգույցից օգտվելու 

մատչելիության ապահովմամբ), 

դռների փոխարինման և «Թիվ 15 

պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ի 2-րդ 

մասնաշենքի հիմնանորոգման 

աշխատանքներ 

Տես աշխատակազմի շինարարության և բարեկարգման վարչության հաշվետվություն 

/համակարգող ստորաբաժանում/ 

3 Բնակչությանը 

կոմպյուտերային և մագնիսա-

ռեզոնանսային 

տոմոգրաֆիայի ծառայության 

տրամադրում 

Ծրագրի շրջանակներում 2021 

թվականին նախատեսվում է 

ձեռքբերել. 

Կոմպյուտերային տոմոգրաֆիայի 

հետազոտություն /ԿՏ/՝ 150 հատ, 

Մագնիսա-ռեզոնանսային 

տոմոգրաֆիայի հետազոտություն 

/ՄՌՏ/ ՝100 հատ, 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/36 

Ձեռռք է բերվել  

ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-21/36-1 

Կոմպյուտերային տոմոգրաֆիայի ծառայություն՝ 

թվով 150 հատ,  

ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-21/36-2 

Մագնիսա-ռեզոնանսային  տոմոգրաֆիայի 

ծառայություն` թվով 84 հատ 

ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-21/36-3 

Կրծքագեղձի քաղցկեղի սքրինինգային ծառայություն՝ 

մինչև 200 անձի համար 

25.12.2021թ. դրությամբ 137 քաղաքացու մատուցվել է 

կոմպյուտերային տոմոգրաֆիայի ծառայություն, 81 

քաղաքացու մագնիսա-ռեզոնանսային 

տոմոգրաֆիայի ծառայություն, 143 քաղաքացու 

համար՝ կրծքագեղձի քաղցկեղի սքրինինգային 

ծառայություն 

1.«Սուրբ 

Աստվածամայր» ԲԿ 

ՓԲԸ 

15.02.2021թ.-

25.12.2021թ. 

2.«Իզմիրյան» ԲԿ 

ՓԲԸ 

23.02.2021թ.-

25.12.2021թ. 

3.«Հայ-Ամերիկյան 

առողջության 

կենտրոն» 

հիմնադրամի 

23.02.2021թ.-

25.12.2021թ. 

 

Երևան քաղաքի 

2021 թվականի 

բյուջեով նշված 

ծրագրի 

անվանումը 

փոխվել է 

«Դժվարամատչելի 

ծառայությունների 

ձեռքբերում և  

հաստատվել է 

ներքոթվարկյալ 

ծառայությունների 

ձեռքբերում 

1.Կոմպյուտերային 

տոմոգրաֆիայի 

հետազոտություն 

/ԿՏ/՝ 150 հատ, 

2.Մագնիսա-

ռեզոնանսային 

տոմոգրաֆիայի 
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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-ԲՄԾՁԲ-21/10 

Ձեռք է բերվել. 

Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության 

մանկապարտեզների և շախմատի դպրոցների, 

երաժշտական և արվեստի դպրոցների, 

մարզադպրոցների, մանկապատանեկան 

ստեղծագործության և գեղագիտական 

դաստիարակության, մշակույթի կենտրոնների, այլ 

մշակութային կազմակերպությունների, ինչպես նաև 

«Թափառող կենդանիների վնասազերծման կենտրոն» 

ՀՈԱԿ-ի և «Երևանի աղբահանության և 

սանիտարական մաքրում» համայնքային հիմնարկի 

հաստիքացուցակներով նախատեսված հաստիք 

զբաղեցնող աշխատողների համար «Առողջության 

ապահովագրության» փաթեթի ձեռք բերում 

ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-21/15  

Ձեռք է բերվել. 

Երևանի քաղաքապետարանի /ներառյալ Երևանի 

վարչական շրջանները, քաղաքացիական կացության 

ակտերի գրանցման տարածքային բաժինները/, 

Երևանի ենթակայության գրադարանների, 

թանգարանների, թատրոնների 

հաստիքացուցակներով նախատեսված հաստիք 

զբաղեցնող աշխատակիցների, ինչպես նաև 

«Գերատեսչական շենքերի պահպանման և 

շահագործման» փակ բաժնետիրական ընկերության և 

«Երևանտրանս» փակ բաժնետիրական ընկերության, 

կառավարման տեխնոլոգիաների, Երևան 

հիմնադրամի, «Երևանի կառուցապատման 

ներդրումային ԾԻԳ» ՀՈԱԿ-ի աշխատողների համար 

«Առողջության ապահովագրություն» փաթեթի ձեռք 

բերում 

1.«Արմենիա 

Ինշուրանս» ԱՍՊԸ 

31.03.2020-

31.03.2021թ. 

2.«Սիլ Ինշուրանս» 

ԱՓԲԸ 

16.07.2020-

16.07.2021թ. 

 

ԱՐՏԱՔԻՆ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ԳՈՎԱԶԴ 

Հ/հ Ծրագրի կամ միջոցառման 

անվանումը 

Նախատեսված աշխատանքների 

նկարագիր 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց Իրականացնող 

կազմակերպություն 

կատարման 

ժամկետ 

Նշումներ 
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1 2 3 4 5 6 

1 Շենքերի գովազդային 

անձնագրերի մշակում և 

գովազդների 

համապատասխանեցում 

գովազդային անձնագրերին 

Կենտրոն վարչական շրջանում 

նախատեսվոմ է մրցութային կարգով 

իրականացնել թվով 150 հատ 

շենքերի գովազդային անձնագրերի 

պատվիրում: 

Աշխատանքները  չեն իրականացվել համավարակով 

պայմանավորված 

 

Արտաքին 

ձևավորման և 

գովազդի 

վարչություն 

ապրիլ-դեկտեմբեր 

 

 

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: Նախատեսվում  է 

իրականացնել նոր էլեկտրոնային 

կայքի պիլոտային փորձարկում 

2021  թվականին  իրականացվել է   էլեկտրոնային 

կառավարման համակարգի արդիականացման 

աշխատանքներ, որի  միջոցով  տրվել է  15207  

թույլտվություն՝ 5897 կրիչների համար: 

 

Արտաքին 

ձևավորման և 

գովազդի 

վարչություն 

 (հունվար-

դեկտեմբեր) 

 

3 Ներդրումային ծրագրերի 

իրականացում՝ որպես 

փոխհատուցում գովազդային 

մակերեսների տրամադրման 

սկզբունքով 

2021 թվականին նախատեսվում է 

ներդրումային ծրագրով 

իրականացնել գովազդային 

մակերեսների տրամադրմամբ  

մասնավոր կազմակերպություններին 

նոր կանգառասրահների, 

հեծանիվականգառների, և  

վերգետնյա անցումների մրցույթների 

հայտարարում 

Աշխատանքները  չեն իրականացվել համավարակով 

պայմանավորված 

 

 

 

 Արտաքին 

ձևավորման և 

գովազդի 

վարչություն 

ապրիլ-դեկտեմբեր  

 

4 Գովազդային վահանակների 

մրցութային կարգով 

տրամադրման և տեղական 

տուրքերի և վճարների 

հավաքագրման նոր 

մեխանիզմի ներդրում 

Նախապես սահմանել գովազդային 

վահանակների բոլոր պոտենցիալ 

վայրերը և տեսակները՝ ելնելով 

քաղաքի համար դրանց 

նպատակահարմարությունից,  

Բաժանել պոտենցիալ գովազդային 

տեղերը լոտերի և հայտարարել 

մրցույթ գովազդային 

կազմակերպությունների միջև 

Աշխատանքները  չեն իրականացվել համավարակով 

պայմանավորված 

 

Արտաքին 

ձևավորման և 

գովազդի 

վարչություն 

ապրիլ-դեկտեմբեր  

 

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Հ/հ Ծրագրի կամ միջոցառման 

անվանումը 

Նախատեսված աշխատանքների 

նկարագիր 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց Իրականացնող 

կազմակերպություն 

Նշումներ 
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կատարման 

ժամկետ 

1 2 3 4 5 6 

1 Երևանյան լճի և Հրազդանի 

կիրճի 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-ԳՀԱՇՁԲ-21/1 

Իրականացվել է  Երևանյան լճի և Հրազդանի կիրճի 

եղեգների վրա  հերբիցիդի (Ուրագան Ֆորտե) ցողում։  

Ա/Ձ Գոհար 

Մարգարյան 

19.03․2021թ-

20.10.2021թ. 

 

2 Աբովյանի անվան 0.8 հա 

պուրակի վերականգնում 

Կիրականացվեն Աբովյանի անվան 

պուրակի բարեկարգման, կանաչ 

տարածքների վերականգնման, նոր 

արդիական ոռոգման ցանցի 

անցկացման աշխատանքներ 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԿՇՄՊ-ԲՄԱՇՁԲ-21/01 

Իրականացվել են ծառերի և թփերի գույքագրման և 

գնահատման աշխատանքներ: 

«ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ 

«Բիդեք» ՍՊԸ 

30.09.2021թ- 

20.12.2022թ. 

 

3 Ուղղաձիգ կանաչապատում Կիրականացվի շուրջ 500 ք.մ. 

ծավալով ուղղաձիգ կանաչապատում 

մայրաքաղաքի տարբեր վերգետնյա 

հետիոտնային անցումներում և 

զառիթափ լանջերին: Կանաչ 

զանգվածի ավելացում կանաչ պատի 

միջոցով և նորագույն 

կանաչապատման տեխնոլոգիաների 

ներդրում: 

Իրականացվել է շուրջ 65 ք/մ ուղղաձիգ 

կանաչապատում՝ Քանաքեռ-Զեյթուն 5 գծ/մ, 

Շենգավիթ 20 գծ/մ, Աջափնյակ 30 գծ/մ, Արաբկիր 10 

գծ/մ: 

Ճոպանուղու հարակից տարածքում, Գետառի 

երկարությամբ, շուրջ 100ք/մ տարածքում 155 

բնափայտային լիանների օգնությամբ իրականացվել է 

ուղղաձիգ կանաչապատում:   

Ընդհանուր առմամբ իրականացվել է 165 ք/մ ծավալով 

ուղղաձիգ կանաչապատում։ 

«ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ 

2021թ․ապրիլ-

նոյեմբեր 

Նախատեսվել է 

իրականացնել 

մեծամասշտաբ 

ուղղաձիգ 

կանաչապատում 

Սարալանջում և 

Ծիծեռնակաբերդի 

հարակից 

տարածքում, 

սակայն ոռոգման 

ջրի 

բացակայության 

պատճառով 

նախատեսված 

500ք.մ. ծավալով 

աշխատանքները 

մասնակի չեն 

իրականացվել։ 

4 Ծառերի կադաստրային 

տեղեկագրի ստեղծում 

Մասնագիտական գործիքների 

միջոցով կիրականացվի ոռոգման 

ցանցի, կանաչ տարածքների, ծառերի 

քարտեզագրում, գույքագրում, ինչի 

միջոցով հնարավոր կլինի հստակ և 

թվային տեղեկատվություն ունենալ, 

որն էլ իր հերթին կնպաստի կանաչ 

տարածքների առավել արդյունավետ 

խնամքին և սպասարկմանը, նոր 

կանաչ տարածքների ստեղծմանը։ 

«ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ-ը Երևան քաղաքի կանաչ 

տնկարկներում իրականացրել է քարտեզագրման և 

տվյալների հավաքագրման 

աշխատանքներ:Քարտեզագրվել ՝է 29400 ծառ և թուփ, 

5400 ոռոգման համակարգի փական և ցնցուղ, 

157000գծ/մ կենդանի ցանկապատ, 7733գծ/մ ոռոգման 

համակարգ, 548000ք/մ կանաչապատման ենթակա 

տարածք: 

«ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ 

2021թ․ընթացքում 

 

5 Ընդհանուր օգտագործման 

կանաչ տարածքների 

բարելավում 

Բարելավել և ավելացնել (4.5 հա) 

ընդհանուր օգտագործման կանաչ 

զանգվածը` նոր սիզամարգերի 

ստեղծման, ծառատունկի, 

ծաղկապատման շնորհիվ 

«ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ-ը Եռաբլուրում ընդարձակել է 4.5 հա 

կանաչ տարածք՝ տնկելով ավելի քան 1700 ծառ, 

Երևանի ներքաղաքային կանաչ տնկարկներում 

հիմնվել է շուրջ 500 ք/մ սիզամարգ և վերականգնվել է 

25000 ք/մ սիզամարգ: 

«ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ 

2021թ․ընթացքում 
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6 Կանաչապատման տարբեր 

մոտեցումների կիրառում 

Կանաչ տարածքների, սիզամարգերի 

գեղազարդում ծաղկող թփերով և 

կանաչ ցանկապատերով (շուրջ 12000 

գծ.մ.)՝ նպատակ ունենալով 

բարելավել մայրաքաղաքի կանաչ 

զանգվածը 

«ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ-ը մայրաքաղաքի կանաչապատման 

գործընթացներում որդեգրել է կիրառել երկարատև 

ծաղկող այգու սկզբունքը, սիզամարգերի 

ընդարձակումը և կենդանի ցանկապատերի հինումը:  

Սիզամարգերի գեղազարդությունը բարձրացնելու 

նպատակով տնկվել են 3367 թփեր, որից 1548-ը՝ 

ծաղկող: Հիմնվել է շուրջ 13660 գծ/մ կենդանի 

ցանկապատ՝ ավելի քան 40000 թուփ: 

«ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ 

2021թ․ապրիլ-

նոյեմբեր 

 

7 Կանաչ տարածքների խնամքի 

և ծառատնկման համար 

ժամանակակից մեքենա-

սարքավորումների ձեռքբերում 

Նախատեսվում է 2021թ-ին ձեռք 

բերել  կանաչապատման 

ծառայությունների համար տեխնիկա 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԿՇՄՊ-ԲՄԱՊՁԲ-21/01-1 

«ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ-ի կարիքների համար  հատուկ 

նշանակության մեքենաներ են ձեռք բերվել: 

Ֆինանսական միջոցներ նախատեսելուց հետո 

«Գալոպեր» ՍՊԸ հետ 2021 թվականի հունիսի 14-ին 

կնքվել է համաձայնագիր, որի արդյունքում 

մատակարարվել են 1 հատ ջրցան, 1 հատ աղբատար, 

5 փոքր և 6 մեծ ինքնաթափ բեռնատար 

ավտոմեքենաներ:  

«ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ 

2021թ․մարտ-

օգոստոս 

«Գալոպեր» ՍՊԸ 

04.03.2021թ. 

 

8 Ոռոգման ցանցի 

վերակառուցում 

Կիրականացվի մաշված, վթարված, 

խցանված խողովակների 

փոխարինում և վերականգնում: 2021 

թվականին նախատեսվում է շուրջ 30 

կմ ոռոգման ջրագծի վերակառուցում՝ 

կիրառելով ոռոգման արդիական 

մոտեցումներ 

Երևանի ներքաղաքային կանաչ տնկարկներում 

անցկացվել, փոխարինվել է շուրջ 22.6 կմ 

երկարությամբ ոռոգման ջրագիծ և վերականգնվել է 

մոտ 8 կմ երկարությամբ խցանված ջրագիծ: 

 

«ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ 

2021թ․ընթացքում 

 

9 Երևան քաղաքում աղբի 

տեսակավորում 

Երևան քաղաքում աղբի 

տեսակավորման (ապակի, պլաստիկ, 

թուղթ) համար համապատասխան 

գունազատմամբ աղբամանների 

տեղադրում քաղաքի ընդհանուր 

շուրջ 120 կետերում՝ բոլոր վարչական 

շրջաններում, տեսակավորված աղբի 

հավաքում և հանձնում վերամշակող 

կազմակերպություններին: Աղբի 

տեսակավորման մշակույթի 

ձևավորման համար քաղաքացիների 

իրազեկման արշավի կազմակերպում 

«ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ-ի թափոնների տեսակավորման 

վարչությունը Երևան քաղաքի վարչական 

շրջաններում տեղադրված ընդհանուր 134 

տեսակավորման կետերից և 240 տնտեսվարողներից 

պարբերաբար հավաքել և վերամշակվող 

ընկերություններին հանձնել է 368420կգ թափոն, որից 

ստվարաթուղթ՝ 321140կգ,սպիտակ թուղթ՝ մոտ 500կգ, 

պլաստիկ՝ 16050կգ, ապակի՝ 30730կգ: Միաժամանակ, 

«Կոկա-Կոլա Հելլենիկ Բոթլինգ Քամփնի Արմենիա» 

ՓԲԸ-ի և «Այ Էս Էս Դի» Համայնքների կայուն 

զարգացման նորարարական լուծումներ» ՀԿ հետ 

համատեղ Երևանի շուրջ 50 դպրոցներում 

տեղադրված պլաստիկ և թղթի թափոնների 200 

տեսակավորման արկղերում հավաքվել է շուրջ 3800 

կգ թափոն, որից թուղթ՝ մոտ 2900կգ, պլաստիկ՝ մոտ 

900կգ: 

«ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ 

2021 թ․ 

 

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Հ/հ Ծրագրի կամ միջոցառման 

անվանումը 

Նախատեսված աշխատանքների 

նկարագիր 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց Իրականացնող 

կազմակերպություն 

կատարման 

ժամկետ 

Նշումներ 
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1 2 3 4 5 6 

1 Երևան քաղաքում երեխաների 

և սոցիալական 

պաշտպանության ոլորտում 

արդյունավետ կառավարման 

համակարգի ամբողջական 

ներդրում 

Երեխաների և սոցիալական 

պաշտպանության նորաստեղծ 

համակարգի ներդրման երկրորդ 

փուլ, վարչական շրջանների 

համապատասխան բաժինների 

կառուցվածքային փոփոխություններ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Երեխաների և սոցիալական պաշտպանության 

նորաստեղծ համակարգի ներդրման երկրորդ փուլով 

նախատեսվում է իրականացնել համապատասխան 

փոփոխություններ վարչական շրջանների 

սոցիալական ապահովության, առողջապահության և 

ծրագրերի բաժիններում և նոր ձևավորվող 

բաժիններում ներդրվելու է հոգեբանի և սոցիալական 

աշխատողի (սոցիալական աշխատողը նշանակվելու է 

խնամակալության և հոգաբարձության 

հանձնաժողովի քարտուղար) հաստիքներ:  

Այս կապակցությամբ 

 2021 թվականի ընթացքում աշխատակազմի 

երեխաների և սոցիալական պաշտպանության 

վարչության, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական 

հարցերի նախարարության, «Աշխատանքի և 

սոցիալական հետազոտությունների ազգային 

ինստիտուտ»-ի, ԱՄՆ–ի Միջազգային զարգացման 

գործակալության /USAID/ ժողովրդավարության և 

կառավարման գրասենյակի և «Վորլդ Վիժն 

Հայաստան» կազմակերպության աջակցությամբ 

համագործակցության շրջանակներում Երևանի 

վարչական շրջանների շուրջ 60 աշխատակիցների 

համար կազմակերպվել է «Սոցիալական 

աշխատանք» մասնագիտական հատուկ ուսուցման 

երկամսյա դասընթաց՝ մասնակիցները 

հաջողությամբ հանձնել են քննություններ և ստացել 

սոցիալական աշխատողի հավաստագրեր: 

 USAID/ ժողովրդավարության և կառավարման 

գրասենյակի և «Վորլդ Վիժն Հայաստան» 

կազմակերպության աջակցությամբ Երևան քաղաքի 

սոցիալական աջակցության վերաբերյալ կամավոր 

խնդիրների, դրանց լուծմանն ուղղված սեփական 

լիազորությունների իրականացման կարգի և 

չափորոշիչների պարզաբանման և կիրառման 

նպատակով կազմվել է վերապատրաստման մոդուլ 

և մշակվել ուղեցույց:  

 Երևան քաղաքի  վարչական շրջանների շուրջ 60 

աշխատակիցների մասնակցությամբ 

կազմակերպվել են հանդիպում-քննարկումներ, 

որոնց ընթացքում ներկայացվել են կամավոր 

խնդիրների, դրանց լուծմանն ուղղված սեփական 

լիազորությունների իրականացման կարգը, 

չափորոշիչները և գործիքակազմը:  

 Երևան համայնքում քաղաքացիներին մատուցվող 

ծառայությունները էլ ավելի հասցեական և 

արդյունավետ դարձնելու համար մշակվել է 

Իրականացվել է 

երեխաների և 

սոցիալական 

պաշտպանության 

վարչության կողմից  

«Աշխատանքի և 

սոցիալական 

հետազոտություննե

րի ազգային 

ինստիտուտ»-ի, 

ԱՄՆ–ի 

Միջազգային 

զարգացման 

գործակալության 

/USAID/ 

ժողովրդավարությ

ան և կառավարման 

գրասենյակի և 

«Վորլդ Վիժն 

Հայաստան» 

կազմակերպության 

աջակցությամբ:  
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անհատական սոցիալական ծրագիր կազմելու 

աշխատանքային գործիք՝ ընտանիքների 

կարիքների համակողմանի գնահատման 

նպատակով: Կազմակերպվել են մի շարք 

հանդիպում-քննարկումներ անհատական 

սոցիալական ծրագրերի գործիքակազմի 

կիրարկման նպատակով: 

 Երևան քաղաքի վարչական շրջանների 

սոցիալական ապահովության, առողջապահության 

և ծրագրերի բաժիններում քաղաքապետարանի 

աշխատակազմի երեխաների և սոցիալական 

պաշտպանության վարչության կողմից 

իրականացվել է սուպերվիզիա՝ սոցիալական 

աջակցության վերաբերյալ կամավոր խնդիրների, 

դրանց լուծմանն ուղղված սեփական 

լիազորությունների իրականացման կարգի և 

չափորոշիչների կիրառման և համապատասխան 

սոցիալական անհատական ծրագրեր կազմելու 

վերաբերյալ: Վարչական շրջանների 

համապատասխան բաժինների կողմից կազմվել և 

վարչություն է ներկայացվել 18 անհատական 

դեպքեր, որոնց քննարկման համար կազմակերպվել 

են եռօրյա հանդիպումներ Դիլիջանում, իսկ ս.թ. 

դեկտեմբերի 15-ին տեղի է ունեցել սոցիալական 

աջակցության տրամադրման Երևանի 

քաղաքապետին կից խորհուրդի նիստ, որի 

ընթացքում խորհրդի կողմից հաստատվել են 

ներկայացված 16 դեպքից հաստատվել են և 

ներկայացվել ֆինանսավորման 10-ը,  ևս 4 դեպքեր 

կներկայացվի ֆինանսավորման վերահաշվարկի  

ներկայացման դեպքում:  

 

 2.Վարչության կողմից մշակվել է Երևան քաղաքի 

տեղական սոցիալական ծրագրի մշակման, 

ընդունման և իրականացման կարգը սահմանելու 

մասին որոշման նախագիծ և ուղարկվել է ՀՀ 

Արդարադատության նախարարություն 

դիրքորոշման, դիրքորոշումից հետո կազմվել է 

ամփոփաթերթ և դրվել շրջանառության: 

2 Երեխաների իրավունքների և 

շահերի պաշտպանություն 

 

Երեխաների իրավունքների և շահերի 

պաշտպանության, հասարակական 

կյանքի տարբեր ոլորտներում 

երեխաների, արտակարգ, տեխնածին 

դրությամբ պայմանավորված 

/օրինակ պատերազմ, համաճարակ/ 

կյանքի դժվարին իրավիճակում 

հայտնված, առանց ծնողական 

Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 

երեխաների իրավունքների և շահերի 

պաշտպանության նպատակով բաժինն ապահովել է 

գործող օրենսդրությամբ իրեն վերապահված 

լիազորությունների իրականացումը: Վարչական 

շրջանների խնամակալության և հոգաբարձության 

հանձնաժողովների, միասնական սոցիալական 

ծառայության տարածքային կենտրոնների հետ 

Իրականացվել է 

երեխաների և 

սոցիալական 

պաշտպանության 

վարչության 

երեխաների 

պաշտպանության 

բաժնի կողմից: 
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խնամքի մնացած երեխաների համար 

հավասար իրավունքների և 

հավասար հնարավորությունների 

ապահովում: 

1.Քաղաքային մշակութային 

միջոցառումներում կյանքի դժվարին 

իրավիճակում գտնվող երեխաների 

ներգրավում: 

2.Կյանքի դժվարին իրավիճակում 

հայտնված երեխաների 

իրավունքների պաշտպանություն: 

3.Երեխայի պաշտպանության 

ոլորտում գերատեսչությունների և 

հասարակական 

կազմակերպությունների հետ 

համագործակցություն: 

4.Վարչական շրջանների 

խնամակալության  և 

հոգաբարձության հանձնաժողովների 

անդամների համար 

վերապատրաստումներ՝ միասնական 

պրակտիկայի ձևավորում: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

իրականացվել է բացահայտված ԿԴԻՀ երեխաների 

կարիքների գնահատում և ուղղորդում 

համապատասխան պետական և հասարակական 

կառույցներ՝ անհրաժեշտ ծառայություններ ստանալու 

նպատակով:  

1.Քաղաքային մշակութային միջոցառումներում ԿԴԻՀ 

երեխաներին ներգրավելու նպատակով տրվել են 

ամանորյա ներկայացումների տոմսեր համաձայն 

հետևյալ չափորոշիչների՝ ընտանիքում 3 և ավելի 

երեխա; միայնակ ծնողի; հաշմանդամություն ունեցող; 

արցախցի ընտանիքների; պատերազմից տուժած; 

խնամատար ընտանիքների; հաստատությունների և 

ոլորտում ակտիվ գործունեություն ծավալող ՀԿ-ների 

/որոնց հետ եղել է համագործակցություն/ շահառու 

երեխաներ և այլն:  

1.1.Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված շուրջ 

300 երեխաներին տրամադրվել են գրենական 

պիտույքներ:  

 

2.1. Վարչական շրջանների կողմից ներկայացված 

տեղեկատվության համաձայն հաշվառվել է առանց 

ծնողական խնամքի մնացած 77 երեխա, ԱԾԽՄ 

երեխաների թվին պատկանող՝ 5 անձ:  

2.2. Երեխայի կրթության իրավունքի իրացման 

համատեքստում ծնողի դիմումի և գնահատման 

կենտրոնի եզրակացության հիման վրա վկայագրվել է 

774 երեխայի կրթության առանձնահատուկ 

պայմանների կարիքը:  

2.3. 48 երեխայի տրվել է երեխաների խնամքի 

հաստատությունում տեղավորվելու մասին 

եզրակացություն:  

2.4. 8 երեխայի տրվել է երեխաների խնամքի 

հաստատությունից դուրս գրելու մասին 

եզրակացություն: 

2.5. Ներկայացված փաստաթղթերի 

ուսումնասիրության, ինչպես նաև ՀՀ ԱՍՀՆ և 

ոստիկանություն իրականացված համապատասխան 

հարցումների հիման վրա 6 անձ հաշվառվել է որպես 

խնամատար ծնող դառնալ ցանկացող անձ: 

2.6. Երեխայի խնամքը խնամատար ընտանիքում 

կազմակերպելու նպատակով տրվել է 6 

եզրակացություն: 

2.7. Կնքվել է խնամատարության 24 պայմանագիր՝ 

2021թ.-ի ֆինանսավորման համար: 

Երևան քաղաքում 15 խնամատար ընտանիքներում 

խնամվում է առանց ծնողական խնամքի մնացած 21 

երեխա: 
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2.8. Կազմվել է 4 համաձայնագիր խնամատարության 

պայմանագրի լուծման մասին: 

2.9. Հիմք ընդունելով քաղաքացիների կողմից 

ներկայացված փաստաթղթերը, և կենսապայմանների 

ուսումնասիրության ակտերը՝ տրվել է երեխա 

որդեգրելու հնարավորության մասին 40 դրական 

եզրակացություն, հաշվառման է վերցվել երեխա 

որդեգրել ցանկացող 57 անձ: 

2.10. Կազմվել և ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական 

հարցերի նախարարություն է ուղարկվել թվով 17 

հարցում՝ երեխային տեսակցելու և որդեգրման 

հնարավորությունը պարզելու համար: 

2.11.Որդեգրման կարգի համաձայն հաշվառվել է 

որդեգրման ենթակա 29 երեխա: 

2.12. Կազմակերպվել է ԿԴԻՀ երեխաների և 

խնամատար ծնողների տվյալների համադրում՝ 

խնամատար ընտանիքներում երեխաներին 

տեղավորելու նպատակով: 

2.13. Ելնելով երեխաների շահերից՝ երեխա որդեգրած, 

ինչպես նաև խնամատար ընտանիքների խնդիրները 

վեր հանելու, վերահսկողություն իրականացնելու 

նպատակով գործող օրենսդրության շրջանակներում 

իրականացվել են տունայցեր:  

2.14. ԿԴԻՀ երեխաների, որդեգրել ցանկացող անձ 

հաշվառված, ինչպես նաև խնամատար ծնող դառնալ 

ցանկացող անձանց տվյալները մուտքագրվել են 

«Մանուկ» տեղեկատվական համակարգում, ըստ 

անհրաժեշտության կատարվել են համապատասխան 

փոփոխություններ: 

2.15.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 ԽՀՀ 

քարտուղարներին: 

2.16.Երեխաների պաշտպանության վերաբերյալ 

տարբեր հարցերով Երևանի քաղաքապետարան 

դիմած քաղաքացիներին տրամադրվել է 

խորհրդատվություն: 

2.17. Կազմակերպվել է միջոցառում երեխաների 

իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվան 

նվիրված: Ձևաչափի համաձայն, հունիսի 1-ին 

հրավիրվել է Երևան համայնքի ավագանու նիստ 

երեխաների մասնակցությամբ՝ որպես ավագանու 

անդամ: Ընթացքում երեխաները ներկայացրել են 
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համայնքային խնդրիներ և քննարկել դրանց լուծմանն 

ուղղված ծրագրեր:   

 

3.Երեխաների պաշտպանության ոլորտում 

համագործակցություն է իրականացվել ՀՀ 

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի, 

առողջապահության, արդարադատության 

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 (ՀՕՖ, Վորլդ 

Վիժն, ՍՕՍ մանկական գյուղեր և այլն): 

 

4.Հաշվի առնելով երեխաների և սոցիալական 

պաշտպանության ոլորտում իրականացվող 

համակարգային փոփոխությունները՝ միասնական 

պրակտիկայի ձևավորման համար 

նպատակահարմար է հաստիքների հստակ 

ներդրումից հետո միայն իրականացնել ԽՀՀ 

անդամների համար նախատեսված 

վերապատրաստումները: 

3 Ընտանիքում երեխայի 

ապրելու իրավունքի 

ապահովում 

 

 

1.Մանկալքության կանխարգելման 

նպատակով փորձնական ծրագրի 

իրականացում 5 ընտանիքների 

համար 

 Կացարանի տրամադրման 

կազմակերպում 

 Կացարանի վարձավճարի, 

կոմունալ վճարների 

փոխհատուցում 3 ամսյա 

կտրվածքով 

 Աշխատանքի տեղավորման համար 

անհրաժեշտ մասնագիտական 

գիտելիքների և հմտությունների 

նպատակով վերապատրաստման 

կազմակերպում 

 Երեխաների տարիքային 

խմբակներում ներգրավվածության, 

մանկապարտեզ/դպրոց 

հաճախման կազմակերպում 

2. Խնամատարության տեսակների, 

խնամատար ընտանիքի 

խրախուսման, խնամատար 

2021թ.-ին բաժնի կողմից ծրագրի իրականացման 

համար գնահատված դեպքեր չեն եղել, սակայն 

մանկալքության կանխարգելման նպատակով հաջորդ 

տարի փորձնական համատեղ ծրագիր 

իրականացնելու համար քննարկումներ են 

իրականացվել «Բարի մամա» ՀԿ-ի հետ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Հաշվի առնելով այն, որ նմանօրինակ 

վերապատրաստումներ իրականացվել են ՀՀ 

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

Իրականացվել է 

երեխաների և 

սոցիալական 

պաշտպանության 

վարչության 

երեխաների 

պաշտպանության 

բաժնի կողմից: 
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ընտանիքում հոգեզավակի խնամքի և 

դաստիարակության պայմանների 

վերահսկողության, պայմանագրային 

պարտականությունների կատարման 

վերաբերյալ վերապատրաստումներ 

և այլ միջոցառումներ 

նախարարության կողմից՝ համապատասխան 

տվյալները քաղաքապետարանի կողմից տրվել են 

նախարարություն: 

 

 

 

 

 

 

4 Երևան համայնքի բնակիչների 

կենսամակարդակի 

բարելավմանն ուղղված 

նպատակային ծրագրեր 

 

1.Երևան համայնքի սոցիալական 

կարիքների արդյունքում 

հայտնաբերված կարիքավոր  

բնակիչների կենսամակարդակի 

բարելավում: 

Միջազգային հասարակական 

կազմակերպությունների, անհատ բարերարների և այլ 

կազմակերպությունների հետ համագործակցության 

շրջանակներում  սոցիալական աջակցության կարիք 

ունեցող թվով շուրջ 21216 ընտանիքներին 

շարունակվել են տրամադրվել բնաիրային, 

կենցաղային, հիգիենայի փաթեթներ, սնունդ, 

հագուստ, խոհանոցային պարագաներ, 

քաղցրավենիքի փաթեթ, ամանորյա տոմսեր, երկշերտ 

կտորե դիմակներ և այլն: 

 

 

Բնաիրային 

փաթեթների 

բաշխումն 

իրականացվել է 

վարչական 

շրջանների 

սոցիալական 

ապահովության, 

առողջապահության 

և ծրագրերի 

բաժինների կողմից 

՝երեխաների և 

սոցիալական 

պաշտպանության 

վարչության 

համակարգմամբ: 

 

Վարչական շրջանների  կողմից սոցիալական 

աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների թվով 700 

դպրոցահասակ երեխաների, 2021թ բյուջեով 

նախատեսված սոցիալական ծրագրերի շրջանակում,  

տրամադրվել են գրենական պիտույքների փաթեթներ:  
 

Իրականացվել է 

երեխաների և 

սոցիալական 

պաշտպանության 

վարչության 

կողմից: 

 

5 Համագործակցության 

շրջանակում սոցիալական 

գործընկերություն և 

ձեռներեցություն 

 

Համագործակցության 

շրջանակներում բնակչության 

զբաղվածության խթանում՝ 

սոցիալական գործընկերության և 

ձեռներցության միջոցով: 

Զբաղվածության խթանում 

(պիլոտային 5 ընտանիք): 

29.10.2021թ. «Նվիրատվության պայմանագրով N Ա-1» 

ով  «Ապագա» բարեգործական հիմնադրամի հետ 

համատեղ իրականացվել է ճագարաբուծություն 

սոցիալական ձեռներեցության ծրագիրը 4 

ընտանիքների մասնակցությամբ, ինչպես նաև 

սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 3 

ընտանիքների անդամներ մասնակցել են «Ապագա» 

բարեգործական հիմնադրամի կողմից 

կազմակերպվող մատնահարդարման 

դասընթացներին: Ծրագրի իրականացման 

նպատակով վարչական շրջանների 

համապատասխան բաժինների և վարչության կողմից 

իրականացվել է ծրագրի թեկնածու շահառուների 

կարիքների համալիր գնահատում՝ տունայցերի և 

հարցազրույցների միջոցով, իրականացվել է ծրագրի 

շահառուների ընտրություն և ներառում ծրագրում: 

2.«Կազմակերպվել է Արցախից տեղահանված (2200 

ընտանիքներ) և  երևանաբնակ սոցիալական 

աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքներին Վորլդ 

Իրականացվել է 

երեխաների 

ևսոցիալական 

պաշտապանության 

վարչության 

կողմից՝ 

համագործակցելով 

Ապագա 

բարեգործական 

հիմնադրամի հետ : 

 

 

 

Բնաիրային 

փաթեթների 

բաշխումն 

իրականացվել է 

վարչական 

շրջանների 
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Վիժն Հայաստան, Ադվենտիստական զարգացման և 

օգնության կազմակերպության Հայաստանյան 

մասնաճյուղի, Կարմիր խաչ, Հայ կրթական 

հիմնադրամ, ԱԻՆ, ՄԱԿ համաշխարհային պարենի 

ծրագիր, Հայ Առաջադեմ ՀԿ, ՀՔՎՕՍԵ,  ԱԻՆ, ՀԲԸՄ, 

USAID, ԱՌԴԱ միջազգային մարդասիրական 

կազմակերպություն, Անտոնիի ֆրանսահայ համայնք, 

ICCA Armenia-Russia Ռոտարի Հայաստան 

կազմակերպությունների կողմից տրամադրված 

պարենային, հիգիենիկ, տնտեսական փաթեթների 

բաշխման և հաշվետվությունների ամփոփման 

գործընթացը:   

սոցիալական 

ապահովության, 

առողջապահության 

և ծրագրերի 

բաժինների կողմից 

՝երեխաների և 

սոցիալական 

պաշտպանության 

վարչության 

համակարգմամբ: 

 

 

6 Սոցիալական 

ծառայությունների 

տրամադրում և 

պատվիրակում 

 

Տարբեր սոցիալական խմբերի համար 

Երևան համայնքում որակյալ 

սոցիալական ծառայությունների 

տրամադրում 

(օրինակ՝պատվիրակման միջոցով): 

Որակյալ և հասանելի 

ծառայությունների մատուցում (շուրջ 

400-500 շահառու): 

 

 

 

 

 

 

 

 «Փրկություն»  ՀԿ-ին տրամադրվել է դրամական 

աջակցություն ՝ վառելիք ձեռք բերելու նպատակով, 

ապահովելու համար կազմակերպության կողմից 

սպասարկվող Երևան համայնքի տարբեր 

վարչական շրջաններում բնակվող մտավոր 

խնդիրներ, /հաշմանդամություն/ ունեցող 

երեխաների տեղափոխումը կենտրոն: 

 «Հայաստանի անվասայլակով բասկետբոլի 

ֆեդերացիա» ՀԿ-ին տրամադրվել է դրամական 

աջակցություն ՝ վառելիք ձեռք բերելու նպատակով, 

ապահովելու համար կազմակերպության կողմից 

սպասարկվող Երևան համայնքի տարբեր 

վարչական շրջաններում բնակվող 

հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող երեխաների 

տեղափոխումը կենտրոն: 

 «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ-ին,    շուրջ 200 

տարեցների համար, որից 70–ը օգտվում են 

բարագործական ճաշարանից, տարածքի 

վարձակալության համար տրամադրվել է /2021թ. 

տարվա կտրվածքով/  դրամական  աջակցություն՝ 

որտեղ տարեցներին մատուցվում են սոցիալական, 

առողջապահական, խնամքի, տաք ճաշ  և այլ 

ծառայություններ: 

 «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ-ի հետ  

27.08.2021թ կնքված. հ. ԱՀ-3 Նվիրատվության 

պայմանագրով տրամադրվել է դրամական 

աջակցություն, որի շրջանակներում տարեցների 

միջազգային օրվա կապակցությամբ հոկտեմբեր-

նոյեմբեր ամիսներին, միայնակ և հաշանդամություն 

ունեցող տարեցների  համար, կազմակերպվել են 

ներգնա շրջագայություններ ՀՀ տեսարժան վայրեր: 

Տարեցների միջազգային օրվա կապակցությամբ, 

Առաքելություն Հայաստան ԲՀԿ-ի հետ համատեղ, 

կազմակերպվել է միջոցառում միջազգային 

կազմակերպությունների ներկայացուցիչների 

Իրականացվել է 

երեխաների և 

սոցիալական 

պաշտպանության 

վարչության կողմից  
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մասնակցությամբ, որի նպատակն էր ներկայացնել 

տարեցներին մատուցվող ծառայությունները և 

տարեցներին ուղղված Երևանի 

քաղաքապետարանի կողմից իրականացվող 

սոցիալական աջակցության ծրագրերը: 

 հ. N-Զ-126.07.2021թ. 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: 

 հ.ԼԿ-1 25.08.2021թ. Նվիրատվության պայմանագրով 

«Լիարժեք կյանք» ներառական հասարակության 

խթանման հասարակական կազմակերպությանը 

տրամադրվել է դրամաական աջակցություն, որի 

շրջանակներում հաշմանդամություն ունեցող, 

ինչպես նաև սոցիալական աջակցության կարիք 

ունեցող ընտանիքների շուրջ 100 երեխաներ  

օգոստոսի 23-ից մինչև սեպտեմբերի 6-ը 

հնարավորություն են ունեցել իրենց ամառային 

հանգիստն անցկացնել Ստեփանավանում գտնվող 

ներառական ճամբարում: 

 «Հանս Քրիստիան Կոֆոեդ» բարեգործական 

հիմնադրամին, որտեղ ներկայումս ապրում են շուրջ 

100 անօթևաններ/,  հոկտեմբեր-դեկտեմբեր 

ամիսների կտրվածքով Երևան համայնքի բյուջեից 

կոմունալ ծառայությունների էլեկտրաէներգիայի, 

գազի և ջրի   փոխհատուցման  նպատակով 

06.10.2021թ. «Նվիրատվության պայմանագրեր Կ-2-

»ով,  01.11.2021թ. «Նվիրատվության պայմանագրեր 

Կ-3-» ով և 30.09.2021թ. «Նվիրատվության 

պայմանագրեր Կ-4-ով» 30.08.2021թ. 

«Նվիրատվության պայմանագրեր Կ-1» 22.12.2021թ. 

«Նվիրատվության պայմանագրեր Կ-5-ով 

տրամադրվել է դրամական աջակցություններ:  

7 Բազմազավակ, երիտասարդ և 

այլ խմբերին պատկանող 

ընտանիքներին աջակցություն 

 

Ժողովրդագրական իրավիճակի 

բարելավմանն ուղղված 

քաղաքականության նպատակով՝ 

աջակցություն բազմազավակ, 

երիտասարդ և այլ խմբերին 

պատկանող ընտանիքներին՝ 

թիրախային ծրագրերի մշակման և 

իրականացման միջոցով: 

Ժողովրդագրական իրավիճակի 

Վարչական շրջանների համապատասխան 

բաժինների կողմից կազմվել են սոցիալական 

աջակցության անհատական թվով շուրջ 117  

ծրագրեր՝ բազմազավակ ընտանիքներին 

տարաբնույթ աջակցություն տրմադրելու 

նպատակով՝ անհրաժեշտ կենցաղային տեխնիկա, 

կահույք և այլն: Ֆինանսավորման մեխանիզմների 

հետ առաջացած խնդիրների պատճառով 

հնարավոր չի եղել իրականացնել ներկայացված 

ծրագրերի ֆինանսավորումը, սակայն Գրանդ 

Իրականացվել է 

երեխաների և 

սոցիալական 

պաշտպանության 

վարչության 

կողմից՝ 

համագործակցելով 

Գրանդ Հոլդինգի 

հետ և 

համակարգեելով 

Ֆինանսավորման 

մեխանիզմների 

բացակայության 

պատճառով 

հնարավոր չի եղել 

իրականացնել 

նշված թվով 

ընտանիքներին 

աջակցությունը: 
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բարելավում (շուրջ 1500-2000 

ընտանիք): 

 

Հոլդինգ ընկերության աջակցությամբ սոցիալական 

աջակցության կարիք ունեցող շուրջ 53 

ընտնաիքների հնարավոր եղավ տրամադրել 

անհրաժեշտ կենցաղային տեխնիկա՝ գազօջախ, 

սառնարան, վառարան, համակարգիչ, լվացքի 

մեքենա: 

վարչական 

շրջանների 

սոցիալական 

ապահովության, 

առողջապահության 

և ծրագրերի 

բաժինների կողմից 

իրականացված 

գնահատման 

գործընթացը: 

8 Ապաստան հայցող, 

փախստական և տեղահանված 

ընտանիքների համար 

աջակցության ծրագրեր 

 

1.Փախստական ընտանիքներին 

բնակարանների վարձակալության 

մասնակի փոխհատուցում 30 

ընտանիք/ 1 ընտանիքին 

հատկացվելու է 6 ամսով, ամիսը՝ 

60.000դ./, 

2. Ապաստան հայցող,  փախստական 

և տեղահանված ընտանիքների 

կարիքի գնահատում, սոցիալական 

ծառայությունների տրամադրում/ 140 

ընտանիք/, 

3.Փախստական ընտանիքներին 

ձմռան ամիսներին առաջացած 

խնդիրների լուծման նպատակով՝ 

կոմունալ վարձերի մասնակի 

փոխհատուցում /50+50 ընտանիք, 1 

ընտանիքին հատկացվելու է 4 ամսով, 

ամիսը՝ 35.000 դրամ: 

3.ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայության կողմից 

ներկայացված փախստականի կարգավիճակ ունեցող 

և սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող  12 

ընտանիքների համար, ձմռան ամիսներին 

առաջացած խնդիրների լուծման նպատակով, 

իրականացվել է  կոմունալ վարձավճարների  

աջակցության ծրագիր՝ աջակցությունը տրամադրվել 

է 3 ամսվա համար՝ յուրաքանչյուր ամիս՝ 15.000 ՀՀ 

դրամ։ 

 

 

Իրականացվել է 

երեխաների և 

սոցիալական 

պաշտպանության 

վարչության 

կողմից՝ 

համագործակցելով 

ՀՀ ՏԿԵՆ 

միգրացիոն 

ծառայության հետ: 

Առաջին և երկրորդ 

մասով դիմումներ 

չեն ստացվել: 

9 Արտակարգ իրավիճակների և 

նմանատիպ այլ դեպքերում 

կյանքի դժվարին 

իրավիճակներում հայտնված 

անձանց և ընտանիքներին 

աջակցության  

1.Արտակարգ իրավիճակների և 

նմանատիպ այլ դեպքերի կյանքի 

դժավարին իրավիճակում հայտնված 

անձանց և ընտանիքներին 

առաջնային աջակցություն(օր. 

կենցաղային և սննդային փաթեթների 

տրամադրում, կոմունալ ծախսերի, 

բնակվարձի փոխհատուցում և այլ 

առաջնային ծառայությունների 

տրամադրում՝ ըստ գնահատված 

կարիքի): 

2.Տարերային կամ տեխնածին 

աղետներից տուժած ընտանիքներին 

տրամադրվող առաջնային 

աջակցություն /փլուզում, հրդեհ, 

ջրհեղեղ և այլն/: 

3.Համապատասխան կարիքների 

առկայության դեպքում ավագանու 

կողմից հաստատված կարգի 

3.Կայացել է Երևանի քաղաքապետի սեփական 

լիազորությունների շրջանակում կամավոր 

լիազորությունների շրջանակում  աջակցության 

տրամադրման  խորհրդի նիստ, որի ընթացքում 

քննարկվել են վարչական շրջանների  կողմից 

ներկայացված  թվով 16 դեպք, որից աջակցության 

տրամադրման խորհուրդը հաստատել է 14-ը։ 

Հաստատված դեպքերը ներկայացվել են 

ֆինանսավորման։ 

Իրականացվել է 

երեխաների և 

սոցիալական 

պաշտպանության 

վարչության 

կողմից: 
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համաձայն համայնքի կամավոր 

լիազորությունների շրջանակում 

սոցիալական աջակցության 

տրամդրում: 

10 Պետության կողմից 

պատվիրակված 

լիազորությունների 

շրջանակում ինտեգրված 

սոցիալական 

ծառայությունների 

կազմակերպում և 

իրականացում 

Սոցիալական, ընտանեկան նպաստի, 

հրատապ օգնության տրամադրում, 

ինչպես նաև սոցիալական դեպքի 

վարում (միջինը 14000 շահառու): 

2021թ. 1-ին եռամսյակում կազմակերպվել է ՍԱՏԲ-

ների գործունեությունը, մասնավորապես՝ 

կարիքավոր բնակչության հաշվառման, պետական 

նպաստների և ավանդների դիմաց 

փոխհատուցումների նշանակման գործընթացը, 

ինչպես նաև դրանց վճարումը: 

ՍԱՏԲ-ների կողմից փաստագրվել են շուրջ 4020, որից 

2985 նպաստառու, իսկ 1035-ը ոչ նպաստառու: Միջին 

հաշվով՝ շուրջ 13658 ընտանիքներ ստացել են 

ընտանեկան, սոցիալական նպաստներ, իսկ 890 

ընտանիքներ՝ հրատապ օգնություններ, 2021թ. 

ընթացքում ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարությունից ստացվել են տարբեր 

գերատեսչությունների համադրման շուրջ 33 հատ 

/գրություններ/ ցուցակներ, որոնք համադրվել են ԱԳՀ-

ում հաշվառված ընտանիքների տվյալների հետ, 

ամփոփվել և համապատասխան գրությամբ 

տրամադրվել են վերը նշված նախարարությանը: 

Համադրումների արդյունքում ոչ հավաստի 

տեղեկությունների  հիման վրա նշանակված 

նպաստներից եռամսյակի ընթացքում կասեցվել է, իսկ 

ավելի վճարված գումարները վերադարձվել են ՀՀ 

պետական բյուջե: 

1-ին եռամսյակի ընթացքում ամփոփվել են հունվար-

մարտ ամիսներին ՍԱՏԲ-ների կողմից նշանակված և 

վճարված պետական նպաստների վերաբերյալ  

փոխադարձ ակտերը՝ համաձայնեցված՝ «Հայփոստ 

ՓԲԸ-ի  հետ» : 

Բացի այդ Երևան քաղաքի սոցիալական 

աջակցության տարածքային բաժինների հետ 

իրականացվել են ԱԳՀ-ում հաշվառված` 

ընտանեկան, սոցիալական նպաստ ստացող 

ընտանիքների նույնականացման քարտերի 

ձեռքբերումն ապահովելու ուղղությամբ մի շարք 

աշխատանքներ և ամփոփ տեղեկատվությունը /շուրջ 

50 ընտանիքների/  ներկայացվել է ՀՀ աշխատանքի և 

սոցիալական հարցերի նախարարություն : 

Հունվար-մարտ ամիսներին Երևանի Աջափնյակ, 

Ավան, Կենտրոն, Դավաթաշեն, Մալաթիա-

Սեբաստիա և Նոր Նորքի  ՍԱՏԲ-ներում 

«Տարածքային մակարդակում կնքված սոցիալական 

համագործակցության համաձայնագրի  համաձայն 

համակարգող խորհուրդների անհատական 

Իրականացվել է 

երեխաների և 

սոցիալական 

պաշտպանության 

վարչության 

կողմից: 
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կազմերում» տեղի են ունեցել փոփոխություններ և 

հաստատվել Երևանի քաղաքապետի 

համապատասխան որոշումներով: Խնդրահարույց 

դեպքերի բազմամասնագիտական խմբերի հետ 

իրականացվել են մի շարք աշխատանքային 

քննարկումներ և տրվել են անհրաժեշտ մեթոդական 

օգնություններ: Բացի այդ, Երևանի ՍԱՏԲ–ների հետ 

մշտադիտարկման շրջանակներում տարվա 

ընթացքում ամփոփվել են թվով շուրջ 83 

ընտանիքների սոցիալական դեպքի վարման 

գործընթացներ, որից ընտանիքի ընթացիկ  /կարիքի 

գնահատում, կարիքի բացահայտում/ միջամտություն՝ 

շուրջ 62, իսկ փակված ընտանիքների դեպքերը՝ շուրջ 

21: 

ՀՀ կառավարության 25.02.2021թ. հ. 251-Ն որոշմամբ 

ս/թ ապրիլի 1-ից դադարեցվել են Երևանի 

քաղաքապետին պետության կողմից  պատվիրակված 

լիազորությունները: 

11 Ադրբեջանի սանձազերծած 

պատերազմի հետևանքով 

հաշմանդամություն ստացած և 

սայլակի օգնությամբ 

տեղաշարժվողների 

բնակարաններում ֆիզիկական 

միջավայրի 

բարեհարմարեացումների 

պիլոտային ծրագրիր 

 

 

 

 

 

Ադրբեջանական ագրեսիայի 

հետմղման մարտերում ստացած 

վիրավորման արդյունքում 

հաշմանդամության սայլակով 

տեղաշարժվող անձանց համար 

իրենց բնակարանների 

մատչելիության ապահովում: 

Փորձնական ծրագրի շրջանակներում 

ապահովել մատչելիություն նշված 

կատեգորիաներով առնվազն 10-

ական հատ: 

 

1.հ. Զ-1 07.06.2021 թ. պայմանագրով «Աջակցություն 

վիրավոր զինվորներին և զինվորական 

հաշմանդամներին» բարեգործական հասարակական 

կազմակերպությանը տրամադրվել է դրամական 

աջակցություն, որի շրջանակներում  հոգեբանական 

աջակցություն է տրամադրվել վիրավոր 

զինծառայողներին, ովքեր բուժում են ստանում 

վերոնշյալ կազմակերպությունում, ինչպես նաև 

իրականացվել են սանհանգույցի հարմարեցման 

աշխատանքներ վիրավորում ստացած և 

հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող 4 

զինծառայողների բնակարաններում: 

Վերելակների վերանորոգման ծրագրի 

իրականացման ընթացքում վարչական շրջանների 

համապատասխան բաժինների կողմից իրականացվել 

են կարիք ուսումնասիրություններ, որի հիման վրա 

վերելակների վերանորոգման առաջնայնությունը 

տրվել է հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող՝ 

բազմաբնակարան շենքերում  բնակվող 

զինծառայողներին: 

Իրակականացվել է 

երեխաների և 

սոցիալական 

պաշտպանության 

վարչության 

կողմից՝ 

համագործակցելով 

Աջակցություն 

վիրավոր 

զինվորներին ՀԿ-ի 

հետ: 

 

Իրականացվել է 

վարչական 

շրջանների 

սոցիալական 

ապահովության, 

առողջապահության 

և ծրագրերի 

բաժինների կողմից՝ 

երեխաների և 

սոցիալական 

պաշտպանության 

վարչուիթյան 

համակարգմամաբ: 

 

12 Ադրբեջանի սանձազերծած 

պատերազմի  հետևանքով 

հաշմանդամություն ստացած 

անձանց մասնագիտական 

Ադրբեջանական ագրեսիայի 

հետմղման մարտերում 

հաշմանդամություն ստացած 

անձանց աշխատանքային 

Երևանի վարչական շրջանների կողմից 

իրականացվել է վիրավորում ստացած շուրջ 560 

զինծառայողների առաջնային կարիքների 

գնահատում,  որի հիման վրա բարեգործական 

Իրականացվել է 

երեխաների և 

սոցիալական 

պաշտպանության 
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հմտությունների փոխանցման 

և զբաղվածության 

ապահովման ծրագիր 

 

հմտությունների փոխանցում և 

զբաղվածության ապահովում: 

Նախատեսվում է աջակցել 30 

շահառուի մասնագիտական 

հմտությունների ձեռքբերմանն ու 

զբաղվածության ապահովմանը: 

կազմակերպությունների կողմից տրամադրվել են 

բնաիրային փաթեթներ, անկողնային պարագներ և 

սպորտային հագուստ: 

Գնահատվել, հավաքագրվել և ամփոփվել են 

հաշմանդամություն ստացած անձանց  կարիքները, 

աշխատանքային հմտությունները և ներկայացվել են 

«Ապագա» բարեգործական  հինմնադրամին, 

հետագայում մասնագիտական գնահատում 

իրականացնելու և զբաղվածության ծրագրերում 

ներառելու նպատակով:  

վարչության 

կողմից՝ 

համագործակցելով 

Ապագա 

բարեգործական 

հիմնադրամի հետ: 

13 Ադրբեջանի սանձազերծած 

պատերազմին մասնակցած 

զինվորների, զորակոչվածների 

և կամավորների ու նրանց 

ընտանիքների 

հետպատերազմական 

տրավմայի վերացման 

նպատակով հոգեբանական 

աջակցության ծրագիր   

 

Աջակցել ադրբեջանական 

ագրեսիայի հետմղման մարտերին 

մասնակցած զինվորների, 

զորակոչվածների և կամավորների ու 

նրանց ընտանիքների 

հետպատերազմյան տրավմայի 

վերացմանը, հասարակություն նրանց 

վերաինտեգրմանը, բնականոն 

կյանքին վերադարձին: 

Նախատեսվում է 100 շահառուի 

տրամադրել հոգեբանական 

աջակցություն և նպաստել նրանց 

հետպատերազմական տրավմայի 

հաղթահարմանը: 

29.10.2021թ. Պայմանագիր հ. Զ-2 «Աջակցություն 

վիրավոր զինվորներին և զինվորական 

հաշմանդամներին» ԲՀԿ-ին տրամադրվել է 

դրամական աջակցություն հոգեբանական և 

հոգեբուժական խորհրդատվության և 

ծառայությունների կարիք ունեցող վիրավոր 

զինվորներին աջակցություն տրամադելու 

նպատակով: 

07.07.21թ. Պայմանագիր Զ-է1 «Ամբրա» հոգեկան 

առողջության կենտրոն ՀԿ-ի հետ համատեղ 

իրականացվել է հոգեբանական աջակցության 

ծրագիր՝ Արցախյան պատերազմից տուժած 

ընտանիքներին՝ զոհված զինծառայողների 

ընտանիքների անդամներին աջակցելու նպատակով: 

 

Ծրագրի իրականացման նպատակով  հանդիպումներ 

են կազմակերպվել վարչության, ավագանու 

անդամների,  Ամբրա հոգեկան բարեկեցության ՀԿ -ի 

և Ապագա բարեգործական հիմնադրամի 

մասնակցությամբ՝   քննարկվել ծրագրի 

իրականացման հետագա ընթացքը: 

«Արմ Փրոդաքշն» կազմակերպության կողմից 

տրամադրվել է  Կրկեսային շոու ծրագրերի տոմսեր 

Երևան համայնքում բնակվող  արցախյան 

պատերազմում զոհված, անհետ կորած, 

հաշմանդամություն ձեռք բերած, վիրավորում 

ստացած և պատերազմի մասնակից, ինչպես նաև 

սոցիալապես անապահով ընտանիքների շուրջ 1000 

երեխաներին:  

Իրականացվել է 

երեխաների և 

սոցիալական 

պաշտպանության 

վարչության 

կողմից՝ 

համագործակցելով 

Ամբրա հոգեկան 

առողջության 

կենտրոնի և 

Աջակցություն 

վիրավորներին ՀԿ-

ի հետ:  

 

14 Այլ աշխատանքներ  Վարչությունը տարվա ընթացքում ստացել է 2465 

դիմում, որից 1114-ը քաղաքացիների դիմումներ, 

մնացածը՝ տարբեր գերատեսչություններից, 

նախարարություններից ստացված  որոշման, օրենքի 

նախագծեր: 

Քաղաքացիների կարիքների համալիր գնահատման, 

ինչպես նաև սուրպերվիզիա իրականացնելու 

նպատակով վարչության աշխատակիցները 

Իրկանացվել է 

երեխաների և 

սոցիալական 

պաշտպանության 

վարչության 

կողմից: 
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իրականացրել են շուրջ 250 այցելություն և այցեր 

վարչական շրջանների համապատասխան բաժիններ, 

շուրջ 120 այցելություններ իրականացվել են 

խնամատար ընտանիքներ և որդեգրող ընտանիքներ 

վերահսկողության իրականացնելու, կյանքի դժվարին 

իրավիճակում հայտնված ընտանիքների կարիքների 

գնահատման նպատակով,  ինչպես նաև վարչության 

աշխատակցիները  պատասխանել են քաղաքացիների  

շուրջ 70000 հեռախոսազանգերին: 

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ 

Հ/հ Ծրագրի կամ միջոցառման 

անվանումը 

Նախատեսված աշխատանքների 

նկարագիր 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց Իրականացնող 

կազմակերպություն 

կատարման 

ժամկետ 

Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 

1 Երևան քաղաքի 

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: Երևան քաղաքի 

ճանաչելիության բարձրացում 

միջազգային զբոսաշրջային 

շուկայում 

Տարվա ընթացքում իրականացվել են բազմաթիվ  

քաղաքների (Մոսկվա, Թբիլիսի, Ռիգա, 

Բրատիսլավա, Փարիզ, Լիոն, Մարսել, Ամստերդամ, 

Լոնդոն, Դուբայ) զբոսաշրջային բրենդների 

ուսումնասիրություններ: 

Աշխատակազմի 

մշակույթի և 

տուրիզմի 

վարչություն 

2021 թ. հունվար -

դեկտեմբեր 

 

2 Միջազգային և 

միջտարածաշրջանային 

համագործակցության 

զարգացում զբոսաշրջության 

ոլորտում 

 

 

Սույն ուղղությունը ենթադրում է 

տարաբնույթ միջոցառումների 

մշակում և իրականացում մի շարք 

քույր և գործընկեր քաղաքների հետ, 

մասնավորապես գործարար 

հանդիպումների, ճանաչողական 

այցերի, փորձի փոխանակման, 

սեմինարների, կոնֆերանսների, կլոր-

սեղանների կազմակերպում՝ 

պետական և մասնավոր շահագրգիռ 

կազմակերպությունների 

մասնակցությամբ 

COVID-19-ը կորոնավիրուսի համավարակով 

պայմանավորված զբոսաշրջության ոլորտում 

միջազգային համագործակցությունն իրականացվել է 

առցանց համակարգով: 2021թ. տուրիզմի բաժինը 

մասնակցել է ոլորտային հանդիպումների և 

թրեյնինգների (ZOOM) հարթակի միջոցով: 

«Քաղաքների զբոսաշրջության համաշխարհային 

ֆեդերացիայի» (WTCF) առցանց համաժողովներին, 

«Tasting Eastern Europe»-ը «Entdecke.Net» Destination 

Management Company (DMC) հաղորդմանը 

(փոդքաստին), «Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև 

համագործակցությունը սննդի և զբոսաշրջության 

ծառայությունների ոլորտում. Միջպետական 

համագործակցության հնարավորություններ» 

Աշխատակազմի 

մշակույթի և 

տուրիզմի 

վարչություն 

2021 թ. հուլիս-

դեկտեմբեր 
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թեմայով կլոր սեղան հանդիպում-քննարկմանը, 

ԻԿՕՄ-ի (ICOM) կողմից կազմակերպվող 

«Վերաիմաստավորելով ցուցահանդեսային 

փոխանակումները» (Reimagining Exhibition Exchange) 

խորագրով (Zoom) հարթակի միջոցով գիտաժողովին, 

Հայ-ռուսական միջտարածա-շրջանային 8-րդ 

համաժողովի շրջանակներում կազմակերպված 

«Պատմամշակութային զբոսաշրջության զարգացում» 

թեմայով կլոր սեղանին և ներկայացվել է «Երևանում 

զբոսաշրջության զարգացման ներկա վիճակը և 

հեռանկարները խորագրով, ՄԱԶԾ-ի (UNDP) կողմից 

կազմակերպված երկօրյա աշխատաժողովին «Երևան 

2.0․ դեպի ավելի ներառական ու կանաչ 

վերականգնում» խորագրով, «Զբոսաշրջությունը երեկ, 

այսօր և վաղը» թեմայով կլոր սեղան-քննարկմանը, 

Համշխարհային բանկի կողմից կազմակերպված 

«Քաղաք, մշակույթ և ստեղծարարություն.Վիրտուալ 

խաչաձև ուսուցում Կորեայի Հանրապետությունից և 

Ճապոնիայից քառորյա թրեյնինգին՝ (Zoom) հարթակի 

միջոցով, GITF 2021 Post-Pandemic Chinese Outbound 

Tourism Online Conference “POST-PANDEMIC CHINA 

OUTBOUND TOURISM - NEW TRENDS” 

կոնֆերանսին, «Центрально-Азиатская Конференция 

Всемирной федерации туристических городов (WTCF) 

2021» կոնֆերանսին: 

Երևան քաղաքի զբոսաշրջային տեղեկատվական 

կենտրոնի ֆեյսբուքյան էջում հրապարակվել են 

Հայաստանում և արտերկրում գործող զբոսաշրջային 

և մշակութային կառույցների վիրտուալ շրջայցեր, 

ինչպես նաև Երևանի քույր և գործընկեր ավելի քան 50 

քաղաքների զբոսաշրջային ներուժի վերաբերյալ 

տեղեկատվություն: 

3 Երևանում զբոսաշրջային 

ենթակառուցվածքների 

զարգացման ուղղությամբ 

ծրագրերի իրականացում 

Երևանում էքսկուրսիոն ուղղության 

զարգացում: «Երևան Սիթի Տուր» 

քաղաքային զբոսաշրջային 

պաշտոնական երթուղու 

կատարելագործում ու 

արդիականացում, որը մեծ 

հետաքրքրություն է առաջացնում 

ինչպես մայրաքաղաքի հյուրերի, 

այնպես էլ բնակիչների շրջանում։ 

Իրականացվելու են տոն և 

հիշատակի օրերին նվիրված (ինչպես 

նաև առանձին դեպքերում) անվճար 

ակցիաներ՝ մասնակից դարձնելով 

երեխաներին, սոցիալապես 

անապահով խավերին և 

COVID-19-ը կորոնավիրուսի համավարակով 

պայմանավորված 2021 թ. «Երևան Սիթի Տուր» 

զբոսաշրջային քաղաքային երթուղին գործել է  

փոփոխված ժամանակացույցով՝ հուլիս–հոկտեմբեր 

ամիսներին: 

 

Մասնակի վերանորգվել է Ֆրանսիայի հրապակում 

գտվող զբոսաշրջային տեղեկատվական ինֆո 

կենտրոնը: 

 

Մշակվել է և ներդրվել է www.visityerevan.am 

զբոսաշրջային հարթակը, որը կազմված է համանուն 

վեբ կայքից և հավելվածից: 

 

 

Աշխատակազմի 

մշակույթի և 

տուրիզմի 

վարչություն 

 

 

2021 թ. մայիս- 

դեկտեմբեր 

 

http://www.visityerevan.am/


23 
 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց։ 

Երևան քաղաքում գործող 

զբոսաշրջային տեղեկատվական 

աջակցության և քաղաքացիների 

սպասարկման կենտրոնների 

բարեկարգում և արդիականացում, 

ինչպես նաև զբոսաշրջային 

տեղեկատվական աջակցության և 

քաղաքացիների սպասարկման նոր 

կենտրոնների շահագործում: 

4 Մարքեթինգային 

քաղաքականության 

իրականացում 

 

Երևանի մասին տեղեկատվության 

տրամադրում ինչպես տեղական, 

այնպես էլ արտասահմանյան 

զանազան ամսագրերին և թերթերին, 

մայրաքաղաքի մասին հոդվածների 

պատրաստում, Երևանը որպես 

զբոսաշրջային արդյունք 

դիրքավորումը, գովազդումը ու 

ներկայացումը, ինչպես նաև Երևան 

քաղաքի մասին տեղեկատվական 

կայքի ստեղծում և կարճամետրաժ 

հոլովակի պատրաստում: Երևանի 

մասին հոդվածների տպագրում, 

գովազդային հոլովակների 

պատրաստում և լուսաբանում: 

Երևան քաղաքի քույր և գործընկեր քաղաքների 

նախաձեռնությամբ իրականացվել է խաչաձև  

մարքեթինգային (cross-promotion) նախագիծ: 

Իրականացվել է Երևանը գովազդող չինարեն լեզվով 

կարճամետրաժ զբոսաշրջային տեսահոլավակի 

պատրաստման և ներկայացման աշխատանքները: 

Աշխատակազմի 

մշակույթի և 

տուրիզմի 

վարչություն 

2021 թ. մայիս- 

դեկտեմբեր 

 

Իրականացվել է «այցելի՛ր Երևան» (VisitYerevan) 

համանուն կայքի և հավելվածի բովանդակության 

մշակման աշխատանքները, ստեղծվել են համանուն 

սոցիալական ցանցերի պաշտոնական էջերը: 

2021 թ. մայիս- 

դեկտեմբեր 

 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/150  

Տպագրվել է «Երևանը` քո գրպանում» ուղեցույցի 

ռուսալեզու տարբերակը:  

«Ասողիկ» տպարան 

16.07.2021թ.-

21.07.2021թ. 

 
 

 

«Քաղաքների զբոսաշրջության համաշխարհային 

ֆեդերացիայի» (WTCF) հերթական տեղեկագրում 

Երևանի վերաբերյալ հոդված է ներկայացվել 

անգլերեն և չինարեն լեզուներով՝ «Ամառը Երևանում, 

զգա ջերմություն և հյուրընկալություն» (Summer in 

Yerevan: Feel the Warmness and Hospitality) խորագրի 

ներքո: 

2021թ. հունիս 

 

 

 
 

 

Ձմեռային Երևանը հանրահռչակելու նպատակով 

«Քաղաքների զբոսաշրջության համաշխարհային 

ֆեդերացիա»յի (WTCF) հերթական տեղեկագրում 

ներկայացվել է հոդված «10 բան, որ կարելի է անել 

Երևանում Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան օրերին» 

խորագրի ներքո: 

2021թ. դեկտեմբեր  

ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

Հ/հ Ծրագրի կամ միջոցառման 

անվանումը 

Նախատեսված աշխատանքների 

նկարագիր 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց Իրականացնող 

կազմակերպություն 

կատարման 

ժամկետ 

Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 

1 Բազմաբնակարան շենքերի 

կառավարման մարմինների 

Բազմաբնակարան շենքերի 

շինությունների սեփականատերերի 

Կոմունալ տնտեսության վարչության 

բազմաբնակարան շենքերի կառավարման 
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մասնագիտական 

կարողությունների 

բարելավում 

կողմից ընդհանուր բաժնային 

սեփականության նկատմամբ իրենց 

իրավունքների և 

պարտականությունների 

իրազեկվածության բարձրացում: 

մարմինների հետ աշխատանքների բաժնի   

մասնագետների կողմից մշտական 

խորհրդատվություն, մեթոդական ցուցումներ են 

տրվում  կառավարման մարմինների ղեկավարներին, 

աշխատակիցներին և տեղեկատվություն՝ 

բազմաբնակարան շենքերի շինությունների 

սեփականատերերին 

2 Բազմաբնակարան շենքերի 

հարթ և թեք տանիքների 

վերանորոգում 

Ծրագրով նախատեսվում է Երևան 

քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի 

84 000 քմ հարթ և 55 000քմ թեք 

տանիքների հիմնանորոգման 

աշխատանքներ: 

Փաստացի  վերանորոգվել  է  100818 քմ հարթ տանիք  

և 54956.7քմ  թեք տանիք: 

Մրցույթում 

հաղթող 

ճանաչված 

կազմակերպությու

ն/ներ/, 

Համատիրությունն

եր 

 

Աշխատանքների 

պատվիրատու են 

հանդիսանում 

վարչական 

շրջանների 

ղեկավարների 

աշխատակազմեր

ը 

3 Բազմաբնակարան շենքերի 

մուտքերի վերանորոգում 

Նախատեսվում է իրականացնել 975 

մուտքերի վերանորոգում 

Փաստացի  վերանորոգվել  է  649 մուտք 

 

«ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի կողմից ներդրումային ծրագրով 

իրականացվել են բազմաբնակարան շենքերի թվով 

615 մուտքերի էլ.տնտեսության վերանորոգման 

աշխատանքներ 

Մրցույթում 

հաղթող 

ճանաչված 

կազմակերպությու

ն/ներ/, 

Համատիրությունն

եր 

 

Աշխատանքների 

պատվիրատու են 

հանդիսանում 

վարչական 

շրջանների 

ղեկավարների 

աշխատակազմեր

ը 

4 Երևան քաղաքի 

բազմաբնակարան շենքերի 

վերելակների փոխարինում 

Նախատեսվում է փոխարինել 100 

հատ վերելակ 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-21/12 

Թվով 54 վերելակ փոխարինվել է նոր վերելակներով 

«ՆՈՐՏԵՔՍ 

ԷՆՋԻՆԻՐԻՆԳ» 

ՓԲԸ 

28.06.2021թ.- 

27.12.2021թ. 

 

2021 թվականին 

Երևանի 

քաղաքապետի 

կողմից որոշվել էր 

փոխարինել 

պատերազմի 

ընթացքում 

վիրավորում 

ստացած զին. 

ծառայողների 

բնակության 

շենքերի թվով 54 

վերելակները, 

ապա որոշվել էր 

թվով 46 

վերելակների 

համար առանց 

գումարի մրցույթ 

հայտարարել, 

որոնց ձեռքբերման 

համար Երևանի 

2021թ. բյուջեով 

նախատեսված 

ֆինանսական 
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միջոցները 

կանցնեն և  

կնախատեսվեն 

Երևանի 2022թ. 

լրամշակված 

բյուջեով:  

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 4,932 

բազմաբնակարան շենքերից և մոտ 

55,000 մասնավոր 

տնատիրություններից իրականացվող 

աղբահանության աշխատանքների 

կատարման որակի նկատմամբ։ 

Շարունակվում է «ԵԱՍՄ» համայնքային հիմնարկի 

համար հատուկ նշանակության մեքենա 

մեխանիզմների ձեռքբերման գործընթացը: 

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի 

կոմունալ տնտեսության վարչության կողմից 

ամենօրյա վերահսկողություն է իրականացվել 

«ԵԱՍՄ» համայնքային հիմնարկի կողմից 4,932 

բազմաբնակարան շենքերից և մոտ 55,000 մասնավոր 

տնատիրություններից  գենեռացվող  աղբի հեռացման 

և  փողոցների, մայթերի, հրապարակների, բակային և 

ընդհանուր օգտագործման այլ տարածքների 

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 9 պայմանագիր: 

1. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/60-1 

Շենգավիթ վարչական շրջանի Նորագավիթ 13-րդ և 

14-րդ փողոցների կոյուղագծի կառուցում: 

«Շահարտ» ՍՊԸ 

09.06.2021թ. - 

01.09.2021թ.  

2. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/60-3 

Դավթաշեն վարչական շրջանի    1-ին թաղ. Հհ. 10ա 

շենքից մինչև Տ.Պետրոսյան փող./ կոյուղագծի 

վերակառուցում: 

«Էմօշին» ՍՊԸ 

08.06.2021թ.- 

09.08.2021թ 
 

3. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/60-4 

Կենտրոն վարչական շրջանի Կիլիկիա թաղամասի  

թիվ 3,4 շենքերի արտաքին ջրահեռացման և թիվ 36 

տարածքի ներքին  ջրամատակարարման և 

ջրահեռացման ցանցերի  վերակառուցման 

աշխատանքներ 

«Էթերնալ Հոմ ՍՍ» 

ՍՊԸ 

01.06.2021թ. - 

02.08.2021թ. 
 

4. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/60-2 

Դավթաշեն վարչական շրջանի 2-րդ թաղ 7շ-ից դեպի 

4բ շենք/ կոյուղագծի վերակառուցում: 

«Գրանտ Շին» ՍՊԸ 

03.06.2021թ. - 

06.09.2021թ. 

 

5. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/60-4 

Կենտրոն վարչական շրջանի Էջմիածնի խճուղի 

/Նորագյուղի կենտրոնի ձախակողմյան հատված/ 

կոյուղագծի կառուցում: 

«Էթերնալ Հոմ ՍՍ» 

ՍՊԸ 

01.06.2021թ. - 

08.09.2021թ 

 

6. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/63 

Արաբկիր վարչական շրջանի Բաղրամյան 3-րդ 

նրբանցքի կոյուղագծի կառուցում 

«Էմօշին» ՍՊԸ 

17.09.2021թ. - 

29.11.2021թ. 

 

7. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/63 «Էմօշին» ՍՊԸ  
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Դավթաշեն վարչական շրջանի  4-րդ փողոցի 

կոյուղագծի կառուցում 

17.09.2021թ. - 

29.11.2021թ 

8. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/80-1 

Աջափնյակ վարչական շրջանի Էստոնական փողոց 6 

շենքի կոյուղագծի վերակառուցում 

«Հիբրիդ Սիսթեմս» 

ՍՊԸ 

10.11.2021թ. - 

23.12.2021թ. 

 

9. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/80-2 

Նուբարաշեն վարչական շրջանի Դ թաղամաս 11-րդ 

փողոցի վերջնամասի կոյուղագծի վերակառուցում 

«Տուրիստաս» ՍՊԸ 

08.11.2021թ. - 

26.11.2021թ. 

 

7 Քաղաքային կոշտ կենցաղային 

թափոնների կառավարման 

ծրագիր 

Նուբարաշենի խճուղուն հարող և 

Աջափնյակի աղբավայրերի փակում, 

նոր քաղաքային աղբավայրի 

կառուցում: 

2022թ. 2-րդ եռամսյակում նախատեսվում է 

շինարարության պայմանագրի կնքում: Ներկայումս 

ընթանում է շինարարական աշխատանքների 

կապալառուի ձեռքբերման մրցույթի գործընթաց, որի 

առաջին փուլը ավարտվել է: 2022թ. սկզբին 

կմեկնարկի երկրորդ փուլը, որտեղ կլինեն գնային 

առաջարկներ: 

Շինարարական 

աշխատանքների 

իրականացման 

համար 

անախետեսված է 

երկու տարի: 

 

8 Քաղաքային արտաքին 

լուսավորություն 

28 փողոցներում նախատեսվում է 

իրականացնել հետևյալ 

աշխատանքները. 

• առկա էներգատար լուսատուները 

փոխարինել խնայող LED տիպի 

լուսատուներով, 

•   փոխել/ամրացնել լուսավորության 

հենասյուները, 

•   փոխել լուսավորության 

հենասյուների բարձակները, 

•   տեղադրել ստորգետնյա 

հաղորդուղիներ՝պլաստիկ 

խողովակաշարերով, 

•   տեղադրել լուսավորության 

համակարգի նոր 

մալուխներ՝ստորգետնյա 

հաղորդուղիներում, 

•   առկա վերգետնյա այլ 

նշանակության մալուխներն 

անցկացնել ստորգետնյա 

հաղորդուղիներով, 

•   ներդնել լուսավորության ցանցի 

կառավարման համակարգ:    

Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի  

աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային 

լուսավորություն վարկային ծրագրերի շրջանակում 28 

փողոցներից Վարդանանց փողոցում. Մյասնիկյան 

պողոտայում և Աճառյան փողոցում, Խորենացի 

փողոցում, Ամիրյան փողոցում մեկնարկել են 

արդիականացման աշխատանքները: Իրականացվում 

են հենասյուների բետոնե հիմքերի    տեղադրման 

աշխատանքները:  

Կապալառու  

ONNINEN  

 

OY  Ընկերություն,  

Լուսադիոդային 

(ԼԵԴ) 

լուսավորության 

համակարգի 

մատակարարումը և 

տեղադրումը  

Երևանում 

#YRV/LED/1 

Պայմանագիրը 

կնքվել է 2019թ-ի 

հունվարի 11-ին, 

ընթացքի մեջ է: 

 

Ստորգետնյա 

պլաստիկե 

խաղովակաշարի 

համար 

նախատեսված 

խրամուղիների 

հողային 

աշխատանքների  

իրականացման 

ընթացքում 

առաջացել են 

ստորգետնյա 

կոմունիկացիոն 

խոչնդոտներ, 

որոնք 

աշխատանքների 

կատարման 

նախագծերում 

ներառված չեն 

եղել, արդյունքում 

աշխատանքները 

դադարեցվել են և 

անհրաժեշտությու

ն է առաջացել 

նախագծերում 

կատարել 

համապատասխան 

փոփոխություններ:  

Նախագծերում 

կատարված 

փոփոխություններ
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ի համաձայն, 

խրամուղիների 

քանդումը պետք է  

իրականացվեր 

միկրո խրամուղու 

եղանակով: Նշված 

եղանակով 

աշխատանքների 

իրականացման 

համար 

անհրաժեշտ 

հատուկ 

տեխնիկան 

Կապալառու 

կազմակերպությու

նը ներմուծել է 

հոկտեմբեր ամսվա 

վերջին: Տեխնիկան 

ներմուծելուց հետո 

աշխատանքները 

կրկին սկսել են 

իրականացվել: 

Սակայն կրկին ի 

հայտ են եկել 

ստորգետնյա 

կոմունիկացիոն 

խոչնդոտներ և 

աշխատանքները 

դադարեցվել են: 

Ներկայում 

ընթանում են 

քննարկումներ և 

նամակագրություն 

ծրագրի ղեկավարի 

և կապալառու 

կազմակերպությա

ն հետ 

նախագծերում նոր 

փոփոխություններ 

կատարելու և  

աշխատանքները 

վերսկսելու 

համար: 

9 Երևան քաղաքի արտաքին 

լուսավորության ցանցի 

շահագործում,պահպանում և 

արդիականացում 

Ծրագրի շրջանակներում 

նախատեսվում է իրականացնել 

Երևան քաղաքի արտաքին 

լուսավորության ցանցի 

Երքաղլույս ՓԲԸ-ն 2021թ-ի ընթացքում իրականացրել 

է  Երևան քաղաքի 2687օբյեկտների  1704.27 կմ 

ընդհանուր երկարությամբ  արտաքին 

Երքաղլույս ՓԲԸ, 

աշխատանքները 

կատարվելու են 
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շահագործման, պահպանման և 

ընթացիկ նորոգման 

ծառայությունները՝ 

-Չլուսավորվող փողոցների, բակերի, 

նրբանցքների, 

խաղահրապարակների լուսավորում, 

-Մալուխային ցանցի փոխարինում, 

-Դիսպետչերական ծառայության 

ավտոմատացում, ինտելեկտուալ 

համակարգի և կառավարման 

համակարգի ներդրում, 

-Նոր տրանսպորտա-տեխնիկական 

միջոցների, սարքավորումների, 

գործիքների և այլ տեխնիկական 

միջոցների ներդրում, 

-Լուսային ժամանակակից և 

էներգաարդյունավետ խնայողական 

ԼԵԴ լուսատուների տեղադրում 

լուսավորության ցանցի շահագործման, պահպանման 

և ընթացիկ նորոգման ծառայությունները: 

Իրականացվել է  արտաքին լուսավորության ցանցի 

վերականգնման աշխատանքներ, 

Արդիականացվել է  Լեփսիուսի փողոցի 41 շենքի 

հարակից այգու, 2750 ամյակի այգու  արտաքին 

լուսավորության ցանցը, 

Կրպեյանի անվան այգում իրականացվել է նոր 

տեղադրված հուշաքարերի լուսավորությունը. 

Արդիականացվել է Հանրապետության հրապարակի և 

Աբովյան փողոցի արտաքին լուսավորությունը, 

ցանցում առկա բարձր ճնշման նատրիումական 

լուսատուները փոխարինվել են էներգաարդյունավետ, 

խնայողական, ցածր Կելվինով ԼԵԴ լամպերով: 

Արդիականացվել է Հույսի և Հավատի, Իտալական, 

Զատիկյանի անվան Ազատամարտիկների անվան, 

Խաղաղ Դոնի փողոցի թիվ 23 հասցեի, Միկոյան 

փողոցի թիվ 14 և 16 շենքերի հարակից այգիների, 

Օղակաձև զբոսայգու 2-րդ, 4-րդ և 5-րդ հատվածներիի, 

Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի հարակից 

հատվածի արտաքին լուսավորության ցանցը, 

Արդիականացվել է Մայր հայաստան հուշարձանի, 

50-ամյակի հուշարձանի և հարակից տարածքի, 

Վարդան Մամիկոնյանի արձանի և հարակից 

տարածքի,  Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հարակից 

ռելիեֆի,  Դրամատիկական թատրոնի դիմացի 

տարածքի, Ալ. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և 

բալետի թատրոնի շենքի և շրջակայքի, Ազատության 

հրապարակի և մի շարք այլ արձանների արտաքին 

լուսավորության ցանցը, 

Արդիականացվել է Չարենցի փողոցի և Գետառի 

նորակառույց ճանապարհի հատման մասի 

տրանսպորտային թունելի, Խանջյան փողոցի և 

Սայաթ Նովա պողոտայի հատման մասի Գետառի 

նորակառույց ճանապարհի, Խանջյան փողոցի և 

Տիգրան Մեծ պողոտայի, Աբովյան պուրակից դեպի 

Մյասնիկյան պողոտա հատվածի, Սարալանջի 

փողոցից դեպի Հերացի փողոց հատվածի,  

Սարալանջի փողոցի և Ազատության պողոտայի   

հատման հատվածի, Ալեք Մանուկյան-Իսահակյան 

փողոցների և Գետառի նորակառույց ճանապարհի 

հատման մասի  տրանսպորտային թունելների 

արտաքին լուսավորության ցանցը, 

Փոխարինվել են արտաքին լուսավորության ցանցի  

վնասված մալուխներ, 

Մի քանի ուղղություններում տեղադրվել և 

փորձարկվում է GSM 

ամբողջ տարվա 

ընթացքում: 
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կառավարման համակարգ, 

Արտաքին լուսավորության ցանցում առկա բարձր 

ճնշման նատրիումական լուսատուները, Կենտրոն 

վարչական շրջանի,  Արաբկիր վարչական շրջանի, 

Աջափնյան վարչական շրջանի, Քանաքեւ-Զեյթուն 

վարչական շրջանի, Էրեբունի վարչական շրջանի, 

Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի, 

Շենքավիթ վարչական շրջանի, Նոր Նորք վարչական 

շրջանի մի շարք  փողոցներում և բակային 

տարածքներում փոխարինվել են ժամանակակից և 

էներգաարդյունավետ խնայողական ԼԵԴ 

լուսատուներով և լուսարձակներով: 

Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի հետ 

կնքված սուբսիդիոն պայմանագրի շրջանակում 

վերակառուցվել է թվով 4 այգու արտաքին 

լուսավորության ցանց: 

ՄԱԿ-ի զարգացման Հայաստանյան գրասենյակի հետ 

համատեղ իրականացվող «Աջակցություն 

Հայաստանի համայնքներին կլիմայական «խելացի» 

լուծումների ներդրման և իրականացման հարցում» 

ծրագրի շրջանակում, արդիականացվել են Երևան 

քաղաքի մի շարք փողոցների  և բակային 

տարածքների արտաքին լուսավորության ցանցի 

արդիականացման աշխատանքները:  

Աշխատանքների ընթացքում, արտաքին 

լուսավորության ցանցում առկա բարձր ճնշման 

նատրիումական լուսատուները փոխարինվում են 

ժամանակակից և էներգաարդյունավետ խնայողական 

ԼԵԴ լուսատուներով: 

10 ԵՄ-ն Երևանի համար. 

Արևային համայնք» 

Ծրագրով նախատեսվում է 90-100 

բազմաբնակարան շենքերի 

տանիքներին տեղադրել արևային 

ֆոտովոլտային համակարգեր՝ 

ապահովելով տվյալ շենքերի 

վերելակների, ընդհանուր 

օգտագործման և բակային 

տարածքների էլեկտրաէներգիայի 

մատակարարումը, ինչպես նաև 

շքամուտքերում և բակային 

տարածքներում տեղադրել LED 

լուսատուներ: Հաշվի առնելով 

տարածքային համաչափ զարգացման 

սկզբունքը՝ շենքերի ընտրությունը 

կատարվել է՝ ընդգրկելով բոլոր 

վարչական շրջանները: Ընտրությունն 

իրականացնելիս հաշվի է առնվել 

Եվրոպական միության աջակցությամբ՝ 

«Քաղաքապետերի դաշնագիր» նախաձեռնության 

շրջանակում, Երևանի քաղաքապետարանն 

իրականացնում է «Եվրոպական միությունը Երևանի 

համար. Արևային համայնք» ծրագիրը։ Ծրագիրը 

դրամանշնորհային է և հաստատվել է Երևան  

քաղաքի ավագանու կողմից:    

Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն կազմում է 1.250.000 եվրո, 

որից 250.000 եվրոն համաֆինանսավորվել է Երևանի 

քաղաքապետարանի կողմից:  

Ծրագրով նախատեսվում է ավելի քան 90 

բազմաբնակարան շենքի տանիքներին տեղադրել 

արևային ֆոտովոլտային համակարգեր՝ ապահովելով 

տվյալ շենքի վերելակների, ներշենքային և 

աստիճանավանդակային հատվածների և բակային 

տարածքների լուսավորության համար անհրաժեշտ 

էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը:  
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նաև սոցիալական բաղադրիչի 

առկայությունն այդ շենքերում 

Հաշվի առնելով տարածքային համաչափ զարգացման 

սկզբունքը՝ կատարվել է շենքերի ընտրությունը՝ 

ընդգրկելով բոլոր վարչական շրջանները: 

Ընտրությունն իրականացնելիս տեխնիկական 

չափորոշիչներից զատ՝ հաշվի է առնվել նաև 

սոցիալական ազդեցությունը շենքերում: 

Ծրագրի իրականացումն ապահովում է ընդհանուր 

օգտագործման տարածքներում էլեկտրաէներգիայի 

սպառման նվազում 77%-ով, ինչպես նաև 

վճարումների նվազում 50%-ով: 

Արևային կայաններն ու լուսավորության 

համակարգերը նվիրաբերվելու են բնակիչներին: 

Շենքերից յուրաքանչյուրի համար ստեղծվել և 

ստեղծվելու են նպատակային բանկային հաշիվներ, 

որտեղ կուտակվելու են բնակիչներից գանձված 

գումարները և Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր 

ՓԲԸ-ին վաճառված էլեկտրաէներգիայից գոյացած 

եկամուտը: Իսկ կուտակված գումարը կուղղվի 

նվիրաբերված համակարգերի սպասարկմանը և 

բնակիչների որոշմամբ շենքերում 

էներգախնայողության միջոցառումների 

իրականացմանը:  

Ծրագրի իրականացման արդյունքում 

բազմաբնակարան շենքերի շուրջ 25.920 բնակիչ 

կապրի ավելի հարմարավետ պայմաններում և 

կունենան էլեկտրաէներգիայի ավելի ցածր վճարներ: 

Առաջին փուլով ընտրված  բազմաբնակարան շենքերի 

տանիքներին արդեն իսկ տեղադրվել են արևային 

ֆոտովոլտային համակարգեր: Ավարտին է հասցվել 

նաև աշխատանքների ընդունման-հանձնման 

գործընթացը: Այս համակարգերն արդեն իսկ գործում 

են և միացված են «Հայաստանի Էլեկտրական Ցացեր» 

ՓԲԸ-ին: 

Նոյեմբեր ամսին  մեկնարկել է երկրորդ փուլը, որով 

նախատեսվում է արևային ֆոտովոլտային և 

լուսավորության համակարգերի տեղադրում 55 

բազմաբնակարան շենքերում, որից 34-ում արդեն իսկ 

տեղադրվել են ՖՎ համակարգեր, իսկ 30 շենքերում 

արդեն արդիականացված է ներքին և արտաքին 

լուսավորության համակարգը: 

ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

Հ/հ Ծրագրի կամ միջոցառման 

անվանումը 

Նախատեսված աշխատանքների 

նկարագիր 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց Իրականացնող 

կազմակերպություն 

կատարման 

ժամկետ 

Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 
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1 Ինստիտուցիոնալ 

կարողությունների զարգացում 

Դպրոցների տնօրենների 

կառավարման հմտությունների և 

անձնակազմերի մասնագիտական 

կարողությունների զարգացում: 

1. Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի 

հանրակրթության վարչության նախաձեռնությամբ 

կազմակերպվել է դպրոցների տնօրենների արտագնա 

աշխատաժողով ՝ միտված կառավարչական 

հմտությունների, կրթադաստիարակչական 

աշխատանքների կազմակերպման, էլեկտրոնային 

հարթակների կիրառման, իրավական ակտերի 

իմացության խթանմանը՝ ԿԳՄՍՆ-ի, Կրթության 

տեսչական մարմնի, ԿՏԱԿ-ի, ԿԶՆԱԿ-ի հետ 

համագործակցաբար: 

2. Ապահովվել է անգլերենի ուսուցիչների 

մասնակցությունը Բրիտանական խորհրդի կողմից 

կազմակերպված վերապատրաստմանը, ռուսերենով 

ուսուցմամբ դասարանների դասվարների 

մասնակցությունը Երևանում գիտության և մշակույթի 

ռուսական կենտրոնի և 

Յանդեքս տեխնոլոգիական ընկերություն 

համագործակցությամբ կազմակերպված առցանց 

կոնֆերանսներին: 

3. Ապահովվել է ՀՀ ԿԳՄՍՆ և  ՄԱԿ-ի կայուն 

զարգացման նպատակների ազգային նորարարական 

կենտրոնիի համագործակցությամբ կազմակերպված 

«Կրթությունից աշխատանք» ծրագրին 9-րդ 

դասարանների դասղեկների մասնակցությունը՝ 

մասնագիտական կողմնորոշման հմտություններ 

փոխանցելու նպատակով: 

Աշխատակազմի 

հանրակրթության 

վարչություն, 

ՀՀ կրթության, 

գիտության, 

մշակույթի և 

սպորտի 

նախարարություն,  

Կրթության 

տեխնոլոգիաների 

ազգային կենտրոն, 

British Council 

Հայաստան 

3-րդ, 4-րդ 

եռամսյակներ 

 

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 շարոնակելու 

և/կամ մեկնարկելու են հետևյալ 

դրոցների հիմնանորոգման 

աշխատանքները՝ հհ. 6, 18, 22, 51, 68, 

95, 111, 116, 122, 135, 143, 191 

դպրոցները և «Հակոբ Կոջոյան» 

կրթահամալիրը։ 

2.Մասնագիտական 

խորհրդատվական հանդիպման 

կազմակերպում՝ կրթության 

առանձնահատուկ պայմանների 

կարիք ունեցող երեխաների (օրինակ՝ 

տեսողության խանգարում) համար 

1. Շահագործման են հանձնվել հհ.51, 135, 143  

դպրոցները: Շարունակվում են հհ. 6, 18, 22, 95, 111, 

116, 122, 191 դպրոցների հիմնանորոգման 

աշխատանքները: 

Մեկնարկել է «Հակոբ Կոջոյան» կրթահամալիրի 

հիմնանորոգումը։ 

1.ՀՀ 

կառավարություն, 

Ասիական 

զարգացման բանկ, 

 

 

 

2.Բարերարների օժանդակության կապիտալ 

վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվել 

հհ.102, 146 դպրոցներում: 

2.Անհատ բարերար 

2021թ. ընթացքում 
 

 

3. «Հատուկ կրթություն. ներկա և ապագա» ԿԳՄՍՆ և 

ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի կողմից 

կազմակերպված աշխատաժողովի շրջանակում 

քննարկվել և պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել` 

հատուկ դպրոցների մասնագետների կողմից ըստ 

անհրաժեշտության հանրակրթական դպրոցներին 

խորհրդատվություն տրամադրելու վերաբերյալ: 

3.Աշխատակազմի 

հանրակրթության 

վարչություն, ՀՄԿ, 

ՄԱԿ-ի մանկական 

հիմնադրամ, 

դպրոցներ, 

2021թ. ընթացքում 

 

4. Հանրակրթական դպրոցներում իրականացվել են 

հարմարեցման աշխատանքներ՝ հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց կարիքներին. ներկայումս շուրջ 120 

դպրոցներ ապահովված են մուտքի 

թեքահարթակներով, ըստ անհրաժեշտության 

4.Երևանի 

ենթակայության 

դպրոցներ 

2021թ. ընթացքում 
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հարմարեցումների մասնագիտական 

ուղղորդում ստանալու նպատակով։ 

3.Երևանի ենթակայության առնվազն 

100 դպրոցներում հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց կարիքներին 

հարմարեցման աշխատանքների 

իրականացում՝ մասնավորաբար 

թեքահարթակների կառուցում, 

սանհանգույցների և գույքի 

հարմարեցումներ։ 

հարմարեցվել են սանհանգույցներ,  երեք դպրոցում 

առկա է վերելակ: 

3 Ներառական կրթության 

արդյունավետության խթանում 

1. «Ուսուցիչների՝ ներառող 

դասավանդման վերապատրաստման 

կարողությունների զարգացում» 

ծրագրի շրջանակում նախկինում 

ներառական կրթություն 

չիրականացրած 98 դպրոցներում 

անձնակազների մասնագիտական 

կարողությունների և հմտությունների 

զարգացում՝ ներառական կրթության 

կազմակերպման և իրականացման 

ոլորտում։  

2. Ուսուցչի օգնականի հաստիքի 

ներդնում և մասնագետի ներգրավում 

Երևանի քաղաքապետարանի 

ենթակայության գործող առնվազն 100 

դպրոցներում, կարողությունների 

զարգացման ծրագրերի 

իրականացում՝ համագործակից 

կառույցների ներագրավմամբ։ 

3. 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 

նախկինում ներառական կրթություն չիրականացրած 

98 դպրոցներից ծրագրում մինչ այդ չընդգրկված 47 

դպրոցներում: 

1.Աշխատակազմի 

հանրակրթության 

վարչություն, 

Հանրապետական 

մանկավարժահոգե

բանական կենտրոն 

2021թ. ընթացքում 

 

2. Ուսուցչի օգնականի հաստիքը ներդրված է Երևանի 

ենթակայության բոլոր 153 դպրոցներում: Ուսուցչի 

օգնականները սերտորեն համագործակցում են 

Տարածքային մանկավարժահոգեբանական 

աջակցության կենտրոնների հետ, մասնակցում 

կարողությունների զարգացման ծրագրերին: 

2.Աշխատակազմի 

հանրակրթության 

վարչություն, 

Տարածքային 

մանկավարժահոգե

բանական 

կենտրոններ 

2021թ. ընթացքում 

 

3.  Հույսի կամուրջ ՀԿ-ի հետ համագործակցաբար 

կազմակերպվել են փորձի փոխանակման 14 

հանդիպումներ՝ Շիրակի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի 

մարզերի դպրոցների ներկայացուցիչների համար՝ 

ներառական կրթության լավագույն ավանդույթներ 

ունեցող երևանյան 5 դպրոցների ներգրավմամբ: 

Իրականացվել է «Բարության դասեր» ծրագիրը 

Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության 24 

դպրոցներում, ապա  կազմակերպվել «Իմ ներառող 

դպրոցը» խորագրով միջոցառումներ շուրջ 15 

դպրոցներում: 

«Մենք կարող ենք» մտավոր խնդիրներ ունեցող 

երիտասարդների, երեխաների և նրանց 

ընտանիքների շահերի պաշտպանության ՀԿ-ի հետ 

համագործակցաբար կազմակերպվել է «Արեգակ» վեբ 

հավելվածի շնորհանդես  շուրջ 10 դպրոցներում 

3.Աշխատակազմի 

հանրակրթության 

վարչություն, 

«Հույսի կամուրջ» 

ՀԿ, «Մենք կարող 

ենք» ՀԿ 

2021թ. ընթացքում 

 

4 Մրցունակ կրթության  

ապահովմանն ուղղված 

աշխատանքների 

կազմակերպում  և 

աջակցություն 

1.Դպրոցների էլեկտրոնային 

փաստաթղթաշրջանառությանն 

առնչվող գիտելիքների զարգացման 

նպատակով խորհրդատվական 

հանդիպումների կազմակերպում։ 

1. Կազմակերպվել են Դպրոցների օպերատորների 

կարողությունների զարգացմանը միտված 

սեմինարներ՝ ԿՏԱԿ-ի հետ համագործակցաբար: 

 

1.Աշխատակազմի 

հանրակրթության 

վարչություն, 

ԿՏԱԿ 

2021թ. ընթացքում 
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2.Հեռավար կրթության 

կազմակերպման, մշտադիտարկման, 

հարթակների կիրառման 

գիտելիքների զարգացմանը միտված 

սեմինարների կազմակերպում։ 

3.Դասապրոցեսում կրթական 

էլեկտրոնային ռեսուրսների 

կիրառման խրախուսում՝ 

վերապաստրաստման ծրագրերի 

վերաբերյալ տեղեկատվության 

տեղայնացման, ուսուցիչների 

մասնակցության խրախուսման 

միջոցով։ 

4.Մեդիագրագիտության 

գիտելիքների փոխանցման 

նպատակով սեմինարների 

իրականացում։ 

2. Հեռավար կրթության կազմակերպման 

արդյունավետությունը, ինչպես նաև էլեկտրոնային 

կրթական ռեսուրսների օգտագործումը խթանելու 

նպատակով Իմ դպրոց կրթական կայքի հետ 

համագործաբար կազմակերպվել է մաթեմատիկայի 

առցանց մրցույթ: 

2. Աշխատակազմի 

հանրակրթության 

վարչություն 

2021թ. ընթացքում 

 

3. ՄԻՊ գրասենյակի կողմից կազմակերպված  

«Մեծահասակները և երեխաները թվային 

աշխարհում» վերապատրաստման ծրագրին 

ապահովվել է ինֆորմատիկայի ուսուցիչների 

մասնակցությունը: 

3. Աշխատակազմի 

հանրակրթության 

վարչություն,ՄԻՊ 

գրասենյակ 

2021թ. ընթացքում 

 

4. Սայբերգեյթ կիբերանվտանգության դպրոցի հետ 

համագործակցաբար կազմակերպվել են 

մեդիագրագիտության և կիբեռանվտանգության 

վերաբերյալ դասընթացներ երևանյան շուրջ 20 

դպրոցներում 

«Երիտասարդ ծրագրավորողներ» ՀԿ-ի հետ 

համագործակցաբար ծրագավորման 

մասնագիտական կողմնորոշման հանդիպումներ են 

անցկացվել շուրջ 10 դպրոցների աշակերտների հետ: 

4.Աշխատակազմի 

հանրակրթության 

վարչություն, 

Սայբերգեյթ 

կիբերանվտանգությ

ան դպրոց, 

«Երիտասարդ 

ծրագրավորողներ» 

ՀԿ 

2021թ. ընթացքում 

 

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՝  

Երևանի քաղաքային փուլին փաստացի մասնակցած  

սովորողներից 517-ը իրավունք են ստացել մասնակցել 

օլիմպիադայի հանրապետական փուլին, 168-ն 

արժանացել են դիպլոմների՝ ըստ հետևյալի. 

1-ին կարգ` 41 աշակերտ, 

2-րդ կարգ` 44 աշակերտ, 

3-րդ կարգ`  83 աշակերտ:  

Գովասանագրերի է արժանացել 103 աշակերտ: 

Աշխատակազմի 

հանրակրթության 

վարչություն, 

ՀՀ կրթության, 

գիտության, 

մշակույթի և 

սպորտի 

նախարարություն  

1-ին, 2-րդ 

եռամսյակներ 

 

6 Աջակցություն սովորողների 

արժեհամակարգի ձևավորման 

գործընթացին 

Աշակերտների մեջ զարգացնել 

նախաձեռնողականությունը, 

պատրաստականությունը 

արտակարգ իրավիճակներում, 

նպաստել արժեքային կրթությանը: 

1.Քաղաքացիական պաշտպանություն - «Սեյսմիկ 

պաշտպանության տարածքային ծառայություն» 

ՊՈԱԿ-ի հետ համագործակցաբար կազմակերպվել է 

սեյսմիկ պաշտպանության վարքականոնների 

ուսուցման կենտրոնացված դասընթաց, որը 

տեղայնացվել է դպրոցներում,  Դպրոցներում 

կազմակերպվել են տարհանման վարժանքներ, 

ինչպես նաև հրդեհային անվտանգության 

տարաբնույթ միջոցառումներ: Արդյունքում ակտիվ 

մասնակցություն ցուցաբերած 25 դպրոցների 

տրամադրվել են բաց հրշեջ վահանակներ, 26 

դպրոցների՝ փոշեմարման կրակմարիչներ, 3 

դպրոցների տանիքները մշակվելեն հակահրդեհային 

տոգորման նյութով: 

1. Աշխատակազմի 

հանրակրթության 

վարչություն, 

«Սեյսմիկ 

պաշտպանության 

տարածքային 

ծառայություն» 

ՊՈԱԿ, 

2-րդ, 3-րդ, 4-րդ 

եռամսյակներ 
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2.Կիրառական ռազմագիտություն – Երևանի 

ենթակայության միջնակարգ դպրոցների 

աշակերտների մասնակցությամբ կազմակերպվել է 

եռօրյա ծրագիր Մոնթե Մելքոնյանի անվան 

ռազմամարզական վարժարանում: 

Կազմակերպվել է հրաձգության մրցաշար, որում 

հաղթող ճանաչվող աշակերտի  դպրոցում կառուցվել 

է արգելագոտի: 

2.Աշխատակազմի 

հանրակրթության 

վարչություն, 

2-րդ, 3-րդ, 4-րդ 

եռամսյակներ 

 

 

3.Հանրային առողջություն –Դպրոցներում 

կազմակերպվել է ճանապարհային անվտանգության 

կանոնների ուսուցմանը միտված ծրագիր: 

«Միասին կարող ենք» ՀԿ-ի հետ համագործակցաբար 

12 միջնակարգ դպրոցներում անցկացվել են 

կախվածությունների կանխարգելմանը միտված 

սեմինարներ՝ մանկավարժների և ծնողների 

ներգրավմամբ: 

Դպրոցներում հայտարարված «Սպորտային շաբաթ» 

մրցույթ-միջոցառման արդյունքում 13 դպրոցների 

տրամադրվել է մարզական գույք: 

3. Աշխատակազմի 

հանրակրթության 

վարչություն, 

«Միասին կարող 

ենք» ՀԿ 

 

2-րդ, 3-րդ, 4-րդ 

եռամսյակներ 

 

7 Աշակերտական 

խորհուրդների 

գործունեության խրախուսում 

1.Աշակերտական կոնֆերանսի 

կազմակերպում՝ արդի թեմաներով՝ 

ռիսկային վարքագիծ, բուլինգ, 

հայրենասիրության արդի 

ընկալումները և այլն: 

2.Հանրակրթության վարչությանը կից 

աշակերտական խորհրդի ձևավորում 

3. Մտքերի գեներացիայի խթանման և 

համակարգման հմտությունների, 

ծրագրային առաջարկների մշակման 

նախնական գիտելիքների 

փոխանցման դասընթացի 

անցկացում: 

1.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: 

 

1.Աշխատակազմի 

հանրակրթության,  

երեխաների և 

սոցիալական 

պաշտպանության 

վարչություններ, 

Աշխատակազմի 

հանրակրթության 

վարչություն 

2-րդ, 3-րդ, 4-րդ 

եռամսյակներ 

 

2. «Երիտասարդները հանուն զարգացման» 

հիմնադրամի հետ համագործակցաբար 

իրականացվել է «Աշակերտական խորհուրդների 

կարողությունների զարգացում» ծրագիրը երևանյան 4 

դպրոցներում 

2. 

«Երիտասարդները 

հանուն 

զարգացման» 

հիմնադրամ 

Աշխատակազմի 

հանրակրթության 

վարչություն, 

2-րդ, 3-րդ, 4-րդ 

եռամսյակներ 

 

3. Իրականացվել է մտքերի գեներացիայի խթանման և 

համակարգման հմտությունների, ծրագրային 

առաջարկների մշակման նախնական գիտելիքների 

փոխանցման 7-օրյա դասընթաց՝ 153 դպրոցների 306 

աշակերտների մասնակցությամբ 

3. Աշխատակազմի 

հանրակրթության 

վարչություն, 

2-րդ, 3-րդ, 4-րդ 

եռամսյակներ 
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8 Կրթական 

հաստատությունների 

ընթացիկ գործունեության 

մշտադիտարկում 

1.Քննարկման կազմակերպում՝ 

էլեկտրոնային եղանակով դպրոցների 

կողմից իրականացվող 

գործողությունների նկատմամբ 

Վարչության մասնագետների համար 

կիրառելի վերահսկողության գործիքի 

ներդրման հնարավորության 

վերաբերյալ: 

2.Հանրակրթական ուսումնական 

հաստատությունների կողմից 

Կրթության տեսչական մարմնի 

արձանագրած հիմնական 

խախտումների վաղ հայտաբերման 

նպատակով պարբերական 

ուսումնասիրությունների 

իրականացում։ 

3. Առնվազն եռամսյակային 

պարբերականությամբ 

հանդիպումների կազմակերպում 

դպրոցական կրթության բաժնի 

մասնագետների և սպասարկման 

շրջանների տնօրենների հետ՝ 

մասնագետի և տնօրենների կողմից 

առաջարկված, Վարչության պետի 

կողմից հաստատված օրակարգով: 

1. ԴԿՏՀ համակարգում Երևանի 

քաղաքապետարանին ընձեռնվել է հնարավորություն 

դիտարկելու հարթակում դպրոցների կողմից 

իրականացվող գործողությունները:  

1.Աշխատակազմի 

հանրակրթության 

վարչություն, ԿՏԱԿ, 

2-րդ, 3-րդ, 4-րդ 

եռամսյակներ 

 

2. Առանձնացվել և խմբավորվել են  հանրակրթական 

ուսումնական հաստատությունների՝ Կրթության 

տեսչական մարմնի արձանագրած հիմնական 

խախտումները, որոնց կանխարգելման նպատակով 

դպրոցների տնօրենների համար կազմակերպված 

դասընթացի շրջանակում ներկայացվել են դրանց 

առնչվող իրավական կարգավորումները, քննարկվել 

ընթացակարգերը: 

2. Աշխատակազմի 

հանրակրթության 

վարչություն, 

Կրթության 

տեսչական մարմին, 

2-րդ, 3-րդ, 4-րդ 

եռամսյակներ 

 

3. Աշխատակազմի հանրակրթության վարչության 

պետի և դպրոցական բաժնի մասնագետների կողմից 

դպրոցների տնօրենների հետ պարբերաբար 

անցկացվել են առցանց խորհրդատվություններ: 

3. Աշխատակազմի 

հանրակրթության 

վարչություն, 

2-րդ, 3-րդ, 4-րդ 

եռամսյակներ 

 

9 Նյութատեխնիկական բազայի  

նախադպրոցական 

ուսումնական 

հաստատություններում 

Երևանի ենթակայության 

նախադպրոցական ուսումնական 

հաստատություններում 

նյութատեխնիկական բազայի 

վերզինում՝ հիմնագրի և օրենքով 

չարգելված այլ միջոցների հաշվին: 

1.Երևանի քաղաքապետի 23.07.2021թ. հ.684-Ա 

որոշման համաձայն ամբողջությամբ թարմացվել է 

թվով 13 հիմնանորոգված մանկապարտեզների  կոշտ 

գույքը, ինչպես նաև հատկացվել է խոհանոցային 

սպասք՝ գործող խմբերի երեխաների թվով: 

2. Երևանի քաղաքապետի 26.07.2021թ. հ.685-Ա  

որոշման համաձայն Երևանի մանկապարտեզներին՝ 

ըստ նախնական ներկայացված հայտերի հատկացվել 

է կոշտ գույք /եռահարկ մահճակալ, երկհարկանի 

մահճակալ, մանկական զգեստապահարան, 

մանկական սեղան և աթոռներ ինչպես նաև 

աշխատանքային աթոռներ անձնակազմի համար:  

Աշխատակազմի 

հանրակրթության և 

գնումների 

վարչություններ: 

2021թ. ընթացքում 

  

 

10 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 

Ընթանում են աշխատանքներ մանկապարտեզների 

սննդի գնման, բաշխման, ինչպես նաև 

վերանորոգման, և հարակից այլ գործողությունների  

համար մշակման և ներդրման աշխատանքները:  

Աշխատակազմի 

հանրակրթության 

վարչություն, 

2021թ. ընթացքում 

 

 



36 
 

վերլուծություններ՝ օպտիմալացնելով 

աշխատանքային գործընթացները: 

11 Մարդկային ռեսուրսների 

կառավարում 

Նախադպրոցական կրթության 

ոլորտում ընդգրկված 

անձնակազմերի մասնագիտական 

գիտելիքների, աշխատանքային 

ունակությունների, հմտությունների 

կատարելագործում 

վերապատրաստման դասընթացների 

միջոցով: 

1. ՀՀ սննդի անվտանգության տեսչութական մարմնի 

մասնագետների ներգրավմամբ իրականացվել են 

սննդամթերքի հիգիենային ներկայացվող 

տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների 

իրազեկման աշխատանքներ: 

1.Աշխատակազմի 

հանրակրթության 

վարչություն, Սննդի 

անվտանգության 

տեսչական մարմին, 

3րդ, 4-րդ եռամսյակ  

 

 

 

2. Երևանի քաղաքապետարանի և Հանրապետական 

մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի 

համագործակցությամբ իրականացվել են Երևանի 

մանկապարտեզների հոգեբանների և լոգոպեդների 8-

ժամյա վերապատրաստման դասընթացներ: 

2.Աշխատակազմի 

հանրակրթության 

վարչություն, 

Հանրապետական 

մանկավարժահոգե

բանական կենտրոն, 

3րդ, 4-րդ եռամսյակ  

 

3. Երևանի քաղաքապետարանի և ԿԶՆԱԿ-ի կողմից 

կազմակերպվել է «Նախադպրոցական կրթության 

հիմնախնդիրներ» թեմայով քննարկում, ինչպես նաև 

նոր «Նախադպրոցական կրթական համալիր ծրագրի» 

վերաբերյալ առցանց քննարկում: 

3. Աշխատակազմի 

հանրակրթության 

վարչություն, 

ԿԶՆԱԿ,  

3րդ, 4-րդ եռամսյակ 

 

4. Կազամակերպվել է Երևանի քաղաքապետարանի 

մանկապարտեզների տնօրենների հմտությունների 

կարողությունների արդյունավետության 

բարձրացման արտագնա 3-օրյա դասընթաց: 

4. Աշխատակազմի 

հանրակրթության 

վարչություն, 

3րդ, 4-րդ եռամսյակ 

 

5. ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հայաստանյան գրասենյակի, ՀՀ 

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարության կողմից կազմակերպվել է 

«Նախադպրոցական ոլորտի խնդիրներ» թեմայով 

առցանց քննարկում: 
 

5. Աշխատակազմի 

հանրակրթության 

վարչություն, 

ՅՈՒՆԻՍԵՖ 

հայաստանյան 

գրասենյակ և ՀՀ 

աշխատանքի և 

սոցիալական 

հարցերի 

նախարարություն, 

3րդ, 4-րդ եռամսյակ 

 

6. Երևանի քաղաքապետարանի և ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի 

հայաստանյան գրասենյակի և Հանրապետական 

մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի 

համագործակցությամբ՝ կայացել է 

«Մանկավարժահոգեբանական աջակցության 

ծառայությունների զարգացման ուղիները» թեմայով 

աշխատաժողով։ 

6. Աշխատակազմի 

հանրակրթության 

վարչություն,  

Հանրապետական 

մանկավարժահոգե

բանական կենտրոն, 

3րդ, 4-րդ եռամսյակ  

 

7. Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի 

հանրակրթության վարչության նախաձեռնությամբ 

իրականացվել է Երևանի ենթակայության 

7 .Աշխատակազմի 

հանրակրթության 

վարչություն, 
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մանկապարտեզների մեթոդիստների, 

դաստիարակների, պարուսույցների, 

երաժշտության դաստիարակների, 

ֆիզհրահանգիչների 2-օրյա վերապատրաստման 

գործընթաց: Շուրջ 600  մասնագետներ ստացել 

են մասնակցության հավաստագրեր: 

3րդ, 4-րդ եռամսյակ 

12 Մանկապարտեզների գույքի 

թարմացում 

 

Մանկապարտեզների գույքի 

նորացում.  

 կոշտ գույք (երեխաների և 

աշխատակազմի համար) 

 կենցաղային տեխնիկա 

 խոհանոցային սպասք 

1. Երևանի քաղաքապետի 23.07.2021թ. հ.684-Ա 

որոշման համաձայն՝ նորացվել է թվով 13 

հիմնանորոգված մանկապարտեզների  կոշտ գույքը, 

ինչպես նաև հատկացվել է խոհանոցային սպասք՝ 

գործող խմբերի երեխաների թվով: 

2. Երևանի քաղաքապետի 26.07.2021թ. հ.685-Ա  

որոշման համաձայն Երևանի մանկապարտեզներին՝ 

ըստ նախնական ներկայացված հայտերի հատկացվել 

է կոշտ գույք /եռահարկ մահճակալ, երկհարկանի 

մահճակալ, մանկական զգեստապահարան, 

մանկական սեղան և աթոռներ ինչպես նաև 

աշխատանքային աթոռներ անձնակազմի համար:  

Աշխատակազմի 

հանրակրթության 

վարչություն 

 

2021թ. ընթացքում 

 

 

13 Մանկապարտեզների շենքերի 

հիմնանորոգում 
 
 

Թվով 69 մանկապարտեզների 

շենքերի հիմնանորոգում 

1.Հիմնոնորոգվել են հհ..5,20,21,35,36,76,88,90,97,98,99, 

104,107,112 մանկապարտեզները 

2.Հիմնանորեգման աշխատանքներն ընթանում են 

հհ.22,23,47,48,49,58,81,82,86,127,144,146,109,110,161 

մանկապարտեզները 

3.Քանդման և նորի կառուցման աշխատանքներ են 

ընթանում հհ.74,135,138 մանկապարտեզները 

4.Թվով 10 մանկապարտեզների համար կազմվել են 

նախագծանախահաշվային փաթեթներ 

հհ.1,15,63,77,95,137,143,147,44,50,61 

5. Թվով 15 մանկապարտեզների 

նախագծանախահաշվային փաթեթները ևս առկա են: 

Աշխատակազմի 

հանրակրթության, 

շինարարության և 

բարեկարգման 

վարչություններ, 

Երևանի 

կառուցապատման 

ներդրումային 

ծրագրերի 

իրականացման 

գրասենյակ  

2021թ. ընթացքում 

 

14 Նախադպրոցական կրթության 

մատչելիություն 

Ծրագրի հիմնական նպատակն է  

մեկնարկային հավասար 

պայմանների ապահովմամբ 

երեխաների սահուն անցումը դպրոց: 

Շենքերի հիմնանորոգում, գույքի 

նորացում: Հերթագրված երեխաների 

ընդունելության հիմնախնդրի 

կարգավորում: 

Մանկապարտեզներում 

համընդհանուր ներառման 

գործընթացի իրականացում: 

1. Թվով 14 մանկապարտեզների հիմնանորոգում, 

2. Թվով 161 մանկապարտեզների նոր գույքի 

տրամադրում,  

3. Նոր խմբերի ձևավորում հիմնանորոգված 

մանկապարտեզների ազատ խմբասենյակներում: 

4. Տարբեր հասարակական կազմակերպութունների և 

Երևանի քաղաքապետարանի հետ համատեղ 

կազմակերպված վերապատրաստման 

դասընթացների կազմակերպում՝ 

մանկապարտեզների տնօրենների, մանկավարժական 

անձնակազմի համար:  

Հեռավար վերապատրաստման գործընթացի 

կազմակերպում՝ դաստիարկների համար: 

Աշխատակազմի 

հանրակրթության 

վարչություն 

2021թ. ընթացքում  

 

15 Համակարգի 

արդյունավետության 

բարձրացում և 

արդիականացում 

Համակարգի արդյունավետության 

բարձրացում և արդիականացում, 

մասնավորապես, էլեկտրոնային 

կառավարման ներդրմամբ, 

Երևանի քաղաքապետարանի, Երևանի վարչական 

շրջանների և Երևանի մանկապարտեզների  

համատեզ աշխատանքները 

/փաստաթղթաշրջանառությունը/ իրականացվում է 

Աշխատակազմի 

հանրակրթության 

վարչություն, 

Երևանի վարչական 
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փաստաթղթաշրջանառության 

օպտիմալացման միջոցով 

gmail էլեկտրոնային հարթակում բացված 

համապատասխան էլեկտրոնային փոստի, ինչպես 

նաև «Մանկապարտեզ» կառավարման համակարգի 

միջոցով:  

շրջանների 

կրթության , 

մշակույթի և 

սպորտի բաժիններ, 

2021թ. ընթացքում  

 

16 Համակարգի 

արդյունավետության 

հաշվետվողականության և 

հետադարձ կապի 

մեխանիզմների բարելավմանն 

ուղղված միջոցառումների 

իրականացում, 

մասնավորապես, 

մշտադիտարկման 

համակարգի ներդրում 

Համակարգի արդյունավետության 

հաշվետվողականության և 

հետադարձ կապի մեխանիզմների 

բարելավմանն ուղղված 

միջոցառումների իրականացում 

Ընթանում են աշխատանքներ համակարգի 

արդյունավետության հաշվետվողականության և 

հետադարձ կապի մեխանիզմների բարելավման և 

ներդրման ուղղությամբ: 

Աշխատակազմի 

հանրակրթության 

վարչություն, 

2021թ. ընթացքում  

 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 

Հ/հ Ծրագրի կամ միջոցառման 

անվանումը 

Նախատեսված աշխատանքների 

նկարագիր 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց Իրականացնող 

կազմակերպություն 

կատարման 

ժամկետ 

Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 

1 Մայրաքաղաքի  

գործընկերային 

հարաբերությունների 

ընդլայնում 

Ծրագրի շրջանակներում 

նախատեսվում է ՝ 

-  ստորագրել  համագործակցության  

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:  

-  ակտիվացնել  

համագործակցության  կապերը  

արդեն  իսկ  կնքված  

համագործակցության  

համաձայնագրերի  շրջանակներում  

/Փարիզ,  Լոս  

Անջելես,  Վենետիկ,  Ռիգա,  Սոֆիա,  

Աթենք,  Բեյրութ,  Լիոն,  Մարսել,  

Քեմբրիջ  

(ԱՄՆ) և այլն/,  

Երևան քաղաքի և Դոնի Ռոստովի վարչակազմի միջև 

ստորագրվել է 2021-2025 համագործակցության 

ծրագիր։  

 

Երևանի քաղաքապետարանի պատվիրակության 

Սանկտ Պետերբուրգ պաշտոնական այցի 

շրջանակներում ստորագրվել է 2021-2025 

համագործակցության ճանապարհային քարտեզը։ 

Ստորագրվել է համաձայնագիր Երևանի Դավթաշեն 

վարչական շրջանի և ԳԴՀ Մուգենշտուրմ քաղաքի 

միջև։   

 

Երևանի ու Գերմանիայի Սաքսոնիա երկրամասի 

Լայպցիգ քաղաքի միջև ստորագրվել է բարեկամական 

հարաբերություններ հաստատելու վերաբերյալ 

մտադրությունների հուշագիր։ 

Հայ-ֆրանսիական ապակենտրոնացված 

համագործակցության հերթական համաժողովը, որը 

մի քանի անգամ հետաձգվել էր COVID -19 

համաճարակի պատճառով, նախատեսվում է 

անցկացնել 2022 թվականի հունիսին: Երևան քաղաքը 

պատասխանատու է համաժողովի «Համայնքներ 

կայուն զարգացում» աշխատախմբում: 

Նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվել՝ 

համաժողովի մասնակցության նպատակով: 

09.06.2021  

 

 

 

29.11.2021-

01.12.2021 

 

 

 

 

 

 

14.09.2021 

2021թ. աշնանը 

նախատեսվում էր 

Փարիզի 

քաղաքապետի 

այցը Երևան, որն 

այս պահի 

դրությամբ 

հետաձգվել է 

կորոնավիրուսայի

ն համաճարակի 

հետևանքով:  

Համագործակցությ

ան 

շրջանակներում  

նախատեսվում էր 

փորձի 

փոխանակման 

ծրագիր և 

փոխայցելությունն

եր կազմակերպել, 

սակայն  

աշխատանքները 

հետաձգվել են 

COVID-19 

համաճարակի 
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-  թարմացնել  համագործակցության  

համաձայնագրերը  ԱՄՆ  

Մասաչուսեթս  

նահանգի  Քեմբրիջ  քաղաքի,  

Մոնտենեգրոյի  մայրաքաղաք  

Պոդգորիցայի,  

Բելառուսի մայրաքաղաք Մինսկի, 

Իտալիայի Տոսկանա և Կանադայի 

Մոնրեալ  

քաղաքների հետ, 

-  Երևանի  քաղաքապետարանի  և  

Սանկտ  Պետերբուրգի  

կառավարության  միջև  

կնքված  համագործակցության  

ծրագրի  շրջանակներում  

նախատեսվում  է  

անցկացնել Երևանի օրերը Սանկտ 

Պետերբուրգում, 

-  Աջակցել  ներդրումային  

միջազգային  ցուցահանդեսներին  

մասնակցության  

ապահովմանը,  գործընկեր  

քաղաքներում  ներդրումային  

շնորհանդեսների  

կազմակերպմանը,  

-  ակտիվացնելԵրևանի՝  

տնտեսապես  զարգացած  գործընկեր  

քաղաքներից  

Երևան գործարար այցելությունների 

կազմակերպման աշխատանքները, 

-  ակտիվացնել կապերը Երևանի 

քաղաքապետարանի և գործընկեր 

քաղաքների  

տուրիզմի պատասխանատուների 

միջև, 

-  իրականացնել եղբայրության 

պուրակներ և զբոսայգիներ հիմնելու 

ծրագրեր, 

-  խրախուսել  և  ընդլայնել  

վարչական  շրջանների  և  գործընկեր  

քաղաքների,  

ինչպես  նաև  խոշոր  քաղաքների  

վարչական  միավորների  միջև  

համագործակցությունը, 

-  տրամադրել  տեղեկատվություն  

Երևանի  գործընկեր  քաղաքներին  

Երևանում  

Մարսելի հետ համագործակցության շրջանակներում 

համաճարակային և հետպատերազմական շրջանում 

մեծ քանակությամբ դեղորայքային հումանիտար 

աջակցություն է տրամադրվել: Ներկայում հարցում է 

ուղարկվել հնարավոր դեղամիջողների տրամադրման 

համար համաճարակային իրավիճակի 

հաղթահարման նպատակով: 

 

 

պատճառով: 

Ոլորտներ՝ 

առողջապահությու

ն, կրթություն, 

զբոսաշրջություն, 

տրասնպորտ: 

 

Նախանշված 

աշխատանքների 

կատարումը 

հետաձգվել է 

COVID-19ի 

սահմանափակում

երի պատճառով 
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անցկացվելիք միջոցառումների և 

փառատոնների վերաբերյալ: 

2 Միջազգային 

համագործակցությունների 

շրջանակներում  համատեղ  

ծրագրերի 

մշակում  և  միջոցառումների 

իրականացում 

Ծրագրի շրջանակներում 

նախատեսվում է ՝ 

-  ակտիվացնել  աշխատանքները  

սփյուռքի  կառույցների  և  ՀՀ 

դիվանագիտական  

հաստատությունների  հետ  կոնկրետ  

ծրագրերի  ներկայացման  առումով, 

համագործակցել  միջազգային  և  

տարածաշրջանային  կառույցների  

շրջանակներում, 

-  ցուցաբերել ակտիվ 

մասնակցություն AIMF-ի ամենամյա 

գագաթաժողովներին,  

կազմակերպել  փոխայցելություններ  

ֆրանսիական  քույր  և  գործընկեր  

քաղաքների հետ և մշակել համատեղ 

ծրագրեր, 

-  ցուցաբերել  ակտիվ  

մասնակցություն  «Եվրոսիթիս»  

ասոցիացիայի  

աշխատանքներին,  ինչպես  նաև  

ապահովել  հնարավոր  ներգրավում  

Եվրամիության կողմից 

ֆինանսավորվող ծրագրերին, 

-  ՀՀ-ում և ՀՀ-ից դուրս գործող 

միջազգային և տարածաշրջանային  

կառույցների հետ  

բանակցությունների  վարում՝  

տեխնիկական  օժանդակության 

տրամադրման վերաբերյալ, 

-  իրականացնել ԱՄՆ Լոս Անջելես 

քաղաքի հետ համատեղ ծրագրեր 

-  իրականացնել  Վրաստանի  

մայրաքաղաք  Թբիլիսի  քաղաքի  

հետ  համատեղ  

ծրագրեր, 

-  իրականացնել Հորդանանի 

Հաշիմյան Թագավորության 

մայրաքաղաք Ամմանի հետ 

համատեղ ծրագրեր, 

-  իրականացնել ՀՀ մարզերի և ԱՀ 

շրջանների հետ համատեղ ծրագրեր: 

Ֆրանկոֆոն քաղաքապետերի միջազգային 

ասոցիացիայի հետ համագործակցության 

շրջանակներում աշխատանքներ են տարվել 2018 

թվականին Երևանի քաղաքապետարանի և ՖՔՄԱ ի 

միջև կնքված «Էրեբունի հնավայրի պահպանման և 

վերանորոգման աշխատանքների իրականացման 

ֆինանսական և տեխնիկական աջակցության» 

համաձայնագրի վերակնքնման ուղղությամբ: 

 

Երևանի և Ստեփանակերտի միջև  ստորագրվել է 

2021-2023թթ. համագործակցության ծրագիր։  

 

Որպես «Երևան-Ստեփանակերտ» թարմացված 

համագործակցության ծրագրերի մեկնարկ՝ 

Հանրապետության հրապարակին հարող Խաչքարերի 

պուրակում բացվել է «Արցախի բարիքներ» 

ցուցահանդես-տոնավաճառը: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

31.05.2021 

 

 

 

30.05.2021 

 

3 Համագործակցությունների 

շրջանակում 

քաղաքապետարանի 

Ծրագրի  շրջանակներում  

նախատեսվում  է 

քաղաքապետարանի  

Քույր և գործընկեր քաղաքներ են ուղարկվել 

հարցումներ (հիմնվելով  եկամուտների գանձման և 

հաշվառման, ֆինանսական վարչությունների 
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կառուցվածքային  և    

առանձնացված 

ստորաբաժանումների 

աշխատակիցների   

կարողությունների 

բարձրացում 

կառուցվածքային  և առանձնացված  

ստորաբաժանումների,  ինչպես  նաև  

քաղաքապետարանի ենթակայության  

հաստատությունների 

աշխատակիցների 

վերապատրաստումների 

կազմակերպում  և  փորձագիտական  

աջակցություն,  անհրաժեշտության  

դեպքում  նաև օտար լեզուների 

դասընթացների կազմակերպում:  

Ծրագրի շրջանակներում 

կիրականացվեն նաև փորձի 

փոխանակման ծրագրեր քույր և 

գործընկեր քաղաքների հետ 

համագործակցությունների 

շրջանակում, որը կներառի 

-  Երևանի  և  Թեհրանի  

քաղաքապետարանների  

ներկայացուցիչների 

փոխայցելություններ, 

-  Երևանի  քաղաքապետարանի  և  

Լիոնի  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: 

դիմումերի վրա) փորձի փոխանակման և 

աշխատանքների կազմակերպման մեթոդներին 

ծանոթանալու նպատակով:  

 

 

 

 

Ֆրանսաիական կողմի հետ աշխատանքներ են 

տարվել և մշակվել է Երևան-Իլ դը Ֆրանս 

համագործակցության եռամյա պայմանագիրը: 

Ոլորտներ՝ տրանսպորտ, աղբահանություն, 

ուրբանիզմ: 

ՄՇԱԿՈՒՅԹ 

Հ/հ Ծրագրի կամ միջոցառման 

անվանումը 

Նախատեսված աշխատանքների 

նկարագիր 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց Իրականացնող 

կազմակերպություն 

կատարման 

ժամկետ 

Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 

1 «Արտադպրոցական 

դաստիարակություն» ծրագիր 

(երաժշտական և արվեստի 

դպրոցներ) 

Երաժշտական և արվեստի 

դպրոցներում դպրոցահասակ 

երեխաների մշակութային 

նախնական մասնագիտական 

կրթության, արտադպրոցական 

գեղագիտական դաստիարակության, 

երաժշտարվեստի և արվեստների 

ուսուցման իրականացում: 

Երաժշտական և արվեստի դպրոցներում 

շարունակվել են երեխաների մշակութային 

նախնական մասնագիտական կրթության, 

արտադպրոցական գեղագիտական 

դաստիարակության, երաժշտարվեստի և 

արվեստների ուսուցման իրականացումը, որոնք 

եզրափակվել են ուսումնական տարվա ավարտի 

հաշվետու համերգներով: 

Երևանի 

ենթակայության 

երաժշտական և 

արվեստի 

դպրոցներ 

 

2021թ. հունվար-

դեկտեմբեր 
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Դպրոցների աշակերտները մասնակցել են 

մրցույթների և ցուցահանդեսների՝ շահելով 

մրցանակներ և դիպլոմներ։ 

2 Արտադպրոցական 

դաստիարակություն» ծրագիր 

(մանկապատանեկան 

ստեղծագործության և 

գեղագիտական կենտրոններ) 

Լրացուցիչ կրթադաստիարակչական 

բնույթի գործունեության 

իրականացում, սովորողների ազատ 

ժամանցի կազմակերպում, 

հետաքրքրությունների և 

նախասիրությունների զարգացման 

համար պայմանների ստեղծում, 

մտավոր-հոգևոր, ստեղծագործական 

ունակությունների, գեղագիտական, 

ֆիզիկական զարգացում, 

սպորտային, 

ռազմահայրենասիրական 

դաստիարակություն, 

բնապահպանական և կիրառական 

այլ ոլորտներում գիտելիքների 

ձևավորում, ապագա կիրթ և 

բազմակողմանի զարգացած 

քաղաքացու ձևավորում: 

Արտադպրոցական դաստիարակության 

հաստատություններում՝ մշակույթի տներում, 

մանկապատանեկան ստեղծագործության 

կենտրոններում իրականացվել են մշակույթի տարբեր 

բնագավառների գծով ուսուցման դասընթացներ: 

Կազմակերպվել են միջոցառումներ երեխաների և 

պատանիների հետաքրքրությունների և 

նախասիրությունների զարգացման, մտավոր-հոգևոր, 

ստեղծագործական ունակությունների, 

գեղագիտական, ֆիզիկական, բնապահպանական և 

կիրառական այլ ոլորտներում գիտելիքների 

ձևավորման նպատակով: 

  

 

Երևանի 

ենթակայության  

մշակույթի տներ և 

մանկապատանեկա

ն 

ստեղծագործության 

կենտրոններ 

 

2021թ. հունվար-

դեկտեմբեր 

 

3 Համայնքային մշակույթի և 

ազատ ժամանցի 

կազմակերպում 

 

Լրացուցիչ կրթադաստիարակչական 

բնույթի գործունեության 

իրականացում, սովորողների ազատ 

ժամանցի կազմակերպման միջոցով 

նրանց հետաքրքրությունների և 

նախասիրությունների զարգացման 

համար պայմանների ստեղծում, 

մտավոր-հոգևոր, ստեղծագործական 

ունակությունների, գեղագիտական, 

ֆիզիկական զարգացում, 

սպորտային, 

ռազմահայրենասիրական 

դաստիարակություն, 

բնապահպանական և կիրառական 

այլ ոլորտներում գիտելիքների 

ձևավորում, ապագա կիրթ և 

բազմակողմանի զարգացած 

քաղաքացու ձևավորում: 

Հայ-Արտ մշակութային կենտրոնում իրականացվել են 

«Հին նոր տարի» խորագրով ցուցահանդես, Տոնածառ՝ 

ձեռակերտ բացիկների ցուցահանդես, 

լուսանկարչական ցուցահանդես՝ նվիրված կանանց 

միամսյակին, ՀԵՏՈՒԱՌԱՋ (BACK & FORTH), Ինքս 

ինձ իմ կողմից և մի շարք այլ ցուցահանդեսներ, 

անցկացվել են փառատոներ՝ Ֆոտոֆեստ. 

ժապավենից՝ թվանշայինի, ԱՐէ Փառատոն–2021, 

ինչպես նաև ներկայացումներ, աուդիո-վիզուալ 

փերֆորմանս, ֆիլմերի ցուցադրություն, համերգներ: 

 

«Հայ-Արտ 

մշակութային 

կենտրոն» ՓԲԸ 

 

2021թ. հունվար-

դեկտեմբեր 

 

4 «Մշակութային 

միջոցառումների 

կազմակերպում» 

Երևան քաղաքում պետական, 

ազգային տոների, մասնագիտական 

տոների, հիշատակի օրերի և այլ 

մասսայական միջոցառումների 

կազմակերպում և անցկացում՝ 

նվիրված Ամանորին, Մայրության և 

գեղեցկության տոնին, Թատրոնի 

միջազգային օրվան, Հայոց 

1.ԵՔ-ՄԱԱՇՁԲ-21/1,  

2.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/52-1,  

3.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/52-2,  

4.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/52-3.  

5.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/52-4,  

6.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/52-5,  

7.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/52-6,  

8.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/52-7,  

1. «ԷյՋԻ Պրինտ 

Իքս» ՍՊԸ 

26.02.2021-

04.03.2021թ. 

2. «Երևանի 

Հ.Ղափլանյանի 

անվան 
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ցեղասպանության զոհերի 

հիշատակի օրվան, Ջազի 

միջազգային օրվան, Պարի 

միջազգային օրվան, Թանգարանների 

միջազգային օրվան, Եվրոպական 

ժառանգության օրվան,  Երեխաների 

իրավունքների պաշտպանության 

միջազգային օրվան, 

Գրադարանավարի օրվան, հայ 

ականավոր գործիչների և 

մտավորականների հիշարժան և 

հոբելյանական տարեթվերին, 

Երևանի հիմնադրման՝ «Էրեբունի-

Երևան» տոնակատարություն, 

ինչպես նաև Երևան քաղաքի 

մշակութային միջավայրի 

պահպանման, զարգացման, 

հանրահռչակման, երեխաների և 

պատանիների գեղարվեստական 

զարգացման, գեղագիտական 

դաստիարակության, 

երիտասարդության և տարբեր 

տարիքային խմբերի մշակութային 

ժամանցի կազմակերպման՝ Արամ 

Խաչատրյանի անվան պատանի 

ստեղծագործողների ամենամյա 

մրցույթ-փառատոն, Երևան քաղաքի 

երաժշտական և արվեստի 

դպրոցների ստուգատես-փառատոն, 

փոխադարձ միջոցառումներ քույր և 

գործընկեր քաղաքներում՝ 

Մոսկվայում, Սանկտ-

Պետերբուրգում, Ստեփանակերտում 

և այլուր: 

9.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/52-8,  

10.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/52-9,  

11.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/52-10,  

12.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/52-12,  

13.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/52-13,  

14.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/52-14,  

15.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/52-15,  

16.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/52-16,  

17.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/52-17,  

18.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/52-18,  

19.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/52-19, 

20.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/52-20: 

«ՀՀ գնումների մասին» օրենսդրությամբ սահմանված 

ընթացակարգով ձեռք են բերվել  «Կանանց տոնին» 

նվիրված մշակութային միջոցառումների 

կազմակերպման ծառայությունների մատուցում, որի 

շրջանակում աշխատակազմի երեխաների և 

սոցիալական պաշտպանության վարչության հետ 

համագործակցությամբ, 2021թ. մարտի 8-ին Երևանի 

տարբեր մշակութային կազմակերպություններում 

իրականացվեցին տոնական միջոցառումներ, որոնք 

այս տարի առավելապես սոցիալական 

ուղղվածություն ունեին: Տոնական միջոցառումներին 

մասնակցելու հնարավորություն էին ստացել 

միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ ունեցող 

ընտանիքները, բազմազավակ ընտանիքների մայրերը, 

արցախցի կանայք:  

Երևանի թատերահամերգային դահլիճներում և 

թանգարաններում շուրջ 4500 այցելուների համար 

կայացան բազմաժանր միջոցառումներ. 13 

թատերական ներկայացում, համերգային 2 ծրագիր, 3 

ցուցահանդես և 1 կինոցուցադրություն:  

Մարտիության միջոցառումներին այս տարի՝ օրվա 

խորհրդին համահունչ ծրագրով միացան նաև 

երևանյան թանգարանները (Երևան քաղաքի 

պատմության թանգարանում «Կինը և խորհրդային 

Երևանի տնտեսությունը», ինչպես նաև «Օլգա 

Հակոբյանի հեղինակային զարդերը» խորագրերով 

ցուցահանդես, «Էրեբունի» պատմահնագիտական 

արգելոց-թանգարանը կանանց հյուրընկալեց «Կինը և 

Նոր Արմավիրի հնագիտական գանձերը» 

ցուցադրությամբ, իսկ Ժամանակակից արվեստի 

թանգարանում «JAZZ-ART-FASHION» ցուցահանդես-

միջոցառում, որի ընթացքում ելույթ ունեցավ հայտնի 

ջազային երաժիշտ Վահագն Հայրապետյանը): 

 

 

դրամատիկական 

թատրոն» ՀՈԱԿ 

26.02.2021-

08.03.2021թ. 

3. «Հայաստանի 

երգի պետական 

թատրոն» ՊՈԱԿ 

26.02.2021-

08.03.2021թ. 

4. «Ա. Մազմանյանի 

անվան 

բեմարվեստի 

ազգային 

փորձարարական 

«Գոյ» կենտրոն» 

ՊՈԱԿ, 

26.02.2021-

08.03.2021թ. 

5. «Սոս Սարգսյանի 

անվան 

համազգային 

թատրոն» ՊՈԱԿ 

26.02.2021-

08.03.2021թ. 

6. «Երևանի 

կամերային 

պետական 

թատրոն» ՊՈԱԿ, 

26.02.2021-

08.03.2021թ. 

7. Հ. Պարոնյանի 

անվան 

երաժշտական 

կոմեդիայի 

պետական 

թատրոն» ՊՈԱԿ 

26.02.2021-

08.03.2021թ. 

8. «Երևանի 

խամաճիկների 

պետական 

թատրոն» ՊՈԱԿ, 

26.02.2021-

08.03.2021թ. 

9. «Պետական 

կամերային 
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երաժշտական 

թատրոն» ՊՈԱԿ 

26.02.2021-

08.03.2021թ. 

10. «Հ. Թումանյանի    

անվան պետական 

տիկնիկային 

թատրոն» ՊՈԱԿ 

26.02.2021-

08.03.2021թ. 

11. 

«Կ.Ս.Ստանիսլավսկ

ու անվան 

պետական 

ռուսական 

դրամատիկական 

թատրոն» ՊՈԱԿ, 

26.02.2021-

08.03.2021թ. 

12. 

«Ա.Սպենդիարյանի 

անվան օպերայի և 

բալետի ազգային 

ակադեմիական 

թատրոն» ՊՈԱԿ, 

26.02.2021-

08.03.2021թ. 

13. «Մհեր 

Մկրտչյանի անվան 

արտիստական 

թատրոն» ՀՈԱԿ, 

26.02.2021-

08.03.2021թ. 

14. «Երևանի 

պատանի 

հանդիսատեսի 

թատրոն» ՀՈԱԿ, 

26.02.2021-

08.03.2021թ. 

15. «Կինոթատրոն 

Մոսկվա» ՍՊԸ 

26.02.2021-

08.03.2021թ. 

16. «Կամերային 

երաժշտության 

ազգային կենտրոն» 

ՊՈԱԿ 
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26.02.2021-

08.03.2021թ. 

17. «Հայաստանի 

ազգային 

կինոկենտրոն» 

ՊՈԱԿ 

26.02.2021-

08.03.2021թ. 

18. «Էրեբունի» 

պատմահնագիտակ

ան արգելոց-

թանգարան» ՀՈԱԿ 

26.02.2021-

08.03.2021թ. 

19. «Երևան քաղաքի 

պատմության 

թանգարան» ՀՈԱԿ 

26.02.2021-

08.03.2021թ. 

20. «Ժամանակակից 

արվեստի 

թանգարան» ՀՈԱԿ 

26.02.2021-

08.03.2021թ. 

1. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/62-1,  

2. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/62-2,  

3. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/62-3, 

4. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/62-4 

«ՀՀ գնումների մասին» օրենսդրությամբ սահմանված 

ընթացակարգով ձեռք են բերվել «Թատրոնի 

միջազգային օրվան» նվիրված «Արտավազդ» 

մրցանակաբաշխության մշակութային 

միջոցառումների կազմակերպման ծառայություններ: 

Թատրոնի միջազգային օրը 20-րդ անգամ անցկացվեց 

«Արտավազդ» ամենամյա մրցանակաբաշխությունը, 

որը նվիրված է Թատերական գործիչների միության 

երկարամյա նախագահ, անվանի ռեժիսոր Երվանդ 

Ղազանչյանի հիշատակին: Այս տարի այն առաջին 

անգամ անցկացվեց Ալեքսանդր Սպենդիարյանի 

անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական 

թատրոնում, նաև հեռարձակվեց Հանրային 

հեռուստաընկերության եթերում: 

1. ԱՁ «Արևիկ 

Հովսեփյան» 

11.03.2021թ.-

30.03.2021թ. 

2. «ԱՍԴԳ» ՍՊԸ, 

11.03.2021թ.-

22.03.2021թ. 

3. «Լայթ Լայֆ» ՍՊԸ, 

11.03.2021թ.-

30.03.2021թ. 

4. Ա.Ձ Արթուր 

Մանուկյան 

11.03.2021-

30.03.2021թ. 

 

 

ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/84 

«ՀՀ գնումների մասին» օրենսդրությամբ սահմանված 

ընթացակարգով ձեռք են բերվել Հայոց 

ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված 

հուշ-հանդիսության կազմակերպչական 

«Լայթ դիզայն» ՍՊԸ 

14.04.2021թ. 
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աշխատանքների, երաժշտական կոլեկտիվների 

մասնակցության, տեխնիկական ապահովման 

ծառայություններ: 

ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/110 

«ՀՀ գնումների մասին» օրենսդրությամբ սահմանված 

ընթացակարգով ձեռք են բերվել Երեխաների 

իրավունքների պաշտպանության օրվա առթիվ 

Երևանի Ազատության հրապարակում թեմատիկ 

մշակութային միջոցառումների կազմակերպչական, 

տեխնիկական ապահովման ծառայություններ, որի 

շրջանակում հունիսի 1-ին Հայաստանի ազգային 

ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ հնչել են 

Հանրային հեռուստաընկերության կողմից 

ցուցադրված արտասահմանյան և հայկական 

մուլտֆիլմերի ծանոթ ու սիրված երաժշտական 

համարներ: 

1. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/189-1,  

2. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/189-2, 

3. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/189-3,  

4. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/189-4,     

5. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/189-5,  

6. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/189-6, 

7. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/189-7,  

8. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/189-8,  

9. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/189-9,  

10. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/189-10, 

11. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/189-11 

«ՀՀ գնումների մասին» օրենսդրությամբ սահմանված 

ընթացակարգով ձեռք են բերվել  Ամանորյա տոներին 

նվիրված մշակութային միջոցառումների 

կազմակերպման ծառայություններ, որի շրջանակում 

աշխատակազմի հանրակրթության և երեխաների և 

սոցիալական պաշտպանության վարչությունների 

հետ համագործակցությամբ ս.թ. դեկտեմբերի 20-30-ը 

Երևանի թատերահամերգային 

կազմակերպությունները մանուկների և 

պատանիների համար իրականացրեցին Ամանորի 

տոնական միջոցառումներ: 

Երևանյան 11 թատերահամերգային 

կազմակերպություններ երեխաների համար 

պատրաստեցին անակնկալներով լի ու 

հետաքրքրաշարժ միջոցառումներ, նոր 

բեմադրություններ և մանկական համերգային 

ծրագրեր, որոնց մասնակցելու հնարավորություն 

ունեցան Երևանի պետական և մասնավոր 

հանրակրթական հաստատությունների 1-ին և 2-րդ 

«Լայթ լայֆ» ՍՊԸ 

31.05.2021թ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Գ. Սունդուկյանի 

անվան ազգային 

ակադեմիական 

թատրոն» ՊՈԱԿ 

09.12.2021թ. 

2. 

«Կ.Ս.Ստանիսլավսկ

ու անվան պետակա

ն ռուսական դրամա

տիկական թատրոն» 

ՊՈԱԿ 

09.12.2021թ. 

3. «Հ.Պարոնյանի 

անվան 

երաժշտական 

կոմեդիայի 

պետական  

թատրոն» ՊՈԱԿ 

09.12.2021թ. 

4. « Հ. Թումանյանի 

անվան պետական 

տիկնիկային 

թատրոն » ՊՈԱԿ 

09.12.2021թ. 

5. 

«Երևանի խամաճիկ

ների պետական թա

տրոն» ՊՈԱԿ 

09.12.2021թ. 

6. «Սոս Սարգսյանի 

անվան 
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դասարանների բոլոր աշակերտները՝ շուրջ 25 հազար 

դպրոցական: 

Մշտապես ուշադրության կենտրոնում պահելով 

սոցիալապես խոցելի խմբերի, բազմազավակ, 

խնամատար, պատերազմից տուժած ընտանիքների, 

ծնողազուրկ և հաշմանդամություն ունեցող 

երեխաների խնդիրները՝ Երևանի 

քաղաքապետարանը շուրջ 5000 անվճար տոմս 

տրամադրեց նաև նշված խմբերի երեխաներին: 

համազգային 

թատրոն» ՊՈԱԿ 

09.12.2021թ. 

7. «Երևանի 

Հ.Ղափլանյանի 

անվան 

դրամատիկական 

թատրոն» ՀՈԱԿ 

09.12.2021թ. 

8. «Մհեր 

Մկրտչյանի անվան 

արտիստական 

թատրոն» ՀՈԱԿ 

09.12.2021թ. 

9. «Երևանի 

պատանի 

հանդիսատեսի 

թատրոն» ՀՈԱԿ 

09.12.2021թ. 

10.«Հայաստանի 

ազգային 

կինոկենտրոն» 

ՊՈԱԿ 

09.12.2021թ. 

11. «Հայաստանի 

ազգային 

ֆիլհարմոնիկ 

նվագախումբ» 

ՊՈԱԿ 

09.12.2021թ. 

5 Արտադպրոցական 

կազմակերպությունների 

համար գույքի ձեռքբերման 

ծրագիր 

Երաժշտական և արվեստի 

դպրոցների գործունեության 

արդյունավետության բարձրացում, 

անհրաժեշտ գույքով՝ երաժշտական 

գործիքներով և համապատասխան 

պարագաներով ապահովում: 

1. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ -21/175-1, 

2. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ -21/175-2,  

3. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ -21/175-3, 

4. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ -21/175-4, 

5. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ -21/175-5 

«ՀՀ գնումների մասին» օրենսդրությամբ սահմանված 

ընթացակարգով երաժշտական և արվեստի 

դպրոցների գործունեության արդյունավետության 

բարձրացման, անհրաժեշտ գույքով՝ երաժշտական 

գործիքներով և համապատասխան պարագաներով 

ապահովման շրջանակում ձեռք է բերվել 18 անուն 104 

հատ երաժշտական գործիք՝ հարվածային, լարային և 

փողային: 

 

Արցախի Հանրապետությունում գեղարվեստական 

կրթության որակի բարելավման, օժտված և 

տաղանդավոր, ինչպես նաև սոցիալապես 

1. «ԷՍ ԷՍ ԷՅՋ ԷՅՋ» 

ՍՊԸ 

30.08.2021թ. 

2. ՏԵՍԱԿԵՆՏՐՈՆ 

ՍՊԸ 

25.08.2021թ. 

3. ԻՍԱԽԱՆ ՍՊԸ 

25.08.2021թ. 

4. Ա/Ձ ՀՄԱՅԱԿ 

ՍՆԽՉՅԱՆ 

25.08.2021թ. 

5. Ս.Ա.Ն ԲՐԱՅԹ 

ՍՊԸ 

31.08.2021թ.  
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անապահով արցախցի երեխաների համար 

արտադպրոցական  ուսման նպաստավոր 

պայմանների ապահովման անհրաժեշտությունից 

ելնելով «Գույքի ձեռքբերում և նվիրատվություն 

Արցախի մշակութային կազմակերպություններին» 

ծրագրի շրջանակում ձեռք է բերվել 14 անուն 51 հատ 

երաժշտական գործիքներ, որը նախատեսվում է 

նվիրաբերել Արցախի Հանրապետության կրթության, 

գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 

մշակութային կրթության հաստատություններին, այդ 

թվում՝ Արցախյան պատերազմի հետևանքով 

ներկայում Ստեփանակերտ քաղաքում տեղակայված 

Հադրութ և Շուշի քաղաքների արտադպրոցական 

դաստիարակության հաստատությունններին: 

6 Արտադպրոցական 

դաստիարակություն» 

երաժշտական և արվեստի 

դպրոցներում 

ազգային, լարային և փողային 

նվագարանների գծով 

ուսուցում 

Ազգային, լարային, փողային 

նվագարանների զարգացման և 

տարածման գործընթացի համար 

ազգային, լարային, փողային 

նվագարանների գծով ուսման 

վարձավճարի փոխհատուցում: 

Ծրագրի շրջանակում ընդգրկված է 

610 երեխա: 

Ազգային նվագարանների և հայ երաժշտական 

ավանդույթների պահպանման, տարածման և 

հանրահռչակման նպատակով ՀՀ պետական բյուջեի 

միջոցներով երաժշտական և արվեստի դպրոցներում 

իրականացվում է ազգային, լարային և փողային 

նվագարանների գծով  ուսման վարձավճարների 

փոխհատուցման ծրագիրը։ Ծրագրի շրջանակում 

սովորում է 610 երեխա, որից՝ 328-ը ազգային, 143-ը 

լարային և 139 փողային: 

Երևանի 

ենթակայության 

երաժշտական և 

արվեստի 

դպրոցներ 
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7 Գրադարանային ծառայություն Բնակչության գրադարանային 

տեղեկատվության տրամադրում և 

սպասարկում, գիտության և 

մշակույթի լուսաբանում ու 

մասսայականացում, 

գիտատեխնիկական գիտելիքների 

տարածում, գեղագիտական 

դաստիարակություն, կրթական 

համակարգի օժանդակում, 

համաշխարհային և հայ 

գրականության, պատմության, 

մշակույթի և այլ արժեքների 

տարածում, բնակչության ազատ 

ժամանցի կազմակերպում: 

«Ա. Իսահակյանի անվան ԿԳ» ՀՈԱԿ-ն 2021թ. ունեցել 

է 223326 այցելու, սպասարկվել են շուրջ 31417 

ընթերցողներ, գրքատացքը՝ 370581: 

2021թ. գրադարանը համալրվել է 7962  օրինակ նոր 

գրականությամբ, որից` անհատ քաղաքացիներից և 

կազմակերպություններից  որպես նվիրատվություն` 

6047, փոխանցում՝ 1720, ստացում՝ 195 միավոր: 

«Ա. Իսահակյանի անվան ԿԳ» ՀՈԱԿ-ը, որը դեռևս  

2004թ.  միացել է «Հայաստանի գրադարանների 

ավտոմատացման ցանց» ծրագրին, 2021թ. 

շարունակել է մուտքագրումները ընդհանուր 

տեղեկատվական բազա և մուտքագրել  35804 անուն՝  

98826 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 ու այդ 

կենտրոններում 2021թ. կազմակերպվել են.  

1. Ամերիկյան կենտրոնում՝ դեռահասների 

ակումբի 51 ժամ պարապմունք, քննարկումների 

ակումբի 45 ժամ, A2 մակարդակի դասընթացի 68 

Երևանի 

ենթակայության 

գրադարաններ 
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ժամ, Մեդիագրագիտության դասընթացի 9 ժամ, 

Քննադատական մտածողության 29 ժամ, 3D 

մոդելավորման 36 ժամ և ԳՏՃՄ /STEM/ ակումբի 3 

ժամ, ՎԵԲ դիզայնի 82, ռոբոտաշինության 50, բիզնես 

անգլերենի 33 ժամ, ֆիլմերի 59 ժամ դասընթացներ, 

2. Ֆրանկոֆոնիայի կենտրոնում՝ լեզվի ուսուցման 62 

ժամ դասընթաց, 

3. Բրիտանական կենտրոնում՝ խոսակցական 

ակումբի 83 ժամ դասընթաց, 

4. Ռուսական կենտրոնում՝ լեզվի ուսուցման  125 ժամ 

դասընթաց։ 

 

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 թարմացվել է «Նորություններ» դաշտը՝ 3 

լեզվով /հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն/:  

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

Բրիտանիայի, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի, Իրանի և 

այլ երկրների դեսպանատների և ՀՈԱԿ-ի 

համագործակցության ծրագրերը: 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: 

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, 

Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության 

թանգարաններում շարունակում է իրականացվել 

թանգարանային առարկաների և հավաքածուների 

պահպանումը, կազմակերպվել են բազմաբովանդակ 

միջոցառումներ, ցուցահանդեսներ, 

դասախոսություններ, հանդիպում- քննարկումներ:  

Այդ թվում՝ Երևանի պատմության թանգարանում  

«Կինը և Խորհրդային Հայաստանի տնտեսությունը» 

Երևանի 

ենթակայության 

թանգարաններ 
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բնագավառին առնչվող գիտական, 

կրթական գործունեության 

իրականացում, թանգարանային 

առարկաների և հավաքածուների 

պահպանում, հայտնաբերում, 

ուսումնասիրություն, 

թանգարանային ֆոնդերի 

համալրում, թանգարանային 

ֆոնդերի գիտական 

ուսումնասիրությունների 

իրականացում, նոր 

ցուցադրությունների կազմակերպում՝ 

ընդգրկելով պետական, ազգային 

տոներին, հիշարժան տարեթվերին 

նվիրված այլ միջոցառումներ և 

ցուցադրություններ։ 

խորագրով ցուցահանդես, «Գարնանային 

հավաքածու» խորագրով Օլգա Հակոբյանի 

աշխատանքների ցուցահանդեսը: Թանգարանների 

միջազգային օրը «Թանգարանների գիշեր» ծրագրի 

շրջանակներում իրականացվեց «Ընտրում է այցելուն» 

ինտերակտիվ միջոցառումը։ Այն հնարավորություն 

տվեց այցելուներին ընտրություն կատարել այն 

ցուցանմուշներից, որոնք իր առաջարկությամբ պետք 

է տարհանվեն հնարավոր վտանգի դեպքում: 

Կազմակերպվել է ցերեկո՝ նվիրված Առնո 

Բաբաջանյանի ծննդյան 100-ամյակին՝ Ալեքսանդր 

Սպենդիարյանի և Ալեքսեյ Հեքիմյանի անվան 

երաժշտական դպրոցների մասնակցությամբ, ինչպես 

նաև անցկացվել է Առնո Բաբաջանյանի 100-ամյակին 

նվիրված մրցույթ-վիկտորինայի ամփոփում: 

Երեխաների իրավունքների պաշտպանության 

միջազգային օրը բացվեց «Մանուկները Երևանին» 

խորագիրը կրող թեմատիկ ցուցահանդեսը, որտեղ 

ներկայացված էին «Ուրախ մանուկ» մանկական 

զարգացման կենտրոնի սաների աշխատանքները:      

Կազմակերպվել է ցուցահանդես «Արծաթի և 

զարդանախշի սիմֆոնիան»  խորագրով՝ նվիրված 

թանգարանի հիմնադրման 90-ամյակին, ՀՀ 

Ֆինանսների նախարարության «Թանկարժեք քարերի 

և թանկարժեք մետաղների գանձարան» պետական 

գործակալության հետ համատեղ: Ցուցադրվել է 128 

առարկա, որից 118-ը «Հատուկ» ֆոնդից 10-ը՝ 

ազգագրության ֆոնդի «Գործվածք» խմբից: 

Գործակալությունը ցուցադրել է 131 առարկա:  

Գրվել են 294 գիտական անձնագրեր և ակտեր 

թանգարանում  նոր ձեռք բերված առարկաների 

համար:  

«Երևան քաղաքի պատմության թանգարան» ՀՈԱԿ-ին 

թանգարանի արդիականացման ծրագրերի 

իրականացման նպատակով N ԵՔՊԹ-1 դրամաշնորհի 

հատկացման պայմանագրով հատկացվել է 21257.4 

հազար (քսանմեկ միլիոն երկու հարյուր հիսունյոթ 

հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամ: 

Ֆ. Նանսենի թանգարանում՝ «Ֆրիտյոֆ Նանսեն 

հետազոտողը» խորագրով զեկույց,  

«Մարդասիրության ռահվիրան» խորագրով 

միջոցառում: «Առնո Բաբաջանյան» համերգասրահում 

նշվեց 20-րդ դարի մեծ մարդասեր, Խաղաղության 

Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր, Հայ դատի 

անդավաճան պաշտպան Ֆրիտյոֆ Նանսենի 160-

ամյա հոբելյանը: Միջոցառմանը տեղի ունեցավ նաև 

Ֆրիտյոֆ Թանգարանի կողմից 2021թ. հրատարակվել 
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են «Ֆրիտյոֆ Նանսենի գրական ժառանգությունը», 

«Նա մեռավ՝ «հայ» բառը շուրթերին և «Հայ գրողները 

Ֆրիտյոֆ Նանսենին» 3 գրքերը: 

«Էրեբունի» ՊՀԱԹ-ի կողմից իրականացվում են՝ Արի 

պեղենք միասին, 

Միասին վերականգնենք «Ուրարտական» կավե 

գանձերը, «Խալդյան իմաստությամբ» խաղ-

վիկտորինա, Արկածային բացահայտում-քվեստ, 

Նետաձգության վարպետաց դաս կրթական 

ծրագրերը։ 

«Էրեբունի» ՊՀԱԹ-ի ֆեյսբուքյան և ինստագրամյան 

էջերով իրականացվել են բազմաթիվ և 

բազմաբովանդակ առցանց կրթական-

տեղեկատվական միջոցառումներ, ցուցահանդեսներ: 

«Էրեբունի» պատմահնագիտական արգելոց-

թանգարան» ՀՈԱԿ-ին արդիականացման ծրագրերի 

իրականացման նպատակով N ԷՊՀԱԹ-1 

դրամաշնորհի հատկացման պայմանագրով 

հատկացվել է 31882.2 հազ. (երեսունմեկ միլիոն ութ 

հարյուր ութսուներկու հազար երկու հարյուր) ՀՀ 

դրամ: 

Կարեն Դեմիրճյանի թանգարանում կազմակերպվել է 

«Մեր խորհրդային բակը» խորագրով ինտերակտիվ 

ցուցահանդես-միջոցառում: Կարեն Դեմիրճյան 

ֆեյսբուքյան էջում հրապարակվել և լայն արձագանք 

են ստացել Կարեն Դեմիրճյանի կյանքին և 

գործունեությանը վերաբերող տարաբնույթ նյութեր, 

լուսանկարներ և տեսանյութեր: Շարունակվել են 

աշխատանքները «1975-2000թթ. Հայաստանի 

պատմության տարեգրություն» գրքի երկրորդ հատորի 

ստեղծման ուղղությամբ: 

Ժամանակակից արվեստի թանգարանում կայացել են 

«Քարտեզագրելով կանանց պատմությունները» 

բազմաբնագավառային զգայական ցուցահանդեսը, 

Արմենուհի Մարտիրոսյանի "Ինչ"-ը 2-րդ 

անհատական ցուցահանդեսը, «Արցախի երեխաներ» 

ցուցահանդես-համերգը և մի շարք այլ 

ցուցահանդեսներ: 

2021 թվականին  ‹‹Էրեբունի›› ՊՀԱԹ-ն ունեցել է 33231 

այցելու, Ֆ. Նանսենի թանգարանը՝ 653, Կարեն 

Դեմիրճյանի թանգարանը՝ 2299, ԺԱԹ-ը՝ 9121, 

Երևանի պատմության թանգարանը՝ 19303: 

9 Թատերական 

ներկայացումներ 

Բնակչությանն ազգային 

թատերարվեստի լավագույն 

նմուշների ներկայացում, դասական և 

ժամանակակից լավագույն 

ստեղծագործությունների բեմադրում, 

Երևանի ենթակայության թատրոններում բեմադրվել 

են դասական և ժամանակակից լավագույն 

ստեղծագործությունները: Երևանի Հ.Ղափլանյանի 

անվան դրամատիկական թատրոնում 2021թ. 

ցուցադրվել է 137 ներկայացում, որից՝ Ժան Անույի 

Երևանի 

ենթակայության 

թատրոններ 
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թատրոնների խաղացանկերի 

համալրում՝ յուրաքանչյուր 

թատերաշրջանի ընթացքում 10 նոր և 

վերականգնված ներկայացմամբ, 

ստեղծագործական կազմերի 

համալրում, ազգային 

թատերարվեստի լավագույն 

նմուշների ներկայացում, դասական և 

ժամանակակից լավագույն 

ստեղծագործությունների բեմադրում, 

ներկայացումների որակի 

բարձրացում, համապատասխան 

բեմերի, լուսային և ձայնային 

տեխնիկայի վերազինման 

աշխատանքների իրականացում, 

մասնակցություն հանրապետական և 

միջազգային փառատոներին: 

«Օրնիֆլ»՝ պրեմիերա, Երևանի պատանի 

հանդիսատեսի թատրոնում՝ 206, որից՝ 

«Մալեֆիսենտան» կամ «Քնած գեղեցկուհու լեգենդը», 

«Ռապունցելը»՝ պրեմիերաներ, Մհեր Մկրտչյանի 

արտիստական թատրոնում՝ 167, որից՝ «Օսկար», 

«Ժենգյալով հաց» մոնո ներկայացման, «Դասական ոչ 

դասական», «Մի ուրիշ մկների ժողով», 

«Կախարդական անտառում»՝ պրեմիերաներ: 

Հ.Ղափլանյանի անվան դրամատիկական թատրոնում 

ավարտվել է թատրոնի  դահլիճի օդափոխության 

համակարգի աշխատանքները: 

2021թ. հունվար-

դեկտեմբեր 

10 Կենդանաբանականայգու 

ցուցադրություններ 

 

Նախատեսվում է «Երևանի 

կենդանաբանական այգում վայրի 

կենդանիների պահպանում, Կարմիր 

գրքում գրանցված և վերացող 

կենդանիների բազմացում ու 

ցուցադրում։ Այգում աշխատանքներ 

են տարվում կենդանիների բնական  

աճի ավելացման,   նոր  կենդանիների 

ձեռքբերման և փոխանակման 

միջոցով  նոր տեսականիով 

ապահովելու նպատակով։ Այգին նաև 

զբոսանքի և ժամանցի յուրատեսակ 

վայր է, որը հնարավորություն է 

ընձեռում այցելուներին 

ծանոթանալու վայրի բնաշխարհին, 

իրականացնում է մշակութային-

լուսավորչական 

գործառույթ՝այցելուներին տալիս է 

ինչպես բնապահպանական 

դաստիարակություն, այնպես էլ 

ձևավորում է շրջակա միջավայրի 

նկատմամբ հոգատար և 

մարդասիրական վերաբերմունք։ 

Շարունակվում են Երևանի կենդանաբանական այգու 

վայրի կենդանիների պահպանմանը, Կարմիր գրքում 

գրանցված և վերացող կենդանիների բազմացմանն ու 

ցուցադրմանն ուղղված կազմակերպչական 

աշխատանքները: Այգում իրականացվել են մի շարք 

վերանորոգման աշխատանքներ, նոր 

ազատավանդակների կառուցում, նոր ցուցասրահի 

բացում, աղբամանների համար նախատեսված 

տարածքի առանձնացում, տարածքի նոր կառուցված 

փայտե ցանկապատերի օլիֆապատում, այգու 

տարածքի հանրային օգտագործման 

սանհանգույցների վերանորոգման աշխատանքներ, 

վագրերի ազատավանդակին կից դիտարանի արևից 

պաշտպանվելու համար նախատեսված ծածկերի 

վերանորոգում, հների փոխարինում նորով,   

լեմուրների ամառային ազատավանդակի 

բարեկարգման աշխատանքներ, ձիարշավարանի 

հարևանությամբ գտնվող աղբամանների համար 

նախատեսված տարածքի ցանկապատում,  

տախտակամածերի վերանորոգրում և օլիֆապատում, 

տոմսարկղի առաստաղի բաներների փոխարինում, 

կերախոհանոցի վարչական մասի ամբողջական 

վերանորոգում, վարչական շենքի ներքին 

հարդարման աշխատանքներ, առյուծների 

ազատավանդակում պոմպի փոխարինում, ջեռուցման 

համակարգի վերագործարկում և այլ աշխատանքներ: 

Իրականացվել են միջոցառումներ, հանդիպումներ 

այդ թվում նաև՝ Երեխաների իրավունքների 

պաշտպանության, Բնապահպանի օրվան նվիրված, 

«ԷկՕզոն. սառնարանային թափոնարվեստ» 

«Երևանի 

կենդանաբանական 

այգի» ՀՈԱԿ 

 

2021թ. հունվար-

դեկտեմբեր 
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միջոցառում, «Երազանքների երեկո», Դդմատոն 

մրցույթը դպրոցահասակ երեխաների համար: 

Այցելուների թիվը 2021թ. կազմել է 227031 մարդ: 
11 Երաժշտարվեստի և 

պարարվեստի համերգների 

կազմակերպում 

Նախատեսվում է համերգային 

ծրագրերի կազմակերպում, օժտված 

երեխաների ստեղծագործական, 

կատարողական ձեռքբերումների, 

դեբյուտային ստեղծագործական 

աշխատանքների ներկայացում, 

միջոցառումների և մրցույթների, այդ 

թվում՝ համաքաղաքային, 

հանրապետական, միջազգային 

մրցույթների, փառատոների 

կազմակերպում և միջազգային 

մրցույթներին, փառատոներին 

մասնակցության ապահովում: 

Երաժշտարվեստի և պարարվեստի համերգների 

կազմակերպման հաստատությունները՝ մանկական 

ֆիլհարմոնիաները, «Երևան» փողային նվագախումբը 

2021թ. իրականացրել են մի շարք ցուցահանդեսներ, 

առցանց բաց դասեր:  

 «Երևան» փողային նվագախումբը իրականացնում է 

նախապատրաստական աշխատանքներ,  փորձերին 

զուգահեռ կատարվում  են  ստեղծագործությունների 

մշակումներ և փոխադրություններ փողային 

նվագախմբի համար: 

«Հայաստանի Փոքրիկ երգիչներ»  մանկական 

Ֆիլհարմոնիա» ՀՈԱԿ-ի սաները մասնակցել են մի 

շարք մրցույթների և փառատոների, մասնավորապես՝ 

«Ձայներ առանց սահմանների», «Խաղաղություն 

աշխարհին երգչախմբային փառատոն 2021», ինչպես 

նաև «Թիկունքը՝ մշակույթ, սահմանը՝ կենտրոն» 

ծրագրի շրջանակներում «Երգով ու սիրով» 

երգչախմբային փառատոնին, ելույթ են ունեցել 

Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի 

100-ամյակին նվիրված համերգին, ունեցել են 

մենահամերգ Կամերային Երաժշտության տանը, մի 

շարք համերգներ՝ Արամ Խաչատրյանի մեծ 

համերգասրահում, Սայաթ-Նովայի անվան 

երաժշտական դպրոցի  մեծ համերգասրահում, 

Կամերային երաժշտության տանը, առցանց 

մասնակցել են երգչախմբային արվեստի միջազգային 

օրվա միջոցառմանը, նեապոլիտանական 

համերգաշարին: 

«Յու. Բախշյանի անվան մանկական ֆիլհարմոնիա» 

ՀՈԱԿ-ի սաները մասնակցել են Հայաստանի 

Սպորտային Պարերի Ֆեդերացիա /ՀՍՊՖ/ Յունիսեֆ 

դանս ակումբի բաց առաջնությանը, ՀՍՊՖ Պիկադոռ 

ակումբի բաց առաջնությանը, «Ոսկե սրինգ» վոկալի 

փառատոնին, Ստեփանավանում կայացած փողային 

նվագախմբերի փառատոնին, ստացել են մի շարք 

մրցանակներ, իրականացվել են գարնանային 

համերգաշարեր, բաց դասեր: Իրականացվել է «Մենք 

ենք, մեր մարզը» մանկապատանեկան մշակութային 

օրեր մայրաքաղաքում ծրագիրը, որին մասնակցեցին 

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի 3 տարածաշրջանի 

ընդհանուր առմամբ 40 սաներ և ուսուցիչներ: 

«Երևան» փողային 

նվագախումբ 

ՀՈԱԿ,  

 «Հայաստանի 

Փոքրիկ երգիչներ»  

մանկական 

Ֆիլհարմոնիա» 

ՀՈԱԿ, 

 «Յու. Բախշյանի 

անվան մանկական 

ֆիլհարմոնիա» 

ՀՈԱԿ  

 

2021թ. հունվար-

դեկտեմբեր 

 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ 

Հ/հ Ծրագրի կամ միջոցառման 

անվանումը 

Նախատեսված աշխատանքների 

նկարագիր 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց Իրականացնող 

կազմակերպություն 

Նշումներ 
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կատարման 

ժամկետ 

1 2 3 4 5 6 

1 Ասֆալտ-բետոնյա ծածկի 

վերանորոգում և պահպանում 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կիրականացվի 567850քմ 

ասֆալտբետոնյա ծածկի 

վերանորոգման աշխատանքներ: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

1. 1.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/3-1 

2.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/3-2 

3.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/3-3 

4. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/3-4 

5. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/3-5 

6. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/3-6 

7. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/3-7(ճաքալցում) 

Փողոցների, բակային տարածքների և մայթերի 

ասֆալտբետոնյա ծածկի վերանորոգման, փոսային 

նորոգման և ճաքալցման աշխատանքներն 

ամբողջովին ավարտվել են, կատարվել է 423 

փողոցներում և 58 մայթերում 592742քմ 

ասֆալտապատման և 402187գծմ ճաքալցման 

աշխատանքներ: 

 

 

1.«Նարիմանյան» 

ՍՊԸ 

22.02.2021թ.-

01.11.2021թ. 

2. «Շինպլյուս» ՍՊԸ 

22.02.2021թ.-

25.12.2021թ. 

3. «ԼԵՎՇԻՆ» ՍՊԸ 

22.02.2021թ.-

01.11.2021թ. 

4. «ԱՎԱ-2000» ՍՊԸ 

22.02.2021թ.-

25.12.2021թ. 

5.«Արհովշին» ՍՊԸ 

16.02.2021թ.-

25.12.2021թ. 

6.«Լիլիթ-87» ՍՊԸ 

19.02.2021թ.-

01.11.2021թ. 

7.«Խաչ Հար» ՍՊԸ 

22.02.2021թ.-

30.10.2021թ. 

 

2 Ասֆալտ-բետոնյա ծածկի 

հիմնանորոգում (գրունտային) 

 

 

Նոր կառուցվող թաղամասերում և 

չասֆալտապատված հողային 

պաստառով փողոցների 

ասֆալտապատում: Կիրականացվի 

10600քմ ասֆալտբետոնյա ծածկի 

հիմնանորոգման աշխատանքներ: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2 

Հիմնանորոգվել է  8 հողային պաստառով փողոցներ՝ 

13476,34 քմ:  

«Բիլդեր 

Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ, 

18.03.2021-

01.10.2021թ. 

 

 

3 Մայթերի վերանորոգում 

(սալիկապատում) 

 

 

Մայթերի վնասված, քանդված և 

բացակայող հատվածներում նոր 

սալիկների տեղադրում (4800 քմ)  

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/62 

Կատարվել է 1213գծմ մայթերի վերանորոգման 

(սալիկապատման) աշխատանքներ  

«Լիլանարմ» ՍՊԸ 

08.06.2021թ- 

05.12.2021թ. 

 

 

4 Մայթերի հիմնանորոգում և 

նոր մայթերի կառուցում  

 

 

Երթևեկության անվտանգության 

նկատառումներից ելնելով՝ թեք 

լանջերից գլորվող քարերից 

պաշտպանիչ միջոցառումների 

իրականացում, Փողոցների պատշաճ 

վիճակի և անվտանգության 

ապահովում (Աթենքի և Կողբացի 

փողոցների մայթեր)  

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

Ձեռք է բերվել  

1.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/34 

2.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/10 

Հիմնանորոգվել են Կողբացի և Աթենքի փողոցների 

մայթերը: 

1. «Բեստ 

Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ 

23.04.2021թ.-

22.07.2021թ. 

2. «ԷՄՕՇԻՆ» ՍՊԸ 

25.02.2021թ.-

25.06.2021թ. 

 

5 Նոր Արաբկիր զբոսայգու, 16-րդ թաղ. 

1-ին շղթայի, Աբովյան պուրակի, 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

1.«Բեստ 

Քնսթրաքշն» ՍՊԸ 
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Հանգստի գոտիների և 

զբոսայգիների կառուցում և 

պահպանում 

Աբովյան 21 շենքի բակի 

բարեկարգում: 

1.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/14 

Աբովյան 21 շենքի բակի վերանորոգման 

աշխատանքներն ավարտվել են 

01.03.2021թ.-

29.06.2021թ. 

 

2.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/53 

16-րդ թաղամասի 1-ին շղթայի այգու բարեկարգման 

աշխատանքներն ավարտվել են 

2.«Երկնաքեր» ՍՊԸ 

17.05.2021թ.-

13.11.2021թ. 

3.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/37 

Նոր Արաբկիր զբոսայգու բարեկարգման 

աշխատանքները կշարունակվեն 2022թ-ին  

3.«Լիլանարմ» ՍՊԸ 

14.07.2021թ.-

09.02.2022թ. 

4.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/52 

Օղակաձև զբոսայգու 6-րդ հատվածի լուսավորության 

կարգավորման աշխատանքները կշարունակվեն 

2022թ-ին 

4. «Տ-Քնսթրաքշն» 

ՍՊԸ 

19.08.2021թ.-

18.10.2022թ. 

5.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/44 

Օղակաձև զբոսայգու 6-րդ հատվածում  թղթի և 

թունավոր նյութերից պատրաստված թափոնների 

համար թափոնատեղի կառուցման աշխատանքներն 

ավարտվել են 

5. «Ս.Տ.Ս. Գրուպ» 

ՓԲԸ 

11.08.2021թ.-

10.10.2022թ. 

 

6. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/30 

Հանրապետության հրապարակի ջրավազանի 

շրջակա տարածքի բարեկարգման աշխատանքներն 

ավարտվել են 

6. «Լիլանարմ» ՍՊԸ 

08.04.2021թ.-

07.07.2021թ 

 

6 Նախադպրոցական 

հաստատությունների 

հիմնանորոգում և 

վերանորոգում 

Թվով 15 մանկապարտեզների 

հիմնանորոգում, բակերի 

բարեկարգում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

Մանկապարտեզների հիմնանորոգման 

աշխատանքներ են կատարվել հետևյալ 

հաստատություններում. 

1. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/29 

Դավթաշենի հ.58- կշարունակվի 2022թ-ին 

1.«Տ-Քնսթրաքշն» 

ՓԲԸ 

09.04.21-04.01.22թ. 

 

Երևանի 2021թ 

բյուջեյով 

նախատեսված 

միջոցների 

շրջանակներում 

իրականացվել է 

թվով 8 

մանկապարտեզնե

րրի 

հիմնանորոգման 

աշխատանքներ  

2. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/45 

Կենտրոնի հ.5-ավարտվել է  

2. «Էլդոգար» ՍՊԸ 

10.05.2021-

05.01.2022թ. 

3. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/38-1 

Մալաթիա-Սեբաստիայի 82 կշարունակվի 2022թ-ին 

3. «Բիդեք» ՍՊԸ 

07.05.2021թ.-

25.12.2021թ. 

4.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/5 

Մալաթիա-Սեբաստիայի հ.86- ավարտվել է  

4. «Արտ Պլաս»» 

ՍՊԸ 

22.03.2021թ.-

30.11.2021թ. 

5. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ--21/38-2 

Նոր Նորքի հ.107 

 

5. «Սիգրաս» ՍՊԸ 

03.05.2021թ.-

10.12.2021թ. 

6. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/29 

Շենգավիթի հ.127 

 

«Տ-Քնսթրաքշն» 

ՓԲԸ 

09.04.2021թ.-

06.10.2021թ. 
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7. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/33-1 

Շենգավիթի հ.144  

 

 

7. «Տ-Քնսթրաքշն» 

ՓԲԸ 

09.04.2021թ.-

06.10.2021թ. 

8. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/33-2 

Շենգավիթի հ.146 - կշարունակվի 2022թ-ին 

 

8. «Ագաթ-777»  ՍՊԸ 

10.05.2021թ-

10.08.2022թ. 

7 Բակային տարածքների և 

խաղահրապարակների 

հիմնանորոգում և 

պահպանում 

Բակային տարածքներում մինի-

ֆուտբոլի դաշտերի կառուցում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ–ԳՀԱՇՁԲ-21/65 

Իրականացվել է Նոր Նորք վարչական շրջանի 

Քոչարյան փողոցի հ.4 շենքի հարակից տարածքում 

մարզահրապարակի վերակառուցում: 

«ԱԼ ԵՎ ԱՐ» ՍՊԸ, 

07.10.2021թ.-

21.11.2021թ 

 

8 Երևան քաղաքի կամուրջների, 

ուղեանցերի, 

տրանսպորտային 

հանգույցների, վերգետնյա 

անցումների և կամրջային 

կառույցների շահագործման և 

պահպանման 

ծառայություններ 

Երևանի թվով 42 կամուրջների և 

կամրջային կառույցների 

շահագործում, ընթացիկ նորոգում: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-21/3 

Իրականացվել է թվով 42 կամուրջների  պահպանման, 

շահագործման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ: 

1.«Կամուրջշին» 

ՓԲԸ, 

26.03.2021թ.-

25.12.2021թ. 

 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/12 

Իրականացվել է Զովունի-Թբիլիսյան խճուղու 

«Կորեայի ձոր»-ում Հրազդան գետի վրա հին կամրջի 

հիմնանորոգման և նորի կառուցման աշխատանքներ: 

2. «Կամրջային 

երկաթբետոնե 

կոնստրուկցիաների 

գործարան» ՓԲԸ  

02.03.2021թ.- 

09.08.2021թ 

9 Երևան քաղաքում  նոր 

մետաղական ցանկապատերի 

և արգելապատնեշների 

տեղադրուման 

աշխատանքներ 

Մետաղական ցանկապատերի և 

արգելապատնեշների տեղադրում: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-21/11 

Տեղադրվել են 526 հատ մետաղական ցանկապատեր և 

արգելապատնեշներ 

«Մետալուրգ» ՍՊԸ 

18.05.2021թ.-

15.12.2021թ. 

 

 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/8-1 

210 հատ թուջե արգելապատնեշներ 

 

 

«Ունիվերսալ» ՍՊԸ 

08.04.2021թ.-

30.09.2021թ. 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/8-2 

400 հատ թուջե արգելապատնեշներ 

«Նիկոլ Դուման» ԱԿ 

06.04.2021թ.-

30.09.2021թ. 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/35 

Կատարվել են մետաղական ցանկապատերի ուղղման 

և ներկման աշխատանքներ 

«Էլդոգար» ՍՊԸ 

15.04.2021թ.-

12.10.2021թ. 

10 Առողջապահական 

օբյեկտների հիմնանորոգում և 

վերանորոգում 

Թվով 5 պոլիկլինիկաների 

վերանորոգում 

Իրականացվել է Պոլիկլինիկաների վերանորոգման 

աշխատանքներ: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

1.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/9-1 

«Արշակունյաց պոլիկլինիկա» 

1. «Նարգիզյանշին» 

ՍՊԸ 

01.03.2021թ.-

09.06.2021թ. 
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2. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/9-1 

«Նոր Արեշ պոլիկլինիկա» 

 

2. «Նարգիզյանշին» 

ՍՊԸ 

01.03.2021թ.-

29.06.2021թ. 

3. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/9-2 

«Նորագավիթ պոլիկլինիկա» 

3. «ՍՏՌՈՒ-

ԳՐՈՒՊ» 

19.02.2021թ.-

20.05.2021թ. 

4. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/9-3 

«Նուբարաշեն պոլիկլինիկա» 

4. «Շինարար-97» 

ՍՊԸ 

01.03.2021թ.-

29.05.2021թ. 

5. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/9-4 

«Թիվ 12 պոլիկլինիկա» 

5. «Ստարմալե» 

ՍՊԸ 

01.03.2021թ.-

28.07.2021թ. 

6. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/45-1 

 «Թիվ 15 պոլիկլինիկա» 

6. «Մենարշին» ՍՊԸ 

18.08.2021թ.-

01.11.2021թ. 

7. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/45-1 

«Թիվ 16 պոլիկլինիկա» 

7. Մենարշին» ՍՊԸ 

18.08.2021թ.-

03.11.2021թ. 

8. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/45-2 

«Թիվ 20 պոլիկլինիկա» 

8. «Մեծ Հիմք-1» 

ՍՊԸ 

09.08.2021թ.-

23.10.2021թ 

11 Հուշարձանների 

վերանորոգում և պահպանում 

 

 

 

Հուշարձանների պատվանդանների 

վերանորոգում, պահպանում, 

պատշաճ տեսքի ապահովում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

1.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/8 

Իրականացվել է հուշարձանների պատվանդանների 

վերանորոգում. 

1.«ՄԱՐԶԱՆԴ» ՍՊԸ  

11.02.2021թ.-

30.10.2021թ. 

 

 

2. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/20 

Կարեն Դեմիրճյանի հիշատակը հավերժացնող 

հուշարձանի պատվանդանի կառուցում 

2. «Մեծ Հիմք-1» 

ՍՊԸ 

26.05.2021թ.-

25.07.2021թ 

12 Մշակութային օբյեկտների 

հիմնանորոգում 

Երևանի թատրոններում, 

թանգարաններում և այլ 

մշակութային 

կազմակերպությունների 

վերանորոգման, ջրագծերի և 

կոյուղագծերի նորոգման 

աշխատանքների իրականացում 

(Պատանի հանդիսատեսի թատրոն, 

Մհեր Մկրտչյանի անվան թատրոն, 

«Հայ-Արտ» ցուցասրահ, Երևանի 

պատմության թանգարան, 

Մհեր Մկրտչյանի անվան թատրոնի հիմնանորոգման 

համար պատվիրվել է նախագծանախահաշվային 

փաստաթղթեր: Շինարարական աշխատանքները 

կիրականացվեն 2022թվականի ընթացքում: 

 Պատանի 

հանդիսատեսի 

թատրոն, «Հայ-

Արտ» ցուցասրահ, 

Երևանի 

պատմության 

թանգարան, 

ՍայաթՆովայի 

անվան 

երաժշտական 

դպրոց) 

մշակութային 
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ՍայաթՆովայի անվան երաժշտական 

դպրոց): 

օբյեկտների 

հիմնանորոգում չի 

նախատեսվել 2021 

թվականի 

բյուջեյով: 

13 Սպորտային օբյեկտների 

հիմնանորոգում 

Շենգավիթ վարչական շրջանի 

համալիր մարզաձևերի 

մարզադպրոցի տանիքի 

հիմնանորոգում, Նուբարաշենում 

շախմատի դպրոցի կառուցում: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/13 

Իրականացվել է Շենգավիթի համալիր մարզաձևերի 

մանկապատանեկան մարզադպրոցի տանիքի 

հիմնանորոգման  աշխատանքներ 

«Նարգիզյանշին» 

ՍՊԸ 

09.04.2021թ.-

06.10.2021թ. 
 

Երևանի 2021թ, 

բյուջեյով 

Նուբարաշենում 

շախմատի դպրոցի 

կառուցուման 

ծրագիրը չի 

հաստատվել 

14 Գետնանցումների 

վերանորոգում 

Գր.Լուսավորչի փող.-Մաշտոցի 

պողոտայի, Ազատության-Դավիթ 

Անհաղթ փող. խաչմերուկների և 

Բագրատունյաց փողոցի 

Ստորգետնյա հետիոտնային 

անցումների վերանորոգման 

աշխատանքներ, բնակչության 

անվտանգ երթևեկի ապահովում: 

1. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/73 

«Բարեկամություն» մ/կ ստորգետնյա հետիոտնային 

անցման երկու մուտքերի աստիճանների 

վերանորոգման աշխատանքներ 

1. «Կապիտալ Շին 

Քոնստրակշն» ՍՊԸ 

01.07.2021թ.-

27.10.2021թ. 

 

2. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/43 

«Հանրապետության հրապարակ» մ/կ վերգետնյա 

հատվածի քարե շինության վերանորոգման 

աշխատանքներն կշարունակվի 2022թ-ին 

2. «Արթմաշին» ՍՊԸ 

17.08.2021թ.-

16.10.2021թ. 

 

15 Ոռոգման ցանցերի կառուցում Նոր ոռոգման ցանցերի կառուցում, 

Ա.Խաչատրյան փողոցում, Էրեբունի 

վարչական շրջանի թվով 3 

հասցեներում, Չեխովի և Մայիսի 9-ի 

փողոցների շենքերով պարփակված 

տարածք, Թելմանի անվան դպրոցի 

բակ և 16-րդ թաղամասում 

պոմպակայանի կառուցում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/31 

Նախատեսվել է 16-րդ թաղամասի ոռոգման 

նպատակով պոմպակայանի կառուցման 

աշխատանքներ: 

1.«ԱՐՔԱՍԻՄ» 

21.05.2021թ.-

19.08.2021թ. 

Ա.Խաչատրյան 

փողոցում 

ոռոգման ջրագծի 

կառուցման 

նախագծի 

լրամշակում է 

իրականացվել՝ 

հաշվի առնելով 

նախագծում առկա 

բացթողումները: 

Աշխատանքները 

կիրականացվեն 

2022թ.-ին: 

Աշխատանքների 

իրականացումը 

նպատակահարմա

ր չի գտնվել: 

16 Կոյուղագծերի կառուցում «Հաղթանակ», Արշակունյաց 39/9 և 

Դավթաշենի Սամվել Գևորգյան 

փողոցի հարակից թաղամասերի 

կոյուղագծերի կառուցում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

1. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/7 

Արշակունյաց 39/9 հասցեում ջրագծի կառուցում 

1. «Էթերնալ Հոմ 

ՍՍ» ՍՊԸ 

02.03.2021թ.-

21.05.2021թ. 

 

2. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/11    

«Հաղթանակ» թաղամասում ջրահեռացման 

համակարգի կառուցում 

2. «ԷՄՕՇԻՆ» ՍՊԸ 

05.03.2021թ.- 

01.10.2021թ. 

3. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/79  

Փիրումյան թաղամասի բնակելի տների արտաքին 

ջրահեռացման ցանցի կառուցում   

3. «Շինմաստեր» 

ՍՊԸ 
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02.11.2021թ-

14.01.2021թ. 

4. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/50      

Սամվել Գևորգյան փողոցի ջրահեռացման 

համակարգի կառուցում 

4. «Ռադիկ Շին» 

ՍՊԸ 

12.05.2021թ.-

10.09.2021թ. 

17 Թափոնատեղերի կառուցում Արաբկիր, Ավան, Կենտրոն և Նոր 

Նորք վարչական շրջաններում 

թափոնների վերամշակման, 

պահեստավորման շինությունների 

կառուցում: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/44 

Իրականացվել է Օղակաձև զբոսայգու 6-րդ 

հատվածում թղթի և թունավոր նյութերից 

պատրաստված թափոնների համար թափոնատեղի 

կառուցման աշխատանքներն 

«Ս.Տ.Ս. Գրուպ» ՓԲԸ 

11.08.2021թ.-

10.10.2021թ. 

 

Ֆինանսական 

միջոցներ 

չհատկացնելու 

պատճառով 

ծրագիը չի 

իրականացվել: 

18 Հիդրանտների նորոգում և 

նորերի կառուցում 

Երևանում առկա հակահրդեհային 38 

հիդրանտների վերանորոգում և 10 

նորերի կառուցում: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/6 

Վերանորոգվել են թվով 38 հատ հակահրդեհային 

հիդրանտներ և կառուցվել են 10 հատ նորերը: 

«Շինմաստեր» ՍՊԸ 

01.03.2021թ.-

09.07.2021թ. 

 

19 Փողոցներում 

քարաթափումների կանխման 

միջոցառումներ 

Փողոցների հարակից լանջերի 

ցանցապատում (Մյասնիկյան 

պողոտա և Սարալանջի 

խճուղի): 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

1. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/15-1 

Իրականացվել է Մյասնիկյան պողոտայում 

քարաթափումների կանխարգելման 

(ցանցապատման) աշխատանքներ: 

1. «Կառլեն Սուրենի 

Ռոստոմյան» ԱՁ 

01.03.2021թ.-

09.06.2021թ. 

 

 

2. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/15-2 

Իրականացվել է Սարալանջ փողոցում 

քարաթափումների կանխարգելման 

(ցանցապատման) աշխատանքներ 

2. «Հարսնաձոր» 

ՍՊԸ 

02.03.2021թ.-

10.07.2021թ. 

20 Վերոնիկայի մանկապարտեզի 

մասնաշենքի վերականգնում 

Վերոնիկայի մանկապարտեզի» 

մասնաշենքի վիճակի գնահատում և 

վերականգնման 

նախագծանախահաշվային 

աշխատանքներ 

  Երևանի 2021թ. 

բյուջեով նշված 

ծրագրի 

իրականացումը չի 

հաստատվել 

21 Թիվ 97 դպրոցի մասնաշենքը 

վերափոխում 

մանկապարտեզի 

Թիվ 97 դպրոցի 4-րդ մասնաշենքը 

վերափոխել մանկապարտեզի 

  Երևանի 2021թ. 

բյուջեով նշված 

ծրագրի 

իրականացումը չի 

հաստատվել 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ 

Հ/հ Ծրագրի կամ միջոցառման 

անվանումը 

Նախատեսված աշխատանքների 

նկարագիր 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց Իրականացնող 

կազմակերպություն 

կատարման 

ժամկետ 

Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 
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1 Երևանի հասարակական 

տրանսպորտի նոր երթուղային 

ցանցի ներդրման գործընթացի 

շրջանակներում նոր 

քաղաքային ավտոբուսների 

(հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց համար 

հարմարեցված) ձեռբերման 

աշխատանքների 

իրականացում  

Նոր ավտոբուսների (հարմարեցված 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

սպասարկման համար) ներկրման 

աշխատանքների իրականացում: 

Նոր երթուղային ցանցի ներդրման 

գործընթացի 

շրջանակներում նախատեսվում է 

ձեռք բերել և ներկրել թվով 100 նոր 

փոքր դասի ավտոբուս 

 

 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

1. ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/20 

Ձեռք է բերվել «ԳԱԶ A68R52-71» մակնիշի նոր փոքր 

դասի ավտոբուս՝ 100 հատ 

1.«Մուլտի Մոթորս» 

ՍՊԸ 

20.04.2021թ. 

 

ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-21/6 

«ԺՈՆԳ ԹՈՆԳ» LCK6860HGN մակնիշի նոր, միջին 

դասի ավտոբուս՝161 հատ 

2. ZHONGTONG 

BUS HOLDING CO 

LTD. 

25.05.2021թ. ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-21/10 

«ԺՈՆԳ ԹՈՆԳ» LCK6860HGN մակնիշի նոր, միջին 

դասի ավտոբուս՝ 50 հատ 

2 Մետրոպոլիտենի վագոնների 

արդիականացում 

Թվով 6 վագոնների նորոգման և 

արդիականացման աշխատանքների 

իրականացում 

 

Իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները. 

 81-717 տիպի 2 վագոնների՝ ընդհանուր առմամբ 

թվով 4 անվասայլակների և պնևմատիկ 

սարքավորումների վերանորոգում, 

 Գլխամասային թվով 2 և 1 միջանկյալ վագոնների 

հիմնանորոգում և արդիականացում, ինչի 

արդյունքում կազմակերպվել է ևս մեկ շարժակազմի 

շահագործումը: 

«Կարեն 

Դեմիրճյանի անվան 

Երևանի 

մետրոպոլիտեն» 

ՓԲԸ 

Իրականացվել է 

թվով 2 

շարժակազմերի (2 

և 3 վագոններից 

կազմված) 

նորոգման և 

արդիականացման 

աշխատանքներ 

3 Մետրոպոլիտենի անխափան 

և անվտանգ աշխատանքի 

ապահովմանն ուղղված 

միջոցառումների 

իրականացում 

1. 6 կվ մալուխների փոխարինում, 825 

Վ մալուխների փոխարինում, 

մետրոպոլիտենի բաց հատվածի 

լուսավորության հիմնանորոգում, 

գծային և փոքր մեխանիզացիայի 

արկղերի, հեռակառավարման 

բաժանիչների վահանակների 

փոխարինում և արդիականացում, 

ռելեական պաշտպանության 

համակարգի արդիականացում, 

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։ 

Մետրոպոլիտենի գծերով փայտակոճերի 

փոխարինումով վերաբետոնավորման 

աշխատանքների իրականացում՝ ընդամենը 400.38 

մետր, այդ թվում՝ 

 1-ին գծով՝ 249,845 մետր. 

 2-րդ գծով՝ 123,765 մետր. 

 3-րդ փակուղի՝ 26,77 մետր («Բարեկամություն» 

կայարան): 

 

«Կարեն 

Դեմիրճյանի անվան 

Երևանի 

մետրոպոլիտեն» 

ՓԲԸ 

Ֆինանսական 

միջոցների 

բացակայության 

պատճառով 

աշխատանքները 

չեն իրականացվել: 

4 Վերգետնյա 

էլեկտրատրանսպորտով 

ուղևորների սպասարկման 

որակի և անվտանգության 

բարձրացմանն ուղղված 

 Ընդհանուր առմամբ 2830 մ 

երկարությամբ ստորգետնյա 

սնման բ/լ մալուխագծերի 

անցկացման աշխատանքների 

իրականացում: 

 Շիրակի փողոցում կառուցվել է 2.85 կմ 

երկարությամբ նոր հպակային ցանց՝ 

տրոլեյբուսային հ.2 երթուղու ուղեգծի 

երկարացման նպատակով, 

«Երևանի 

էլեկտրատրանսպո

րտ» ՓԲԸ 

Ջանիբեկյան 

փողոցում 

անցկացված 

ստորգետնյա 

սնման բ/լ (600 

վոլտ) 



61 
 

միջոցառումների 

իրականացում 

 Թիվ 1 քարշի ենթակայանի 

տանիքի (261.28քմ ընդհանուր 

մակերեսով) հիմնանորոգման 

աշխատանքների իրականացում: 

 Մի շարք փողոցներում, ընդհանուր առմամբ, 

նորոգվել է 800 մետր երկարությամբ հպակային 

ցանց՝ նախկինում օգտագործված պղնձալարերով, 

 Մի շարք փողոցներում, ընդհանուր առմամբ 7460 

մետր երկարությամբ, հպակային ցանցի 

պղնձալարերը փոխարինվել են նորերով, 

 Տեղադրվել է 117 հատ մալուխի կցորդիչ, 

 Ջանիբեկյան փողոցում 600 վոլտ լարման 

մալուխները փոխարինվել են նորերով (2657 մետր), 

 Ներկվել է 775 հատ հենասյուն. 

 Շիրազի-Մազմանյան խաչմերուկում կառուցվել է 

նոր հպակային ցանց՝ 200 մետր երկարությամբ: 

մալուխագծերի 

փաստացի 

երկարությունը 

կազմել է 2657 

մետր 

(նախագծային 2830 

մետրի փոխարեն) 

5 Հետիոտնային կանչի 

լուսացույցների ձեռքբերում և 

տեղադրում 

Մայրաքաղաքի մի շարք փողոցների 

կահավորում հետիոտնային կանչի 

լուսացույցներով՝ 73 հատ 

Մայրաքաղաքի մի շարք փողոցների կահավորման 

նպատակով ձեռք է բերվել և տեղադրվել 14 հատ 

հետիոտնային կանչի լուսացույցներ:  

Տրանսպորտի 

վարչություն 

 

ՀՀ Ճանապարհային 

ոստիկանություն 

Մնացած 

լուսացույցների 

մասով մրցույթում 

հաղթած 

կազմակերպությա

ն կողմից 

աշխատանքներ չի 

իրականացվել: 

Հայտարարված 

նոր մրցույթում 

հաղթող 

ճանաչված թվով 3 

կազմակերպությու

նների կողմից 

իրականացվում են 

աշխատանքներ, 

որոնք 

կավարտվեն 

2022թ. ընթացքում:  

6 Հետիոտնային կանչի» ռեժիմով 

աշխատող լուսացուցային 

համակարգերի սպասարկման, 

պահպանման, շահագործման 

և վթարավերականգնողական 

աշխատանքներ 

Երևան քաղաքում տեղադրված 

հետիոտնային կանչի ռեժիմով 

լուսացուցային համակարգերի 

սարքինության և հուսալի 

աշխատանքի ապահովում 

Երևանի քաղաքապետարանի կողմից հայտարարված 

մրցույթում հաղթող ճանաչված «Լոկատոր» ՓԲԸ-ի 

կողմից ըստ անհրաժեշտության և պահանջի 

իրականացվում են հետիոտնային կանչի ռեժիմով 

աշխատող լուսացույցների սպասարկման, 

պահպանման և վթարավերականգնողական 

աշխատանքներ: 

Տրանսպորտի 

վարչություն 

 

ՀՀ Ճանապարհային 

ոստիկանություն 

 

7 Հասարակական 

տրանսպորտի կանգառների 

կահավորում 

Նախատեսվում է սահմանել նոր 

կանգառներ և շարունակել 

կանգառների կահավորման 

աշխատանքները: Նախատեսվում է 

կահավորել ևս 5 կանգառ: 

Մի շարք երթուղիներում գործող կանգառներում 

տեղադրվել են նորաոճ, թուջե ձուլվածքից թվով 5 

կանգառասրահներ՝ 

1. Աբովյան փողոց՝ հ.33 շենքի հարևանությամբ, 

2. Աբովյան փողոց՝Մ.Հերացու անվան բժշկական 

համալսարանի հարևանությամբ, 

3. Կորյունի փողոց՝ Մ.Հերացու բժշկական 

համալսարանի հարևանությամբ, 

«Աութդոոր էֆեկտ» 

ՍՊԸ 
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4. Սուրբ Գր.Լուսավորչի փողոց՝ Մանկական այգու 

հարևանությամբ, 

5. Տ.Մեծի պողոտա՝ «Այրարատ» ԱԿ-ի հանդիպակաց 

մայթին: 

8 Տրանսոպրտային հոսքերի 

մոդելավորման ծրագրի 

ձեռքբերում 

Երևան քաղաքում ճանապարհային 

երթևեկության կազմակերպման 

աշխատանքների իրականացում նոր 

արդիական համակարգի միջոցով 

Երևանի քաղաքապետարանի կողմից ձեռք է բերվել և 

ներդրվել տրանսպորտային մոդելավորման «PTV 

VISSIM» ծրագիրը:  

Տրանսպորտի 

վարչություն 

 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Հ/հ Ծրագրի կամ միջոցառման 

անվանումը 

Նախատեսված աշխատանքների 

նկարագիր 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց Իրականացնող 

կազմակերպություն 

կատարման 

ժամկետ 

Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 

1 Երևան քաղաքի գլխավոր 

հատակագծի ճշգրտման 

նախագծի մշակում՝ մինչև 2030 

թվականը զարգացման 

հեռանկարով 

Գլխավոր հատակագծի ճշգրտման և 

լրամշակման աշխատանքներ՝ 

Երևանի 2005-2020թթ. Գլխավոր 

հատակագծի իրագործման 

գործողության ժամկետի մինչև 2030թ. 

երկարացում, 

 Երևանի մինչև 2030թ. 

քաղաքաշինական զարգացման 

հիմնական ուղղությունների 

հստակեցում, 

Քաղաքի համաչափ զարգացման 

ուղղությունները, 

Կայուն զարգացման «ՌԻՕ+20» 

գագաթնաժողովի որոշումների 

իրագործմանն ուղղված «Կայուն 

քաղաքներ և 

կանաչճարտարապետություն»  

միջոցառումների պլանավորում,   

Երևանի Փոքր կենտրոնի 

կառուցապատման կարգավորմանն 

ուղղված օրենքով նախատեսվելիք 

միջոցառումներ, 

Երևանի ճանապարհափողոցային 

ցանցի մինչև 2030թ. զարգացման 

հիմնական ուղղությունները և այլ: 

1.Երևան քաղաքի ավագանու կողմից 22 դեկտեմբերի 

2020թ. ընդունվել է h. 302-Ա որոշում «Երևանի 

գլխավոր հատակագծի մինչև 2030 թվականը 

զարգացման ճշգրտման նախագծի մշակման 

աշխատանքների մասին»: 

2.Երևան քաղաքի ավագանու կողմից 22 դեկտեմբերի 

2020թ. ընդունվել է հ. 303-Ա որոշումը   «Երևանի 

գլխավոր հատակագծի մինչև 2030 թվականը 

զարգացման ճշգրտման նախագծի մշակման 

քաղաքաշինական առաջադրանքը հաստատելու 

մասին»: 

Նախապատրաստվել է Երևան քաղաքի ավագանու 

նոր որոշման նախագիծ, միաժամանակ 

Երևան քաղաքի նոր գլխավոր հատակագծի մշակման 

նպատակով տվյալների տրամադրման վերաբերյալ 

20.12.2021թ.-ին հարցում գրություններ են ուղարկվել՝ 

ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների, ՀՀ Տարածքային 

կառավարման և ենթակառուցվածքների, ՀՀ 

Առողջապահության, ՀՀ Բարձր տեխնոլոգիական 

արդյունաբերության, ՀՀ Կրթության, գիտության, 

մշակույթի և սպորտի, ՀՀ Շրջակա միջավայրի, ՀՀ 

Էկոնոմիկայի նախարարություններ և ՀՀ Կադաստրի 

կոմիտե ու ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտե:  

 Աշխատանքը 

շարունակվելու է 

2022 թվականին: 

2 Երևանի Նուբարաշեն 

վարչական շրջանի 

գոտևորման նախագծի 

մշակում 

Ծրագրի նպատակն է մշակել Երևանի 

Նուբարաշեն վարչական շրջանի 

գոտևորման նախագիծը, որը 

քաղաքաշինական ծրագրային 

փաստաթուղթ է, և որով կսահմանվեն 

նշված տարածքների փաստացի և 

հեռանկարային օգտագործման ու 

1. ՀՀ համայնքների քաղաքաշինական ծրագրային 

փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները 

համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողովի 

2020 թվականի մայիսի 11-ի N1/Ա-1 դրական 

եզրակացության հիման վրա կայացվել է Երևան 

քաղաքի ավագանու 24.06.2020թ. N244-Ա որոշումը 

«Երևանի Նուբարաշեն վարչական շրջանի տարածքի 

Երևանի 

քաղաքապետի 

խորհրդական, 

Երևանի 

քաղաքապետարան

ի աշխատակազմի 

ճարտարապետությ
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կառուցապատման նկատմամբ 

պարտադիր պահանջները՝ 

վարչական շրջանի ամբողջ 

տարածքում կենսագործունեության 

բարենպաստ միջավայրի ձևավորման 

նպատակով: Նախագծային 

տարածքը՝ 1 724,0 հա: 

գոտիավորման նախագծի մշակման 

քաղաքաշինական առաջադրանքը հաստատելու 

մասին» 

2.Երևանի քաղաքապետի կարգադրություն  

27.08.2021թ. հ. 764-Ա 

«ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-21/72» ծածկագրով գնանշման 

հարցման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով 

ձեվավորելու մասին» 

ծածկագրով գնման ընթացակարգը գնահատող 

հանձնաժողովի որոշմամբ  հայտարարվել է 

չկայացած: 

3.«ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-21/103» 

30.11.2021թ. աշխատանքների գնման պայմանագիր է 

կնքվել: Կատարողի կողմից ներկայացվել է 

դեկտեմբեր ամսվա (30.11.2021թ. -20.12.2021թ.) 

աշխատանքների կատարման հաշվետվությունը և 

դրա վերաբերյալ հանձնման-ընդունման 

արձանագրությունը: 

Իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները 

1. Վարչական շրջանի վերաբերյալ ելակետային 

նյութերի հավաքագրում 

2. տեխնիկական պայմանների ստացման համար 

հարցումների կատարում (ՀՀ Ջրային կոմիտե, «ՀԷՑ», 

«Գազպրոմ Արմենիա», «Վեոլիա Ջուր») 

3. Ելակետային նյութերի ու ոլորտային ծրագրերի 

հավաքագրման համար գրավոր հարցումների 

կատարում Երևանի քաղաքապետարանի 

համապատասխան  ստորաբաժանումներից 

4. Հուշարձանների պահպանման գոտիների 

ելակետային նյութերի հավաքագրում և 

վերլուծություն: 

ան և 

քաղաքաշինության 

վարչություն,   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Երևաննախագիծ»

ՓԲԸ   

Ժամկետ 

 

 

 

Նախատեսված 

աշխատանքը 

շարունակվելու է 

2022 թվականին: 

3 Երևանի Ծովակալ Իսակովի 

պողոտա-Արշակունյաց 

պողոտա նախագծային 

մայրուղուն հարող տարածքի 

գոտևորման և 

կառուցապատման էսքիզային 

նախագծերի մշակում 

Նախատեսվում է մշակել Երևանի 

Ծովակալ Իսակովի պողոտա-

Արշակունյաց պողոտա նախագծային 

մայրուղուն հարող տարածքի 

(Պասկևիչի բլուրից հարավ) 

գոտևորման և կառուցապատման 

էսքիզային նախագծեր, տվյալ 

գոտիներում միջավայրի 

կազմակերպման նպատակով: 

Իսակով - Արշակունյաց պողոտա 

նախագծային մայրուղուն հարող 

տարածքը՝ մոտ 64 հա: 

Այս աշխատանքը կապված է կետ 9-ում նշված ՝ 

Ծովակալ Իսակովի պողոտան Արշակունյաց 

պողոտային միացնող նախագծված ավտոմայրուղու 

հարակից գոտու հետ, որպես քաղաքային 

տարածական միջավայրի զարգացման բևեռ, 

ներդրումային ծրագրի հայեցակարգի մշակման 

ուղղությամբ աշխատանքներ են տարվել 

տարածքային ռեսուրսների առավել արդյունավետ 

օգտագործմամբ արդիական, հարմարավետ, ապահով 

ու գրավիչ միասնական համալիր իրականացնելու 

համար 

 «Երևանի 

կառուցապատման 

ներդրումային 

ծրագրերի 

իրականացման 

գրասենյակի» ՀՈԱԿ 

 

Առկա է ՀՀ 

կառավարության 

04․02․2021թ․ հ․

142-Լ  

«Տնտեսական 

արձագանքման 

ծրագիրը և 

գործողություններ

ի պլանը 

հաստատելու 

մասին» որոշումը: 

Աշխատանքները 



64 
 

Նախատեսված է 

նաև 2022 

թվականին: 

 

4 Երևան քաղաքի 

պատմամշակութային 

հիմնավորման և 

հուշարձանների 

պահպանական գոտիների 

նախագծի լրամշակում 

Նախագծի լրամշակումը 

նախատեսում 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: 

  Տվյալ 

աշխատանքն 

իրականացվելու է  

Գլխավոր 

հատակագծի 

մշակման 

աշխատանքի հետ 

զուգահեռ: 

 

Աղյուսակի 1-ին 

կետի՝ Գլխավոր 

հատակագծի 

հարցը կապված է 

տվյալ թեմայի հետ 

քանի որ 

առաջարկվել է այդ 

թեմաները 

զուգահեռ 

դիտարկել: 

Նախատեսված է 

շարունակել նաև 

2022 թվականին: 

5 Արամ Խաչատրյան և 

Մամիկոնյանց փողոցները 

իրար միացնող 

ճանապարահատվածի և 

ինժեներական 

ենթակառուցվածքների 

կառուցում 

Նախատեսվող ավտոճանապարհը, 

որի երկարությունը կկազմի 265մ և 

կթեթևացնի Կոմիտասի պողոտայի 

ծանրաբեռնված երթևեկությունը 

զուգահեռ տրանսպորտային 

հաղորդակցուղով: Կառուցման 

համար անհրաժեշտ կլինի 

իրականացնել գույքերի օտարման 

աշխատանքներ, հիմնականում 

ավտոտնակներ: 

1. ՀՀ կառավարության 24.12.2020թ. հ. 2143-Ն 

որոշմամբ Երևանի Մամիկոնյանց և 

Արամ Խաչատրյան փողոցնեը միացնող 

ճանապարհահատվածի կառուցման գոտում 

ընդգրկված գույքերի նկատմամբ հանրության 

գերակա շահ է ճանաչվել: 

Օտարման գործընթացի վերջնաժամկետ է 

սահմանվել 2022թ. հունվարի 1-ը: Տարածքում 

ընդգրկված թվով 2 գույքային միավորի օտարման 

պահանջով Երևան համայնքը 19.08.2021թ. 

հայցադիմում է ներկայացրել դատարան: 

Միաժամանակ ճանապարհահատվածի կառուցման 

շինարարական աշխատանքների ձեռքբերման համար 

հայտարարվել է բաց մրցույթ, հայտերի բացումը 

նախատեսված է 19.01.2022թ.: 

2.Երևանի քաղաքապետի 30.12.2020թ. հ.4170-Ն 

որոշում «ՀՀ կառավարության 2020թ. դեկտեմբերի 24-

ի հ.2143-Ն որոշման կատարումն ապահովող 

միջոցառումների մասին» 

Երևանի 

քաղաքապետարան

ի «Երևանի 

կառուցապատման 

ներդրումային 

ծրագրերի 

իրականացման 

գրասենյակի» ՀՈԱԿ 

Նախատեսված 

աշխատանքը 

շարունակվելու է 

նաև 2022 

թվականին: 

6 Երևան քաղաքում գոյություն 

ունեցող խարխուլ բնակելի 

Երևան քաղաքի կենտրոնում 

գոյություն ունեցող բնակելի խարխուլ 

1.«Հին Երևան պատմաճարտարապետական 

միջավայր» իրականացման աշխատանքներն 

1. և 2.Երևանի 

քաղաքապետարան

Առկա է ՀՀ 

կառավարության 
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ֆոնդի վերացման և 

վերակառուցման ուղղությամբ 

ծրագրային աշխատանքներ 

«Հին Երևան 

պատմաճարտարապետական 

միջավայր», «Երևանի 33-րդ 

թաղամասի վերակառուցում», 

«Կոնդ թաղամասի 

վերակառուցման ծրագիր» 

ֆոնդի վերացում, բնակչության 

կենսամիջավայրի, բնակարանային 

պայմանների բարելավում, 

թաղամասերի կապիտալ 

վերակառուցում՝ ինժեներական 

հաղորդակցուղիների բարելավում: 

1. «Հին Երևան» 

պատմաճարտարապետական 

միջավայրի ստեղծում», 

2. «Երևանի 33-րդ թաղամասի 

վերակառուցում»,  

3. «Կոնդ թաղամասի 

վերակառուցման ծրագիր»: 

ընթացքի մեջ են մինչև 2021թ. դեկտեմբերի 28-ը։  

Տարածքում առկա է օտարման ենթակա 47 միավոր 

գույք: ՀՀ փոխվարչապետի 09.09.2020թ. հ. 547-Ա 

որոշմամբ ստեղծվել է «Հին Երևան» 

կառուցապատման ծրագիրը համակարգող 

աշխատանքային խումբ:  

ՀՀ կառավարության 27 դեկտեմբերի 2021 թվականի N 

2174-Ն որոշմամբ օտարման գործընթացի 

վերջնաժամկետը երկարաձգվել է 1 տարով՝ մինչև 

28.12.2022թ-ը: 

2«Երևանի 33-րդ թաղամասի վերակառուցում» 

Աշխատանքներն ընթացքի մեջ են մինչև 2023թ. 

հունվարի 1-ը: 

Ըստ կառուցապատողների կողմից ներկայացված 

բանավոր տեղեկատվության 07.01.2022թ. դրությամբ 

առկա է չօտարված մոտ 122 գույք, ևս 38 գույք Տիգրան 

Մեծ փողոցի շենքերից: 

2.1. ՀՀ փոխվարչապետի  19.05.2020թ. N.249-Ա «Երևան 

քաղաքի 33-րդ թաղամասի/Ֆիրդուսի/ 

կառուցապատման ծրագրի իրականացման 

աշխատանքային խումբ ստեղծելու և դրա 

անհատական կազմը հաստատելու մասին» որոշում է 

ընդունվել։ 

2.2 Երևանի  քաղաքապետին կից քաղաքաշինական 

խորհրդին  27.05.2021թ., որպես  իրազեկում 

ներկայացվել է «Երևան քաղաքի 33-րդ թաղամասի 

(Ֆիրդուսի) կառուցապատման ծրագրի 

իրականացման նպատակով մշակված թաղամասի 

հայեցակարգը»։ Հայցակարգի մշակման 

փոփոխություններում, մի շարք դիտողությունների 

հետ միասին նշվել է՝ հաշվի առնել Ֆիրդուսի հ.80 

նորահայտ հուշարձան շենքի առկայությունը։ 

2.3Երևանի քաղաքապետարան են դիմել 

կառուցապատողներ երկու  տարբեր հայտերով՝ 

նախագծային փաստաթղթերի համաձայնեցման և 

շինարարության թույլտվության տրամադրման 

նպատակով:  

1. Բազմաֆունցիոնալ բնակելի կառույցի 

իրականացման համար Հանրապետության փող. 

/Ֆիրդուսի թաղամաս/ թիվ 2,4,5 լոտերի համար- 

01.09.2021թ.   

2.Բազմաֆունցիոնալ համալիրի կառուցման համար 

33-րդ թաղամաս. /Ֆիրդուսի թաղամաս/ թիվ 9 լոտի 

համար- 01.10.2021թ.  

Դիմողների կողմից ներկայացված փաթեթների 

կազմում բացակայող և հետագա քննարկման համար   

անհրաժեշտ փաստաթղթեր են պահանջվել: 

ի «Երևանի 

կառուցապատման 

ներդրումային 

ծրագրերի 

իրականացման 

գրասենյակի» 

ՀՈԱԿ, Երևանի 

քաղաքապետի 

խորհրդականի 

կողմից 

/համակարգվող 

ստորաբաժանումնե

ր/ 

3. ՀՀ 

քաղաքաշինության 

կոմիտե 

Մասնավոր 

ներդրողներ 

04․02․2021թ․ հ․

142-Լ  

«Տնտեսական 

արձագանքման 

ծրագիրը և 

գործողություններ

ի պլանը 

հաստատելու 

մասին» որոշումը:  

Նախորդ 

տարիներից 

մեկնարկած 

աշխատանքները 

շարունակվելու են 

2022 թվականին: 
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Նախատեսված քննարկումները կշարունակվեն 2022 

թվականին: 

«Կոնդ» թաղամաս 

Համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության 

կոմիտեի  12.10.2021թ. տեղեկատվության 

«Կոնդ» թաղամասի վերակենդանացման 

հայեցակարգի միջազգային բաց մրցույթի 1-ին փուլի 

արդյունքներն ամփոփվել են: ՀՀ կառավարության 

2021 թվականի փետրվարի 4-ի «Տնտեսական 

արձագանքման ծրագիրը և գործողությունների պլանը 

հաստատելու մասին» N 142-Լ որոշման N 2 

հավելվածի 3-րդ «Մ3. Կոնդ թաղամասի զարգացման 

ներդրումային ծրագրի ակտիվացում» կետով 

սահմանված միջոցառման իրականացման 

շրջանակում ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից 

2021 թվականի մարտի 10-ին հայտարարվել է Երևան 

քաղաքի Կոնդ թաղամասի վերակենդանացման 

հայեցակարգի միջազգային բաց մրցույթ: 2021 

թվականի հուլիսին ամփոփվել է ստացված 

աշխատանքները և մեկնարկել է 1-ին փուլի 

արդյունքների ամփոփման գնահատող 

հանձնաժողովի աշխատանքները: 

2021 թվականի սեպտեմբերի 25-ին կայացել է 

մրցույթի՝  գնահատող հանձնաժողովի ամփոփիչ 

նիստը, որի ժամանակ ներկայացվել են  գնահատող 

հանձնաժողովի  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:  Երկրորդ փուլի մեկնարկի վերաբերյալ 

կտեղեկացվի: 
7 Երևան քաղաքի Սբ. Գրիգոր 

Լուսավորիչ Մայր եկեղեցուն և 

Երվանդ Քոչարի փողոցին 

հարող տարածքի 

(Կորիփողոցիմոտ՝Կրիվոյթաղ

ամաս)  բնակելի, 

հասարակական, 

հյուրանոցային համալիրի 

շինարարության 

կառուցապատման 

ներդրումային ծրագիր 

Երևան քաղաքի Սբ. Գրիգոր 

Լուսավորիչ Մայր եկեղեցուն և 

Երվանդ Քոչարի փողոցին հարող 

տարածքի ընդհանուր մակերեսը 

կազմում է 3,7 հա: Նշված տարածքը 

պայմանականորեն բաժանված է 3 

լոտերի (13 650, 13 031 և 10 245 քմ): 

Ներկա պահին տարածքում գտնվում 

են բազմաթիվ հին բնակելի 

շինություններ, որոնք հանրության 

գերակա շահերի ապահովման 

նպատակով  նախատեսվում է 

օտարել և տարածքը վերակառուցել: 

 Երևանի 

քաղաքապետարան

ի «Երևանի 

կառուցապատման 

ներդրումային 

ծրագրերի 

իրականացման 

գրասենյակի» 

ՀՈԱԿ, 

 

Աշխատանքներն 

այս ծրագրի 

ուղղությամբ 

սկսվել են 2019թ.-

ից, որի  հետագա 

ընթացքը կախված 

է ներդրողի/ների 

ներգրավման հետ, 

դրա հիման վրա 

տարածքի գերակա 

հանրային շահ 

ճանաչելու մասին 

ՀՀ 
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Ներդրողի/կառուցապատողի հետ 

մտադրությունների մասին հուշագրի 

ստորագրման հիման վրա 

քաղաքապետարանը կարող է 

ներդրողի պատվերով կազմակերպել 

օտարվող հողամասերի և 

շենք/շինությունների գնահատման 

գործընթացը, ի վերջո հանձնելով 

կառուցապատողին ազատ 

շինարարական հրապարակը: Նշված 

տարածքում առաջարկվում է 

կառուցել՝ 

1. Ստորգետնյա ավտոկայանատեղի 

ընդհանուր՝ 41 630 քմ մակերեսով, 

2. Առևտրային տարածքներ 

ընդհանուր՝ 9 760 քմ մակերեսով, 

3. Հասարակական տարածք 

ընդհանուր՝ 2450  քմ մակերեսով, 

4.Մանկապարտեզ կամ այլ 

մանկական նախադպրոցական 

կրթության տարածքը նդհանուր՝ 1 

750 քմ մակերեսով, 

5. Գրասենյակայինտարածքներ՝ 6 330 

քմմակերեսով, 

6. Բնակելիտարածքներ՝ 58 020 

քմմակերեսով, 

7. Հյուրանոց՝ 15 600 քմմակերեսով: 

Նախատեսվող շինարարական և 

կառուցապատման աշխատանքների  

ընդհանուր մակրերեսը կազմում  է  

135 540 քմ: 

կառավարության 

որոշման 

կայացման հետ: 

Դրանից հետո 

հնարավոր է սկսել 

իրականացման 

աշխատանքները, 

կազմակերպել 

մոտավոր 2 

տարվա 

ընթացքում առկա 

մոտ 200-ից ավել 

գույքի իրացումը: 

 

8 Երևանի արևմտյան օղակաձև 

ճանապարհի կառուցում 

(Բաբաջանյան-Աշտարակ և 

Արգավանդ-Շիրակ 

ճանապարհահատվածներ)» 

Նախատեսվում է կառուցել Երևանի 

արևմտյան օղակաձև ճանապարհի 

երկու ճանապարհահատվածները՝ 

Բաբաջանյան-Աշտարակ՝ 9.4 կմ և 

Արգավանդ-Շիրակ՝ 2.7 կմ:  

 

1.Բաբաջանյան-Աշտարակ-9,4կմ-Շին. Թույլտվություն 

16.12.2021թ. հ.01/18-156516-2147 ժամկետը 8 ամսով 

2.Արգավանդ-Շիրակ-2.7կմ- Շին. Թույլտվություն 

23.10.2020թ. հ.01/18-99073-1508 ժամկետը 22  ամսով 

Երևանի 

քաղաքապետարան

ի «Երևանի 

կառուցապատման 

ներդրումային 

ծրագրերի 

իրականացման 

գրասենյակի» ՀՈԱԿ 

Բաբաջանյան-

Աշտարակ – 

Տիրրենա Սքավի 

ընկերություն 

Արգավանդ-Շիրակ 

– Լևանտինա 

Ինջեներիա 

Նախատեսված 

աշխատանքը 

շարունակվելու է  

նաև 2022 

թվականին: 
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Քոստրուցիոն 

ընկերություն 

9 Ծովակալ Իսակովի պողոտան 

Արշակունյաց պողոտային 

միացնող 

ճանապարհահատվածի 

նախագծում 

Ճանապարհահատվածը 

հանդիսանում է Լենինգրադյան 

փողոց–Ծովակալ Իսակովի պողոտա 

կառուցված ավտոմայրուղու 

(ՄոնթեՄելքոնյան) 

շարունակությունը, որն անցնելով 

նախատեսվող «Երևանի-Բերդ» 

նախագծային թաղամասի եզրով և 

Հրազդան գետի վրայով` միանում է 

Արշակունյաց պողոտային: 

Նախագծով  նախատեսված է լրացնել 

Իսակով պողոտայի հանգույցի թևերը, 

որով կապահովվի երթևեկության 

ուղղությունների բոլոր կապերը: 

Մայրուղու երկու հատվածների 

ամբողջականությունը հանդիսանում 

է մայրաքաղաքի 

կենտրոնի երթևեկության 

բեռնաթափման տարանցիկ 

լուծումներից մեկը: 

Ծովակալ Իսակովի պողոտան Արշակունյաց 

պողոտային միացնող ճանապարհահատվածի 

նախագծում: Նախագիծը պատրաստ է: 

Նախագիծը կազմվել է Երևանի քաղաքապետարանի և 

Էջիս Ինթերնեյշնլ ընկերության միջև կնքված CS/01 

պայմանագրի շրջանակներում: 

 

 

 

 

 

 

 

Երևանի 

քաղաքապետարան

ի «Երևանի 

կառուցապատման 

ներդրումային 

ծրագրերի 

իրականացման 

գրասենյակի» ՀՈԱԿ 

 

10 Երևանի 

էներգաարդյունավետության 

ծրագիր 

15 մանկապարտեզներում 

նախատեսվում է իրականացնել 

հետևյալ աշխատանքները. 

•առկա էներգատարլուսատուները 

փոխարինել խնայող LED տիպի 

լուսատուներով,   

•տեղադրել օդափոխման համակարգ, 

•փոխել ջուր/կոյուղու համակարգը, 

•վերակառուցել ջեռուցման 

համակարգը կամ տեղադրել նոր 

համակարգ, 

•փոխել էլեկտրահաղորդման գծերը, 

•տեղադրել արևային պանելներ, 

•իրականացնել սեյսմի կամրացում: 

Այլ մանկապարտեզներում 

նախատեսված է իրականացնել 

հորիզոնական միջոցառումներ: Այս 

մանկապարտեզների քանակը 

ճշտվում է: 

Թիվ 36, 49, 22, 23, 47, 48, 71, 74, 135, 109, 110, 81, 161և 

138 մանկապարտեզներում ընթանում են 

շինարարական աշխատանքները:  

Գրել պայամանգրի ծածկագրերը 

Թիվ 36, 49 մանկապարտեզներ 

Պայմանագիր՝ Lot 1 Seismic upgrades, energy efficiency 

improvements and reconstruction of #36 and #49 

kindergartens, SW/EEK-01 

Թիվ 71, 74 մանկապարտեզների կապալառու 

ընկերությունն է: 

Պայմանագիր՝ Lot 1 Seismic upgrades, energy efficiency 

improvements and reconstruction of #71 and #74 

kindergartens, SW/EEK-02 

Թիվ 22, 23 մանկապարտեզներ 

Պայմանագիր՝ Lot 2 Seismic upgrades, energy efficiency 

improvements and reconstruction of #22 and #23 

kindergartens, SW/EEK-02 

Թիվ 47, 48 մանկապարտեզներ Պայմանագիր՝ Lot 2 

Seismic upgrades, energy efficiency improvements and 

reconstruction of #47 and #48 kindergartens, SW/EEK-02: 

Թիվ 135 մանկապարտեզ: Պայմանագիր՝ SW/EEK-03 

Lot 1 Seismic upgrades, energy efficiency improvements 

and reconstruction of #135 kindergarten: 

Թիվ 109, 110 մանկապարտեզներ  Պայմանագիր՝ Lot 4 

Seismic upgrades, energy efficiency improvements and 

 

 

 

 

«Արփա Սևան» ԲԲԸ 

և «Գևորգյան և 

Ներսիսյան» ՍՊԸ: 

 

 

«Արհովշին» ՍՊԸ 

 

 

 

«Արփա Սևան>> 

ԲԲԸ և «Օպտիմում 

Էներջի» ՍՊԸ 

 

 

«Արփա Սևան» ԲԲԸ 

և «Օպտիմում 

Էներջի» ՍՊԸ: 
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reconstruction of #110 and #109 kindergartens, SW/EEK-

03: 

Թիվ 81 7 161 մանկապարտեզներՊայմանագիր՝ 

SW/EEK-03 Lot 5 Seismic upgrades, energy efficiency 

improvements and reconstruction of #161 and 

#81kindergartens: 

Թիվ 138 մանկապարտեզ: Պայմանագիր՝ SW/EEK-03 

Lot 2 Seismic upgrades, energy efficiency improvements 

and reconstruction of #138kindergarten: 

 

Համաձայն կնքված պայմանագրերի այս 

մանկապարտեզներում շինարարական 

աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2022 – 

2023 թթ.:  

Եվս 1(թիվ 156) մանակապարտեզի վերակառուցման 

աշխատանքների ձեռքբերման մրցույթը ընթացքում է:  

«Ղարաբաղցյանշին

»ՍՊԸ և «Էկո Վիլլ» 

ՍՊԸ 

 

 

«Արհովշին» ՍՊԸ: 

 

 

 

 

«Ղարաբաղցյանշին

» ՍՊԸ և «Էկո Վիլլ» 

ՍՊԸ 

 

 

 

«Գևորգյան և 

Ներսիսյան» ՍՊԸ և 

«Բեդեկ» ՍՊԸ 

11 Երևան քաղաքի Աջափնյակ 

թաղամասի Հալաբյան փողոցի 

մոտ մետրոպոլիտենի նոր 

կայարանի և դրան կից 

բազմաֆունկցիոնալ 

բարձրահարկ կառույցներով, 

ստորգետնյա 

ավտոկայանատեղով, 

բազմաֆունկցիոնալ 

հասարակական համալիրի 

իրականացման ներդրումային 

ծրագիր 

Մետրոպոլիտենի համակարգի 

ընդլանմամբ՝ նոր զարգացման 

սխեմայի կազմում: Ցանցը 

կտարածվի դեպի քաղաքի հյուսիս-

արևմտյան հատված՝ Աջափնյակ 

վարչական շրջան և կմեկնարկի դրա 

շինարարության առաջին փուլի 

աշխատանքները: Արաբկիր 

համայնքից այն կապվելու է 

Աջափնյակ համայնքի հետ 

Հալաբյան-Աբելյան փողոցների 

խաչմերուկի մոտ: Նոր կայարանի 

ավելացումն առավել արդյունավետ 

կդարձնի մետրոյի աշխատանքը։ 

Դեպի Աջափնյակ ուղեգիծ 

կառուցելու դեպքում կշահագործվի 

փորված թունելներից մեկը, որը 

Մերգելյան ինստիտուտից տանում է 

դեպի Հրազդանի ձախ ափ:  Երևանի 

մետրոպոլիտենի կառուցվող 

կայարանը պետք է միանա այժմ 

գործող վերջին՝ «Բարեկամություն» 

կայարանին։ 

Հալաբյան-Աբելյան փողոցների 

խաչմերուկի մոտ Թումոյի տարածքի 

հարևանությամբ գտնվող տարածքում 

կայարանի հետ նախատեսվում է կից 

բազմաֆունկցիոնալ բարձրահարկ 

1.Երևան քաղաքի Աջափնյակ   վարչական շրջանում 

մետրոպոլիտենի կայարանի կառուցման 

նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման 

աշխատանքների ձեռքբերման ԵՔ-ԵՓՄԱՇՁԲ-21/1 

ծածկագրով գնման ընթացակարգի  շրջանակներում 

հանձնաժողովի կողմից անցկացվել են նիստեր: 

Անցկացվել են միաժամանակյա բանակցություններ 

նախաորակավորված բոլոր մասնակիցների հետ:  

Բանակցություններն անցկացվել են տեսակապի 

միջոցով, որի ընթացքում մասնակիցների և 

գնահատող հանձնաժողովի անդամների հետ  

իրականացվել են քննարկումներ, ներկայացվել 

առաջարկներ:  Քննարկումների արդյունքում որոշվել 

է կայարանի տեղակայումը նախատեսել ոչ թե 

կամրջի, այլ  ռելիեֆի վրա։ 

NԵՔ-ԵՓՄԱՇՁԲ-21/1 

2.Երևան քաղաքի Աջափնյակ  վարչական շրջանում 

մետրոպոլիտենի կայարանի կառուցման 

նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման 

աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով 

ձևավորված մասնագիտական խմբի կողմից 

07.07.2021թ. ներկայացվել է գնման վերանայված 

հայտ, որի հիման վրա ձևավորվել և գնահատող 

հանձնաժողովի կողմից հաստատվել է գնման 

ընթացակարգի 2-րդ փուլի հրավերը, որը 

տրամադրվել է ընթացակարգի մասնակիցներին, 

սահմանելով հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ 

03.09.2021թ.: Ընթացակարգի երկու մասնակիցների 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Մետրոգիպրոտրա

նս» 

ընկերություն 

09.11.2021թ. 

Մետրոպոլիտենի 

հետ կապված 

մրցույթի 

աշխատանքների 

կազմակերպման և 

համակարգման 

նպատակով 

ընդունվել է 

Երևանի 

քաղաքապետի 

17.08.2020թ. 

հ.2492-Ա որոշում 

«Մասնագիտական 

խումբ ձևավորելու 

մասին» 

Նախատեսված է  

նաև 2022 

թվականին:  

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%B4%D5%A5%D5%BF%D6%80%D5%B8%D5%BA%D5%B8%D5%AC%D5%AB%D5%BF%D5%A5%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%B4%D5%A5%D5%BF%D6%80%D5%B8%D5%BA%D5%B8%D5%AC%D5%AB%D5%BF%D5%A5%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B2%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6_(%D5%B4%D5%A5%D5%BF%D6%80%D5%B8%D5%B5%D5%AB_%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6)
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B2%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6_(%D5%B4%D5%A5%D5%BF%D6%80%D5%B8%D5%B5%D5%AB_%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6)
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կառույցներով, ստորգետնյա 

ավտոկայանատեղով, 

բազմաֆունկցիոնալ հասարակական 

համալիրի կառուցում՝ 

Բազմաֆունկցիոնալ բարձրահարկ 

կառույցներ 

Կառույցների մակերեսները և 

հարկայնությունը 

1. 1340քմ x 28 հարկ = 37520 քմ 

2. 1300 քմ x 13 հարկ = 16900 քմ 

Ստորգետնյա ավտոկայանատեղի 

11680 քմ - մոտ 600 ավտոմեքենա 

Վերգետնյա ավտոկայանատեղի - 

2000քմ -մոտ 100 ավտոմեքենա 

 3.Բազմաֆունկցիոնալ 

հասարակական համալիրի 

49000 քմ (չի ներառում 

կայանատեղների մակերեսը) 

կողմից սահմանված ժամկետում ներկայացվել են 2-

րդ փուլի հայտերը, որը գնահատող հանձնաժողովի 

կողմից գնահատվել է բավարար: Գնահատող 

հանձնաժողովի որոշմամբ գնային առաջարկների 

բացման Նիստը կայացել է, որի ընթացքում որոշվել է 

ընթացակարգի հաղթոող ընկերության հետ կնքվել է 

պայմանագիր՝ առանց ֆինանսական միջոցների: 

12 Երևան քաղաքի Նոր Նորքի 

զանգվածը կենտրոն 

վարչական շրջանի հետ 

կապող տրանսպորտային 

միջոցի նոր (բազմամոդուլ) 

ճոպանողու՝ ստեղծման 

ներդրումային ծրագիր 

Նոր Նորքի զանգվածը քաղաքի 

կենտրոնի հետ կապվելու է 

բազմամոդուլ ճոպանուղու միջոցով: 

Այն կունենա կայարաններ: 

«Դոպպելմայեր Սեյլբահնեն» ՍՊԸ- ի և նրա 

առևտրային ներկայացուցիչների կողմից դեռևս 

նախորդ տարիներին  կատարված 

ուսումնասիրությունների և իրենց կողմից ծրագրի 

իրականացմանը մասնակցելու 

պատրաստակամության հաստատման,  նոր 

ներկայացվող պայմանների առաջարկության 

վերաբերյալ անցկացվել են քննարկումներ, 

դիտարկվել են կայարանների այլ տեղակայման 

հարցեր: 

Երևանի 

քաղաքապետի 

խորհրդականի 

կողմից 

/համակարգվող 

ստորաբաժանումնե

ր/, 

ճարտարապետությ

ան և 

քաղաքաշինության 

վարչություն 

Նախատեսված է  

նաև 2022 

թվականին: 

13 Մալաթիա-Սեբաստիա, 

Լենինգրադյան փողոցիև «Նոյ» 

թաղամասի միջանկյալ 

հատվածի ճանապարհային 

ցանցիևինժիներական 

ենթակառուցվածքների 

կառուցում 

Մալաթիա-Սեբաստիա, 

Լենինգրադյան փողոցի և «Նոյ» 

թաղամասի միջանկյալ տարածքի 

բնակելի և հասարակական 

կառուցապատման,  ճանապարհային 

և ինժեներական 

ենթակառուցվածքների 

(ջրամատակարարում, կապ, 

տնտեսական-կենցաղայինկոյուղի, 

հեղեղատար կոյուղի, ոռոգման 

ջրամատակարարում, 

գազամատակարարում,  

Էլեկտրամատակարարում, արտաքին 

լուսավորություն) 

նախագծանախահաշվային 

փաստթղթերի կազմման, 

փորձաքննության եզրակացության 

1.Այս աշխատանքի համար կնքվել է պայմանագիր 

«Երևաննախագիծ»  ՓԲԸ-ի և  «Լույսեր» ՓԲԸ-ի միջև 

07.08.2019թ. NԵՆ- 03/20  18.02.2020թ. նախագծի 

ավարտը մարտ ամսվա վերջ, քննարկվում է մշակված 

նախագծի համաձայնեցման ընթացակարգը: 

2. Տվյալ  թաղամասի ճանապարհային ցանցի և 

ինժեներական ենթակառուցվածքների  

իրականացման նպատակով  նախատեսվում է վարել 

աշխատանքներ   տարածքում առկա  խոշոր 

կառուցապատողների հետ՝ նրանց բաժնեմասային 

մասնակցությամբ ներգրավելով  այդ 

ենթակառուցվածքների ստեղծմանն աջակցելու 

գործում, նպաստելով  ամբողջական թաղամասի 

կայացման գործընթացին: 

3. «Լույսեր» ՓԲԸ-ի գրությանը՝ Լենինգրադյան փողոցի 

և «Նոյ» թաղամասի միջանկյալ հատվածի 

ճանապարհային և ինժեներական 

հաղորդակցուղիների իրականացման համար 

 «Լույսեր» ՓԲԸ Նախատեսված է  

նաև 2022 

թվականին: 
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տրամադրան աշխատանքներ և 

շինարարության իրականացում: 

նախագծի համաձայնեցման և շին.թույլտվություն 

տրամադրելու համար ի պատասխան 22.06.2021թ. 

հ.50/2-57008 գրությամբ նշվել է, որ պահանջվում է  

օբյեկտի «նախագիծ» փուլի լրակազմ փաթեթ՝ 

11.02.2020թ․ հ․01/18-07/2-123903-78 նախագծման 

թույլտվության 22, 23 կետերով ամրագրված 

համապատասխան փորձաքննությունների դրական 

եզրակացություններով համալրմամբ։ 

4. «Լույսեր» ՓԲԸ-ն 18.08.2021թ. և 29.09.2021թ. 

գրություններով  դիմել է ՀՀ քաղաքաշինության 

կոմիտե նշված թաղամասի կառուցապատման 

կարգավորման և հաղորդակցուղիների 

իրականացման նախագիծը պետական համալիր 

փորձաքննության ենթարկելու համար: 

5. «Լույսեր» ՓԲԸ-ի 07.12.2021թ. Երևանի 

քաղաքապետարան հասցեագրված  դիմումը՝  

նախագծի համաձայնեցման և շին. թույլտվության 

տրամադրման վերաբերյալ,  մերժվել է(գրություն 

23.12.2021թ.  N50/2-156918 ) նախագծման 

թուլյտվության 23-րդ կետով պահանջները 

չապահովելու պատճառով:  

14 Երևան քաղաքի Կասկադ 

համալիրի տարածքում 

թանգարանի և հարակից 

հատվածի կառուցապատման 

ներդրումային  ծրագիր 

Նախատեսվում է Կասկադ համալիրը 

բերել ամբողջական տեսքի, նաև 

լանդշաֆտի կազմակերպման 

միջոցով այն բարեկարգել, 

կանաչապատել և այդպիսով դարձնել 

առավել ակտիվ հանրային գոտի, 

դրան հաղորդելով նաև 

զբոսաշրջային գրավչություն, հաշվի 

առնլով առկա տեղանքը, շրջապատն 

ու բացվող տեսարանները, 

ամրապնդել ու ընդգծել հիմնական 

ժառանգված քաղաքաշինական 

կզբունքները, որպես քաղաքի 

կենտրոնի հատակագծային 

կառուցվածքի կազմավորման 

հիմնական առանցի վրա առկա 

դոմինանտային և վայր, և կառույց, 

Երևանի ճարտարապետական 

համալիրների, հրապարակների, 

կանաչ ո ջրային տարածքներ ի 

համակարգի հիմնական 

բաղկացուցիչ մաս: 

Այդ նպատակով մշակվել են 

առաջարկներ 

1.Կասադի վերակառուցման համար 

Գաֆեսջյան հիմնադրամի պատվերով  

«Գաֆեսճյան թանգարան» հիմնադրամին 

սեփականության իրավունքով տրամադրված՝ 

քաղաքի առանցքային կառույցներից մեկը 

հանդիսացող Երևան քաղաքի «Կասկադ» համալիրի 

տարածքի (անավարտ, կիսակառույցի) 

հեռանկարային զարգացման ու կառուցապատման 

հարցերի կապակցությամբ քննարկում է 

նախաձեռնվել և ուղարկվել է գրություն 02.06․2021թ․

հ.04/60593ել «Գաֆեսճյան թանգարան» հիմնադրամի 

գործադիր տնօրեն ժ/պ Վ․Մարաբյանին։ 

 Նախատեսված է  

նաև 2022 

թվականին: 
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«David Hotson Architects»-ի կողմից 

առաջարկը առկա է, որը 

անհրաժեշտության դեպքում 

կներկայացվի: 

Նախատեսվել է նոր մշակութային և 

հանգստի տարածքների ստեղծմամբ 

հանրային գոտիների ընդլայնում նաև 

կոմերցիոն հատվածների ներմուծում: 

Կապերը կիրականացվեն 

աստիճաններով և 

շարժասանդուղքներով: 

 2.«Կասկադի վերնամասում 

թանգարանի ընդլայնման և 2000 

տեղով համերգային դահլիճի 

էսքիզային առաջարկ»- /առկա է 

ալբոմը/ «Տարբերակ» 

ճարտարապետականար վեստանոցի 

նախագծային խմբի կողմից 

առաջարկվումէ՝ 

Նախագծի նկարագրություն 

Հիմնական գաղափարն այն է, 

որպեսզի մարդը կասկադով 

տեղաշարժվելիս հանգիստ ճեմելու 

հնարավորութուն ունենա, մինչդեռ 

ներկա պահին մարդը 

աստիճաններով միապաղաղ 

տեղաշարժվում է՝ առանց շեղվելու 

հիմնական առանցքից, որը 

բավականին հոգնեցուցիչ է: Փորձել է 

արվել ստեղծել նոր առանցքներ՝ 

առաջացնելով նոր դիտակետեր: 

Թեքահարթակների միջոցով 

առաջացել է ավելի հանգիստ 

տեղաշարժվելու, ճեմելու 

հնարավորություն: Շինությունն ունի 

երեք մակարդակ: Ստորին 

հարկերում տեղակայված է 

համերգասրահ 2000 հանդիսատեսի 

համար, որն ունի երեք մուտք 

(դիտահարթակի վրայից, 

Սարալանջի փողոցի կողմից, 

Կասկադի աստիճանների և 

շարժասանդուղքների վրայից): 

Երկրորդ մակարդակում՝ 

ուղղանկյուն ծավալների մեջ 

շարունակվում է թանգարանը, իսկ 

վերին մասում՝ զիգզագաձև ճեմուղին 
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է, որը կասկադի աստիճանները 

կապում է գոյություն ունեցող 

դիտահարթակի հետ: Ձախ 

հատվածում կասկադի գոյություն 

ունեցող աստիճանները և 

ստորգետնյա շարժասանդուղքները 

շարունակվում են մինչև վերևի 

դիտահարթակ, տալով 

հնարավորություն ավելի արագ 

տեղաշարժվել: 

 

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 

մետրոպոլիտենի գոյություն ունեցող 

ցանցի զարգացման ալտերնատիվ 

հնարավորություն:  

Էսքիզային նախագիծը ենթադրում է 

«Սասունցի Դավիթ» և «Զորավար 

Անդրանիկ» կանգառների միջև 

հեռավորության նվազեցում, 

տրանսպորտային խնդիրների 

թեթևացում, ավտոմեքենաների 

կրճատում, մարդկային հոսքերի 

կառավարում, հասանելիության 

հեշտացում, մետրոյի զարգացում, 

շրջակա միջավայրի տնտեսական 

էֆեկտ և շահութաբերություն։ 

Հարցը քննարկելով «Կարեն Դեմիրճյանի անվան 

Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ում տնօրենի ժ/պ 

Գ.Ավետիսյանի կողմից ուղարկվել է 

քաղաքապետարան պատասխան գրություն 

01.11.2019թ. հ.39/02-11-499 

Առկա է «Տարբերակ» ճարտարապետական 

արվեստանոցի կողմից ներկայացված էսքիզային 

առաջարկը: 

 

 Երևանի 

քաղաքապետարա

նի  

Կազմակերպչակա

ն վարչության պետ 

տիկին Արմինե 

Վարդանյանին 

05.11.2019թ. հ.50/2-

107079 գրություն է 

ուղարկվել : 

Նախատեսված է 

նաև 2022 

թվականին: 

 

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱ ԵՎ ՍՊՈՐՏ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 

Հ/հ Ծրագրի կամ միջոցառման 

անվանումը 

Նախատեսված աշխատանքների 

նկարագիր 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց Իրականացնող 

կազմակերպություն 

կատարման 

ժամկետ 

Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 

1 Արտադպրոցական 

դաստիարակություն 

/մարզադպրոց/ 

Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի 

զարգացում, զանգվածայնացում,  

ինչպես նաև արտադպրոցական 

դաստիարակության միջոցով  առողջ 

ապրելակերպի սերմանում: 

Երևան համայնքի ենթակայությամբ գործող 

մարզական 41 համայնքային ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների մարզաձևերի 

կոմպլեկտավորման պլանների հաստատում 

 

Աշխատակազմի 

սպորտի և 

երիտասարդության 

հարցերի բաժին 

 

Հունվար 

 

Մարզադպրոցների ուսումնամարզական 

աշխատանքների համակարգում, վերահսկում 

Հունվար-մարտ 

 

 

Մարզադպրոցների մարզիչներին ԿԳՄՍ 

նախարարության կազմակերպած 

վերապատրաստման դասընթացների ընդգրկում 

Փետրվար 
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2 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: 

Վոլեյբոլի Երևան քաղաքի աղջիկների և տղաների 

հավաքական թիմերը Ծաղկաձոր քաղաքում 

մասնակցել են 2021թ. ՀՀ ձմեռային առաջնությանը 

՝որտեղ «Երևանի Ավանի մանկապատանեկան 

համալիր մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի  թիմը նվաճել է 

մրցանակային 3-րդ  տեղը: 

Աշխատակազմի 

սպորտի և 

երիտասարդության 

հարցերի բաժին 

«Երևանի սպորտ 

կոմիտե» ՀՈԱԿ  

փետրվարի 05-ից-

11-ը 

 

Երևանի օլիմպիական հերթափոխի մարզական 

քոլեջի բռնցքամարտի դահլիճում անցկացվել է 

բռնցքամարտի Երևան քաղաքի 2021թ. դեռահասների 

առաջնությունը կանոնակարգով նախատեսված 19 

քաշային կարգերով:  Միջոցառման հաղթողներն ու 

մրցանակակիրները պարգևատրվել են առաջին, 

երկրորդ և երրորդ կարգի դիպլոմներով ու 

մեդալներով։ 

փետրվարի 14-23 

 

Երևան, Տիգրան Մեծ 40 հասցեում գտնվող «Երևանի 

մարզատրամաբանական խաղերի 

մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի 

մարզադահլիճում անցկացվեց Ռենդյուի Երևան 

քաղաքի 2021թ.առաջնութկյունը, որին մասնակցել են 

40 մարզիկ-մարզուհիներ: Հաղթողներն ու 

մրցանակակիրները պարգևատրվել են պատվոգրերով 

ու համապատասխան կարգի մեդալներով, 

դիպլոմներով: 

փետրվարի 19-20 

Հայաստան Մարզական միության թեթև 

աթլետիկական մանեժում անցկացվել է  Երևան 

քաղաքի 2021թ. աթլետիկայի ձմեռային 

առաջնությունը, որին մասնակցել են 40 մարզիկ-

մարզուհիներ: Հաղթողներն ու մրցանակակիրները 

պարգևատրվել են պատվոգրերով ու 

համապատասխան կարգի մեդալներով, 

դիպլոմներով: 

փետրվարի 19-20 

 

Հայաստան Մարզական միության Ռ. Վարդանյանի 

անվան մարզադալիճում կայացել է ազատ ոճի 

ըմբշամարտի Երևան քաղաքի 2021թ. առաջնությունը: 

Միջոցառմանը մասնակցել են 92 մարզիկներ: 

Մրցանակակիրները պարգեվատրվել են 

պատվոգրերով ու համապատասխան կարգի 

մեդալներով, դիպլոմներով  և գավաթներով: 

փետրվարի 25-27 

 

Հայաստան Մարզական միության Ռ. Վարդանյանի 

անվան մարզադալիճում կայացել է հունահռոմեական 

ոճի ըմբշամարտի Երևան քաղաքի 2021թ. 

առաջնությունը: Միջոցառմանը մասնակցել են 129 

մարզիկներ: Մրցանակակիրները պարգեվատրվել են 

պատվոգրերով ու համապատասխան կարգի 

մեդալներով, դիպլոմներով  և գավաթներով: 

փետրվարի 26-28 

 

Աշխատակազմի 

սպորտի և 

երիտասարդության 

հարցերի բաժին 
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«Երևանի սպորտ 

կոմիտե» ՀՈԱԿ 

Երևան, Տիգրան Մեծ 40 հասցեում գտնվող «Երևանի 

մարզատրամաբանական խաղերի 

մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի 

մարզադահլիճում անցկացվել է Շաշկու  Երևան 

քաղաքի 2021թ.առաջնութկյունը, որին մասնակցել են 

40 մարզիկ-մարզուհիներ: Հաղթողներն ու 

մրցանակակիրները պարգևատրվել են պատվոգրերով 

ու համապատասխան կարգի մեդալներով, 

դիպլոմներով: 

Մարտի 7-15 

 

Հայաստան Մարզական միության սեղանի թենիսի 

մարզադահլիճում անցկացվել է սեղանի թենիսի 

2021թ.Երևան քաղաքի առաջնություն: Միջոցառման 

հաղթողներն ու մրցանակակիրները պարգևատրվել 

են առաջին, երկրորդ և երրորդ կարգի դիպլոմներով 

ու մեդալներով։ 

Մարտի 13-15 

 

«Երևանի հանդբոլի մասնագիտացված և խաղային այլ 

մարզաձևերի  մանկապատանեկան մարզադպրոց» և 

Երևանի Շենգավիթի համալիր մարզաձևերի 

մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ներում 

անցկացվեց 2021թ. հանդբոլի աղջիկների և 

պատանիների Երևան քաղաքի Երևան քաղաքի 

առաջնություն: Միջոցառման հաղթողներն ու 

մրցանակակիրները պարգևատրվել են առաջին, 

երկրորդ և երրորդ կարգի դիպլոմներով: 

Մարտի 20-25 

 

Երևանի Կենտրոնի շախմատի մանկապատանեկան 

մարզադպրոց» ՀՈԱԿ ի մարզասրահում անցկացվել է 

Շախմատի 2021թ. Երևան քաղաքի առաջնություն: 

Միջոցառման հաղթողներն ու մրցանակակիրները 

պարգևատրվել են առաջին, երկրորդ և երրորդ կարգի 

դիպլոմներով: 

Մարտի 24-29 

 

Երևանի «Ծիծեռնակաբերդ» հուշահամալիրի 

մերձակայքում անցկացվել է կրոսավազքի Երևան 

քաղաքի առաջնություն: Միջոցառման հաղթողներն ու 

մրցանակակիրները պարգևատրվեցին առաջին, 

երկրորդ և երրորդ կարգի դիպլոմներով ու 

մեդալներով։ 

Մարտի 28-29 

Երևան քաղաքի տարբեր մարզադահլիճներում 

անցկացվել է «ՀՀ 30-րդ մարզական խաղեր» 

միջոցառման երևանյան փուլը՝ 17 մարզաձևերից, որի 

հաղթողները նվաճել են իրավունք մասնակցելու 

եզրափակիչ փուլին: 

Մարտի 20-ից 

Ապրիլի 21-ը 

«Երևանի Արաբկիրի համալիր մարզաձևերի 

մանկապատանեկան  մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի 

մարզադահլիճում անցկացվել է բասկետբոլի Երևան 

քաղաքի առաջնություն: 

Ապրիլի 8-12 
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Երևանի գեղասահքի և հոկեյի մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի 

սահադաշտում կայացել է գեղասահքի Երևան 

քաղաքի առաջնություն: 

Ապրիլի 19-21-ը 

 

Երևանի «Հրազդան» մարզադահլիճում անցկացվել է 

բադմինթոնի Երևան քաղաքի առաջնություն: 

Միջոցառման հաղթողներն ու մրցանակակիրները 

պարգևատրվեցին առաջին, երկրորդ և երրորդ կարգի 

դիպլոմներով ու մեդալներով։ 

Ապրիլի 26-27-ը 

 

Հայաստան Մարզական միության «Աշխատանք» 

մարզադահլիճում անցկացվել է  սամբոյի Երևան 

քաղաքի 2021թ. առաջնությունը: Հաղթողներն ու 

մրցանակակիրները պարգևատրվել են պատվոգրերով 

ու համապատասխան կարգի մեդալներով, 

դիպլոմներով: 

Մայիսի 22-23 -ը 

 

Մայրաքաղաքի փողոցներում անցկացվել է 2021թ. 

«Երևանի գավաթ» սիրողական հեծանվավազքի 

մրցաշար: Հաղթողներն ու մրցանակակիրները 

պարգևատրվել են գավաթներով, պատվոգրերով ու 

համապատասխան կարգի մեդալներով, 

դիպլոմներով: 

Մայիսի 30-ին 

 

Երևանի մանկական զբոսայգում անցկացվեց 

երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան 

նվիրված մարզահամերգային տոնահանդես, որին 

մասնակցեցին Երևանի 12 վարչական շրջանները 

ներկայացնող 1-ական թիմեր: Մասնակից բոլոր 

թիմերը պարգևատրվեցին ԵՐԵՎԱՆ գրվածքով 

մարզաշապիկներով, 2-ական գնդակներով և 

դրամական մրցանակներով: 

Հունիսի 01-ին 

 

«Երևանի Արաբկիրի համալիր մարզաձևերի 

մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի 

մարզադահլիճում անցկացվել է ֆուտզալի Երևան 

քաղաքի առաջնությունը: 

Հունիսի 01-05 -ը 

 

Հայաստան Մարզական միության «Սպարտակ» 

մարզադաշտում անցկացվել է  «ՀՀ Ազգային ժողովի 

գավաթի խաղարկության երևանյան փուլ»-ը և 

եզրափակիչ փուլին երևանյան թիմերի 

մասնակցության ապահովումը: Հաղթողներն ու 

մրցանակակիրները պարգևատրվել են պատվոգրերով 

ու համապատասխան կարգի մեդալներով, 

դիպլոմներով: 

Հունիսի 05-07 -ը 

 

«ՀԻԼՍ ՍՊՈՐՏ ԿՈՄՊԼԵԿՍ» կազմակերպության 

լողավազանում անցկացվել է. Ջրագնդակի 2021թ 

Երևան քաղաքի առաջնությունը: Հաղթողներն ու 

մրցանակակիրները պարգևատրվել են պատվոգրերով 

ու համապատասխան կարգի մեդալներով, 

դիպլոմներով: 

Հունիսի 12-14 -ը 
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Ծովափնյա վոլեյբոլի 2021թ. Երևան քաղաքի 

առաջնություն: 

Հուլիսի 04-06 –ը 

 

Վոլեյբոլի Երևան քաղաքի «Թռչող գնդակ» բակային 

առաջնություն: 

Հուլիսի 06-12 -ը 

 

Բասկետբոլի Երևան քաղաքի «Ոսկե զամբյուղ» 

բակային առաջնություն: 

Հուլիսի 06-12 -ը 

 

Ֆուտբոլի Երևան քաղաքի «Կաշվե գնդակ» բակային 

առաջնություն: 

Հուլիսի 13-19 -ը 

 

Հանդբոլի Երևան քաղաքի «Սրընթաց գնդակ» 

բակային առաջնություն: 

Հուլիսի 16-22 –ը 

 

«Լավագույն մարզական ընտանիք« հանրապետական 

մրցույթի երևանյան փուլի անցկացում և եզրափակիչ 

փուլին երևանյան ընտանիքների մասնակցության 

ապահովում:  

Հուլիսի 21-22 –ը 

 

Հեծանվավազքի Երևան քաղաքի «Անիվ» բակային 

առաջնություն: 

Հուլիսի 23 -ին 

Աթլետիկայի Երևան քաղաքի բակային առաջնություն: Հուլիսի 26 -ին 

Հրաձգության Երևան քաղաքի «Հայրենյաց 

պաշտպան» բակային առաջնություն: 

Հուլիսի 27 -ին 

 

Շախմատի Երևան քաղաքի բակային առաջնություն: Հուլիսի 27 -ին 

Շաշկու Երևան քաղաքի բակային առաջնություն Հուլիսի 28 –ին 

Գոլֆի ֆեդերացիայի մարզադաշտում կայացել է գոլֆի 

2021թ Երևան քաղաքի առաջնություն: 

Հուլիսի 29-31 -ը 

 

Ակրոբատիկ մարմնամարզության Երևան քաղաքի 

կանանց և տղամարդկանց հավաքական թիմերի 

համար ուսումնամարզական հավաք: 

Հուլիսի 26-ից- 

Օգոստոսի 05 -ը 

 

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

անվասայլակներով բասկետբոլի միջազգային 

մարցաշար 

Օգոստոսի 03-05 -ը 

 

Երևան և գործընկերներ քաղաքների 

համագործակցություն, Ստեփանակերտ-Երևան 

պատանեկան մարզական խաղեր 5 մարզաձևերից: 

Օգոստոսի 03-06 -ը 

 

Ֆուտբոլի սիրողական մրցաշար Երևանի 

քաղաքապետի գավաթի համար 

Օգոստոսի 09-12 -ը 

 

Մարզաառողջարարական ճանաչողական հետիոտն 

արշավ: 

Սեպտեմբերի 10-13-

ը 

Ավիացոն մարզաձևի / ավիամոդելավորում/ Երևան 

քաղաքի առաջնություն: 

Սեպտեմբերի 18-ին 

 

Ակադեմիական թիավարության Երևան քաղաքի 

առաջնություն: 

Սեպտեմբերի 19-20-

ը 

Ռուդոլֆ և Եղիշե Կարապետյանների հիշատակին 

նվիրված ազատ ոճի ըմբշամարտ: 

Հոկտեմբերի 1-4-ը 

Աթլետիկայի 2021թ.Երևան քաղաքի առաջնություն: Հոկտեմբերի 11-ին 

Բայդարկաներով ու կանոէներով և սլալոմ 

թիավարության Երևան քաղաքի առաջնություն: 

Հոկտեմբերի 11-ին 

Ձյուդոյի 2021թ.Երևան քաղաքի առաջնություն: Հոկտեմբերի 25-ին 
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Ծանրամարտի 2021թ. Երևան քաղաքի առաջնություն: Նոյեմբերի 28-ին 

Հեծանվասպորտի 2021թ.Երևան քաղաքի 

առաջնություն: 

Նոյեմբերի 29-ին 

Տարեցների հանրապետական մրցույթի երևանյան 

փուլի անցկացման եզրափակիչ փուլին երևանցի 

տարեցների նախապատրաստման և մասնակցության 

ապահովում: 

Դեկտեմբերի 5-9-ին 

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց մարզական 

սպարդակիադա: 

Դեկտեմբերի 6-ին 

 

Սուսերամարտի 2021թ.Երևան քաղաքի 

առաջնություն: 

Դեկտեմբերի 9-12-ը 

 

Նետաձգության 2021թ.Երևան քաղաքի առաջնություն: Դեկտեմբերի 13-ին 

Գեղարվեստական մարմնամարզության 2021թ. 

Երևան քաղաքի առաջնություն: 

Դեկտեմբերի 13-ին 

 

Հանդբոլի կանանց հուշամրցաշար՝ նվիրված ՀՀ 

վաստակավոր մարզիչ Տիգրան Թերզիյանին: 

Դեկտեմբերի 14- ին 

Ակրոբատիկ մարմնամարզության 2021թ. Երևան 

քաղաքի առաջնություն: 

Դեկտեմբերի 14- ին 

 

«Կարապի լիճ» սահադաշտի բացման հանդիսավոր 

արարողություն: 

Դեկտեմբերի 14- ին 

 

Սպորտային մարմնամարզության 2021թ. Երևան 

քաղաքի առաջնություն: 

Դեկտեմբերի 15-16-

ը 

Սպորտային պարերի 2021թ. Երևան քաղաքի 

առաջնություն: 

Դեկտեմբերի 16-17-

ը 

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

ստեղծագործությունների ցուցահանդես՝ համերգային 

ծրագրի ուղեկցությամբ ու պարալիմպիկ մարզիկների 

մասնակցությամբ: 

Դեկտեմբերի 17- ին 

 

3 Արտադպրոցական 

կազմակերպությունների 

համար գույքի ձեռքբերում 

Մարզական կազմակերպությունների 

աշխատանքն ավելի արդյունավետ 

դարձնելու նպատակով անհրաժեշտ 

և ժամանակակից մարզագույքով 

ապահովում: 

Երևանի ենթակայության մարզադպրոցներից 

ընդունվել են անհրաժեշտ հայտեր ՀՀ Գնումների 

օրենսդրության համաձայն մարզական 

արտադպրոցական կազմակերպությունների համար 

գույքի ձեռք բերման գործընթաց սկսելու նպատակով: 

ՀՀ Գնումների օրենսդրությամբ սահմանված 

մրցութային կարգով Երևանի քաղաքապետարանի 

ենթակայության արտադպրոցական 

կազմակերպությունների համար ձեռք է բերվել գույք 

այն է՝ մարզագույք, կահույք, էլեկտրոտեխնիկա, 

բժշկական սարքավորումներ և այլն: Գույքը հանձնվել 

է Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության 

մարզական կազմակերպություններին:  

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

1.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/163 

 

    

Երևանի  

քաղաքապետարան 

Աշխատակազմի 

պորտի և 

երիտասարդության 

հարցերի  բաժին  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.«Կարեն 

Միքայելյան 

Ժորայի» ԱՁ 

12.07.21թ./06.08.21/ 
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2.ԵՔ- ԳՀԱՊՁԲ-21/164 

 

3. ԵՔ- ԳՀԱՊՁԲ-21/166-1 

 

 

 

4. ԵՔ- ԳՀԱՊՁԲ-21/166-2 

 

 

 

5. ԵՔ- ԳՀԱՊՁԲ-21/166-2 

 

 

 

6. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/167-1 

 

 

 

7. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/167-2-1 

 

 

8. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/167-3-1 

 

 

 

 

9. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/167-4-1 

 

 

 

10. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/167-5-1 

 

 

11. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/167-6-1 

 

 

12. ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ 21/56-1-1 

 

 

 

 

13. ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ 21/60-1-1 

 

 

14. ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ 21/61-1-1 

2.«Դամկար» ՍՊԸ 

29.07.21թ 

/27.08.21թ./ 

3. «Ինո-Թեքնոլոջի» 

ՍՊԸ 05.08.21թ. 

/29.09.21թ/ 

4. 

«ԻԱՅՍԻՏԵԼԵԿՈՄ» 

ՍՊԸ 

04.08.21թ./28.09.21/ 

5. 

«ԻԱՅՍԻՏԵԼԵԿՈՄ» 

ՍՊԸ 

04.08.21թ./29.09.21/ 

6. «ԲԻԶՆԵՍ 

ԷԼԻՏԱ» ՍՊԸ 

12.08.21թ. 

/13.09.21թ/ 

7. «Դ-Քոմփանի» 

ՍՊԸ 12.08.21թ. 

/31.08.21թ/ 

8. «Կարեն 

Միքայելյան 

Ժորայի» ԱՁ 

12.08.21թ 

/12.08.21թ./ 

9. «Հրաչիկ 

Քանանյան»ԱՁ 

12.08.21թ. 

/19.08.21թ./ 

10. «Սպորտ Սիթի» 

ՍՊԸ 12.08.21թ. 

/01.09.21թ./ 

11. «Մեդէքսպերտ» 

ՍՊԸ 12.08.21թ. 

/31.08.21թ./ 

12. «Աստղիս 

Սարգսյան 

Վահագնի» ԱՁ 

16.11.21թ. 

/26.11.21թ./ 

13. «ՎԻԷԼՎԻ 

ՍԵՆԹՐ» ՍՊԸ 

16.11.21 /22.11.21թ./ 

14. «Առկտուր» ՍՊԸ 

03.11.21 /08.12.21թ./ 
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4 «Աշխատանք 

երիտասարդներին» 

աշխատանքային տոնավաճառ 

 

Մայրաքաղաքի երիտասարդության 

զբաղվածության և տնտեսական 

մասնակցության խթանում, Երևան 

համայնքի երիտասարդների 

շրջանում գործազրկության 

նվազեցում: 

«Աշխատանք երիտասարդներին» աշխատանքային 

տոնավաճառ միջոցոռումը նախատեսված է 

իրականացնել 2021թ. 2-րդ եռամսյակներում 

 Միջոցառումը չի 

կայացել 

ֆինանսավորում 

չլինելու 

պատճառով 

5 Երիտասարդների 

նորարարական 

ծրագրերի ֆինանսավորում 

 

Երևան համայնքի խնդիրների 

լուծմանը միտված երիտասարդական 

կազմակերպությունների 10 

նորարարական ծրագրերի 

ֆինանսավորում, որոնք ուղղված 

կլինեն Երևան համայնքի Երևանի 

զարգացման 2021 թվականի ծրագրի 

նախանշած խնդիրների լուծմանը՝ 

նորարարական լուծումնմերի 

միջոցով: 

«Երևան համայնքի խնդիրների լուծմանը միտված 

երիտասարդական կազմակերպությունների 

նորարարական ծրագրերի ֆինանսավորման» բաց 

հրապարակային մրցույթի արդյունքում 4 հաղթող 

ճանաչված մասնակիցներին շնորհվել է դրամական 

պարգև՝ ծրագրերն իրականացնելու համար: 

Նոյեմբեր-

Դեկտեմբեր 

 

6 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 քաղաքի երիտասարդական 

քաղաքականությունը, դրա 

իրականացման 5-ամյա 

ռազմավարությունը և 

գործողությունների ծրագիրը։ 

«Երևան համայնքի երիտասարդների կարիքների 

ուսումնասիրություն» նախատեսված է իրականացնել 

2021թ. 3-4-րդ եռամսյակներում 

 Միջոցառումը չի 

կայացել 

ֆինանսավորում 

չլինելու 

պատճառով 

7 Երիտասարդության 

միջազգային 

օրվան նվիրված 

միջոցառումների 

կազմակերպում 

Երիտասարդության միջազգային 

օրվա կապակցությամբ Երևան 

համայնքի երիտասարդների 

հասարակական, քաղաքացիական, 

սոցիալ-տնտեսական և մշակութային 

կյանքին մասնակցության 

խրախուսում: 

«Երիտասարդության միջազգային օրվան նվիրված 

միջոցառումների կազմակերպում» նախատեսված է 

իրականացնել 2021թ. 2-3-րդ եռամսյակներում 

 Երևան քաղաքի 

2021 թվականի 

բյուջեով 

չհաստատվելու 

պատճառով 

միջոցառումը չի 

իրականցվել 

8 Կամավորների միջազգային 

օրվան նվիրված միջոցառման 

կազմակերպում 

Երևան համայնքում 

երիտասարդների շրջանում 

կամավորական աշխատանքի 

և կամավորության մշակույթի 

խթանում: 

Երևանի քաղաքապետարանի ճեմասրահում 

անցկացվեց Երիտասարդության մշակութային 

միջոցառում: 

 

Դեկտեմբերի 5-ին 

 

«Կամավորների 

միջազգային 

օրվան նվիրված 

միջոցառման 

կազմակերպում»  

նախատեսված է 

իրականացնել 

2021թ. 3-4-րդ 

եռամսյակներում 
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ԽԵԼԱՑԻ ՔԱՂԱՔ 

Հ/հ Ծրագրի կամ միջոցառման 

անվանումը 

Նախատեսված աշխատանքների 

նկարագիր 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց Իրականացնող 

կազմակերպություն 

կատարման 

ժամկետ 

Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 

1 ԽԵԼԱՑԻ ՔԱՂԱՔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ԽԵԼԱՑԻ ՔԱՂԱՔ» ծրագրով 

նախատեսվում է քաղաքային 

տնտեսության բոլոր ոլորտներում 

ներդնել գործառույթների 

ավտոմատացման, տեղեկատվական, 

վերահսկման, կառավարման 

համակարգեր, տրամադրել 

էլեկտրոնային ծառայություներ, 

ներդնել քաղաքի անվտանգությանն 

ու դիմակայունության բարելավմանն 

ուղղված համակարգեր, 

նորարարական տեխնոլոգիաների 

կիրառումով բարելավել քաղաքի 

էկոլոգիան, զարգացնել 

ենթակառուցվածքները, ստեղծել 

քաղաքի միասնական կառավարման, 

և ծառայությունների վերահսկման 

կենտրոն, ապահովել առկա 

համակարգերից և բանացանցից 

անհրաժեշտ տվյալների մեկտեղումը 

և դրանց տարածաժամանակային 

վերլուծությունը՝ որոշումների 

ընդունման գործընթացների 

աջակցության նպատակով: Այս 

փուլով նախևառաջ նախատեսվում է 

ստեղծել կառավարման կենտրոնը, 

ինտեգրել առկա համակարգերի և 

առկա բանացանցի հետ: Այս փուլով 

նախևառաջ պլանավորված է 

ստեղծել կառավարման կենտրոնը, 

որը նախատեսվում է իրականացնել 

Երևանքի քաղաքապետարանի 

երկրորդ մասնաշենքի 6-րդ հարկում: 

Տարածքի մակերեսը շուրջ 500 քմ է: 

Կենտրոնում նախատեսվում է 

ունենալ ծառայությունների 

մոնիտորինգի և արագ 

արձագանքման, վերլուծությունների, 

խորհրդակցությունների, 

որոշումների կայացման և այլ 

սրահներ: Կենտրոնը պետք է 

«Երևան քաղաքի կառավարման տեխնոլոգիաների 

կենտրոն» ՓԲԸ-ն Երևանի քաղաքապետարանի հետ 

կնքված պայմաագրով 2021 թվականի ընթացքում 

իրականացրել է Երաանի քաղաքապետարանում և 

ենթակառուցվածքներում գործող սերվերային 

հանգույցների, կոորպորատիվ ցանցի, ներքին 

հեռաղոսացանցի, համակարչային տեխնիկայի, 

անցագրային համակարգի, 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: 

Սպասարկում և զարգացում են ստացել Երևանի 

քաղաքապետարանում գործող կառավարման, 

տեղեկատվական, վերահսկման համակարգերը և 

փոխգործելիության հարթակները: բարելավվել են 

էլեկտրոնային ծառայությունները, ակտիվացվել են 

փոխգործակցությունները միջազգային կառույցների և 

գործընկերների հետ:  

Մշակվել և ներդրվել է առևտրի և ծառայությունների, 

արտաքին գովազդի և ձևավորման, վարչական 

իրավախախտումների , զբոսաշրջության ոլորտների 

համար էլեկտրոնային նոր հարթակներ և Բջջային 

հավելվածներ: 

«Երևան քաղաքի 

կառավարման 

տեխնոլոգիաների 

կենտրոն» ՓԲԸ 

2021-2022թթ. 

Երևան քաղաքի 

2021 թվականի 

բյուջեով 

քաղաքային 

միասնական 

կառավարման և 

ծառայությունների 

վերահսկման 

կենտրոնի 

ստեղծումը չի 

հաստատվել: 
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համալրված լինի անհրաժեշտ 

կահույքով, տեխնիկական 

միջոցներով, կապուղիներով և այլ 

անհրաժեշտ պարագանորով: 

ԱՋԱՓՆՅԱԿ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ 

Հ/հ Ծրագրի կամ միջոցառման 

անվանումը 

Նախատեսված աշխատանքների 

նկարագիր 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց Իրականացնող 

կազմակերպություն 

կատարման 

ժամկետ 

Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 

1 Ճանապարհների և մայթերի  

ասֆալտ-բետոնե ծածկի 

վերանորոգում և պահպանում 

Աջափնյակ վարչական շրջանի 

ճանապարհների և մայթերի 

ասֆալտ-բետոնե ծածկի 

վերանորոգում և պահպանում՝ 

քաղաքացիների անվտանգությունն 

ու անխափան երթևեկությունն 

ապահովելու համար: 2021թ. 

վերանորոգման ենթակա   ա/բ ծածկի 

վերանորոգում  27,000քմ կամ 

80,000քմ  (քաղաքի ծրագիրն էլ  հետը)   

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/61-4 

Իրականացվել է 25371քմ. մակերեսով ա/բ  ծածկի 

պատրաստում և 115 հատ դիտահորի նիշերի 

ուղղման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում. 

1.Հասմիկի փողոցի վերջնամաս, 

2.Լենինգրադյան 50/3 շենքի բակ,  

3.Ա.Միկոյան 4/3 շենքի մոտ, 

4.Խ.Խաչատրյան փողոց,5. 

Սիսակյան 3 շենքի բակ, 

5.Բաշինջաղյան 176, 178, 186 շենքերի բակ, 

6.Մարգարյան 2-րդ նրբ. 11, 13 շենքերի բակ, 

7.Մարգարյան 1-ին նրբ, 

8.Մարգարյան 4, 17, 23/6 շենքերի մոտ, 

9.Բաշինջաղյան-Եղիազարյան խաչմերուկ, 

10.Լենինգրադյան 50, 50/2, 52 շենքերի բակ, 

11.Մարգարյան 2-րդ նրբ.-ից դեպի Ֆուչիկի փողոց 

տանող ճանապարհ, 

12.Մելքումով փողոցի սկզբնամաս, 13.Բաշինջաղյան 

184, 188, 190, 192, 198 շենքերի բակեր, 

14.Գ.Հասրաթյան 9շ. բակ,  

15.Լենինգրադյան 50/1, 48/1, 48/3, 48/4, 48/5 շենքերի 

բակեր, 

16.Արզումանյան 19շ. բակ, 

17.Սիսակյան 10շ. բակ, 

18.Վշտունու փողոց,  

19.Մարգարյան 2-րդ նրբ. 7, 14 շենքերի բակ, 

20.Բաշինջաղյան 1-ին նրբ. 8 շենքից դեպի 

Ռուստամյան փողոց,  

21.Շինարարների 23, 25, 27. 29, 31, 33, 35, 32, 24, 22, 16, 

18, 6, 6/1, 8, 10, 12 շենքերի բակեր,  

22.Աբելյան 17, 11, 13, 7, 3, 5 շենքերի բակեր, 

Ֆիզիկայի բանավան /ԵՐՖԻ հրապարակ/, 

23.Հալաբյան փողոցից Շինարարներ տանող 

անանուն փողոց և հարակից շենքերի բակեր, 

«Սամի» ՍՊԸ 

31.05.2021թ.- 

28.10.2021թ.  

Երևանի 2021թ. 

բյուջեյով 

հաստատվել է 

25568քմ. 

մակերեսով ա/բ  

ծածկի 

պատրաստում և 

80 հատ դիտահորի 

նիշերի ուղղում: 

Իրականացված 

ծավալների 

փոփոխությունը 

կապված է 

աշխատանքների 

համադրման հետ, 

որի արդյունքում 

ասֆալտ-բետոնե 

ծածկի 

իրականացումը 

նվազել է, 

փոխարենը 

ավելացել է 

դիտահորերի 

ծածկի նիշերի 

ուղղման 

աշխատանքները: 
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24.Հալաբյան 35, 37, 39, 27, 29, 31, 13, 15, 19, 21 և 5 

շենքերի բակեր, 

25.Էստոնական փողոցից  ջրային կառույցներ տանող 

ճանապարհ և բակեր, 

26.Արզումանյան 7 շենքի բակ, 27.Արզումանյան 

փողոցից Էստոնական փողոցից տանող ճանապարհ 

և հարակից շենքերի բակեր, 

28.Նազարբեկյան 18, 19, 31, 7, 8 շենքերի բակեր, 

29.Սիլիկյան նոր խճուղուց մինչև Նազարբեկյան 12/8 

շենք տանող ճանապարհ, 

30.Սիլիկյան նոր խճուղուց մինչև ծառուղի տանող 

միջբակային ճանապարհ և հարակից շենքերի բակեր, 

31.Սիսակյան 16, 18Ա, 18Բ, 18Վ, 20, 22 և 

Արզումանյան 24, 28, 30, 34 շենքերի բակեր և 

միջբակային ճանապարհներ, 

32.Շինարարների 15/2 և Էստոնական 25 շենքերի 

բակեր, 

33.Շինարարների 15/1 և Էստոնական 21 շենքերի 

բակեր, 

34.Սիսակյան փ. և Արզումանյան 19 շենքի բակ, 

35.Արզումանյան 13, 15 և Շինարարներ 7 շենքերի 

բակեր, 

36.Սիսակյան 4, 6, 8, Լենինգրադյան 40Ա, 42 շենքերի 

բակեր և միջբակային ճանապարհ, 37.Լենինգրադյան 

38, 40 շենքերի բակեր և միջբակային ճանապարհ, 

38.Լենինգրադյան 32, 34, 36 շենքերի բակեր, 

39.Շինարարների 3Ա շենքի բակ և միջբակային 

ճանապարհ,  

40.Լենինգրադյան 8, 10, 14, 16, 18, 24, 20, 22, 30 և 

Շինարարներ 2, 

41.Արզումանյան 7 շենքերի բակեր և միջբակային 

ճանապարհներ, 

42.Առաքելյան 66, 68, 70 շենքերի բակեր, 

43.Արզումանյան 20Ա, 20, 18 շենքերի բակեր և 

միջբակային ճանապարհներ,  

44.Հալաբյան 5, 7, 9 11  շենքերի բակեր, 45.Հալաբյան 

9/1 շենքի բակ, 

46. Լենինգրադյան 2, 4 շենքերի բակային և 

միջբակային ճանապարհ,  

47.Լենինգրադյան 6շ. մինչև Լենինգրադյան 22շենք  

ընկած  միջբակային ճանապարհ, 48.Միրաքյան 

փողոց (56/1 շենքից  մինչև Մարտիրոսյան փողոց), 

49.Մարգարյան փողոց (29/11-ի դիմաց) Էստոնական 

14 շենքի մոտ, 

50.Ա.Սարգսյան փող. (Ռ.Մելիքյանից Սեբաստիա 

հատված),  
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51.Ռոմանոս Մելիքյան փողոց (Արա Սարգսյան 

փողոցից մինչև Շահումյան 18-րդ փողոց  ընկած 

հատված), 

52.Սեբաստիա փողոցից Ռ.Մելիքյան փողոց տանող 

ճանապարհ, 

53.Էստոնական փողոց,  

54.Սիլիկյան 2-րդ փողոց (9-րդ փողոցից 11 փողոց 

հատված),  

55.Սիլիկյան 5-րդ փողոց (9-րդ փողոցից 11 փողոց 

հատված),  

56.Սիլիկյան 1-ին  փողոց (9-րդ փողոցից 11 փողոց 

հատված),  

57.Սիլիկյան 11 փողոց (4-րդ փողոցից 

11գերեզմաններ),  

58.Սիլիկյան 13-րդ փողոց (5-րդ փողոցից 7 փողոց 

հատված),  

59.Սիլիկյան 7-րդ փողոց (10-րդ փողոցից 13 փողոց 

հատված),   

60.Սիլիկյան 9-րդ փողոց (4-րդ փողոցից 5-րդ փողոց ), 

61.Նորաշեն  (16թաղ. 2-րդ շղթա ) թաղամաս, 

62.Նորաշեն 9 շենքի միջբակային ճանապարհ, 

63.Նորաշեն 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 շենքերի 

պարփակող փողոց, 

64.Նորաշեն  (16թաղ. 1-ին շղթա) թաղամաս   

Նազարբեկյան 44/11, 43/13, 19/2, 43/12 տներ տանող 

ճանապարհ,  

65.Նազարբեկյան 7, 8, 13 շենքերի բակեր և 

ճանապարհ, 

66.Նազարբեկյան 18, 19, 21, 22, 16, 17, 16Ա, 25, 26, 

շենքերի բակեր և միջբակային ճանապարհ, 

67.Ֆուչիկի 1նրբ. 6 շենքի բակ, թիվ 43 

մանկապարտեզի բակ, 

68.Մարգարյան 4շենքի բակ, 

69.Մարգարյան 29, 29/1, 29/2, 31. 33. 37, 3, 41, շենքերի 

բակեր և միջբակային ճանապարհներ, 

70.Հալաբյան 55Ա, 57, 59, 61,  

71.Մարգարյան 11, 13, 15, շենքերի բակեր  և 

միջբակային ճանապարհ,  

72.Սիլիկյան նոր խճուղու վերջնամաս, 

73.Գ-1 թաղամաս մտնող ճանապարհ  (գունավոր 

տներից), 

74.Գ-1 թաղամաս (Հ-2 հեռուստաընկերություն 

տանող ճանապարհ), 

75.Գևորգ Չաուշի 14/3 շենքի բակ և շենքեր, 

76.Բաշինջաղյան փողոցից Բաշինջաղյան 18 շենք 

տանող ճանապարհ, 
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77.Բաշինջաղյան 188, 189 շենքերի բակեր, 

78.Նազարբեկյան թաղամաս տանող ճանապարհ 

(Չաուշի փողոցից), 

79.Մազմանյան 6, 10, 10/1, 10/2, 

80.Շիրազի 36, 40, 46 շենքերի բակեր և միջբակային 

ճանապարհ, 

81.Աբելյան, Ջանիբեկյան փողոցների եզրաքարերի 

երկայնքով,  

82.Սիլիկյան 12-րդ փողոց (Սիլիկյան 2 փողոցից 

մինչև 5 փողոց), 

83.«Արմենիա» ՀԲԿ-ի մուտքի մոտ 

2 Ոռոգման ցանցի անցկացման 

ծրագիր 

5 կմ նոր ոռոգման ցանցի կառուցում   Երևանի 2021թ. 

բյուջեյով 5 կմ նոր 

ոռոգման ցանցի 

կառուցման 

աշխատանքները 

չեն հաստատվել: 

3 Բազմաբնակարան շենքերի 

հարթ տանիքների 

վերանորոգման ծրագիր 

Նախատեսվում է վերանորոգել 13,500 

քմ  հարթ տանիք: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/29-3 

Իրականացվել է 7313,3 քմ. մակերեսով հարթ 

տանիքների նորոգման աշխատանքներ հետևյալ 

հասցեներում՝ Հ/Ա Գ-3 թաղ 6Ա և 14, 16թաղ. 32, 14, 18, 

15, 20, 33, 29, 27, 28, 40, 46:  

«ԷՆՔԱՂՇԻՆ» ՍՊԸ 

02.06.2021թ.- 

31.08.2021թ.  

Երևանի 2021թ. 

բյուջեյով 

հաստատվել է 

իրականացնել բ/բ 

շենքերի  6980քմ 

մակերեսով հարթ 

տանիքների 

նորոգման 

աշխատանքներ։  

Ծավալների 

փոփոխությունը 

կապված է 

02.06.21թ. կնքված 

հ.5 

համաձայնագրի 

հետ;  

4 Բազմաբնակարան շենքերի 

թեք տանիքների 

վերանորոգման ծրագիր 

 Նախատեսվում է վերանորոգել 

10,000քմ  թեք  տանիք 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է 4 պայմանագիր: 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/42-1 

Իրականացվել է Սիսակյան 10շենքի թեք-լանջավոր 

տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքներ 917 քմ. 

մակերեսով: Աշխատանքներն ավարտվել են  

«Արտշին-1» ՍՊԸ 

04.08.2021թ.- 

01.11.2021թ.  

Բյուջեյով 

հաստատվել է 

4380քմ  թեք  

տանիքների 

վերանորոգում  

թվով  5 շենքերում։  

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/42-4 

Իրականացվել է Լուկաշինի 1 շենքի թեք-լանջավոր 

տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքներ  է 726քմ. 

մակերեսով; Աշխատանքներն ավարտվել են:  

«Արտշին-1» ՍՊԸ 

04.08.2021թ.- 

01.11.2021թ. 

 

 

 

 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/42-2 

Իրականացվել է Ֆուչիկի 2նրբ. 3շենքի թեք-լանջավոր 

տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքներ    868 քմ. 

մակերեսով: Աշխատանքներն ավարտվել են:   

«Շինհայ-ՊՈ» ՍՊԸ 

04.08.2021թ.- 

01.11.2021թ. 

  

Մինչ Հալաբյան 47 

շենքի թեք 

լանջավոր տանիքի 

հիմնանորոգման 
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Նախատեսվել էր իրականացնել Հալաբյան 47 շենքի 

թեք լանջավոր տանիքի հիմնանորոգման 

աշխատանքներ 849քմ մակերեսով,  որը չի 

իրականացվել:  

 աշխատանքների 

մեկնարկը շենքի 

սեփականատերեր

ի միջոցներով 

արդեն իսկ 

վերանորոգվել էր 

նշված շենքի 

տանիքը: 

Բնակիչնրի 

առարկման 

պատճառվ 

պայմանագիրը 

լուծվել է: 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/42-3 

Իրականացվել է Հասրաթյան 6 շենքի թեք-լանջավոր 

տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքներ 1020քմ. 

մակերեոսով;  Աշխատանքներն ավարտվել են:   

«ՍՏՐՈԻ ԳՐՈՒՊ» 

ՍՊԸ 

31.08.2021թ.- 

29.11.2021թ. 

 

5 Բազմաբնակարան շենքերի  

մուտքերի վերանորոգման 

ծրագիր 

Նախատեսվում է վերանորոգել 100 

մուտք  

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/44-2 

Իրականացվել է թվով 99 մուտքերի նորոգման 

աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝  

1. Մազմանյան 10շ. 5-րդ, 18շ. 1-ին, 

2. Մարգարյան 2-րդ նրբ. 6շ. 2-րդ, 9շ. 1-ին, 13շ. 1-ին, 2-

րդ, 15շ. 1-ին, 

3. Մարգարյան 1-ին նրբ. 2շ. 4-րդ, 5շ. 1-ին, 2-րդ, 4-րդ, 

4. Մարգարյան 15շ. 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 29շ. 6-րդ, 31շ. 2-

րդ, 4-րդ, 5-րդ,  

5. Ֆուչկի 14շ. 2-րդ,  

6. Հալաբյան 65շ. 1-ին 2-րդ մուտքերը: 

7. Լենինգրադյան 48/3շ. 4-րդ, մուտք, 

8. Լենինգրադյան 48/5շ. 2-րդ մուտք, 

9. Լենինգրադյան 38շ. 5-րդ մուտք, 

10. Լենինգրադյան 36շ. 2-րդ մուտք, 

11. Լենինգրադյան 40շ. 3-րդ մուտք, 

12. Լենինգրադյան 42շ. 2-րդ մուտք, 

13. Լենինգրադյան 2շ. 4-րդ մուտք, 

14. Լենինգրադյան 6շ. 1-ին, 2-րդ մուտքեր, 

15. Լենինգրադյան 8շ. 1-ին մուտք, 

16. Լուկաշինի 5շ. 1-ին մուտք, 

17. Լուկաշինի 6շ. 1-ին մուտք, 

18. Էստոնական 7շ. 3-րդ, 4-րդ մուտքեր, 

19. Էստոնական 21շ. 3-րդ մուտք, 

20. Շինարարների 10շ. 1-ին, 2-րդ մուտքեր, 

21. Շինարարների 14շ. 1-ին մուտք, 

22. Շինարարների 10/1շ. 1-ին մուտք, 

23. Շինարարների 28շ. 3-րդ,  5-րդ, 6-րդ  մուտքեր, 

«Էլ-Սթրոյ ԳՐՈՒՊ» 

ՍՊԸ 

29.06.2021թ. 

25.12.2021թ 

Նախատեսված 

Շինարարների 

10/1 շենքի 2-րդ 

մուտքը չի 

նորոգվել 

/պատուհանների 

փոխարինում չի 

իրականացվել/ 

քանի որ այդ 

աշխատանքներին 

խոչընդոտում էին 

գազատար 

խողովակները և 

էլեկտրական 

մալուխների 

առկայությունը: 
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24. Գ-3 թաղ. 19շ. 1-ին, 2-րդ մուտքեր, 

25. Հալաբյան 41շ. 3-րդ մուտք, 

26. Հալաբյան 3շ. 2-րդ մուտք, 

27. Հալաբյան 9շ. 5-րդ, 6-րդ  մուտքեր, 

28. Հալաբյան 11շ. 3-րդ մուտք, 

29. Հալաբյան 13շ. 1-ին, 2-րդ մուտքեր, 

30. Հալաբյան 17շ. 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ  

մուտքեր, 

31. Հալաբյան 39շ. 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ  

մուտքեր, 

32. Բաշինջաղյան 1նրբ. 10շ. 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ 

մուտքեր, 

33. Բաշինջաղյան 1նրբ. 14շ. 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ 

մուտքեր, 

34. Բաշինջաղյան 1նրբ. 12շ. 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ 

մուտքեր, 

35. Ֆուչիկի 2շ. 2-րդ, 3-րդ մուտքեր, 

36. Ֆուչիկի 6շ. 1-ին, 2-րդ մուտքեր, 

37. Ֆուչիկի 14շ. 1-ին մուտք, 

38. Ֆուչիկի 21շ. 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ  մուտքեր, 

39. Ֆուչիկի 2նրբ. 5շ. 1-ին, 2-րդ, 3-րդ  մուտքեր, 

40. Մարգարյան նրբ. 4շ. 1-ին, 2-րդ, 3-րդ  մուտքեր, 

50. Մարգարյան նրբ. 6շ. 1-ին, 2-րդ, 3-րդ  մուտքեր, 

51. Մարգարյան նրբ. 8շ. 1-ին, 2-րդ, 3-րդ  մուտքեր, 

52. Արզումանյան 18շ. 3-րդ մուտք, 

53. Հասրաթյան 6շ. 3-րդ, 4-րդ մուտքեր, 

54. Հասրաթյան 10շ. 3-րդ մուտք:  

6 Եզրաքարերի վերանորոգման 

ծրագիր 

Վերանորոգել 5000 գծմ եզրաքար: Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր։  

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/24-1 

Իրականացվել է Էստոնական փողոցի, Նազարբեկյան 

թաղ. և Բեկնազարյան փողոցի  եզրաքարերի 

վերանորոգման աշխատանքներ 2808,5 գծմ  (8x20)  և 

1415 գծմ (15x30):   Աշխատանքներն ավարտվել են: 

«ՍՏԱՐՄԱԼԵ» ՍՊԸ 

09.06.2021թ. 

08.10.2021թ.  

Բյուջեյով 

հաստատվել է 

2808.5 գծմ  (8x20) 

չափի, 1415 գծմ 

(15x30) չափի 

բազալտե 

եզրաքարերի 

վերանորոգման 

աշխատանքներ։   

7 Կանաչապատման 

աշխատանքների 

իրականացման ծրագիր 

Խնամքի և պահպանման 

աշխատանքներ իրականացնել 

՝59.0հա: 

Աշխատանքներն իրականացվում են 

«Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի 

պահպանություն» ՀՈԱԿ-ի կողմից։  

  

8 Բակային տարածքների 

հիմնանորոգման ծրագիր 

Շահագործման հանձնել շուրջ 6 

բակային տարածք։  

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է 4 պայմանագիր: 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/57-1 

Իրականացվել է թիվ 185 դպրոցի ետնամասի 

հիմնանորոգման աշխատանքներ: Աշխատանքներն 

ավարտվել  են:  

«ԱԼ և ԱՐ» ՍՊԸ 

01.07.2021թ.- 

08.11.2021թ. 

Բյուջեյով 

հաստատվել է 4 

բակի 

վերանորոգման 

աշխատանքներ;   

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/57-2 «Գրիգորյան Շին 

Մոնտաժ» ՍՊԸ 
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Իրականացվել է Արզումանյան 20 շենքի բակի 

հիմնանորոգման աշխատանքներ: Աշխատանքներն 

ավարտվել են:  

01.07.2021թ.- 

08.11.2021թ. 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/57-3 

Իրականացվել է Շիրազի 36 շենքի բակի  

հիմնանորոգման աշխատանքներ: Աշխատանքներն 

ավարտվել են:  

«Շինհայ ՊՈ» ՍՊԸ 

12.07.2021թ.- 

08.11.2021թ. 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/57-4 

Իրականացվել է Հալաբյան 21, 23, 25 շենքերի բակի  

հիմնանորոգման աշխատանքներ: 

  

«Ռադիկ Շին» ՍՊԸ 

09.07.2021թ.- 

06.11.2021թ. 

9 Փողոցների և այգիների  

գեղարվեստական  բետոնե  

սալիկների վերանորոգում 

Վերանորոգել 3000  քմ բետոնե  

սալիկ: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր։ 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/31-2 

Իրականացվել է 3000 քմ. գեղարվեստական 

սալիկների տեղադրման աշխատանքներ հետևյալ 

հասցեներում՝ Հալաբյան փողոցի վերջնամասի մայթ և 

Նազարբեկյան թաղ. ծառուղի:   

«ԳՈՌՊԼԱՍՏ» ՍՊԸ 

02.07.2021թ.- 

30.09.2021թ 

 

10 Փողոցների և այգիների  

թեքահարթակների  կառուցում  

և  վերանորոգում 

Կառուցել  և վերանորոգել 15  

թեքահարթակ: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր։ 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/35-1 

Իրականացվել է թվով 34 թեքահարթակների 

կառուցման աշխատանքներ:      

«Սասունասար» 

ՍՊԸ 

07.07.2021թ.- 

05.10.2021թ 

Բյուջեյով 

հաստատվել է 34 

թեքահարթակների 

կառուցման 

աշխատանքներ: 

Համաձայն 

համաձայնագիր 

հ.1 

11 Փողոցների, հրապարակների  

և  այգիների   կահավորում    

Ձեռք  բերել  և  տեղադրել  3  

զրուցարան,  60  նստարան,  30  

աղբաման  և  20  խաղասարք: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է 3 պայմանագիր։ 

ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-21/3 

Իրականացվել է թվով 40 աղբամանների, 42 

թիկունքով նստարանների և 20 աղեղնաձև 

ծաղկամանով նստարանների պատրաստման և 

տրամադրման աշխատանքներ։  

«ԳՈՐԾ» ՍՊԸ 

19.02.2021թ.- 

20.04.2021թ.  

Նախատեսված 

ծավալների 

փոփոխությունը 

կապված է բյուջեի  

փոփոխության 

հետ, որի 

արդյունքում 

զրուցարանների 

պատրաստման և 

տեղադրման 

աշխատանքներ չի 

նախատեսվել  

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/83 

Իրականացվել է թվով 15 խաղասարքերի  

պատրաստման և տրամադրման աշխատանքներ։  

Ռուբեն Պողոսյան 

Արմենի ԱՁ 

03.05.2021թ.- 

31.07.2021թ. 

Համաձայն 

03.05.2021թ. հ.1 

համաձայնագրի 

ժամկետը 

երկարացվել է 

մինչև 30.08.2021թ.:  

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/151-1 

Իրականացվել է թվով 5 խաղասարքերի  

պատրաստման և տրամադրման աշխատանքներ։  

Ռուբեն Պողոսյան 

Արմենի ԱՁ 

07.07.2021թ.- 

Համաձայն 

07.07.2021թ. հ.1 

համաձայնագրի 
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05.09.2021թ. ժամկետը 

երկարացվել է 

մինչև 05.10.2021թ.: 

12 Փողոցներում  և  այգիներում  

արտաքին  լուսավորության  

ցանցի  նորոգում  և  

արդիականացում    

Ծրագիրը ներառում է Աջափնյակ 

վարչական շրջանի փողոցներում և  

այգիներում  արտաքին  

լուսավորության  ցանցի  նորոգման  և  

արդիականացման   աշխատանքներ,  

տեղադրելով  LED  լուսատուներով: 

Նախատեսվում է կառուցել  և  

վերանորոգել  2,000 գծմ   արտաքին  

լուսավորության  ցանց: 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/17 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր։ 

Իրականացվել է 2000 գծմ․ մալուխի անցկացում  LED 

լուսատուների տեղադրումով:  Աշխատանքները 

ավարտվել են։  

«ԴԱՎԱՐՏ» ՍՊԸ 

20.05.2021թ.- 

20.08.2021թ.  

Նախատեսված 

ծավալների 

փոփոխությունը 

կապված է բյուջեի  

փոփոխության 

հետ։    

13 Բազմաբնակարան  շենքերի  

վթարային  պատշգամբների  

նորոգում   

Վերանորոգել  20  բարձակային  

պատշգամբ: 

  Նախագծերի 

փորձաքննության 

անցկացման 

աշխատանքների 

մրցույթ չի 

կայացել, որի 

պատճառով 

նախագծահախահ

աշվային 

աշխատանքները 

չեն ներկայացվել և 

աշխատանքների 

մրցույթ չի 

հայտարարվել:  

14 Վարչական  շրջանի  

ղեկավարի  աշխատակազմի  

վարչական  շենքի  նորոգում   

Ծրագիրը ներառում է Աջափնյակ 

վարչական շրջանի ղեկավարի  

աշխատակազմի  վարչական  շենքի  

նորոգման  աշխատանքներ: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր։   

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/12   

Իրականացվել է վարչական շենքի տանիքի 

նորոգոման, պատուհանների փոխարինման, սան․

հանգույցների կառուցման աշխատանքներ։ 

«ԷԼԴԱՎՇԻՆ» ՍՊԸ 

09.06.2021թ.- 

07.08.2021թ.  

 

15 Բազմաբնակարան  շենքերի  

վերելակների  հիմնանորոգում   

Նախատեսված  է  հիմնանորոգել  

թվով  22  վերելակ:  

  

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր։ 

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/25-1 

Իրականացվել է թվով 43 վերելակների մասերի 

ձեռքբերում և տեղադրում հետևյալ հասցեներում՝ 

16թաղ․ 28շ․ 40շ․ 32շ․ 46շ․  Նորաշեն թաղ․ 9շ․ 

Հալաբյան 22Բշ, 38շ․ Բաշինջաղյան 171շ․ 6շ․ 2-րդ 

մուտք, Բաշինջաղյան 2նրբ․ 6շ․ Մազմանյան 5շ․ 2շ․ 

Նազարբեկյան 41շ․ 1-ին և 3-րդ մուտք,  15շ․, Աբելյան 

17շ․  1-ին և 3-րդ մուտք, Էստոնական 12/1շ․ 1-ին 

մուտք, Շիրազի 38շ․ 48շ․, Շինարարների 9/1շ․ 1-ին 

մուտք, 15/2շ․ 2-րդ մուտք, Մարգարյան 7շ․ 

Մարգարյան 2-րդ նրբ․ 14շ․,16թաղ․ 15շ․ 16շ. 19շ. 30շ. 

Արզումանյան 26շ. Շիրազի 10շ. 2-րդ մուտք, 24շ,  14շ. 

1-ին մուտք, 3-րդ մուտք, 20շ. 1-ին մուտք, 26շ. 3-րդ 

«Աջափնյակ 

վերելակ» ՓԲԸ 

21.01.2021թ.- 

25.12.2021թ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ելնելով 

անհրաժեշտությու

նից բյուջեյով 

հաստատվել է 

թվով 43 

վերելակների 

մասերի 

ձեռքբերման և 

տեղադրման 

աշխատանքներ: 
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մուտք, 32շ. 2-րդ մուտք, 30շ. 3-րդ մուտք, 38շ. 1-ին 

մուտք: 16թաղ․ 41շ.  . Շիրազի 10շ. 1-ին մուտք, 30շ, 1-

ին մուտք, 21շ. 1-ին մուտք, Մազմանյան 2շ.:  

 

 

 

 

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/25-2 

Իրականացվել է թվով 28 վերելակների մասերի 

ձեռքբերում և տեղադրում հետևյալ հասցեներում՝ 

Հալաբյան 26շ, Բաշինջաղյան 2նրբ. 1շ, Մազմանյան 

5շ. 2-րդ մուտք, Բաշինջաղյան 161շ. 2-րդ մուտք, 16 

թաղ. 19շ, Հալաբյան 24շ, Էստոնական 12/1շ. 2-րդ 

մուտք, Հալաբյան 22Բ շ. , Մարգարյան 38շ, 7շ, 

Բաշինջաղյան 2նրբ. 10շ, Շիրազի 26շ. 1-ին մուտք, 32շ. 

2-րդ մուտք,   16թաղ. 15. 16, 18, 19, 21, 36, 39, 40, 44, 45, 

47, շենքեր, Արզումանյան 28, 30 շենքեր, 

Շինարարների 15/2շ. 2-րդ մուտք և Շինարարների 20շ. 

2-րդ մուտք; Աշխատանքներն ավարտվել են։  

Արտավազդ 

Սարոյան ԱՁ 

22.01.2021թ.- 

25.12.2021թ.  

 

Ելնելով 

անհրաժեշտությու

նից իրականացվել 

է թվով 28 

վերելակների 

մասերի 

ձեռքբերման և 

տեղադրման 

աշխատանքներ: 

16 Վարչական  շրջանի  թիվ  44  

մանկապարտեզի  ջեռուցման  

համակարգի  հիմնանորոգում 

Ծրագիրը ներառում է Աջափնյակ 

վարչական շրջանի  թիվ  44  

մանկապարտեզի  ջեռուցման  

համակարգի առանձնացնում  թիվ  22  

դպրոցից  և   հիմնանորոգում: 

Մրցույթը չի կայացել   Նախատեսված 

աշխատանքները 

չեն իրականացվել  

բյուջեի  

համապատասխան 

գումարների 

բացակայության 

պատճառով։      

17 Վարչական  շրջանի   

մանկապարտեզների   

նորոգում  

Նախատեսված  է  նորոգել  թվով  8  

մանկապարտեզ: 

Իրականացվում է թվով 1 մանկապարտեզի 

հիմնանորոգման աշխատանքներ Երևանի 

քաղաքապետարանի կողմից:  Աշխատանքներն 

ընթացքի մեջ են։   

 ՄԱԿ-ի ծրագրով 

իրականացվում են 

թվով 3 

մանկապարտեզնե

րի 

հիմնանորոգման 

աշխատանքներ;  

18 Մշակութային և կրթական 

միջոցառումների 

կազմակերպում 

Ծրագրի շրջանակներում 

կիրականացվեն միջոցառումներ տոն 

և հիշատակի օրերին՝  

   

1. ՀՀ Բանակի կազմավորման օր Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/18 

Կազմակերպվել է այցելություն զորամաս, 

հուշանվերների հանձնում զինծառայողներին, 

համերգային միջոցառում: 

«Տիգրան Բալդրյան» 

ԱՁ 

26.01.2021թ. 

 

2. Կանանց միջազգային օր 

 

ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/48 

Ծաղկենջերի, շամպայն և տորթերի բաշխում 

կրթական կազմակերպություններին, համերգային 

«Պեցցո»  ՍՊԸ  

02.03.2021թ. 
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միջոցառում, տորթեր, նվերներ և ծաղիկներ՝ 

վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի 

կանանց: 

 

 

3. Մայրության և գեղեցկության օր 

 

  Միջոցառումը չի 

իրականացվել 

հաշվի առնելով 

հետպատերազմակ

ան իրավիճակը։ 

4. Շուշիի ազատագրման օր 

 

  Միջոցառումը չի 

իրականացվել 

հաշվի առնելով 

հետպատերազմակ

ան իրավիճակը։  

5. Հայրենական Մեծ պատերազմի 

հաղթանակի օր 

 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/106-2 

Վետերանների այցելություն  «Հաղթանակ» զբոսայգի, 

ծաղիկների խոնարհում, հյուրասիրության 

կազմակերպում վետերանների համար։  

«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ 

28.04.2021թ. 

09.05.2021թ.  

 

6. Վերջին զանգի միջոցառում 

 

  Միջոցառումը չի 

իրականացվել 

հաշվի առնելով 

հետպատերազմակ

ան իրավիճակը։  

7. Հայաստանի առաջին 

հանրապետության և ֆիդայինների 

ոգեկոչման օր 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/106-1 

Ծաղկեպսակի տեղադրում Գևորգ Չաուշի 

հուշարձանին։  

«Մալետա» ՍՊԸ 

10.05.2021թ. 

28.05.2021թ.  

 

8. Երեխաների իրավունքների 

պաշտպանության միջազգային օր 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/106-3 

Մանկական շոու համերգային միջոցառում, 

կավճանկարչություն, լարախաղաց, ակվագրիմ, մուլտ 

հերոսներ, մանկական համույթներ, երգիչներ, 

ծաղրածուներ, աճպարար, կրկեսային շոու։     

«Արսեն Խնգոյան» 

ԱՁ 

28.04.2021թ. 

01.06.2021թ. 

 

9. Աջափնյակի օր   Տարեկան ծրագրով 

չի հաստատվել  

10. ՀՀ Անկախության օր   Տարեկան ծրագրով 

չի հաստատվել  

11. Երևանի օր   Տարեկան ծրագրով 

չի հաստատվել  

12. Վարչական շրջանում գտնվող 

Գևորգ Չաուշի  Սողոմոն Թեհլերյանի, 

Գուրգեն 

Մարգարյանի, Ջիվան Աբրահամյանի 

Հուշարձանների առջև 

ծաղկեպսակներ 

դնելու հատուկ արարողակարգ 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/106-1 

Ծաղկեպսակի տեղադրում Լենինգրադյան 

Հասրաթյան խաչմերուկի եռանկյունաձև պուրակում 

տեղադրված խաչքար եռահամալիրին, Գուրգեն 

Մարգարյանի հուշարձանին:  

«Մալետա» ՍՊԸ 

10.05.2021թ. 

12.12.2021թ.  

 

13. Սեպտեմբերի 27 ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/106-1 

Արցախյան 44-օրյա պատերազմում զոհված 

հայորդիների ոգեկոչման արարողություն:  

«Արսեն Խնգոյան» 

ԱՁ 

28.04.2021թ. 
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Անկախության տոնին համահունչ 

ռազմահայրենասիրական միջոցառում՝  «Զորական» 

համույթի, անվանի երգիչ-երգչուհիների և «Զարթոնք» 

պարային համույթի մասնակցությամբ:  

21.09.2021թ. 

14. Ամանոր Դեկտեմբերի 27   Միջոցառումը չի 

իրականացվել 

հաշվի առնելով 

երկրում 

համավարակի 

հետ կապված 

իրավիճակը;  

19 Սպորտային միջոցառումների  

կազմակերպում 

Ծրագրի շրջանակներում 

կիրականացվեն 

օրացուցային պլանով նախատեսված  

միջոցառումներ՝  

   

1. ՀՀ Անկախության տարեդարձին 

նվիրված դպրոցականների 

մարզական խաղեր: 

 

  Խաղերը չեն 

կայացել 

ռազմական  

դրության 

պատճառով:  

2. ՀՀ Ազգային Ժողովի գավաթի 

խաղարկություն 

 

  Միջոցառումը չի 

իրականացվել 

հաշվի առնելով 

հետպատերազմակ

ան իրավիճակը։  

3. Հանրակրթական դպրոցների 1-3-

րդ եւ 4-7 

-րդ դասարանների (Սպորտլանդիա) 

մրցույթ 

 

  Միջոցառումը չի 

իրականացվել 

հաշվի առնելով 

հետպատերազմակ

ան իրավիճակը։  

4. Հանրակրթական դպրոցների 

սովորողների հանրապետական 

ուսումնամարզական  

խաղեր: 

 

  Միջոցառումը չի 

իրականացվել 

հաշվի առնելով 

հետպատերազմակ

ան իրավիճակը։  

5. Միջմանկապարտեզային 

սպորտլանդիա եւ շաշկու մրցումներ 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/79-2 

Սպորտլանդիայի և շաշկու մրցման կազմակերպում   

մանկապարտեզների ավագ խմբերի միջև, մարզական 

գույքի նվիրատվություն։  

«Արմեն Գևորգյան 

Սամվելի » ԱՁ 

09.03.2021թ.- 

14.05.2021թ. 

 

6. Աջափնյակ վարչական շրջանի 

շախմատի բաց առաջնություն 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/79-1 

Շախմատի բաց առաջնության կազմակերպում 

վարչական շրջանի հանրակրթական դպրոցների 

թիմերի միջև։  

«Ինվետ Սիթի» 

ՍՊԸ 

09.03.2021թ.- 

13.06.2021թ 

 

7. Առողջ սերունդ՝ պաշտպանված 

հայրենիք համաքաղաքային բակային 

ավանդական  

փառատոն 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/79-2 

Փառատոնն ըստ կանոնադրության անցկացվում է 2 

փուլով, 8 մարզաձևերից;  Փառատոնի 

կազմակերպման ծախսերը ներառում է 1-ին փուլի 

«Արմեն Գևորգյան 

Սամվելի » ԱՁ 

09.03.2021թ.- 

31.08.2021թ. 
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միցավարական հանձնախմբերի վարձատրությունը, 

2-րդ եզրափակիչ փուլի թիմերի 57 մասնակից 

երեխաների միասնական մարզահագուստի 

ձեռքբերումը՝ շորտ և վերնաշապիկ, 5 օրվա երկկողմ 

ճանապարհածախս և օրապահիկ:    

8. ՀՀ նախագահի մրցանակի համար 

(Լավագույն մարզական ընտանիք) 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/79-1 

Մրցույթն ըստ կանոնադրության անցկացվում է 3 

փուլով: Մրցույթի 1-ին փուլին մասնակցում են 

ցանկություն հայտնած ընտանիքները՝ հայր, մայր և 

երեխա; 2-րդ քաղաքային փուլի անցկացման համար 

մասնակից 4 ընտանիքների տրամարվել է 12 

կոմպլեկտ մարզահագուստ (գլխարկ, սպորտային 

կոստյում. շորտ և վերնաշապիկ), 2 օրվա երկկողմանի 

ճանապարհածախս և օրապահիկ:  

«Ինվետ Սիթի» 

ՍՊԸ 

09.03.2021թ.- 

13.06.2021թ 

 

9. Տարեցների հանրապետական 

խաղեր 

  Մրցույթին 

մասնակցության 

հայտ չի 

ներկայացվել  

10. Աջափնյակ վարչական շրջանի 

բազմաֆունկցիոնալ բակային 

դաշտերի ֆուտբոլի թիմերի 

առաջնություն 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/79-2 

Աջափնյակ վարչական շրջանի համատիրությունների 

2010-2011թթ. ծնված երեխաներից կազմված 

սիրողական թիմերի ֆուտբոլի բակային 

առաջնություն:  

«Արմեն Գևորգյան 

Սամվելի » ԱՁ 

09.03.2021թ.- 

31.08.2021թ. 

 

11. Նախազորակոչային եւ 

զորակոչային տարիքի 

երիտասարդության 

հանրապետական ռազմամարզական 

խաղեր 

  Մրցույթին 

մասնակցության 

հայտ չի 

ներկայացվել 

12. Երևանի Աջափնյակ վարչական 

շրջանի գավաթ 

ԵՔ-ԳՀԾԾԲ-21-79-1 

Ըստ կանոնադրության մրցաշարն անցկացվում է 1 

փուլով, բասկետբոլ մարզաձևից: 

«Ինվենտ Սիթի» 

ՍՊԸ 

01.06.2021թ.- 

02.12.2021թ. 

 

20 Սոցիալական ծրագրեր Սոցիալապես անապահով տարբեր 

սոցիալական խմբերի համար 

կարիքին  

համապատասխան որակյալ 

սոցիալական ծառայությունների 

տրամադրում՝ 

   

1. Կարիքավոր ընտանիքների 

կենսամակարդակի բարելավմանն 

ուղղված 

ծրագրեր 

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի 

Երեխաների և սոցիալական պաշտպանության 

վարչության կողմից տրամադրվել է 138 գրենական 

պիտույքների փաթեթ, որոնք տրամադրվել  են 

պատերազմից տուժած  դպրոցահասակ, ինչպես նաև  

հաշմանդամ երեխա ունեցող ընտանիքներին;  

Վարչական շրջանում բնակվող  սոցիալապես 

անապահով, Արցախից տեղահանված, ինչպես նաև 

պատերազմից տուժած ընտանիքներին տրամադրվել 
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է բարերարների և հասարակական 

կազմակերպությունների կողմից հատկացված 

հումանիտար օգնություն;  

2. Համագործակցության 

շրջանակներում սոցիալական 

գործընկերության եւ  

ձեռներեցության ծրագրերի 

իրականացում 

Ծրագրերն իրականացվել է Երևանի 

քաղաքապետարանի աշխատակազմի Երեխաների և 

սոցիալական պաշտպանության վարչության կողմից; 

  

3. Սոցիալական ծառայությունների 

տրամադրում և պատվիրակում  

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի 

Երեխաների և սոցիալական պաշտպանության 

վարչությունը համագործակցել է «Առաքելություն 

Հայաստան» ՀԿ-ի, «Քայլ առաջ» սոցիալական ՀԿ-ի 

«Ամբրա» հոգեկան բարեկեցության կենտրոնի, 

«Փրկություն» ՀԿ-ի, «Լիարժեք կյանք» ՀԿ-ի հետ: 

Վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմը 

դիմումների  հիման վրա իրականացրել է ուղղորդում   

նշված կազմակերպություններ:   

  

4. Ապաստան հայցող, փախստական 

և տեղահանված ընտանիքների 

համար  

աջակցության ծրագրեր 

 

  Դիմումներ չենք 

ունեցել 

ապաստան 

հայցող, 

փախստական և 

տեղահանված 

ընտանիքներից։  

5. Աջափնյակ վարչական շրջանի 

բազմազավակ, երիտասարդ և այլ 

խմբերին պատկանող ընտանիքներին 

աջակցություն  

 

 Բարերարների հետ համագործակցության 

արդյունքում վարչական շրջանի բազմազավակ, 

բազմանդամ 9 ընտանիքի տրամադրվել է 

կենցաղային տեխնիկա՝ 3 գազօջախ, 6 ավտոմատ 

լվացքի մեքենա:  

  

6. Արտակարգ իրավիճակների և 

նմանատիպ այլ դեպքերում կյանքի 

դժվարին իրավիճակում հայտնված 

անձանց եւ ընտանիքներին 

աջակցություն 

  Դիմումներ չենք 

ունեցել 

արտակարգ 

իրավիճակներում 

և նմանատիպ այլ 

դեպքերում կյանքի 

դժվարին 

իրավիճակում 

հայտնված 

անձանցից։   

7. Հարազատ չունեցող և 

սոցիալապես անապահով 

ընտանիքների անձանց 

հուղարկավորության կազմակերպում  

ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-21/2 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր։ Իրականացվել է  7 

նորածինի և  հարազատ չունեցող 2 բնակչի 

հուղարկավութություն:    

«ՌԵՔՎԻԵՄ  

ԻՆՏԵՐՆԵՇՆԼ» ՍՊԸ  

21.01.2021թ.-  

25.12.2021թ 

 

 ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/127 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր։ Իրականացվել է 

«ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՏՈՒԿ 

 



95 
 

սոցիալապես անապահով 6  բնակչի  

հուղարկավութություն:    

ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ» 

ՀՈԱԿ 

30.06.2021թ.-  

25.12.2021թ.  

ԱՎԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ 

Հ/հ Ծրագրի կամ միջոցառման 

անվանումը 

Նախատեսված աշխատանքների 

նկարագիր 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց Իրականացնող 

կազմակերպություն 

կատարման 

ժամկետ 

Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 

1 Փողոցների, մայթերի և 

միջբակային տարածքների  

մասնակի և կապիտալ  

վերանորոգում, 

ասֆալտապատում 

Բակային տարածքների և փողոցների 

վերանորոգում՝ 16250 քմ: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր։ 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/61-5 

Իրականացվել է 14129,55քմ ասֆալտպատման 

աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում․ 

1. Չարենց 16 շենք- 164,07քմ 

2. Դուրյան 45 շենք- 203,11 քմ 

3. Դուրյան 44 շենք- 175,63 քմ 

4. Դուրյան 33 շենք- 38,43 քմ 

5. Դուրյան 38 շենք- 24,7 քմ 

6. Դուրյան 34 շենք- 34,52 քմ 

7. Դուրյան 33 շենք- 76,83 քմ 

8. Դուրյան  31  շենք- 149,72 քմ 

9. Չարենց 14 շենք- 60,59քմ 

10. Չարենց 12 շենք- 77,48քմ 

11. Չարենց 13 շենք- 60,04քմ 

12. Չարենց 16 շենք- 9,43քմ 

13. Չարենց 9 շենք- 83,925քմ 

14. Դուրյան  28; 29  շենքեր- 206,29քմ 

15. Դուրյան  36 շենք- 41,15 քմ 

16. Դուրյան  37;42 շենքեր- 61,44 քմ 

17. Դուրյան  43;50  շենքեր- 57,1 քմ 

18. Ավան-Առինջ 1-ինմկշ․/Տաշքենդիփող․/- 303,85քմ 

19. Ավան-Առինջ 1-ինմկշ․3/5/Տաշքենդիփող․/2-րդմկշ․

1/8-14,04 

20. Ավան-Առինջ 1-ինմկշ 2/8- 79,72քմ 

21. Ավան-Առինջ 2-րդմկշ․/ձկանխանութ/-121,81քմ 

22. Ավան-Առինջ 1-ինմկշ 4/1․/Քինգմաստերիդիմաց․/- 

65,165քմ 

23. Սաֆարյան փող․ավտոտնակ․ մոտ-643,47քմ 

24. Դուրյան թաղ․ Սաֆարյան փող․-1216 քմ 

25. Դուրյան թաղ․ Սաֆարյան փող․-1373,17քմ 

26. Ավան-Առինջ 1մկշ․2/14շ․- 352,79քմ 

27. Ավան-Առինջ 1մկշ․4/2շ․- 57,13քմ 

28. Ավան-Առինջ 1մկշ․2/13շ․- 121,12քմ 

29. Ավան-Առինջ 1մկշ․2/12շ- 95,24քմ 

30. Ավան-Առինջ 1մկշ․2/10շ- 83,57քմ 

«ՏՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» 

ՓԲԸ 

01.06.2021թ.-

01.12.2021թ. 

Երևանի 2021թ. 

Բյուջեյով 

հաստատվել է 

16100քմ   

ասֆալտապատմա

ն աշխատանքերի 

իրականացում 

Ըստ համադրման 

հետևանքով 

առաջացած 

համաձայնագրի` 

իրականացվել են 

1970,45քմ պակաս 

ասֆալտպատման 

աշխատանքներ: 

Տարբերության 

հաշվին 

իրականացվել է 

երկշերտ 

ասֆալտապատում 
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31. Ավան-Առինջ 1մկշ․3/7շ- 3,88 

32. Ավան-Առինջ 1մկշ3/9շ․- 90,78քմ 

33. Ավան-Առինջ 1մկշ․3/10շ,3/12շ- 100,46 

34. Ավան-Առինջ 1մկշ․3շ- 122,72 

35. Ավան-Առինջ 1մկշ․Դուշամբեյի փող․ 1,8- 133,34քմ 

36. Ավան-Առինջ 2մկշ1/12շ․, 1/19շ․- 264,35քմ 

37. Ավան-Առինջ 1մկշ․1/14շ- 38,43քմ 

38. Ավան-Առինջ 1մկշ․2/4շ- 180,79քմ 

39. Ավան-Առինջ 1մկշ․1/8շ- 34,94քմ 

40. Ծարավ-Աղբյուր Տեխնիկական կենտրոն 

ակադեմիա-125,92քմ 

41. Ծարավ-Աղբյուր Տերնոպոլի Ազգային ակադեմիա-

611,06քմ 

42. Ծարավ-Աղբյուր շենքեր-30,64քմ 

43. Ծարավ-Աղբյուր շենքեր պարկինգ-128,61քմ 

44. Ծարավ-Աղբյուր 55/17-471,285քմ 

45. Նարեկացի 1ա, 30, 37շ-447,35քմ 

46. Քուչակ 18,19շ-132,56քմ 

47. Ավան-Առինջ Մ/Խուդյակով փող․ 3-րդ նրբ․-

253,276քմ 

48. Ա․Շահինյան փող․-845,13քմ 

49. Աճառյան փող․-1029,21քմ 

50. Ավան հոգեբուժարան-389,640քմ 

51. Ավան 4-րդ փող․ 1-ին նրբ․-10,700քմ 

52. Ավան 5-րդ փող․-399,29քմ 

53. Ավան 6-րդ փող․-1,610քմ 

54. Նարեկացի թաղ․-304,78 

55. Քուչակ թաղ,48 կողք-56,050քմ 

56. Հ․հովհաննիսյան թաղ, -65,41քմ 

57. Ավան ոստիկանության կողքը-30,760քմ 

58. Իսահակյան թաղ․-173,7քմ 

59. Թիվ 52 մանկապարտեզ-77,660քմ 

60. Խուդյակով փող․-614,573 քմ 

61. Սաֆարյան փող․ ՊՆ ճնապարհ-16,050 

62. Աճառյան 31- 262,810քմ 

63. Ծարավ-Աղբյուր 55/15-443,690քմ 

64. Խուդյակով 7 փող․4-րդ նրբ․-105,280 

65. Ավան-Առինջ 2մկշ1/14շ-81,360քմ 

2 Բակային տարածքների 

բարեկարգում  և  

վերանորոգում 

2 նոր բակային տարածքների 

կառուցում, 30-ի վերանորոգում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր։ 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/58 

Իրականացվել են Նարեկացի 34-36 բակային 

տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքները, 30 

բակային տարածքների ընթացիկ պահպանման և 

վերանորոգման աշխատանքներ։ 

 

«Շինմաստեր» ՍՊԸ 

07.06.2021թ.-

01.12.2021թ 

Երևանի 2021թ, 

բյուջեով 

կիրականացվի 

Նարեկացի 34-36 

բակային 

տարածքի 

հիմնանորոգման 

աշխատանքներ, 30 

բակային 
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տարածքների 

ընթացիկ 

պահպանման և 

վերանորոգման 

աշխատանքներ։ 

3 Բազմաբնակարան  շենքերի 

հարթ տանիքների նորոգում 

 

7000 քմ հարթ տանիքների 

հիմնանորոգում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր։ 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/29-2 

Իրականացվել է 6174,1քմ հարթ տանիքի 

վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ 

հասցեներում․ 

1. Չարենցթաղ․10շ., 

2. Դուրյանթաղ․ 47շ. 

3. Դ․Վարուժանթաղ․ 5շ. 

4. Դուրյանթաղ․ 38շ. 

5. Ավան-Առինջթաղ․ 1մկշ․ 1/11շ. 

6. Չարենցթաղ․ 13շ- 376 քմ. 

7. Ավան-Առինջթաղ․ 1մկշ․ 1/13շ- 22,2. 

8. Աճառյանփող․ 22շ  157,1. 

9. Աճառյանփող․ 44շ  165,7. 

10. Իսահակյանթաղ․ 3/2շ․ 25քմ. 

11. Ավան-Առինջթաղ․ 1մկշ․ 4շ․. 

12. Ավան-Առինջթաղ․ 1մկշ․ 3շ․. 

13. Հ․Հովհաննիսյան թաղ․ 29շ․. 

14. Խուդյակով փող․ 68/1շ. 

15. Իսահակյան թաղ․,3/3շ․,2/2շ. 

16. Քուչակ թաղ․ 47շ․,,14շ․,,22շ․20շ. 

17. Դուրյան թաղ․ 42շ. 

18. Ավան-Առինջ թաղ․ 2մկշ, 2/4շ․,1/7շ․,2/3շ․,2/5շ․

,1/13շ․,1/1շ. 

19. Ավան-Առինջ թաղ․ 1մկշ․ թիվ 56 մանկապարտեզ. 

20. Բաբաջանյան փողոց, 

21. Ավանի մշակույթի տուն. 

22. Սայաթ-Նովա թաղամաս 7շ. 

«Տ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» 

ՓԲԸ 

08.06.2021թ.-

01.12.2021թ. 

Երևանի 2021թ. 

բյուջեով 

հաստատվել է 5760 

քմ հարթ 

տանիքների 

վերանորոգման 

աշխատանքներ: 

4 Բազմաբնակարան  շենքերի 

թեք տանիքների նորոգում 

 

1500 քմ թեք տանիքների 

հիմնանորոգում: 

 

 

 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է 2 պայմանագիր։ 

Իրականացվել է 2225 քմ թեք  տանիքի վերանորոգման  

աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում. 

1. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/49-2 

Աճառյան փող․24շ․/925քմ/ 

1. «Դ․Ա․Ն․ՇԻՆ» 

ՍՊԸ  

08․06․2021թ․- 

01․12․2021թ․ 

 

2. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/49-1 

Ռուբինյանց փող․ 27/4ա/1300քմ/ 

2. «ԳԱՄՇԻՆ» ՍՊԸ   

07․07․2021թ.- 

16․12․2021թ. 

 

5 Բազմաբնակարան  շենքերի 

շքամուտքերի վերանորոգում 

 

20 շքամուտքերի ընթացիկ 

վերանորոգում և պահպանում: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր։ 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/44-1 

«Բեստ 

Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ 

28․06․2021թ․- 

01․12․2021թ 

Երևանի 2021թ, 

բյուջեով 

հաստատվել է 19 

շքամուտքերում 
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Իրականացվել է 19 շքամուտքերի ընթացիկ 

վերանորոգում հետևյալ հասցեներում․ 

1. Իսահակյանթաղ., 2/1շ-2 մուտք 

2. Սայաթ-Նովաթաղ․ 8/2շ-1 մուտք 

3. Թումանյանթաղ․ 6/1շ.-2 մուտք 

4. Դուրյանթաղ․ 47շ.- 2 մուտք 

5. Սայաթ-Նովաթաղ․ 8/2շ-1 մուտք 

6. Քուչակթաղ․ 22շ-1 մուտք 

7. Աճառյանփող․ 18գ․շ.-2 մուտք 

8. Աճառյանփող․ 20գ․շ․-2 մուտք 

9. Ավան-Առինջթաղ․ 1մկշ․ 2/8շ․- 2 մուտք 

10. Խուդյակով փող․ 84/1շ․-1 մուտք  

11. Խուդյակով փող․ 84/2շ.-1 մուտք 

12. Նարեկացի թաղ․ 35շ․- 1 մուտք 

13. Չարենց թաղ․ 12շ․-1 մուտք 

վերանորոգման 

աշխատանքներ 

6 Վերելակների 

հիմնանորոգման ծրագիր 

Կիրականացվեն վերելակների 

հիմնանորոգման աշխատանքներ՝ 

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։ 

1. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/121-1 

2. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/121-2 

3. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/121-3 

Վերելակների վերանորոգման աշխատանքների 

համար ձեռք  է բերվել  հետևյալ  անհրաժեշտ 

դետալները  և սարքավորումները. 

Դռան փոկ/500-530/ 90 հատ, հիմնական ճոպան 10,5մմ 

տրամագծով,  հիմնական ճոպան 12 մմ տրամագծով, 

արագության սահմանափակման ճոպան 7,8մմ,  

տանող անիվ, ներդիր, ներդիրի ռետինե կիսալուսին, 

հակակշռի զսպանակ։  

Արագության սահմանափակման ճոպան 8,3 մմ։ 

Դռան զսպանակ 300 մմ։ 

1. 

«ՇԻՆԷՆԵՐԳՈՄԱՔ

Ս» ՍՊԸ 

07․05․2021թ- 

25․12․2021թ․ 

 

2. «ՎԱՎՈՒՇ» ՍՊԸ 

07․05․2021թ- 

25․12․2021թ 

 

3. «Արտավազդ 

Սարոյան» Ա/Ձ 

07․05․2021թ- 

25․12․2021թ 

 

7 Աղբահանություն և 

սանիտարական մաքրում 

720 հազ. քմ փողոցների, այգիների, 

բակերի, բազմաբնակարանշենքերի և 

տնատիրություններիսանմաքրում, 

աղբահանություն։ 

 

Վարչական շրջանի բակերի, փողոցների , սեփական 

տնատիրության՝ Ավան 14, 6 և 3 փողոցների մաքրման 

աշխատանքներ,  

Ձմռան ամիսներին փողոցներից, բակերից, այգիներից 

ձյան շերտի և մերկասառույցի հեռացում: 

Իրականացվում է շուրջօրյա աղբահանություն 

վարչական շրջանի ամբողջ տարածքով: 

  

8 Մշակութային 

միջոցառումների 

կազմակերպում 

Ծրագիրը նախատեսում է մշակույթի 

տների, գրադարանների, կրթական և 

մշակութային այլ 

հաստատությունների և 

կազմակերպությունների 

գործունեության կազմակերպում, 

դրանց շենքային պայմանների 

բարելավում, ընթացիկ նորոգում, 

գույքի թարմացում և նորագույն 

տեխնոլոգիաների ներդրում: Ծրագրի 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր։ 

2021թ. ընթացքում իրականացվել է  մշակութային 14 

միջոցառում 

ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/20 

1. «Բանակի օր»  

Հունվարի 28-ին կազմակերպվել են այցելություններ 

վաչական շրջանի զոհված հերոսների  /թվով 40/   

տներ և ըտանիքի անդամներին փոխանցվել 

հուշանվերներ: Նկարահնվել են անհատական 

«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ 

29.02.2021թ. 
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շրջանակներում  կիրականացվեն 

պարտադիր միջոցառումներ տոն և 

հիշատակի օրերին` Հայոց բանակի 

օր, Կանանց միջազգային օր /մարտի 

8/, Հարության տոն`Զատիկ, 

Հաղթանակի և խաղախության 

օր/մայիսի 9/, Երեխաների 

պաշտպանության միջազգային օր 

/հունիսի 1/, Սուրբ Աստվածածնի 

վերափոխման տոն/Խաղողօրհնեք/, 

Ամանորի և Սուրբ ծննդյան 

տոնակատարություն: 

Կիրականացվեն բյուջեյով 

նախատեսված 15 միջոցառում: 

տեսահոլովակներ՝ նրանց անցած ուղու և կատարած 

սխրանքների մասին: 

ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/60 

2. «Կանանց միջազգային օր» 

Մարտի 8-ին կազմակերպվել է տոնական 

հյուրասիրություն, տրվել են նվերներ: 

 

«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ 

09.03.2021թ. 

 

ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/79 

3. «Հարության տոն`Զատիկ» 

Ապրիլի 4-ին վարչական շրջանի Ս. Ծիրանավոր 

եկեղեցու բակում մատուցվել է պատարագ, 

այնուհետև՝ հյուրասիրություն: 

«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ 

05.05.2021թ. 

 

4. «Հաղթանակի և խաղախության օր» /մայիսի 9/ 

Ավանի զոհված հերոսների հուշահամալիրում 

ծաղկեպսակի խոնարհում: 

 Առանց բյուջեի 

միջոցների 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ21/-136-2 

5. Երեխաների պաշտպանության միջազգային օր 

/հունիսի 1/ 

Վարչական շրջանի թվով 7 մանկապարտեզներում 

տեղի է ունեցել կավճանկարչություն հեքիաթների 

հերսների մասնակցությամբ խաղ ու պար, ինչպես 

նաև տրվել են պաղպաղակ: 

«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ 

01.06.2021թ. 

 

6. «Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման 

տոն»/Խաղողօրհնեք/  

 Երևանի 2021թ. 

բյուջեյով ծրագրի 

իրականացումը չի 

հաստատվել  

ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-21/14 

7. Ամանորի և Սուրբ ծննդյան տոնակատարություն: 

Դեկտեմբերի 24, 27, 28-ին Ավան վարչական շրջանի 

թվով 7 մանկապարտեզներում տեղի է ունեցել 

ամանորյա միջոցառումներ Ձմեռ պապի և հեքիաթի 

հերոսների մասնակցությամբ: 

«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ 

20.12.2021թ. 

 

8. Փետրվարի 19-ին Ավանի թիվ 1 գրադարանում 

նշվել է գիրք նվիրելու և Հովհաննես Թումանյանի 

ծննդյան օրը: 

 Առանց բյուջեի 

միջոցների 

9. Մարտի 21-ին Ավանի գրադարանում նշվել է 

ասմունքի միջազգային օրը: 

 Առանց բյուջեի 

միջոցների 

10. Մարտի 26֊-ին Ավանի մշակույթի տան դահլիճում 

կազմակերպվել է ցերեկույթ՝ նվիրված թատրոնի 

միջազգային օրվան։ 

 Առանց բյուջեի 

միջոցների 

11. Ապրիլի 29-ին նշվել է Պարի միջազգային օրը:  Առանց բյուջեի 

միջոցների 

12. Ապրիլի 30-ին նշվել  է Ջազի միջազգային օրը: 

 

 Առանց բյուջեի 

միջոցների 
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13. Սեպտեմբերի 27-ին վարչական շրջանի 

Ս.Ծիրանավոր եկեղեցու բակում տեղի է ունեցել 

արցախյան 44-օրյա պատերազմի զոհված Դավիթ  

Զաքարյանի  հիշատակին նվիրված հուշաքարի 

բացման արարողությունը: 

 Առանց բյուջեի 

միջոցների 

14. Սեպտեմբերի 21-ին Ավանի մշակույթի տանը տեղի 

է ունեցել անկախությանը նվիրված հուշ-երեկո: 

 Առանց բյուջեի 

միջոցների 

15. Սեպտեմբերի 30-ին Դավիթ Զաքարյանի 20-

ամյակի կապակցությամբ Ավանի Մշակույթի տանը 

տեղի է ունեցել հուշ-երեկո: 

 Առանց բյուջեի 

միջոցների 

9 Սպորտային միջոցառումների 

կազմակերպում 

Ծրագրի շրջանակներում 

կիրականացվեն օրացուցային 

պլանով նախատեսված 

միջոցառումներ՝ Ներհամայնքային 

միջոցառումներ, ՀՀ Անկախության 

տոնին նվիրված դպրոցականների 

մարզական խաղեր, «Ազգային ժողովի 

գավաթի» խաղարկություն, 

Մանկապարտեզների երեխաների 

մասնակցությամբ երեխաների 

պաշտպանության միջազգային 

օրվան նվիրված մարզահամերգային 

տոնահանդես, Երևանի 

քաղաքապետի փոխանցիկ գավաթի 

համար «Առողջ սերունդ՝ 

պաշտպանված հայրենիք» 

համաքաղաքային ամենամյա 

ավանդական բակային փառատոն, 

Նախազորակոչային և զորակոչային 

տարիքի դպրոցականների (16-18 

տարեկան) ռազմամարզական խաղեր 

վարչական շրջանի հանրակրթական 

դպրոցների միջև: Կիրականացվի 

սպորտային 7 միջոցառումների ջև: 

Կիրականացվի սպորտային 7 

միջոցառումների կազմակերպում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր։ 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/67-1 

ՀՀ անկախության հռչակման 30-ամյակի 

կապակցությամբ իրականացվել են դպրոցականների 

մարզական խաղեր: 
 

«Պեցցո» ՍՊԸ 

22.02.2021թ.-

30.04.2021թ. 
 

Սպորտային 

միջոցառումների 

քաղաքային և 

հանրապետական 

փուլերի 

չկայանալու 

պատճառով չեն 

իրականացվել 

նաև վարչական 

շրջանի թվով 3 

սպորտային 

միջոցառում 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/67-1 

Իրականացվել են Ազգային ժողովի գավաթի 

խաղարկության խաղերը 

«Պեցցո» ՍՊԸ 

22.02.2021թ.-

30.06.2021թ. 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/67-3 

Երևանի Օղակաձև այգում իրականացվել է 

սպորտլանդիա՝ թիվ 51 մանկապարտեզի երեխաների 

մասնակցությամբ  

«Ալեքսանդր-Մ» 

ՍՊԸ 

19.02.2021թ.-

30.06.2021թ. 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/67-1 

«Առողջ սերունդ, պաշտպանված հայրենիք» խորոգրով  

բակային ավանդական փառատոնի խաղերը: 

«Պեցցո» ՍՊԸ 

22.02.2021թ.-

30.04.2021թ. 

10 Կրթական միջոցառումների 

կազմակերպում 

Ծրագրի շրջանակներում 

նախադպրոցական 

հաստատություններում 

կիրականացվեն ավարտական 

միջոցառումներ 

«Վերջին Զանգ»-ին  

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/136-1 

Վերջին զանգին դպրոցներում իրականացվել է շ  

րջայց և շրջանավարտներին տրվել են անհատական 

զանգեր , իսկ ուսուցիչներին վարչական շրջանի 

ղեկավարի ուղերձը և ծաղիկներ: 

«Արմեն Գևորգյան 

Սամվելի» ԱՁ 

05.06.21թ. 

 

Գիտելիքի օրվան` սեպտեմբերի 1-ին ԵՔ-ԷՍՃԾՁԲ-21/4 

Սեպտեմբերի 1-ին վարչական շրջանի 

ներկայացուցիչներն այցելել են դպրոցներ և 

փոխանցել ղեկավարի ուղերձը: 

«Պեցցո»ՍՊԸ 

01.10.21թ. 
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«Ուսուցչի օրվան» նվիրված 

միջոցառումներ 

  Բյուջեն չի 

հաստատվել 

 Այլ աշխատանքներ  Հուլիսի 19-ից երկու հերթափոխով թվով 60 սակավ 

ապահովված, բազմազավակ, հաշվանդամ կամ 

զոհված զինծառայողների  ընտանիքների երեխաներ 

այցելել են Ծաղկաձորի «Լավա Աղբյուր» ճամբար: 

  

Սեպտեմբերի 27-ին, Ավան վարչական շրջանի, 

Գալինա Ստարովոյտովայի անվան թիվ 177 դպրոցում 

բացվելէ 44 օրյա պատերազմում զոհված, դպրոցի  

շրջանավարտներ Հայկազ Մկրտչյանի, Լևոն 

Խուրշուդյանի, Գրիգոր Գրիգորյանի և կրտսեր 

սերժանտ Գառնիկ Գասպարյանի անմար հիշատակը 

հավերժացնող անկյուն և հուշաղբյուր: 

11 Համագործակցության 

շրջանակներում սոցիալական 

գործընկերություն և 

ձեռներեցության  

ծրագրի իրականացում 

 

 

 

Կարիքների գնահատման 

արդյունքում ներկայացվում են ռիսկի 

խմբի այնընտանիքները, որոնք 

ցանկություն ունեն զբաղվել 

ընտանեկան ձեռնարկատիրությամբ: 

Սոցիալական գործընկերության 

ծրագրերի միջոցով տրվող 

աջակցությունը կնպաստի կյանքի 

դժվարին իրավիճակում հայտնված 

անձանց և ընտանիքների 

աշխատանքի խթանմանը, նրանց 

անհատական զարգացմանը և 

կենսամակադակի բարելավմանը։ 

  Երևանի 

քաղաքապետարա

նի Երեխաների և 

սոցիալական 

պաշտպանության 

վարչությանն 

ենքտրամադրել 

մասնագիտություն 

ստանալու  և 

աշխատանքի 

տեղավորվելու  

նպատակով դիմած 

քաղաքացիների 

տվյալները՝ 

<<Ապագա >> 

հիմնադրամի 

հատուկ 

մասնագիտական 

դասընթացներին 

մասնակցելուհամ

ար 

12 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 վարձավճարների /գազ, էլ. 

Էներգիա/ մասնակի փոխհատուցում 

  Երևանի 

քաղաքապետարա

նի Երեխաների և 

սոցիալական 

պաշտպանության 

վարչությանն ենք  

տրամադրել  

հաշմանդամությու

ն ունեցող անձանց, 

ինչպես նաև սոց․ 

աջակցության 

կարիք ունեցող 

պատերազմի 
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մասնակիցներիև 

վիրավոր 

զինծառայողների 

ընտանիքների 

վերաբերյալ 

տեղեկատվություն

՝ կոմունալ 

վարձավճարների 

/գազ, էլ. Էներգիա/ 

մասնակիփոխհա

տուցման ծրագրից 

օգտվելու համար 

13 Բազմազավակ, երիտասարդ և 

այլ խմբերին պատկանող 

ընտանիքներին աջակցություն 

Ժողովրդական իրավիճակի 

բարելավման նպատակով 

բազմազավակ, երիտասարդ և այլ 

ընտանիքներին անհրաժեշտ 

սոցիալական աջակցության 

տրամադրում՝ թիրախային ծրագրերի 

միջոցով։  

2021թ․ ընթացքում կազմվել են 8 բազմազավակ  և 2 

սոց. անապահով  ընտանիքների համար 

անհատական սոցիալական ծրագրեր և ներկայացվել  

վարչական շրջանի  ֆինանսական  բաժին՝  գնման 

գործընթացն ապահովելու համար: 

Իրականացվել է 2 անհատական ծրագիր։ 

Անհատ բարերարի կողմից տրամադրվել է 

կենցաղային տեխնիկա  4 բազմազավակ և 1 սոց․ 

անապահով ընտանիքի 

  

 

 

 

14 Արտակարգ իրավիճակների և 

նմանատիպ այլ դեպքերում 

կյանքի դժվարին 

իրավիճակներում հայտնված 

անձանց և ընտանիքներին 

աջակցություն 

Արտակարգ իրավիճակներում կամ 

նմանատիպ այլ դեպքերում կյանքի 

դժվարին իրավիճակում հայտնված 

սոցիալապես անապահով անձանց և 

ընտանիքներին ստեղծված 

իրավիճակի հաղթահարման 

նպատակով սոցիալական 

աջակցության տրամադրում 

  Ծրագիրը  չի 

իրականացվել, 

քանի որ  

նմանատիպ 

բովանդակությամբ 

դիմում-

խնդրանքներ չենք 

ստացել։ 

 Այլ աշխատանքներ  2021 թ․ ընթացքում իրականացվել են հետևյալ 

միջոցառումները․ 

1. Անվճար բուժօգնություն ստանալու նպատակով 

պետպատվերի շրջանակներում 

43քաղաքացուտրամադրվելենմիջնորդագրեր: 

 

2. ՀԿ-ների և բարեգործական կազմակերպությունների 

հետ համագործակցության արդյունքում սննդի,  

բնաիրային և կենցաղայինիրերիաջակցություն է 

տրվել Արցախից տեղահանված 200, 

սոցիալապեսանապահով, վիրավոր, 

հաշմանդամություն ձեռք բերած և զոհված 

զինծառայողների 50 ընտանիքներին: 

 

3. «Վորլդ Վիժն Հայաստան»  միջազգային 

բարեգործական կազմակերպության կողմից 

իրականացվող «Կայուն լուծումներ տեղահանված և 

կոնֆլիկտից տուժած անձանց ինտեգրման համար» 
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ծրագրի շրջանակներում վարչական շրջանում 

բնակվող Արցախից տեղահանված, ինչպես նաև 

պատերազմից տուժած և աջակցության կարիք 

ունեցող 138 ընտանիքի 615 անձանց տրամադրվել է 

145 պարենային և հիգիենիկ փաթեթներ: 

 

4. Համագործակցություն «Լիարժեք կյանք» ՀԿ-ի հետ: 

3 երեխա 2 ծնող մասնակցել են  ամառային 

ներառական ճամբարի ծրագրին: 

 

5.Ապահովվել է արցախյան 44-օրյա պատերազմի 

մասնակիցների, զոհվածների, բազմազավակ, սոց. 

անապահով  ընտանիքների 30 երեխաների 

մասնակցությունը կրկեսային շոու ծրագրին: 

 

6․ՀԿ-ների և բարեգործական կազմակերպությունների 

հետ համագործակցության արդյունքում սննդի, 

տնտեսական իրերի, անկողնային սպիտակեղենի , 

հագուստի աջակցություն է տրվել 29 ընտանիք-134 

անձի: 

 

7․Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրվել է. 

ա/ 3ընտ.-14անձ-սնունդ 

բ/ 26 ընտանիք-132 անձ-մանկական տակդիր 

գ/ 43 ընտանիք-211անձ-մեծահասակի տակդիր 

բգ/250 հատ-քաղցրավենիքիփաթեթ 

դ/490 հատ-Մանկականդիմակ 

ե/268 հատ- Ամանորի մանկական ներկայացման 

տոմսեր 

 

Երեխաների և սոցիալական պաշտպանության 

վարչություն է ներկայացվել Երևանի քաղաքապետի 

կամավոր լիազորությունների շրջանակներում 

իրականացվող սոցիալական աջակցության 

անհատական 1ծրագիր, որը ստացել է դրական 

եզրակացություն: 

 8.Վառելափայտի կարիք ունեցող սոցիալապես 

անապահով 50 ընտանիքի հատկացվել է 

վառելափայտ: 

Եր. քաղ. որոշում 

№3931-Ա,   

02.11.2021թ. 

 

 9. Հուղարկավորության ծախսեր 

/Աջակցություն հարազատ չունեցող, սոցիալապես 

անապահով  ընտանիքներին՝ հուղարկավորության 

ծախսերը հոգալու համար/: 

ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-21/2 

Կազմակերպվել է 1 քաղաքացու / հարազատ 

չունեցող/ 

«Ռեքվիեմ 

ինտերնեյշնլ» ՍՊԸ 

21.01.2021թ.-

25.12.2021թ. 
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 ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/127 

Հաշվետու ժամանակահատվածում կազմակերպվել է  

1 սոցիալապես անապահով քաղաքացու 

հուղարկավորություն: 

 

«Բնակչության 

հատուկ 

սպասարկում» 

ՀՈԱԿ 

21.01.2021թ.-

25.12.2021թ. 

 

ԱՐԱԲԿԻՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ 

Հ/հ Ծրագրի կամ միջոցառման 

անվանումը 

Նախատեսված աշխատանքների 

նկարագիր 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց Իրականացնող 

կազմակերպություն 

կատարման 

ժամկետ 

Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 

1 Ասֆալտ-բետոնե ծածկի  

վերանորոգման և 

պահպանման ծրագիր 

28200քմ  

Տարեկան ծրագրերի շրջանակում 

կատարվում է վարչական շրջանի 

բակերի, միջբակային 

ճանապարհների մայթերի ասֆալտ-

բետոնե ծածկի վիճակի գույքագրում: 

Գույքագրման արդյունքում կազմվում 

են հասցեական սխեմաներ՝ 

անհրաժեշտ աշխատանքների 

իրականացման համար: 

Աշխատանքները ներառում են 

վնասված, վթարված, ձևախախտված 

ծածկի քանդում, առաջացած շին. 

Աղբի բարձում, տեղափոխում, խճե 

հիմքի իրականացում (մինչև 10%) և 

3-4սմ ասֆալտ-բետոնե 

ծածկիիրականացում։ 

Աշխատանքները ներառում են 

դիտահորերի և անձրևաորսիչների 

նիշերի ուղղում և վերատեղադրում։ 

 

 

 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/61-6 Իրականացվել է 30670.85 քմ 

ասֆալտապատման աշխատանքներ` հետևյալ 

հասցեներում. 

1.Սունդուկյան փողոց 

2.Շրջանցիկ թունել և Կորեայի ձոր տանող 

Ճանապարհ 

3.Այգեձորի փողոց 

4.Բարբյուսի փողոց 

5.Բաղրամյան 2-րդ նրբանցք 

6.Կիևյան փողոցի 1-ին նրբանցք 

7.Դավթաշենի ուղետար և Համո Սահյան փողոց 

8.Հրազդանի կիրճ տանող ճանապարհ 

9.Բարբյուսի փողոցի 7 և 9 շենքերի բակ 

10.Կիևյան փողոցի 1-ին նրբանցք 3-րդ շենքի բակ 

11.Բարբյուսի փողոցի 67,65,63 շենքերի բակ 

12.Վրացական փողոց 21/1 շենքի բակ 

13. Վրացական փողոց 21/2 շենքի բակ 

14.Մամիկոնյանց փողոցի 45 և 43 շենքերի բակ 

15. Մամիկոնյանց փողոցի 38 շենքի բակ 

16.Տիգրանյան 10 շենքի բակ 

17. Մամիկոնյանց փողոցի 36/4 շենքի բակ 

18. Մամիկոնյանց փողոցի 40/1 և 40/2 շենքերի բակ 

19. Մամիկոնյանց փողոցի 54 շենքի բակ 

20. Մամիկոնյանց փողոցի 62 շենքի բակ 

21. Մամիկոնյանց փողոցի 34,36/1,36/6 շենքերի բակ 

22. Մամիկոնյանց փողոցի 50 շենքի բակ 

23.Կիևյան փողոցի 1բ շենքի բակ 

24. Վ.Դավթյան փողոց 

25.Ն.Զարյան փողոց 

26.Արաբկիրի 51 փողոց 

27.Քեռու փողոց և շենքի բակ 

28.Ա.Խաչատրյան փողոցի 24/1 շենքի բակ 

29.Ա.Խաչատրյան փողոցի 15և17 շենքերի բակ 

«ԼԵՎ ՇԻՆ» ՍՊԸ 

31.05.2021թ.- 

31.10.2021թ. 
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30.Գյուլբենկյան փողոց 

31.Կոմիտասի պող 14,16,18 շենքերին կից ճանապարհ 

32.Գր.Արծրունու փողոց 

33.Աղբյուր Սերոբի փողոց 

34.Գյուլական փողոց 

35.Վ.Վաղարշյան փողոցի 1 և 3 շենքերի բակ 

36 Ն.Զարյան փողոցի 44 տան կից ճանապարհ 

37.Կոմիտասի պող 45/1 և 45 շենքերի բակ 

38. Կոմիտասի պող 47 և 47/1 շենքերի բակ և տանող 

ճան. 

39.Կոմիտասի պող 55 շենքի բակ 

40. Կոմիտասի պող 57 շենքի բակ 

41.Կույրերի մշակույթի տան դիմաց և Տիգրանյան փ.13 

շենքի մայթ 

42. Մամիկոնյանց փողոցի 23  և 23/1  շենքերի բակ 

43.Ադոնցի փ 15, 17/1, 17/3, 17/4 շենքերի բակ 

44.Թիվ 25 մսուր- մանկապարտեզի բակ 

45. Ադոնցի փ 13 և Տոլբուխինի 36 շենքերի բակ 

46.Մամիկոնյանց փ. 19 և Շահսուվարյան փ. 8ա 

շենքերի բակ 

47.Շիրվանզադե փ 4 շենքի մայթ 

48. Շիրվանզադե փ 7 շենքի մայթ 

49. Մամիկոնյանց փողոցի 6 շենքի բակ 

50. Մամիկոնյանց փողոցի 6/1 և 26ա  շենքերի բակ 

51. Մամիկոնյանց փողոցի 2 շենքի բակ և տանող ճան. 

52.Կոմիտասի պող 37 շենքի բակ 

53. Կոմիտասի պող 42 շենքի բակ 

54. Ա.Խաչատրյան նրբանցք 2 շենքի բակ 

55. Ա.Խաչատրյան փողոցի 30 շենքին կից ճանապարհ 

56. Ա.Խաչատրյան փողոցի 29 շենքի բակ 

57. Ա.Խաչատրյան փողոցի 26/3 և 26/2 շենքերի բակ 

58. Ա.Խաչատրյան փողոցի մայթեր 

59. Ռիգայի փողոցի մայթեր և 29/1 շենքի բակ 

60. Փափազյան փ 22 շենքի բակ 

61. Կոմիտասի պող 25 և 25/2 շենքերի բակ 

62.Գյուլբենկյան փ 36, Կոմիտասի պող 3 շենքերի բակ 

63.Վաղարշյան փ 24 և 24/3 շենքերի բակ 

64. Հեքիմյան անվ.երաժշտական դպրոցին կից ճան. 

65.Հ.Հակոբյան փ 1 շենքի մայթեր 

66.Կոմիտասի պող 2 շենքի մայթ 

67.Մամիկոնյանց փողոցի մայթ 

68.Մամիկոնյանց փողոցի 29 շենքից Կոմիտասի 49/4 

շենք և ճանապարհ 

69.Մամիկոնյանց փ 27 և 27ա շենքերի բակ 

70. Գրիբոյեդովի փող. 5 և 5ա շենքերի բակ և տանող 

ճանապարհ 

71.Վրացական փ 2-րդ նրբանցք 
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72.Վրացական փ 4-րդ նրբանցք 5/1, 7 շենքերի բակ և 

ճանապարհ 

73.Ն.Դումանի փողոց 

74.Հ.Հակոբյան փողոց 

75.Հր.Քոչարի փ 12 շենքի բակ 

76.Հր.Քոչարի փ 8 և Գյուլբենկյան փ 27 շենքերի բակ 

77. Հր.Քոչարի փ 10 շենքի բակ 

78. Հր.Քոչարի փ 6 շենքի բակ 

79. Հր.Քոչարի փ 7 շենքի բակ 

80.Հր.Քոչարի փ 25 շենքի բակ 

81. Աղբյուր Սերոբի փողոց 3ա շենքի բակ 

82.Փափազյան փ 17 շենքի բակ 

83.Կոմիտասի պող 24 և 26 շենքերի բակ 

84.Կոմիտասի պող 28 շենքի բակ 

85.Վաղարշյան փող.22 և Կոմիտասի պող 22 շենքերի 

բակ 

86.Վաղարշյան փողոցի 20/1 շենքի բակ 

87.Խ.Ապոր փողոց 

88.Գուլական փողոց 

89.Վ.Վաղարշյան փ 1 շենքի շրջակայք 

90.Հր.Քոչարի 12,14,14/1 շենքերի և Սունդուկյան 13 

շենքերի բակ 

90.Սունդուկյան փ 15 և Հր.Քոչարի 14/2 շենքերի բակ 

91. Սունդուկյան փ 15/4 և Հր.Քոչարի 14/3 շենքերի բակ 

92. Սունդուկյան փ 15/2 և Հր.Քոչարի 18 շենքերի բակ 

93.Սունդուկյան փ 29 և Հր.Քոչարի 27 շենքերի բակ 

94. Սունդուկյան փ  և Ա.Ավետիսյան փողոցների 

կապուղի 

95.Գր.Արծրունու փ 16/6 և Կոմիտասի պող 34 շենքերի 

բակ 

96.Մամիկոնյանց փ նրբանցք 7/7 տնից 

97.Ազատության պող 9ա,11 և 11ա շենքերի բակ 

98.Բաբայան փողոցից Ուկրաինայի դեսպ.տանող 

ճան. 

99.Արաբկիրի 37 փողոցից 41 փողոց տանող ճան. 

100.Կասյան փողոցի 4 շենքի բակ 

101Քանաքեռ Գէս-ի մայթեր 

102.Ադոնցի փողոց 

103.Մամիկոնյանց փ 36/5 շենքի բակ 

104.Տիգրանյան փողոցի և կապուղու մայթեր 

105.Ն.Զարյան փողոցի մայթեր 

106.Արաբկիրի 51փ 3 շենքի բակ 

107.Արաբկիրի 51փ 9 շենքի բակ 

108.Կոմիտասի պող 52/2 շենքին կից ճանապարհ 

109.Արաբկիրի 43 փողոցի հատված 

110.Ն.Զարյան փ 17 շենքի ճանապարհ 

111.Գրիբոյեդովի փողոցի մայթեր 
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112.Կիևյան փողոցի 2-րդ նրբանցք                                

113.Այգեձորի փողոց 

114.Ն.Զարյան փողոց և Ազատության պողոտա 

115.Սունդուկյան և Գյուլբենկյան փող-ի խաչմերուկին 

կից մայթ 

116.Հ.Հակոբյան փողոց 

117.Հ.Էմինի փողոց 

118.Կոմիտասի պող 39 շենքին կից 

119.Փափազյան փողոց 

2 Եզրաքարերի վերանորոգում Վերանորոգվելու է 1.200գծմ: 

 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/24-2 

Իրականացվելէ 2027 գծմ եզրաքարերի 

վերանորոգման աշխատանքներ` հետևյալ 

հասցեներում. 

1.Ռիգայի փողոց 

2.Նաիրի Զարյան փողոց 

3.Ղափանցյան փողոց 

4.Մամիկոնյանց 56/2 

5.Նիկողայոս-Տիգրանյան փողոց 

6. Նիկողայոս-Տիգրանյան փակուղի 

7.Ադոնցի փողոց 

8.Վահրամ Փափազյան փողոց 

9.Սոսեի փողոց 

10.Բուդաղյան փողոցի թիվ 30 մսուր-մանկապարտեզի 

բակ 

«ԵԴԵՄ ԳՐՈՒՊ» 

ՍՊԸ 

09.06.2021թ.- 

05.12.2021թ. 

 

3 Հենապատերի վերանորոգում Վերանորոգվելու է 1.200քմ: 

 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է 2 պայմանագիր:  

Վերանորոգվել է 1200քմ հենապատ հետևյալ 

հասցեներում. 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/70-1 

Էմինի փ. Դավթաշենի կամուրջ տանող ճանապարհի 

հենապատ:  

«Վեռանժ» ՍՊԸ 

28.10.2021թ-

10.01.2022թ 

 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/70-2 

Բաբայան 26-34 շենքերի բակի հենապատ  

«Վի Քեյ գրուպ» 

ՍՊԸ  

28.10.2021թ-

10.01.2022թ 

 

4 

 

 

 

 

 

Հրազդան կիրճի բարեկարգում Հրազդան կիրճի վ/շ պատկանող 

տարածքում ճանապարհաեզրերի 

մաքրումը քարաթափից, իսկ 

առուներում՝ տիղմից, շարքից դուրս 

եկած մետաղական 

արգելապատնեշների վերանորոգում 

և նորով փոխարինում: Մաքրման 

աշխատանքները ծառայություններ 

են, իսկ մետաղական 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/78  

Իրականացվել են Հրազդան կիրճի մաքրման, 

կուտակված տիղմի, փլուզված հողի, թափոնների 

մաքրման և շինարարական աղբի տեղափոխման 

աշխատանքներ: 

 

«Ս. ՀՈՍՈ» ՍՊԸ 

23.03.2021թ. -

25.12.2021թ. 

Երևանի 2021թ. 

բյուջեյով 90 գծմ 

մետաղական 

արգելապատնեշնե

րի վերանորոգմա 

աշխատանքներ 

չեն հաստատվել 
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արգելապատնեշներինը՝ 

վերանորոգում: 

Վերանորոգվելու է 90գծմ: 

5 Մայրուղիների և փողոցների 

ընթացիկ նորոգում և 

պահպանում 

Արաբկիր վ/շ՝ նոր մայթերի 

կառուցում: Կառուցվելու է 3 մայթ: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

Իրականացվել են 3 մայթերի կառուցման 

աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝ 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ -21/68-2                            

Թիվ 145 դպրոցի հարակից տարածք    

«Գրիգորյան  Շին 

մոնտաժ» ՍՊԸ    

11.06.2021թ-

27.12.2021թ. 

 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ -21/68-1 

Բաղրամյան –Գյուլբենկյան փողոցների միջև ընկած 

հատված  

«Համախոհ» ՍՊԸ 

11.06.2021թ-

27.12.2021թ. 

 

Համաձայնագիր 1. 

Ավետիսյան փող. Գյուլբենկյան-Վաղարշյան 

հատված 

10.06.2021թ-

25.01.2022թ. 

 

6 Փողոցների պահպանում և 

շահագործում 

Ընթացիկ վերանորոգվելու են 6 

մայթեր, 1050քմ 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

Իրականացվել են  6 մայթերի ընթացիկ 

վերանորոգման աշխատանքներ 1050քմ հետևյալ 

հասցեներում. 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/71 

1. Վաղարշյան /Աղ. Սերոբից մինչև Սոսե/ փողոց, 2. 

Սոսե /Վաղարշյանից Սոսե 1-ին նրբանցք,  

3. Հյուսիսային ճառագայթների աջ թև,  

4. Արղության փողոց /Արղության նրբանցքից 38 

շենք/,  

5. Վաղարշյան /Աղ.Սերոբից մինչև Սոսե/ 

փողոց/աջթև/, 

6. Սունդուկյան փողոց /Վաղարշյանից- 

Գյուլբենկյան/ փողոց: 

«Պռոֆռոդ» ՍՊԸ 

03.11.2021թ.- 

16.01.2022թ. 

 

 

 

 

7 Թեքահարթակների կառուցում Վերանորոգվելու է  76 թեքահարթակ 

 

 

 

 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/69 

1.Ազատության –Մամիկոնյանց խաչմերուկ-1, 

2.Կոմիտաս – Փափազյան խաչմերուկ -4, 

3.Տիգրանյան – Մամիկոնյանց խաչմերուկ-2, 

4.Խաչատրյան – Վաղարշյան խաչմերուկ -2, 

5.Քոչար –Վաղարշյան խաչմերուկ -1,  

6.Կոմիտաս – Վրացական խաչմերուկ – 4, 

7.Կոմիտաս-Տիգրանյան խաչմերուկ -2, 

8.Կոմիտաս –Գրիբոյեդով խաչմերուկ -3 

«Վի Քեյ Գրուպ» 

ՍՊԸ  

28.10.2021թ.-

05.01.2022թ. 

 

 

Երևանի 2021թ. 

բյուջեով 

հաստատվել է 19 

թեքահարթակների 

կառուցում 

8 Վերելակների հիմնանորոգում Վերանորոգվելու է  17 վերելակ: Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/77 

Իրականացվել է 25 վերելակի վերանորոգման 

աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում. 

1.Այգեձոր 72 -1 վերելակ 

«ՆՅՈՒԼԻՖՏ» ՍՊԸ 

29.03.2021թ.-

25.12.2021թ 
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2.Այգեձոր 76-1վերելակ 

3.Գյուլբենկյան 2-2 վերելակ 

4.Էմինի 82-4 վերելակ 

5.Օրբելի 18-2 վերելակ 

6.Սոսեի 2/2-2 վերելակ 

7.Սունդուկյան 3ա-1 վերելակ 

8.Վաղարշյան 3-1 վերելակ 

9.Օրբելի 47-2 վերելակ 

10.Գորիբոյեդով 1-ին նրբ. 11-1 վերելակ 

11.Քոչար 13-1 վերելակ 

12.Վ/շ ադմինիստրատիվ շենք-1 վերելակ 

13.Փափազյան 22ա-1 վերելակ 

14.Օրբելի 63/1-1 վերելակ 

15.Այգեձոր 70-1 վերելակ 

16.Բաղրամյան 1-ին նրբ 4շենք.-2 վերելակ 

Արաբկիր վարչական շրջանիբազմաբնակարան 

շենքերի վերելակների վերանորոգման և 

պահպանման ծառայություն. ապահովվել է 

վերելակների անխափան էլեկտրական սնուցումը, 

հորանների և մեքենայական սրահների 

սանիտարական նորմալ վիճակը, նոր դետալներով 

կատարվել է վերելակների ընթացիկ վերանորոգում: 

 

 

 

 

 

 

9 Տոնավաճառների 

կազմակերպում 

Մ. Մկրտչյանի անվան այգու դիմաց 

կազմակերպել տոնավաճառ, 

ապահովել համապատասխան 

վաճառասեղան և լուսավորություն: 

  Ծրագրի 

իրականացումը 

Երևանի 2021թ. 

բյուջեով չի 

հաստատվել 

10 

 

Հրատապ լուծում պահանջող 

ընթացիկ շինարարական 

աշխատանքներ 

Վ/շ 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-ԳՀԱՇՁԲ -21/5-1 

Հրատապ լուծում պահանջող ընթացիկ 

աշխատանքներ. 

Բետոնե պահպանապատերի տեղադրում, բազալտե 

աստիճանների տեղադրում, , բետոնե աստիճանների 

պատրաստում, Ճանապարհային մետաղական ար-

գելապատնեշի վերանորոգում և տեղադրում, 

ճանապարհային մետաղական արգելապատնեշի 

նորի  տեղադրում, ճանապարհային մետաղական 

արգելապատնեշի համար Փ=100սմ խողովակներից 

հենարանի տեղադրում, հենապատերի սվաղում, 

աղբատեղիների հարթակների կառուցում, քանդած 

քարե դիտահորերի վերանորոգում, երկաթ-բետոնե 

/1,25*1,25/ մ կափարիչների թուջե մտոցների պատերի 

և հատակի նորոգում, երկաթ-բետոնե /1,25*1,25/ մ 

կափարիչների թուջե մտոցների  նորոգում, 

կափարիչների տեղադրում 5սմ բետոնացմամբ, 

խրամուղու քանդում 4-րդ կարգի գրունտներում, , 

«ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ 

ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» 

ՍՊԸ 

09.04.2021թ.-

25.12.2021թ. 
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խրամուղու քանդում 5-րդ կարգի գրունտներում, 

հարթ տանիքների նորոգում, հարթ տանիքների 

նորոգում, հարթ տանիքների նորոգում, թեք 

տանիքների նորոգում նոր թիթեղի տեղադրումով 

/հնի քանդումով/, թեք տանիքների վթարված մասերի 

վերանորոգում, առուների մաքրում, նստարանների 

հիմնանորոգման, ապամոնտաժման, տեղափոխման 

և տեղադրման  աշխատանքներ, փոքր 

աղբամանների վերանորոգման, հավաքման  և 

տեղադրման աշխատանքներ, հենապատերի 

վերանորոգում բազալտե երեսապատում, թասակի 

տեղադրում, բազալտե եզրաքարերի վերանորոգում, 

բազալտե  եզրաքարերի վերանորոգում  նորի  

տեղադրումով, ցայտաղբյուրի վերանորոգում, 

ցատաղբյուրի սեզոնային կոնսերվացում,ջրամիաց-

ման Փ15 մմ խողովակաշարի անցկացում, 

խրամուղու քանդում և հետլիցք, բազալտե սալիկ-

ներով h=30մմ սալապատում, բազալտե 

սալապատում  հիմքի բետոնացումով h=40մմ ,մե-

տաղական բազրիքների պատրաստում ներկում և 

տեղադրում, բետոնե  սալերի վերանորոգում նորի 

տեղադրումով, բետոնե սալապատ տարածքների 

վերանորոգում հնի օգտագործումով, 

թեքահարթակների վերանորոգում, 

թեքահարթակների կառուցում, մետաղական 

սյուների ապամոնտաժում, նորի տեղադրում, 

ներկում, ջրթափ Փ150 մմ  խողովակների տեղադրում  

հնի հեռացումով, Փ150 մմ անկյունակների տեղադ-

րում, ձագարների /նոր/  տեղադրում  Փ150 մմ, մուտք-

երի փայտյա պատուհանների և դռների վերանո-

րոգում և ներկում, մուտքերի վերանորոգում, 

եվրոպատուհանների ձեռքբերում և տեղադրում, 

եվրոդռների ձեռքբերում և տեղադրում, բակային 

մետաղական խաղերի ընթացիկ վերանորոգում, 

երկտակ ներկում և տեղադրում, զրուցարանների 

վերանորոգում և երկտակ ներկում, շենքերի սյուների 

վերանորոգում և բետոնացում, նստարանների 

վերանորոգում և երկտակ ներկում, աստիճանների 

բազրիքների վերանորոգում և երկտակ ներկում, բ/բ 

շենքերի պատերից թուլացած սալիկների հեռացում, 

բ/բ շենքերի ներքին ջրագծերի վերանորոգում, բ/բ 

շենքերի կոյուղագծերի  ներքին ցանցերի 

վերանորոգում, վթարային  պատշգամբների 

ընթացիկ վերանորոգում, տարածքների 

լուսավորության իրականացում, չգործող  

դիտահորերի  կոնսերվացում և ասֆալտապատում: 
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   ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/92-2 

Բետոնե, երկաթ-բետոնե կամ քարե շինությունների 

քանդում, ավտոաշտարակի շահագործում, մետաղա-

կան մասերի, էլեմենտների, ամրանների կտրում, 

մետաղական մասերի զոդում, շին աղբի բարձում և 

տեղափոխում, հավաքված աղբի բարձում, տեղա-

փոխում, աղետներից վթարված ծառերի կտրում և 

տեղափոխում, բեռնափոխադրում, մուտքերի 

ախտահանում: 

«ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ 

ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» 

ՍՊԸ 

12.03.2021թ.-

25.12.2021թ. 

 

11 Ջրահեռացման 

կոմունիկացիոն ցանցերի 

կառուցում 

Վերանորոգվելու է  500գծմ   Մրցույթը չի 

կայացել, քանի որ 

նախագծի հայտին 

մասնակից չի եղել 

12 Ախտահանման և 

միջատազերծման 

/դեռատիզացիա/ 

ծառայությունների 

իրականացում 

Կառավարման մարմին չունեցող 34 

բազմաբնակարան շենքերի, 13 

սեփական տնատիրությունների, 

թվով 13 մանկապարտեզների, 3 

մարզադպրոցների, 2 երաժշտական 

դպրոցների, 2 գրադարանների 

դեռատիզացիոն աշխատանքներ 

ամիսը 2 անգամ՝ 43.000քմ  

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/3-3   

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                                                        

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 

 

Ա/Ձ Գևորգ 

Ստեփանյան 

08.01.2021թ.-

25.12.2021թ 

 

«Երևանի հ.22 և 

հ.23 մսուր-

մանկապարտեզ» 

ՀՈԱԿ-ներում 

դեռատիզացիա չի 

կատարվել քանի 

որ 

մանկապարտեզնե

րը կապիտալ 

վերանորոգման 

մեջ են 
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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. 1-19 8-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, 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 Բաղրամյան պող. 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 1-20 10-րդ տնատիրություն,                             

27. Ավետիսյան 9-65, 12-64/1, 112, 116, 118, 120, 

28. Սունդուկյան 4-64, 69, 98, 
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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, 28 11-րդ տնատիրություն, 

35. Քեռի 1-27, 31-101, 2-56, 62, 

36. Բարբյուս 1-61, 2-52, 

37. Բարբյուս փող. 1-ին փկղ. 2, 2Ա, 

38. Սևաստոպոլյան 2-60, 3-63, 67, 

39. Սեպուհ 1-29, 2-20, 

40. Կիևյան 15Ա, 20/3, 

41. Կիևյան փող. 1-ին նրբ. 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 Սաքո 59-92 

59. Սահյան (Կովկասյան) 68-114 (միայն զույգ 

համարները) 

60. Փափազյան փող. 2-րդ նրբ. 59-133, 

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 
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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. Մալխասյանց 11, 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 

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 շենքի հ.հ. 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11 բնակարններ 
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19-րդ տնատիրություն 

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 

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  

3  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.«Ա.Հեքիմյանի անվան երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ 

2.«Կ.Սարաջյանի անվան երաժշտական դպրոց» 

ՀՈԱԿ 

2 գրադարաններում 

1.«Երևանի թիվ 6 գրադարան» ՀՈԱԿ                                         

2.«Երևանի թիվ 5 գրադարան» ՀՈԱԿ    

13 Հասարակական 

զուգարանների պահպանում և 

վերանորոգում 

Կառուցվելու է 1 հասարական 

զուգարան: 

  Մրցույթը չի 

կայացել, քանի որ 

նախագծի 

փորձաքննություն

ը տրվել է 2021թ-ի 
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դեկտեմբերի 21-

ին, այդ իսկ 

պատճառով 

շինարարության 

գնման մրցույթի 

հայտ չի 

ներկայացվել 

14 Բազմաբնակարան շենքերի 

հարթ տանիքների 

վերանորոգում 

Վերանորոգվելու է 16 բ/բ շենքի հարթ 

տանիք: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է 2 պայմանագիր: 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/29-1  

Իրականացվել է 18 բ/բ շենքերի հարթ տանիքների 

վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ 

հասցեներում. 

1.Շահսուվարյան 8ա,                                          

2.Թբիլիսյան խճ.35/2,                                              

3.Թբիլիսյան խճ.35/1                                                  

4.Թբիլիսյան խճ. 7,                                             

5.Մամիկոնյանց 3,                                                   

6.Ազատության 21ա,                                                              

7.Ադոնց 17,                                                                 

8.Գյուլբենկյան 19/1,                                                         

9.Հակոբյան 9/1 ,                                                       

10.Վաղարշյան 1,                                                  

11.Մամիկոնյանց 36/1,                                               

12.Արծրունի 90.                                                         

13.Կոմիտաս 24,                                                       

14.Կոմիտաս 28,                                                     

15.Ավետիսյան 70,                                                          

16.Աղբյուր Սերոբ 10,                                                  

17.Քանաքեռ ՀԷԿ 17 

«Օրիոն 7» ՍՊԸ 

07.06.2021թ.-

03.12.2021թ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/72  

18.Բարբյուսի 67 

«Օրիոն 7» ՍՊԸ 

03.11.2021թ.- 

17.12.2021թ. 

 

15 Բազմաբնակարան շենքերի, 

թեք տանիքների 

վերանորոգում 

Վերանորոգվելու է 5 շենքի թեք 

տանիք: 

 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/67-1 

1.Քոչար 22,  

2.Արղության փակ. 4 շենքերի թեք տանիքների 

վերանորոգում 

«Մենարշին» ՍՊԸ 

08.07.2021թ.-

24.12.2021թ. 

 

Պատվիրված 

նախագիծ-

նախահաշվի 

արդյունքում 

կատարվել է 4 թեք 

տանիքի 

վերանորոգում, 

քանի որ 

ֆինանասական 

միջոցները 

բավարարել են 4-ի 

համար  

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/67-3                    «Համախոհ» ՍՊԸ  
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3.Իրականացվում են  Կիևյան 2ա շենքի թեք տանիքի 

վերանորոգում 

13.07.2021թ.-

28.01.2022թ. 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/67-2 

4.Իրականացվում են Բաբայան 36 շենքի թեք տանիքի 

վերանորոգում 

«Հարսնաձոր» ՍՊԸ 

13.07.2021թ.- 

29.12.2021թ. 

 

16 Բակային տարածքների և 

խաղահրապարակների 

հիմնանորոգում և 

պահպանում 

Նախատեսվում է շահագործման 

հանձնել 7 բակ, 1 աստիճան 

/հիմնանորոգում/ և 38 բակի ու 9 

խաղադաշտի ընթացիկ 

վերանորոգում: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/16 

Իրականացվել է Արաբկիր վարչական շրջանի 

Բաղրամյան 31ա-33ա շենքերի միջնամասի 

աստիճանների նորոգման աշխատանքներ: 

«Շինհայ Պո» ՍՊԸ 

10.03.2021թ.- 

11.06.2021թ. 

 

 

 

 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/28 

Իրականացվել են թվով 37 բակերի ընթացիկ 

վերանորոգում հետևյալ հասցեներում. 

1.Արղության 29 շենքի բակ,                                 

2.Խաչատրյան 21-21ա շենքերի բակեր, 

3.Մամիկոնյանց 56-56/2 շենքերի բակեր, 4.Կոմիտաս 

41շենքի բակ, 

5.Վրացական 7 շենքի բակ, 

6.Վրացական 6 շենքի բակ, 

7.Կոմիտաս 34 շենքի բակ, 

8. Մամիկոնյանց 36/4 շենքի բակ, 

9. Մամիկոնյանց 36/2, 36-38 շենքերի բակեր, 

10.Տիգրանյան 14շենքի բակ, 

11.Համբարձումյան 47 շենքի բակ, 

12.Տիգրանյան 13շենքի բակ, 

13.Կոմիտաս 55 շենքի բակ, 

14.Սունդուկյան 28 շենքի բակ, 

15.Փափազյան 11 շենքի բակ,                         

16.Փափազյան 16ա-16բ շենքի բակ,                  

17.Թբիլիսյան խճուղի 3/14-3,5,28 շենքերի բակեր, 

18.Հակոբյան 9-1 շենքի բակ,                                   

19.Օրբելի 33շենքի բակ,                                           

20.Կոմիտաս 41 շենքի բակ,                                         

21.Օրբելի 16 շենքի բակ,                                                  

22.Քոչար 10 շենքի բակ,                                 

23.Մամիկոնյանց 36/4 շենքի բակ,                         

24.Կոմիտաս 65 շենքի բակ,                                  

25.Կոմիտաս 57 շենքի բակ,                               

26.Մամիկոնյանց 25 շենքի բակեր,        

27.Մամիկոնյանց 56-56/2 շենքերի բակեր,                  

28.Աղ. Սերոբ 11-1,11-2,11-3 շենքերի բակեր, 

29.Արաբկիր 25 շենքի բակ, ,                         

30.Մամիկոնյանց 19 շենքի բակ,                          

31.Կոմիտաս 34 շենքի բակ,                                     

32.Ադոնցի 13,15,17,17/1,17/2 շենքերի բակ, 

33.Մամիկոնյանց 62 շենքի բակ,                   

«Ս. Հոսո» ՍՊԸ 

01.06.2021թ. 

17.12.2021թ. 

Երևանի 2021թ, 

բյուջեյով 

հաստատվել է 37 

բակերի ընթացիկ 

վերանորոգման 

աշխատանքներ: 
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34.Մամիկոնյանց 29 շենքի բակ,                     

35.Մամիկոնյանց 15/2 շենքի բակ,                   

36Թբիլիսյան խճուղի 35/1-35/2 շենքերի բակ,                  

37.Կոմիտաս 36ա շենքի բակ,                  

38.Մամիկոնյանց1 շենքի բակ,                      

39.Մամիկոնյանց 3-1 շենքի բակ,                            

40.Արաբկիր 21փ. 2,4,6 շենքերի բակ,                 

41.Կասյան 6 շենքի բակ,                                           

42.Քոչար 25 շենքի բակ,                                      

43.Բաղրամյան 1-ին նրբ. 4 շենքի բակ,                                                  

44.Աղ. Սերոբի 2ա:                                                                      

45.Կոմիտաս 3 շենքի բակ 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/25-2 

Հիմնանորոգվել է Արաբկիր վարչական շրջանի Վ. 

Դավթյան 27 բակը 

«Սասունասար» 

ՍՊԸ  

03.09.2021թ.- 

11.12.2021թ. 

 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/25-3 

Հիմնանորոգվել է Արաբկիր վարչականշրջանի 

1.Ա. Խաչատրան 33, 31բակերը, 

2.Ազատության 11, 11ա, 9աբակերը 

«ԱԼ ԵՎ ԱՐ» ՍՊԸ 

07.09.2120թ.-

15.12.2021թ. 

 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/25-1 

Հիմնանորոգվել է Արաբկիր վարչական շրջանի.                                                             

1.Կոմիտաս  2 բակը, 

2. Զարյան 17 բակը, 

3.Բաբայան 26-34 բակերը, 

4.Տիգրանյան 5 բակը 

«Գրիգորյան շին 

մոնտաժ» ՍՊԸ 

07.09.2021թ.-

15.12.2021թ. 

 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/68 

Նորոգվել են. 

1.Քանաքեռ ՀԷԿ 8 և 8ա բակերի խաղադաշտերը, 

2.Կոմիտաս 48 բակի խաղադաշտը, 

3.Բաղրամյան 79ա բակի խաղադաշտը, 

4.Տոլբուխին 2 բակի խաղադաշտը, 

5.Վրացական 4  բակի խաղադաշտերը, 

6. Վրացական 6 բակի խաղադաշտերը, 

7.Փափազյան 21/2 բակի խաղադաշտը, 

8.Կիևյան 2 բակի խաղադաշտը, 

9.Գյուլբենկյան 24 բակի խաղադաշտը: 

«ՎԻ Քեյ Գրուպ» 

ՍՊԸ 

04.11.2021թ.-

17.01.2022թ. 

 

17 Բազմաբնակարան շենքերի 

բարեկարգում /մուտքեր/ և 

վերանորոգում 

Վերանորոգվելու է 55 մուտք: Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/41-1 

Վերենորոգվել է 19 հասցե, 39 մուտք. 

1.Սունդուկյան 3 շենք /1,2,3-րդ մուտքեր/, 

2.Ավետիսյան 67 շենք /1,2,3,4 -րդ մուտքեր/, 

3.Համբարձումյան 1 շենք /1,2,3-րդ մուտքեր/, 

4.Թբիլիսյան խճ. 35/1 շենք /1 մուտք/, 

5.Ա. Սերոբի 11/1 շենք /1 մուտք/, 

«Էլ-Սթրոյ Գրուպ» 

ՍՊԸ 

23.06.2021թ.-

25.12.2021թ. 

Նախահաշիվ-

ծավալաթերթում 

կատարվել է 

ծավալների 

փոփոխություն, 

որի հետևանքով 

վերանորոգման 

ենթական 

մուտքերի քանակը 

կրճատվել է: 
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6.Փափազյան 22 շենք /2,3,4,5-րդ մուտքեր/, 

7.Շիրվանզադե 2 /3-րդ մուտք/, 

8.Կոմիտաս 37 շենք /1,2,3-րդ մուտքեր/, 

9.Արաբկիր 21 փող. 1 /2-րդ մուտք/, 

10.Զարյան 15ա շենք /1,2,3-րդ մուտքեր/, 

11.Համբարձումյան 8 շենք /4-րդ մուտք/, 

12.Կիևյան 6 շենք /2-րդ մուտք/, 

13.Օրբելի 67 շենք /2-րդ մուտք/, 

14.Օրբելի 6 շենք /2,3,4,5,6-րդ մուտքեր/, 

15.Կոմիտաս 33ա շենք /5-րդ մուտք/, 

16.Վաղարշյան 26 շենք /3-րդ մուտք/ 

17.Վաղարշյան 19 շենք /4,5,6-րդ մուտքեր/, 

18.Կոմիտաս 7/2 /3-րդ մուտք/ 

19.Ազատության 21ա 

Պամանագրով 

հաստատվել է 19 

հասցե, 39 մուտք 

18 Վթարային պատշգամբների 

նորոգում 

Վերանորոգվելու է 31 պատշգամբ ՀամաձայնգնումներիմասինՀՀօրենքի՝կայացելէմրցու

յթևկնքվելէպայմանագիր: 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/61 

1.Կոմիտաս 3 շ. 10 բն.14 բն.-2 բն.                                  

2.Կոմիտաս 12 շ. 49 բն.-1բն.                                     

3.Կոմիտաս 25 շ. 26 բն.-1բն.                                              

4.Կոմիտաս 65 շ. բն 48-1բն.                                                                                  

5.Կոմիտաս 45 շ., 10, 11, 12 բն.-3բն                  

6.Շիրվանզադե 15/32շ. 6բն.-1բն.                                        

7.Տիգրանյան 6շ. բն.6,-1բն.                                                

8.Տիգրանյան 7շ. բն.38-1բն.                               

9.Մամիկոնյանց 15 շ. բն.24-1բն.                       

10.Հակոբյան 2շ.բն 24-1բն.                               

11.Բաղրամյան 33 ա շ.բն.9-1բն.                    

12.Խաչատրյան 22շ.բն. 34-1բն.                                

13.Խաչատրյան 12շ.բն.101-1բն.                                      

14.Ադոնց 3շ.բն. 1,4,12-3բն.                                                   

15.Ադոնց 7շ. բն. 2,4,11,12-4բն.                                                   

16.Քանաքեռ ՀԷԿ 7շ.բն.7-1բն.                                                      

17.Քանաքեռ ՀԷԿ 9շ.բն.12-1բն. 

«ԱԼ ԵՎ ԱՐ» ՍՊԸ 

22.09.2021թ.-

05.12.2021թ. 

 

Երևանի 2021թ, 

Բյուջեով 

հաստատվել է 25 

պատշգամբների 

վերանորոգման 

աշխատանքներ: 

19 Հանգստի գոտիների և 

զբոսայգիների կառուցում և 

պահպանում 

Կոմիտաս-Փափազյան խաչմերուկում 

գտնվող պուրակի կապիտալ 

վերանորոգում:  

 

 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/74                    

Իրականացվում են Կոմիտաս-Փափազյան 

փողոցների խաչմերուկի պուրակի հիմնանորոգման 

աշխատանքներ 

«Կոտայք Շին» ՍՊԸ 

09.07.2021թ.-

05.12.2021թ. 

 

 

Անցուղիների սալապատ ծածկույթի, 

հենապատերի բազալտե սալերի, 

ոռոգման ցանցի վերանորոգում: 

  Երևանի 2021թ. 

բյուջեով միջոցներ 

չի նախատեսվել 

20 Սպորտային միջոցառումների 

իրականացման ծրագիր 

Սպորտի ոլորտում նախատեսվում 

են անցկացնել մարզական 

միջոցառումներ, այդ թվում՝ 

1. Արաբկիր վարչական շրջանի 

սուսերամարտի բաց առաջնություն, 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

1.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/34-1   

Արաբկիր վարչական շրջանի «Ալ. Գրիգորյանի 

անվան սուսերամարտի մանկապատանեկան 

«Կոնցեպտ 

Իվենթս» ՍՊԸ 

20.01.2021- 

31.01.2021 
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2. Արաբկիր վարչական շրջանի 

շախմատի բաց առաջնություն 

հանրակրթական դպրոցների 

աշակերտների միջև, 

3. Հանրակրթական դպրոցների 30-րդ 

մարզական խաղերի ծրագրով 

Արաբկիր վարչական շրջանի 

առաջնություն, 

4. Հանրակրթական դպրոցների 1-3-

րդև 4-8-րդ դասարանների միջև 

«Սպորտլանդիա» մարզական 

միջոցառում 3 փուլով` ԱՎՇ, 

Երևանքաղաք, ՀՀ առաջնություն, 

5. Հանրակրթական դպրոցների 30-րդ 

մարզական խաղերի ծրագրով Երևան 

քաղաքի առաջնություն, 

6. ՀՀ նախագահի մրցանակի համար 

«Լավագույն մարզական ընտանիք» 

մրցույթի Արաբկիր վարչական 

շրջանի և Երևան քաղաքի 

առաջնություն, 

7. Տարեցների հանրապետական 

խաղեր 3 փուլով` ԱՎՇ, 

Երևանքաղաք, ՀՀ առաջնություն, 

8. « Առողջ սերունդ`պաշտպանված 

հայրենիք» Երևան քաղաքի 

միջբակային առաջնություն, 

9. Արաբկիր վարչական շրջանի 

սիրողական շախմատի 2021թ. բաց 

առաջնություն, 

10. Արաբկիր վարչական շրջանի 

վոլեյբոլի բաց առաջնություն,  

11. Արաբկիր վարչական շրջանի 

ձյուդոյի բաց  առաջնություն, 

12. Նախազորակոչային և 

զորակոչային տարիք 

իռազմամարզական խաղեր Արաբկիր 

վարչական շրջանի հանրակրթական 

դպրոցների միջև, 

13. Արաբկիր վարչական շրջանի 

բասկետբոլի բաց առաջնություն, 

14. Արաբկիր վարչական շրջանի 

տարվա լավագույն մարզիչ, մարզիկ, 

թիմ: 

մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ում ս/թ հունվարի 21-23-ը 

տեղի է ունեցել Արաբկիր վարչական շրջանի 

սուսերամարտի բաց առաջնություն: 

2.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/34-1 

«Արաբկիրի շախմատի դպրոց» ՀՈԱԿ-ում ս/թ 

փետրվարի 5-7-ը տեղի է ունեցել Արաբկիր վարչ. 

շրջանի շախմատի բաց առաջնություն 

հանրակրթական դպրոցների աշակերտների միջև: 

«Կոնցեպտ 

Իվենթս» ՍՊԸ 

01.02.2021- 

28.02.2021 

 

3.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/34-1  

Հ. 129 և 148 դպրոցների մարզադահլիճներում ս/թ 

ապրիլի 5-30-ը տեղի է ունեցել Հանրակրթական 

դպրոցների 30-րդ մարզական խաղերի ծրագրով 

Արաբկիր վարչական շրջանի առաջնություն: 

«Կոնցեպտ 

Իվենթս» ՍՊԸ 

01.02.2021- 

28.02.2021 

 

4.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/34-1  

Հանրակրթ. դպրոցների 1-3-րդ և 4-8-րդ 

դասարանների միջև «Սպորտլանդիա» մարզական 

միջոցառում 3 փուլով` ԱՎՇ, Երևան քաղաք, ՀՀ 

առաջնություն 

 

 

«Կոնցեպտ 

Իվենթս» ՍՊԸ 

01.04.2021- 

30.04.2021 

 

 

Չի կայացել՝  

ԿԳՄՍ 

նախարարության 

կողմից 

կանոնադրություն 

չստանալու 

պատճառով: 

 

 

5.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/34-2 

Երևան քաղաքի մարզաբազաներում ս/թ մայիսի 2-

31-ըտեղի է ունեցել Հանրակրթական դպրոցների 30-

րդ մարզական խաղերի ծրագրով Երևան քաղաքի 

առաջնություն: 

«Կոնցեպտ 

Իվենթս» ՍՊԸ 

01.04.2021թ.- 

30.04.2021թ. 

 

6.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/34-2 

ՀՀ նախագահի մրցանակի համար «Լավագույն 

մարզական ընտանիք» մրցույթի Արաբկիր 

վարչական շրջանի և Երևան քաղաքի 

առաջնությունը տեղի է ունեցել հունիսին՝  Հ. 

Իսակովի անվան թիվ 132 դպրոցի 

խաղահրապարակում: 

«Կոնցեպտ 

Իվենթս» 

ՍՊԸ01.06.2021թ.- 

30.06.2021թ. 

 

 

7.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/34-1 

Տարեցների հանրապետական խաղեր 3 փուլով՝ ԱՎՇ, 

Երևան քաղաք և ՀՀ առաջնությունը տեղի է ունեցել 

հուլիսին՝ վարչական շրջանի և Երևան քաղաքի 

մարզաբազաներում: 

«Կոնցեպտ 

Իվենթս» ՍՊԸ 

01.07.2021թ.- 

31.07.2021թ. 

 

 

8.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/34-1 

«Առողջ սերունդ՝ պաշտպանված հայրենիք» Երևան 

քաղաքի միջբակային  առաջնությունը տեղի է 

ունեցել հուլիսին՝ Երևանի մարզադպրոցներում և 

մարզադահլիճներում:  

«Կոնցեպտ 

Իվենթս» ՍՊԸ 

01.07.2021թ.- 

31.07.2021թ. 

 

 

9.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/34-1 

Արաբկիր վարչական շրջանի սիրողական շախմատի 

2021թ. բաց առաջնությունը տեղի է ունեցել 

«Կոնցեպտ 

Իվենթս»ՍՊԸ 

01.08.2021թ.- 
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օգոստոսին՝ Արաբկիր վարչական շրջանի Վ. 

Դավթյանի անվան զբոսայգում:   

31.08.2021թ. 

10.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/34-1 

Արաբկիր վարչական շրջանի վոլեյբոլի բաց 

առաջնությունը տեղի է ունեցել սեպտեմբեր ամսին՝ 

«Երևանի Գայի անվան թիվ 129 հիմնական դպրոց» 

ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճում: 

«Կոնցեպտ 

Իվենթս» ՍՊԸ 

01.09.2021թ.- 

30.09.2021թ. 

 

 

11.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/34-2 

Արաբկիր վարչական շրջանի ձյուդոյի բաց 

առաջնություն: 

 

«Կոնցեպտ 

Իվենթս» ՍՊԸ 

01.10.2021թ.- 

31.10.2021թ. 

 

Չի կայացել՝ 

«Երևանի 

Արաբկիր 

մենապայքարային 

մարզաձևերի 

մանկապատանեկ

ան մարզադպրոց» 

ՀՈԱԿ-ը «Երևանի 

հեծանվասպորտի 

մարզադպրոց» 

ՀՈԱԿ-ի 

վերակազմակերպ

վելու պատճառով: 

12.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/34-1 

Նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի 

ռազմամարզական խաղեր Արաբկիր վարչական 

շրջանի հանրակրթական դպրոցների միջև: 

 

 

«Կոնցեպտ 

Իվենթս» ՍՊԸ 

01.10.2021թ.-

31.10.2021թ. 

 

Չի կայացել՝  

ԿԳՄՍ 

նախարարության 

կողմից 

կանոնադրություն 

չստանալու 

պատճառով: 

13.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/34-1 

Արաբկիր վարչական շրջանի բասկետբոլի բաց 

առաջնությունը տեղի է ունեցել նոյեմբեր ամսին՝ 

«Երևանի Ստեփան Զորյանի անվան թիվ 56 

հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճում: 

«Կոնցեպտ 

Իվենթս» ՍՊԸ 

01.11.2021թ.- 

30.11.2021թ. 

 

 

14.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/34-2 

Արաբկիր վարչական շրջանի տարվա լավագույն 

մարզիչ, մարզիկ, թիմըտեղի է  ունեցել դեկտեմբեր 

ամսին՝ «Երևանի Արաբկիրի համալիր մարզաձևերի 

մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի 

մարզադահլիճում: 

«Կոնցեպտ 

Իվենթս» ՍՊԸ 

01.11.2021թ.- 

30.12.2021թ. 

 

21 Մանկապարտեզների 

կապիտալ վերանորոգում 

«Երևանի հ. 22,23,33 մանկապարտեզ» 

ՀՈԱԿ-ների կապիտալ 

վերանորոգում 

«Երևանի հ. 22, 23 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ների 

կապիտալ վերանորոգում իրականացվում է ՄԱԿ-ի 

ծրագրով 

 «Երևանի հ.33 

մանկապարտե» 

ՀՈԱԿ 

ՄԱԿ-ի 

Էներգոծրագրով 

նախատեսվել է 

վերանորոգել 

2021-2022թթ-

ներին, սակայն 
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հետձգվել է մինչև 

2022-2023թթ-ներ  

22 Թիվ 24 մանկապարտեզի 

կապիտալ վերանորոգում 

«Երևանի հ. 24 մանկապարտեզ» 

ՀՈԱԿ-ի կապիտալ վերանորոգում 

ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-21/47 

2021թ-ին կազմվել է քանդման 

նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման 

խորհրդատվական աշխատանքներ 

Էյ Վի Էն «Գրուպ» 

ՍՊԸ 

08.07.2021 

 

Կատարվել է 

ծրագրի 

փոփոխությում: 

Ներկայացվել է 

վերանորոգման 

ծրագիր, սակայն 

ուսսումնասիրությ

ան արդյունքում 

նպատակահարմա

ր է գտնվել ոչ թե 

վերանորոգել այլ 

վերակառուցել: 

Վերակառուցումը 

նախատեսվում է 

իրականացվել 

2022թ.: 

23. Մշակութային միջացառումներ Մշակույթի ոլորտում նախատեսվում 

են  անցկացնել ՀՀ հիշատակի և տոն 

օրերին նվիրված մշակութային 

միջոցառումներ, այդ թվում՝  

1. Հայոց բանակի 29-ամյակին 

նվիրված միջոցառում /հունվարի 28/, 

2.Տեառնընդառաջ,  

3. Բուն բարեկենդան,  

4. Կանանց միջազգային օր /մարտի 

8/,  

5. Ծազկազարդ, 

6. Մայրության և գեղեցկության տոն 

/ապրիլի 7/,  

7. Սուրբ Զատիկ, 

8. Հայոց ցեղասպանության զոհերի 

հիշատակի օր /ապրիլի 24/,  

9. Ընտանիքի միջազգային օր,  

10. Հաղթանակի և Շուշիի 

ազատագրման օր /մայիսի 8-9/, 

11. ՀՀ առաջին հանրապետության օր 

/մայիսի 28/,  

12. Երեխաների իրավունքների 

պաշտպանության միջազգային օր, 

13.«Պարենք միասին» խորագիրը 

կրող միջոցառում,  

14. Երաժշտական դպրոցների 

հաշվետու համերգ,  

15. ՀՀ Անկախության օր 

/սեպտեմբերի 21/, 

ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/58 

Կանանց միջազգային օր/մարտի 8/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Կոնցեպտ 

Իվենթս» ՍՊԸ 

04.03.2021թ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 կետ չի 

կատարվել  

(ՀՀ-ում 

արտակարգ 

դրություն 

հայտարարելու 

մասին ՀՀ կառ. 

16.03.2020թ. 298-Ն 

որոշում) 
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16. Հարգանքի տուրք Ապրիլյան 

քառօրյա պատերազմի զոհվածների 

հիշատակին, 

17. Երաժշտական միջազգային 

փառատոն,  

18.Ամանորյա համերգ-միջոցառում 

24 Հարազատ չունեցող անձանց 

հուղարկավորության 

կազմակերպում 

Սոցիալապես անապահով 

ընտանիքներին աջակցել՝ 

կազմակերպեկու հարազատի 

հուղարկավորությունը  

ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-21/2 

Կատարվել է  հարազատ չունեցող 5 հանգուցյալի 

հուղարկավորություն 

«Ռեքվիեմ 

Ինտերնեյշնլ»ՍՊԸ 

16.03.2021թ.-

25.12.2021թ. 

 

25 Սոցիալապես անապահով 

բնակիչների 

կենսամակարդակի 

բարելավմանն ուղղված 

նպատակային ծրագրերի 

իրականացում 

Արաբկիր վ/շ բնակիչների 

դիմումների հիման վրա կատարված 

սոցիալական վիճակի 

ուսումնասիրության արդյունքում 

հայտնաբերված կարիքավոր 

ընտանիքների կենսամակարդակի 

բարելավմանն ուղղված 

համապատասխան սոցիալական 

աջակցության տրամադրում: 

Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 

գրենական պիտույքների տրամադրում: 

 Ներկայացված 

ծրագրերի և 

հոդվածների 

անհամապատաս

խանության 

պատճառով 

ծախսերը չեն 

իրականացվել 

26 Համագործակցության 

շրջանակներում սոցիալական 

գործընկերության և 

ձեռներեցության ծրագրերի 

իրականացում 

Կյանքի դժվարին իրավիճակում 

հայնտված ընտանիքների 

ինքնազբաղվածության ապահովում 

և աշխատանքի խթանում: 

  Չի իրականացվել, 

քանի որ 

նմանատիպ 

դիմում-

խնդրանքներ չի 

ստացվել 

27 Սոցիալական 

ծառայությունների 

տրամադրում և 

պատվիրակում 

Սոցիալապես անապահով 

ընտանիքներին աջակցել 

ֆինանսապես՝ հոգալու հրատապ 

լուծում պահանջող խնդիրները: 

Կյանքի դժվարին իրավիճակում /հրդեհ/ հայտնված 

երկու ընտանիքի օգնություն: 

 Ներկայացված 

ծրագրերի և 

հոդվածների 

անհամապատասխ

անության 

պատճառով 

ծախսերը չեն 

իրականացվել 

28 Բազմազավակ, երիտասարդ և 

այլ խմբերին պատկանող 

ընտանիքներին աջակցություն 

Կարիքի գնահատման արդյունքում 

բազմազավակ ընտանիքների համար 

համապատասխան կենցաղային 

իրերի և հիգիենայի պարագաների 

ձեռքբերում, վերապատրաստումների 

իրականացում:  

Բազմազավակ երկու ընտանիքների հատկացվել է 

կենցաղային տեխնիկա (լվացքի մեքենա, սառնարան) 

Անհատ բարերար  

29 Հայրենադարձ և փախստական 

ընտանիքների աջակցություն 

Հայրենադարձ ընտանիքներին 

բնակարանների վարձակալության 

մասնակի փոխհատուցում, 

փախստական ընտանիքների 

կարիքի գնահատում, սոցիալական 

ծառայությունների տրամադրում, 

ձմռան ամիսներին առաջացած 

խնդիրների լուծման նպատակով՝ 

1-ին և 2-րդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող և 

բազմազավակ 14 ընտանիքի ձմռան ամիսներին 

առաջացած խնդիրների լուծման նպատակով՝ 

կոմունալ վարձերի` էլ. Էներգիայի մասնակի 

փոխհատուցում: 

 Ներկայացված 

ծրագրերի և 

հոդվածների 

անհամապատաս

խանության 

պատճառով 

ծախսերը չեն 

իրականացվել 
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կոմունալ վարձերի /գազ, էլ. 

Էներգիա/ մասնակի փոխհատուցում: 

30 Այլ աշխատանքներ 2 Մշակութային միջոցառումների 

իրականացում 

1.Ֆիլմի նկարահանում 

ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-21/1    

1.Ֆիլմի նկարահանում՝ Սեպտեմբերի 27-ին 

Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմում 

զոհված արաբկիրցի հայորդիներին նվիրված: 

 

 

«Կոնցեպտ 

Իվենթս» ՍՊԸ                                

30.08.2021թ.- 

10.12.2021թ. 

 

Ձեռք է բերվել. 

1. ալիքավոր ցինկապատ թիթեղ -

3468քմ.,  

2. հարթ ցինկապատ թիթեղ -150քմ. 

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/149                    

Ձեռք բերված թիթեղները բաշխվել են 

համատիրություններին հետևյալ ցուցակով. 

1. «Արաբկիր 005» համատիրություն –ալիքավոր թիթեղ 

501,6 քմ., հարթ-26,74 քմ. 

2. «Շենքերի կառավարում» համատիրություն 

ալիքավոր թիթեղ 399 քմ., հարթ -10,0 քմ. 

3. «Արեգ» համատիրություն –ալիքավոր թիթեղ 250,8 

քմ., հարթ -10 քմ. 

4. «Քնար» համատիրություն –ալիքավոր թիթեղ 326,1 

քմ., հարթ -30 քմ. 

5. «Այգեձո» համատիրություն –ալիքավոր թիթեղ 153,9 

քմ., հարթ -0 քմ. 

6. «Արծրունի 90» համատիրություն –ալիքավոր թիթեղ 

45,6 քմ., հարթ -0 քմ. 

7. «Շենքերի խնամք» համատիրություն –ալիքավոր 

թիթեղ 57 քմ., հարթ -0 քմ. 

«Նարսան» ՍՊԸ 

01.07.2021թ.-

31.07.2021թ. 

 

 

 

Ձեռք է բերվել 68 նստարան, 91 

աղբաման, 69 խաղասարք, 239,1քմ. 

արհեստական խոտածածկ, 214,5քմ. 

ռետինե հատակ 

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/31-1 

Մատակարարավել են 68 նստարան, 91 աղբաման, 26 

խաղասարք սարքավորումները սխեմաների 

համապատասխան  

«Բիզնես Էլիտա» 

ՍՊԸ 

11.05.2021թ.-

30.08.2021թ. 

 

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/31-2 

Մատակարարված 39 խաղասարքեր 

Ձեռք չի բերվել 

«ԳՈՐԾ 555» ՓԲԸ 

06.05.2021թ.-

30.08.2021թ. 

 

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/31-3 

Մատակարարվել են 4 խաղասարք 

 

 

Էլեն Գրիգորյան 

Ա/Ձ 

06.05.2021թ.-

30.08.2021թ. 

 

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/31-4 

Մատակարարվել են 239,5քմ. արհեստական 

խոտածածկ 

«Արմինոլի» ՍՊԸ 

30.04.2021թ.-

31.07.2021թ. 

 

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/31-5 

Մատակարարվել են 214,5քմ. ռետինե հատակ 

«Երվադա» ՍՊԸ 

30.04.2021թ.-

31.07.2021թ. 

 

Վերելակների վերանորոգման 

համար անհրաժեշտ դետալների 

ձեռք բերում 

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/90 

Վերելակների վերանորոգման համար անհրաժեշտ 

դետալների ձեռք բերում 

«Շինէներգոմաք» 

ՍՊԸ 

31.05.2021թ.-

30.09.2021թ. 
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ԴԱՎԹԱՇԵՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ 

Հ/հ Ծրագրի կամ միջոցառման 

անվանումը 

Նախատեսված աշխատանքների 

նկարագիր 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց Իրականացնող 

կազմակերպություն 

կատարման 

ժամկետ 

Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 

1 Հուղարկավորության ծախսեր Աջակցություն հարազատ չունեցող 

ընտանիքներին՝ 

հուղարկավորության ծախսերը 

հոգալու համար 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է 2 պայմանագիր: 

ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-21/2 

Իրականացվել է  պայմանագրով նախատեսված 

հուղարկաավորության ծառայություններ Դավթաշեն 

վարչական շրջանի հարազատ չունեցող անձանց 

համար: 

«Ռեքվիեմ 

Ինտերնեյշնլ» ՍՊԸ-

ն  

21.01.2021թ.- 

25.12.2021թ. 

 

ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/127 

Իրականացվել է պայմանագրով նախատեսված 

հուղարկաավորության ծառայություններ Դավթաշեն 

վարչական շրջանի սոցիալապես անապահով 

անձանց համար: 

«Բնակչության 

հատուկ 

սպարկում» ՀՈԱԿ 

30.06.2021թ.- 

25.12.2021թ. 

 

2 Արտակարգ իրավիճակների և  

նմանատիպ այլ դեպքերում 

կյանքի դժվարին 

իրավիճակներում հայտնված 

անձանց և ընտանիքներին 

աջակցություն 

Արտակարգ իրավիճակների և 

նմանատիպ այլ դեպքերում կյանքի 

դժվարին իրավիճակներում 

հայտնված անձանց և ընտանիքներին 

աջակցության տրամադրում 

  Ծրագիրը չի 

իրականացվել 

համաճարակի 

պատճառով: 

3 Հայրենադարձ և փախստական 

ընտանիքների համար 

աջակցություն 

Վարչական շրջանում բնակվող 

հայրենադարձ և փախստական 

ընտանիքների համար 

համապատասխան ծագրերի 

իրականացում: Վերը նշված 

ընտանիքների ներառումը 

հասարակության մեջ կարիքի 

գնահատման արդյունքում՝ ձմռան 

ամիսներին սոցիալական 

ծառայությունների տրամադրման 

գազ և էլ. էներգիայի ծախսի, 

անհրաժեշտության դեպքում 

բնակարանի վարձավճարի մասնակի 

կամ լրիվ փոխհատուցման 

նպատակով: 

  Ծրագիրը չի 

իրականացվել 

համաճարակի 

պատճառով: 

4 Բազմազավակ, նորաստեղծ, 

երիտասարդ և  այլ խմբերին 

պատկանող ընտանիքներին 

աջակցություն  

Կարիքի գնահատման արդյունքում 

բազմազավակ, երիտասարդ և այլ 

ընտանիքներին անհրաժեշտ 

սոցիալական աջակցության 

տրամադրում: 

  Ծրագիրը չի 

իրականացվել 

համաճարակի 

պատճառով: 

5 Կենսամակարդակի 

բարելավմանն ուղղված 

Հասարակության սոցիալական 

բևեռվածության և աղքատության 

  Ծրագիրը չի 

իրականացվել 
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սոցիալական նպատակային 

ծրագրերի իրականացում 

մեղմման նպատակով տոնական և 

հիշատակի օրերին միջոցառումների 

կազմակերպում: 

համաճարակի 

պատճառով: 

6 Մշակութային 

միջոցառումների 

իրականացում 

Ծրագիրը ներառում է ինչպես տոն և 

հիշատակի օրերին նվիրված 

պարտադիր միջոցառումները, 

այնպես էլ ընթացքում տարատեսակ 

համերգներ, միջոցառումներ, 

բակային խաղեր, մրցումներ և այլն։  

Դավթաշեն վարչական շրջանում ըստ 

ժամանակացույցի որպես 

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, Հաղթանակի 

տոնակատարություններ, 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 2021թ ավելացվել է 

միջոցառումների ցանկը, որոնք 

հետևյալն են՝ Սուրբ Սարգիս 

զորավարի հիշատակության օր, Գրքի 

տոն, Բուն բարեկենդանի տոն, 

Թատրոնի համաշխարհային օր, 

Ջազի միջազգային օր, Հայրենական 

մեծ պատերազմի 76-ամյակ, 

Ընտանիքի միջազգային օր, 

Հայաստանի Հանրապետության տոն, 

Սահմանադրության օր, պետական 

խորհրդանիշների օր, Վարդավառ, 

Նավասարդ, Դավթաշենի օր, Հայ 

մեծերի հուշ երեկո /Ալ. 

Սպենդիարյան 150-ամյակ, Առնո 

Բաբաջանյան 100-ամյակ, Անրի 

Վերնո 100-ամյակ/, Ամանորյա 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

Իրականացվել են մշակութային հետևյալ 

միջոցառումները. 

ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/26 

 Հայոց բանակի օր, 

 Տեառնընդառաջ, 

 Գրքի տոն, 

 Կանանց միջազգային օր: 

Ա/Ձ Արմինե 

Վանյայի 

Նիկողոսյան 

26.0.2021թ.-

08.03.2021թ. 

 

 

ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/74 

 Սուրբ Հարության տոն՝ Զատիկ, 

 Մայրության և գեղեցկության օր: 

 

Ա/Ձ Արմինե 

Վանյայի 

Նիկողոսյան 

02.04.2021թ.-

07.04.2021թ. 

 

ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/85 

 Հայոց Մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակի օր: 

Ա/Ձ Արմինե 

Վանյայի 

Նիկողոսյան 

02.04.2021թ.-

07.04.2021թ. 

 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/138-1 

 ՀՀ Անկախության օր, 

 Խաղողօրհնության օր: 

Ա/Ձ Արմեն 

Գևորգյան 

03.06.2021թ.-

21.09.2021թ. 

 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/138-3 

 Գիտելիքի օր, 

 Բակային ժամանցային միջոցառումներ, 

 Ընտանիքի միջազգային օր, 

 Վերջին զանգ: 

Ա/Ձ Ազնիվ 

Մուրադյան 

04.06.2021թ.-

01.09.2021թ. 

 

 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/138-2 

 Ուսուցչի օր, 

 Սահմանադրության օր, պետական 

խորհրդանիշների օր, 

 Հայաստանի Հանրապետության տոն: 

«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ 

03.06.2021թ.- 

31.10.2021թ. 

 

 

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/180-1 

 Քաղցրավենիքի նվեր փաթեթների ձեռքբերում: 

«Գրանդ Քենդի» 

ՍՊԸ  

26.11.2021թ.- 

20.12.2021թ. 

 

ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-21/20 

 Ամանորյա միջոցառումների կազմակերպում: 

«ՖԻՉԸՐ» ՍՊԸ  

15.12.2021թ.-

25.12.2021թ. 
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Ձևավորում: Լրացուցիչ ծրագրերով, 

համագործակցությամբ ևս 

իրականացվելու են միջոցառումներ։ 

7 Սպորտային միջոցառումների 

կազմակերպում 

Ծրագրի իրականացման արդյունքում 

ակնկալվում է նպաստել Դավթաշեն 

վարչական շրջանի բնակչության 

շրջանում սպորտի 

մասսայականացմանը, ինչպես նաև 

ապահովել երեխաների ակտիվ 

մասնակցությունը սպորտային 

միջոցառումներին, խրախուսել 

առողջ ապրելակերպը: Դավթաշեն 

վարչական շրջանում իրականացվում 

է՝ ՀՀ անկախության տոնին նվիրված 

մարզական խաղեր, ՀՀ Ազգային 

ժողովի գավաթի խաղարկ. 1-6րդ 

դասարաններ, Արցախյան 

ազատամարտի զոհերի հիշատակին 

նվիրվծ հուրշամրցաշար, 

Մարզահամերգային տոնահանդես` 

մանկապարտեզի սաների 

մասնակցությամբ, «Առողջ սերունդ 

պաշտպանված հայրենիք» բակային 

փառատոն, ՀՀ Նախագահի 

լավագույն մարզական ընտանիք, 

«Նախազորակոչային և զորակոչային 

տարիքի» երիտասարդների 

հանրապետական խաղեր, իսկ 2020թ 

ավելացվել է ևս 2 միջոցառում՝ 

Սպորտլանդիա 1-3, 4-7-րդ 

դասարանների աշակերտների միջև, 

Լավագույն մարզական 

նախադպրոցական հաստատություն, 

Դավթաշեն վարչական շրջանի 

ղեկավարի գավաթի առաջնություն: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/99 

 Անկախության 30-րդ տարեդարձին նվիրված 

մարզական խաղեր,  

 Մարզահամերգային տոնահանդես՝ 

մանկապարտեզի սաների մասնակցությամբ,  

 ՀՀ Ազգային ժողովի գավաթի խաղարկություն 1-6 

դասարաններ,  

 Արցախյան ազատամարտիկների հիշատակին 

նվիրված հուշամրցաշար,  

 «Առողջ սերունդ՝ պաշտպանված հայրենիք» 

բակային փառատոն,  

 ՀՀ նախագահի լավագույն մարզական ընտանիք,  

 Դավթաշեն վարչական շրջանի ղեկավարի գավաթի 

առաջնություն: 

 

«Էլիտ Էսվե» ՍՊԸ 

17.03.2021թ.-

31.10.2021թ. 

 

 

8 Ասֆալտ-բետոնյա ծածկի 

վերանորոգում և պահպանում 

Տարվա ընթացքում ասֆալտբետոնե 

ծածկի վրա առաջացող փոսերի, 

անհարթությունների վերանորոգում՝ 

ճանապարհների անխափան 

երթևեկությունն ապահովելու 

համար: Նախատեսված է 35000քմ 

վերանորոգման ենթակա, 

գույքագրված ա/բ ծածկի 

վերանորոգում: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/65-5  

Իրականացվել է 8450 քմ բակային ճանապարհների, 

տարածքների և մայթերի ասֆալտբետոնյա ծածկի 

քանդում, տեղափոխում թափոնատեղի, 

անհրաժեշտության դեպքում խճի հիմքի 

իրականացում մինչև 10% ասֆալտբետոնյա ծածկի 

իրականացում 3-4սմ հաստությամբ, ինչպես նաև 

վթարված դիտահորերի և ծածկի սալերի 

վերանորոգում, նիշերի ուղղում 15 հատ: Բակային 

«Տ-Քնսթրաքշն» 

ՓԲԸ  01.06.2021թ.-

31.10.2021թ. 

Երևանի 2021թ. 

բյուջեյով 

հաստատվել է 

8450քմ ասֆալտ-  

բետոնե ծածկի 

վրա առաջացող 

փոսերի, 

անհարթություննե

րի վերանորոգման 

աշխատանքներ: 
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տարածքների ասֆալտբետոնյա ծածկի 

վերանորոգման հասցեներն հետևյալն են. 

Դավթաշեն 3-րդ թաղ. 23 շենք, Սիթիի հետ և 24 շենք, 

23 շենք, 23 շենքի հետ, 60 մանկապարտեզ, 5-4 շենք, 9-

7 շենք, 10 շենք, 15-21 շենք, 13 շենք, Դավթաշեն 1-ին 

թաղ 22-23-20 շենք, 20 շենք հետ, 23 շենք, 23-24 շենք, 

27-29 շենք,30 շենք, 39 շենք, 43-44-45 շենք, 15 շենք, 7 

շենք,7-9 շենք, 20 շենք, Դավթաշեն 4-րդ թաղ. 21-22 

շենք, 24 շենք, 24 շենք, 2-18 շենք, 20 շենք 16/3 շենքեր, 

20 շենք 16/3 շենքեր, 20 շենք 16/3 շենքեր, 20 շենք 16/3 

շենքեր, 1 շենք, 3 շենք, 46/4 շենք, 46/4շենք, 46/4 շենք, 

39-38 շենք /vivacell/, 35-36-37ա շենք, 42-43-44-45 շենք, 

2-46 շենք, 34-33 շենք, 33-32 շենք, Միշել 26-25 շենք, 2/3 

շենք, 2/3 շենք, 2/3 շենք, 7 շենք, 10 շենք, 11 շենք, 

12շենք, 7 շենք, 10 շենք, 11 շենք, 12շենք, 1 շենք 5 շենք 

6 շենք, 1 շենք, 5 շենք, 6 շենք, 2 շենք, 2-3 դիմաց 4 շենք, 

2 շենքի դիմաց 4 շենք, 17/2 շենք, 17 շենք, 14 շենք, 17 

շենք, 21 շենք 22 շենք, 23 շենք, 24 շենք, 25/4 շենք, 26 

շենք, 27 շենք, 28 շենք, 31 շենք, 25/1 շենք, Նոր-Զովք փ, 

Նոր-Զովք փ., Նոր-Զովք փ. դիմաց, Նոր-Զովք փ. 

դիմաց, Նոր-Զովք փ. դիմաց, ՈՍ. Մոտ, ՈՍ Մոտ, 

Ոստիկանության դիմաց, Ոստիկանության դիմաց, 51 

շենք, 51 շենք, 53 շենք, 53շենք, Ծիրան սուպ դիմաց, 

Ծիրան սուպ դիմաց, 38 շենք, 43-44 շենք, 44 շենք հետ, 

45 շենք, Մանկ փող: 

9 Եզրաքարերի վերանորոգում Նախատեսված է 6000գծմ 

վերանորոգման ենթակա, 

գույքագրված տարածքների 

եզրաքարերի վերանորոգում:  

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/24-2 

Իրականացվել է 3156.9 գծմ եզրաքարերի 

վերանորոգման և փոխարինման հետևյալ  

աշխատանքները՝  

Քանդման աշխատանքներ 
բետոնե եզրաքարերի քանդում բետոնե հիմքով-2885մ, 
 ասֆալտ-բետոնե ծածկույթի կտրում-955 մ, 

 ասֆալտ-բետոնե ծածկույթի քանդում—57մ3, 

 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով-157.8 մ3, 
 շին. աղբի բարձում ինքնաթափի վրա և 

տեղափոխում աղբավայր 13կմ-356մ,  
Վերանորգման աշխատանքներ 
 խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում 

6սմ հաստությամբ-57մ3,  
 բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 

150*300մմ – 3130մ,  
 բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 

80*200մմ – 370մ,  
 խճի շերտի պատրաստում 5սմ հաստությամբ- 

500մ2, 

«Եդեմ Գրուպ» ՍՊԸ 

09.06.2021թ.- 

31.10.2021թ. 

Երևանի 2021թ. 

բյուջեյով 

հաստատվել է  

3156.9 գծմ 

եզրաքարերի 

վերանորոգման և 

փոխարինման 

աշխատանքների: 
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 մանրահատակի ասֆալտ-բետոնյա ծածկույթի 

պատրաստում 5սմ հաստությամբ – 700մ2: 

10 Վերելակի հիմնանորոգման 

աշխատանքներ 

Նախատեսված է մոտ 40 վերելակի 

վերանորոգման աշխատանք:  

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

Վերելակներ վերանորոգվել են 21 հասցեներում: 

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/35 

Իրականացվել է՝ 

 մետաղյա ճոպան Ф10.5մմ -750մ, 

 մետաղյա ճոպան Ф7.8մմ -400մ, 

 կախովի մալուխ -120 հատ, 

 ռեդուկտոր 1մ/վ – 2 մ, 

 ռեդուկտոր 0.71մ/վ – 2 մ:  

Վերանորոգման հասցեներն են ՝ Դավթաշեն 4թ 1Ա շ, 

1թ. 14շ 1մուտք, 2թ 9շ 1մ, 4թ. 13շ, 4թ. 21շ., 47շ, 1թ. 43շ, 

48շ 1մ, 4թ. 15շ, 1թ. 4շ. 2մ, 3թ. 25շ 1մ, 1թ. 38շ: 

 

«Շինէներգոմաքս» 

ՍՊԸ 

27.01.2021թ. -

25.12.2021թ. 

 

Նախատեսվածից 

պակաս 

վերելակներ են 

հիմնանորոգվել, 

քանի որ 2021թ.  

բյուջեով 

հատկացվել է 

ավելի քիչ գումար, 

քան նախատեսվել 

էր: 

 

 

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/144 

Իրականացվել է էլեկտրական շարժիչի դետալների 

ձեռքբերում և վերանորոգում /պղնձե հաղորդալարի 

ձեռքբերում, ստատորի փաթաթում և տեղադրում/ 

հետևյալ հասցեներում՝ Դավթաշեն 1թ. 37, 16շ, 2թ. 35շ 

2մ.,  4թ. 42շ, 1թ. 48շ 1մ., 40շ,  35շ, 2թ. 39շ 2մ., 1թ. 11շ. 

2մ.: 

 

«Շինէներգոմաքս» 

ՍՊԸ 

27.01.2021թ. -

25.12.2021թ. 

 

 

11 Բազմաբնակարան շենքերի 

հարթ տանիքների նորոգում 

Նախատեսված է 7000քմ հարթ 

տանիքի վերանորոգում:  

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/29-2 

Իրականացվել է բազմաբնակարան բնակելի շենքերի 

4465.5քմ հարթ տանիքների վերանորոգման 

աշխատանքներ հետևյալ հասցենեում. 

 Դավթաշեն 1-ին թաղ. 5շ 12բն, 10Աշ /1,2,3 վ.տ./, 11շ. 

17բն.. 30շ. 35, 36բն, 6շ. 54բն., 15շ. 18բն. Հ. 

61մանկապարտեզ, 

 Դավթաշեն 2-րդ թաղ. 20շ./թիթեղ/, 25շ. 44բն., 33շ. 

36բն. /անձրևատար/, 41շ. 33բն. /անձրևատար/, 40շ. 

/1վ.տ. /45շ./1վ.տ./, 39շ. 17բն., 17շ. 50բն./վ.տ./21շ. 

52բն., 32շ. 36բն.13շ. 49բն./թիթեղ/, 3շ. 53բն., 6շ. 51բն. 

/վ.տ./ հ. 59 մանկապարտեզ 

 Դավթաշեն 3-րդ թաղ. -25շ. 71բն., Հալաբյան 48շ. 

31բն., 22շ. 36բն., հ. 60 մանկապարտեզ 

 Դավթաշեն 4-րդ թաղ. 17շ. 36բն., 48շ. 35բն., 26շ. 

50բն., 33շ. 54բն., 31շ. 35բն., 43շ. 36բն., 47շ. 33, 34, 35, 

36բն., 21շ. 72բն., հ. 62 մանկապարտեզ 

 Կապալառու 

կազմակերպությու

նը պայմանագրում 

նախատեսված 

աշխատանքները 

տեխնիկական 

խնդիրներից 

ելնելով չի 

իրականացրել , 

որի արդյունքում 

պայամանագրում 

նախատեսված 

միջոցների մի 

մասը տնտեսվել 

են: 

12 Կանաչ տարածքների 

պահպանման համար 

ոռոգման ցանցի 

Նախատեսվում է 200 գծմ կանաչ 

տարածքների պահպանման համար 

ոռոգման ցանցի արդիականացում: 

Կանաչապատում ՀՈԱԿ-ի կողմից իրականացվել  

1000գծմ կանաչ տարածքների պահպանման համար 

ոռոգման ցանցի արդիականացում և  նոր կանաչ 

տարածքների ընդլայնում 2400գծմ: 
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արդիականացում և 

ընդլայնում 

 

13 Բակային տարածքների 

բարեկարգում և վերանորոգում 

Նախատեսված է 4-րդ թաղամաս 1-13 

/5 բակային տարածք/, 2-րդ թաղամաս 

8 շենքի բակերի վերանորոգում: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/70-1 

Իրականացվում է Դավթաշեն վարչական շրջանի 2-

րդ թաղամասի 17, 18, 19 շենքերի բակային 

տարածքների հիմնանորոգման աշխատանքներ: 

Աշխատանքներն այժմ գտնվում են ընթացքի մեջ: 

«Էթերնալ Հոմ ՍՍ» 

ՍՊԸ 

01.06.2021թ.-

05.02.2022թ.  

 

Պայմանագիրը 

անցումային է, 

ժամկետը լրանում 

է 2022թ. 

փետրվարի 5-ին: 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/70-1 

Իրականացվել է Դավթաշեն վարչական շրջանի 4-րդ 

թաղամասի 7.8.9 շենքների բակային տարածքծերի 

հիմնանորոգման աշխատանքները: 

«Ռադիկ Շին» ՍՊԸ 

10.06.2021թ. -

01.12.2021թ. 

 

 

 

 

 

Պայմանագիրը 

անցումային է, 

ժամկետը լրանում 

է 2022թ. 

փետրվարի 5-ին: 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/70-3 

Իրականացվում է Դավթաշեն վարչական շրջանի 4-

րդ թաղամասի 3Ա, 4Ա շենքերի բակային 

տարածքներում բարեկարգման աշխատանքները: 

Աշխատանքներն այժմ գտնվում են ընթացքի մեջ: 

«Համախոհ» ՍՊԸ 

02.06.2021թ. -

05.02.2022թ.  

 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/49 

Իրականացվել է Դավթաշեն վարչական շրջանի թիվ 

199 դպրոցի և 4-րդ թաղամասի 3-րդ շենքերի 

հետնամասում գտնվող դաշտի կառուցման 

աշխատանքներ: 

«Շինհայ-Պո» ՍՊԸ 

16.08.2021թ. -

31.10.2021թ. 

 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/162-1 

Դավթաշեն վարչական շրջանի բազմաբնակարան 

շենքերի բակային տարածքների մանկական 

խաղահրապարակների կարիքների համար 

սահարանների  ձեռքբերման և տեղադրման համար, 

սակայն կազմակերպության կողմից այն միակողմանի 

լուծվել է: 

«ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ» 

ՍՊԸ 

30.07.2021թ. -

30.10.2021թ. 

 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/162-2 

Իրականացվել է բազմաբնակարան շենքերի բակային 

տարածքների մանկական խաղահրապարակների 

կարիքների համար ճոճանակների  ձեռքբերում և 

տեղադրում: 

Ա/Ձ Ռուբեն 

Պողոսյան  Արմենի 

30.07.2021թ. -

30.10.2021թ. 

 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/158-2 

Իրականացվել է բազմաբնակարան շենքերի բակային 

տարածքների կարիքների համար աղբամանների 

ձեռքբերում և տեղադրում:   

Ա/Ձ Էրիկ 

սահակյան 

16.07.2021թ. -

30.09.2021թ. 

 

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/183 

Իրականացվել է շրջանի բազմաբնակարան շենքերի 

բակային տարածքների կարիքների համար 

նստարանների ձեռքբերում և տեղադրում: 

ՇԻՆՊԼԱՏՖՈՐՄ 

ՍՊԸ 

30.11.2021թ. – 

10.12.2021թ. 
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14 Բազմաբնակարան շենքերի 

շքամուտքերի վերանորոգում 

Նախատեսված է բազմաբնակարան 

շենքերի մոտ 20 շքամուտքերի 

վերանորոգում: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/41-3 

Իրականացվել է 27 բազմաբնակարան բնակելի 

շենքերի շքամուտքերի վերանորոգման 

աշխատանքներ հետևյալ հասցենեում՝ 

 Դավթաշեն 1-ին թաղ. 26շ/3և 4մ/, 26շ. /1մ 

թեքահարրթակ/, 10Աշ. /3մ/, 37շ. 13շ. /2մ/ 

 Դավթաշեն 2-րդ թաղ. 15շ., 16շ., 39շ. /3մ/, 38շ. /1մ/, 

31շ. 37Ա շ./2մ/, 

 Դավթաշեն 3-րդ թաղ. 22շ. /2մ/, 16շ. /2մ/, 15շ. /2մ/. 7շ. 

/2մ/, 

 Դավթաշեն 4-րդ թաղ. -22շ. /1մ/, 25շ., 27շ. /1մ/, 33շ. 

/1և 2մ/, 5շ., 1շ. 21շ. /մետ. պլ. դուռ/ 

«Էլդոգար ՍՊԸ» 

25.06.2021թ. -

30.11.2021թ. 

 

15 Հենապատերի վերանորոգում Նախատեսված է թվով 5 

հենապատերի վերանորոգում: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/6 

Նախատեսվել է Դավթաշեն վարչական շրջանի 2-րդ 

թաղամասի 17.18.19.20 շենքների բակում 

հենապատերի վերանորոգման աշխատանքներ: 

«Կվալտ Շին» ՍՊԸ 

02.04.2021թ.-

31.10.2021թ. 

Ծրագրը չի 

իրականացվել՝ 

կապալառու 

կազմակերպությա

ն տեխնիկական 

միջոցների 

բացակայության 

պատճառով: 

16 Մայրուղիների և փողոցների 

վերակառուցում և 

հիմնանորոգում 

Ծրագրում նախատեսված է 

Դավթաշեն վարչական շրջանի 

մայրուղիների և փողոցների 

վերակառուցման և հիմնանորոգման 

աշխատանքներ: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/31-3 

Իրականացվել է կաղնուտի այգու մայթերի, 

անցուղիների, աստիճանների բարեկարգման 

աշխատանքներ:  

«Էթերնալ Հոմ ՍՍ» 

ՍՊԸ 

24.06.2021թ. -

31.08.2021թ. 

 

17 Այլ ծրագրեր Արտաքին լուսավորության ցանցի 

շահագործման և պահպանման 

աշխատանքներ  

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՀԴՎՇ-21/01 

Իրականացվել է Տ. Պետրոսյան փողոցից դեպի 2-րդ 

թաղամասի վերնամաս տանող ճանապարհի 

արտաքին լուսավորության ցանցի ընթացիկ 

վերանորգման աշխատանքներ:  

«Երքաղլույս» ՓԲԸ 

07.07.2021թ.-

30.07.2021թ. 

 

ԷՐԵԲՈՒՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ 

Հ/հ Ծրագրի կամ միջոցառման 

անվանումը 

Նախատեսված աշխատանքների 

նկարագիր 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց Իրականացնող 

կազմակերպություն 

կատարման 

ժամկետ 

Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 

1 Ասֆալտբետոնե ծածկի 

վերանորոգում և պահպանում 

Էրեբունի վարչական շրջանի 

բակային տարածքների, փողոցների և 

մայթերի ասֆալտբետոնե ծածկի 

մասնակի վերանորոգում: 

Ճանապարհների անխափան 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/61-1 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

«Հիպերնովա» ՍՊԸ 

01.06.2021թ.-

01.10.2021թ. 

 

Երևանի 2021թ.  

բյուջեով 

հաստատվել է 

26 170 քմ բակային 

տարածքների  և 
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երթևեուկությունն ապահովելու 

համար տարվա ընթացքում 

ասֆալտբետոնե ծածկի վրա 

առաջացած փոսերի, 

անհարթությունների վերանորոգում՝ 

29.000 քմ: 

Իրականացվել է 70.500 քմ փողոցների 

ասֆալտապատման- փոսանորոգման աշխատանքներ 

հետևյալ հասցեներում. 

1. Աթոյան փող., 

2. Ռոստովյան փող., 

3. Դ.Բեկի փող., 

4. Սարի Թաղի 15,20 փողոցներ, 

5. Ազատամարտիկների փող., 

6. Նոր Արեշի 11 և 44 փող., 

7. Խ.Դոնի փող., 

8. Արցախի պող., 

9. Տ.Մեծի պող., 

10. Ս.Դավթի փող., 

11. Մուրացանի փող., 

12. Այվազովսկու փող., 

13. Նուբարաշենի խճ., 

14. Թորոմանյան փող., 

15. Բուռնազյան փող., 

16. Նոր Արեշի 39 փող., 

17. Արցախի պող. /մնացած հատվածը/, 

18. Սարի Թաղի 8, 9 շարքեր, 

19. Բելինսկու փող., 

20. Էրեբունու փող., 

21. Մ.Խորենացու փող., 

22. Գլինկայի փող. , 

13. Ռոստովյան փող. /մնացած հատվածը/, 

14. Աթոյան փող. /մնացած հատվածները/: 

70 500 քմ 

փողոցների 

ասֆալտապատմա

ն կամ 

փոսանորոգման 

աշխատանքներ: 

 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/3-4 

Իրականացվել է 26.170 քմ ասֆալտապատման 

աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում. 

1. Գաջեգործների փող.հ.40և 70 շենքերի բակ, 

2. Աթոյան անց.հհ.13, 14, 80, 19, 78, 78/2, 

3. Նոր Արեշի 15 փող. ՀՀ. 9. 7, 5 շենքերի բակ, 

4. Նոր Արեշի  22 փող. ՀՀ.20, 22 շենքերի բակ, 

5. Էրեբունու փող. Հ.Հ. 20, 22 շենքերի բակ, 

6. Մուրացանի փող. 

7. Գաջեգործների փող.հ.40 և 70 շենքերի բակ, 

8. Աթոյան անց. հհ.13, 14, 80, 19, 78, 78/2, 

9. Նոր Արեշի 15 փող. ՀՀ. 9. 7, 5 շենքերի բակ, 

10. Նոր Արեշի  22 փող. ՀՀ. 20, 22 շենքերի բակ, 

11. Էրեբունու փող. Հ.Հ. 20, 22 շենքերի բակ, 

12. Մուրացանի փող.: 

«ԱՎԱ–2000» ՍՊԸ    

01.05.2021թ.              

01.10.2021թ.            

 

2 Բազմաբնակարան շենքերի 

հարթ տանիքների 

վերանորոգում 

Կիրականացվի 8.500 քմ հարթ 

տանիքի վերանորոգման 

աշխատանքներ: 

 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/29-3 

«Էնքաղշին» ՍՊԸ 

02.06.2021թ.-                   

09.09.2021թ. 
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Բազմաբնակարան շենքերի հարթ տանիքների 

վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվել 

9900 քմ մակերեսով հետևյալ հասցեներում. 

1. Խ.Դոնի փող. Հ.4 շենք 

2. Գ.Մահարու փող. Հ.127 շենք 

3. Գ.Մահարու փող. Հ.127/1 շենք 

4. Ավանեսովի փող. Հ.24 շենք 

5. Ավանեսովի փող. Հ.26 շենք 

6. Աթյան անց. Հ.8 շենք 

7. Աթյան անց. Հ.10 շենք 

8. Աթյան անց. Հ.12/3 շենք 

9. Աթյան անց. Հ.18 շենք 

10. Խ.Դոնի փող. հհ. 1, 5, 15, 19, 19/1, 23, 27, 1/1, 1/2 

շենքեր 

11. Արցախի պող. հհ. 6ա, 8, 8բ, 10գ, 10բ, 22/1, 34/2 

շենքեր 

12. Աթյան անց. Հ.12 շենք 

13. Աթյան անց. Հ.20 շենք 

14. Ազատամարտիկների փող. հ.78 շենք 

15. Էրեբունու փող. հ.1 շենք 

16. Ռոստովյան փող. հ. 36 շենք 

3 Բազմաբնակարան շենքերի 

թեք տանիքների 

վերանորոգում 

4 բազմաբնակարան շենքերի թեք 

տանիքների վերանորոգում: 

 

 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է 4 պայմանագիր: 

Իրականացվել է 4 032 քմ թեք տանիքների 

վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ 

հասցեներում. 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/55-2 

Էրեբունու փող. Հ.5 շենք 

«ԴանՇին» ՍՊԸ 

14.05.2021թ.-

09.09.2021թ. 

 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/55-4 

Ավանեսովի փող. Հ.3 շենք, 
 

«Ջավախք Շին» 

ՍՊԸ                          

02.06 2021թ.-

06.10.2021թ. 

 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/55-3 

Նուբարաշենի խճ. Հ.5/4 շենք, 
 

«Գրիգորյան Շին 

Մոնտաժ» ՍՊԸ      

25.05.2021թ.-

09.10.2021թ. 

 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/55-1 

Նոր Արեշի 15 փող. Հ.9 շենք 

«Ռ.Հովհաննիսյան»

ՍՊԸ 

28.06.2021թ.-

26.10.2021թ.   

 

4 Վերելակների հիմնանորոգում Կիրականացվի շենքերի 14 վերելակի 

հիմնանորոգում և առանձին 

հատվածների ընթացիկ նորոգում: 

 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/13 

Իրականացվել են թվով 8 շենքերի վերելակների 

վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ 

հասցեներում. 

1. Խ.Դոնի փող. Հ.1/1, 

«Գայանե 

Նիկողոսյան» ԱՁ                               

26.05.2021թ.-                 

02.10.2021թ. 

Երևանի 2021թ. 

բյուջեով 

հաստատվել է 8 

վերելակի 

հիմնանորոգման 

աշխատանքներ: 
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2. Խ.Դոնի փող. Հ.1/2, 

3. Խ.Դոնի փող. Հ.5շ. 3-րդ  մուտք, 

4. Խ.Դոնի փող. Հ.15 շենք, 

5. Խ.Դոնի փող. Հ.23շ. 11-րդ մուտք, 

6. Խ.Դոնի փող. Հ.31շ. 3-րդ մուտքեր, 

7. Խ.Դոնի փող. Հ.31շ. 4-րդ մուտքեր,  

8. Խ.Դոնի փող. Հ.31շ. 5-րդ մուտքեր,           

5 Բազմաբնակարան շենքերում 

բարեկարգման  

աշխատանքների 

իրականացման ծրագիր 

Նախատեսվում է վարչական շրջանի  

բազմաբնակարան շենքերի 50 

մուտքերի և աստիճանավանդակների 

վերանորոգում: 

 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ -21/44-4 

Իրականացվել են 41 մուտքերի վերանորոգման 

աշխատանքեր հետևյալ հասցեներում. 

1. Խ.Դոնի փող. Հ.19/2 շենք  /1-ին/,  

2. Խ.Դոնի փող. Հ.19 շենք  /1, 9, 10, 11, 12, 13 մուտքեր/,  

3. Ս.Դավթի փող. Հ.70/1 շենք  /1-ին/ 

4. Ազատամարտիկների փող. Հ.78 շենք  /1-ին/ 

5. Ազատամարտիկների փող. Հ.78/2 շենք     /1-ին/ 

6. Ազատամարտիկների փող. Հ.80 շենք   /1-ին/ 

7. Ազատամարտիկների փող. Հ.87 շենք    /վ մուտք/ 

8. Վարդաշենի 9-րդ փող. Հ.3ա շենք  /1-ին/ 

9.Վարդաշենի 9-րդ փող. Հ.3բ շենք  /1-ին/ 

10. Վարդաշենի 9-րդ փող.  Հ.62ա  /1-ին/, Հ.62բ  /1-ին/,   

Հ.62վ  /1-ին/ շենքեր, 

11. Էրեբունու փող. հ.21 շենք 

12. Աթոյան անց. Հ.10 շ.՝  1, 2 մուտքեր 

13. Աթոյան անց. Հ.12 շենք 

14. Աթոյան անց. Հ.12/3 շ.՝   1, 2   մուտքեր 

15. Աթոյան անց. Հ.8 շենք ՝ 1-ին մուտք 

16. Աթոյան անց. Հ.14 շենք 

17. Աթոյան անց. Հ.16 շենք 

18. Ազատամարտիկների փող. հ.87 շ. Ա , Բ, Բ1 

մուտքեր 

19. Ավանեսովի փող. հ.18 շենք 

20. Ավանեսովի փող. հ.22 շենք 

21. Արցախի պող. հ.8բ շենք՝ 2, 4  մուտքեր 

22. Արցախի պող. հ.8/2 շենք 

23. Արցախի պող. հ.10գ շենք 

24. Արցախի պող. հ.10վ շենք 

25. Արցախի պող. հ.22 շենք՝ 1, 2, 3 մուտքեր 

26. Տ.Մեծի պող. հ.40 բ շենք՝ 1, 2 մուտքեր  

«Ռաֆ Գրուպ» ՍՊԸ        

30.06.2021թ.                  

28.10.2021թ.                                                      

Երևանի 2021թ. 

բյուջեով 

հաստատվել է 41 

մուտքերի 

վերանորոգում :  

  

6 Կանաչ տարածքների հիմնման 

և պահպանման ծրագիր 

Էրեբունի վարչական շրջանի 

անբարեկարգ կամ նորոգման կարիք 

ունեցող տարածքների բարեկարգում՝ 

15,5 հա: 

 

Իրականացվել է 15,5 հա կանաչ տարածքներիի 

պահպանման, մաքրման, ոռոգման, հողափորման 

աշխատանքներ՝  

Մասնավորապես հանրային այգիների և կանաչ 

սիզամարգերի  ամենօրյա աղբի և տերևների մաքրւոմ, 

փոցխում և տեղափոխում: 

«Կանաչապատում և 

շրջակա միջավայրի 

պահպանությու»   

ՀՈԱԿ 
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Այգիներ մտնող աստիճանավանդակների և 

սիզամարգերի միջտարածքային հատվածների 

մաքրում: 

Ծառերի կոճղաշվերի մաքրում և բնաբաժակների 

փխրեցում: 

Ծաղկային գոտիներում առկա վարդերի էտ, 

միջվարդային տարածքների փխրեցում և առուների 

բացում՝ ոռոգման համար: 

Ծաղկային գոտիների նախապատրաստական 

աշխատանքներ՝ փխրեցում և հարթեցում, նոր 

ծաղկասածիլների տնկում և շտկում: 

Կանաչ տարածքների սիզամարգերի հնձում 

մեքենայով և հնձված խոտի հավաքում: 

7 Հուշարձանների 

վերանորոգման և 

պահպանման ծրագիր 

Սասունցի Դավթի արձանի,  

Գաջեգործների փողոցում գտնվող 

Հայոց Մեծ եղեռնի զոհերի 

հիշատակին նվիրված հուշարձանի, 

Լուսաղբյուր,  Արգիշտի և այլ 

հուշարձանների արտաքին տեսքի 

պահպանում և դրանց շրջակա 

տարածքի բարեկարգում: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/86 

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: 

«Ալեքսանդր-Մ» 

ՍՊԸ 

16.04.2021թ.-  

25.12.2021թ. 

 

8 Մշակութային և սպորտային 

միջոցառումների 

իրականացման ծրագիր 

Էրեբունի վարչական շրջանում ըստ 

ժամանակացույցի որպես 

պարտադիր ծրագիր իրականացվում 

են շուրջ 18 մշակութային 

միջոցառում՝  

Հայոց բանակի օր, Տեառնընդառաջ, 

Բարեկենդան, Կանանց միջազգային 

օր, Սուրբ Զատիկ, Մայրության և 

գեղեցկության օր, Քաղաքացու  օր, 

Հաղթանակի 

տոնակատարություններ, Առաջին 

Հանրապետության օր, 

Երեխաների պաշտպանության 

միջազգային օր,  

Գիտելիքի օր, ՀՀ անկախության օր, 

ՈՒսուցչի օր, ՀՀ Սահմանադրության 

ընդունման օր, Երևանյան ամառ 

միջոցառումներ, Վարդավառին 

նվիրված միջոցառում,  

«Էրեբունի-Երևան» 

տոնակատարություն, Ամանորյա 

միջոցառումներ։ 

Ծրագրի իրականացման արդյունքում 

ակնկալվում է նպաստել Էրեբունի 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ՄԱԾՁԲ -21/19 

1. ՀՀ բանակի օր 

‹‹ՊԵՑՑՈ››  ՍՊԸ 

  26.01.21թ 

 

 

ԵՔ-ԳՀԾՁՖ -21/85-1 

Կանանց միջազգային օր 

‹‹ԲԵՄԵԼ›› ՍՊԸ  

03.03.2021թ.. 

 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/85-3 

Զատիկ 

 

‹‹Արմինե  

Նիկողոսյան›› Ա/Ձ 

09.03.2021թ. 

 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/85-2 

Մայրության և գեղեցկության օր 

‹‹Ազնիվ 

Մուրադյան›› Ա/Ձ 

03.03.2021թ. 

 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/131-3 

Առաջին Հանրապետության օր 

 

‹‹Մարիամ 

Աբգարյան››  Ա/Ձ  

19.05.2021թ. 

 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/131-1 

Երեխաների պաշտպանության միջազգային օր 

 

‹‹Ազնիվ 

Մուրադյան›› Ա/Ձ 

18.05.2021թ. 

 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/131-1 

Երևանյան ամառ միջոցառումներ 

«Ազնիվ 

Մուրադյան›› Ա/Ձ 

18.05.2021թ. 

 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ -21/131-3 

ՀՀ Սահմանադրության օրվան նվիրված միջոցառում 

 

«Մարիամ 

Աբգարյան››  Ա/Ձ  

19՚.05.2021թ. 
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վարչական շրջանի բնակչության 

շրջանում սպորտի 

մասսայականացմանը, ինչպես նաև 

ապահովել բնակչության ակտիվ 

մասնակցությունը սպորտային 

միջոցառումներին, խրախուսել 

առողջ ապրելակերպը: 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/131-2 

Վարդավառին նվիրված միջոցառում 

‹‹ՊԵՑՑՈ›› ՍՊԸ 

18.05.2021թ. 

 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/160-2 

ՀՀ Անկախության օրվան նվիրված միջոցառում 

‹‹ՊԵՑՑՈ›› ՍՊԸ 

19.08.2021թ. 

 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/160-2 

Գիտելիքի օրվան նվիրված միրոցառում 

«ՊԵՑՑՈ››  ՍՊԸ 

19.08.2021թ. 

 

ԵՔ-ԳՀՃՁԲ-21/160-1 

ՈՒսուցչի օր  

 

«Ազնիվ 

Մուրադյան» Ա/Ձ 

19.08.2021թ. 

 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ -21/26 

Ռազմաուսումնամարզական խաղեր, 

ՀՀ անկախության 30-րդ տարեդարձին նվիրված 

մարզական խաղեր, 

‹‹Պեցցո›› ՍՊԸ 

12.04.2021թ. 

 

 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/81-2 

«Սպորտլանդիա» 1 - 3-րդ և 4 - 7-րդ դասարանների 

աշակերտների միջև 

«Կոնցեպտ 

Ինվեթս»ՍՊԸ 

12.04.2021թ. 

 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/81-2 

«Լավագույն  մարզական նախադպրոցական 

հաստատություն»  

«Կոնցեպտ 

Ինվեթս»ՍՊԸ 

12.04.2021թ. 

 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/81-2 

Նախազորակոչային և զորակոչային 

ռազմամարզական խաղեր: 

«Կոնցեպտ 

Ինվեթս»ՍՊԸ 

12.04.2021թ. 

 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/81-1 

«Լավագույն մարզական ընտանիք» 

 

‹‹Արմեն Գևորգյան›› 

Ա/Ձ 

12.04.2021թ. 

 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/81-1 

«Առողջ սերունդ, պաշտպանված հայրենիք» 

համաքաղաքային բակային փառատոն 

‹‹Արմեն Գևորգյան›› 

Ա/Ձ 

12.04.2021թ. 

 

9 Սոցիալապես անապահով, 

բազմազավակ, երիտասարդ և 

այլ խմբերին պատկանող 

ընտանիքներին տոնական և 

հիշատակի օրերին 

աջակցություն, ինչպես նաև 

կենսամակարդակի 

բարելավմանն ուղղված 

նպատակային ծրագրերի 

իրականացում  

Ծրագիրը ներառում է վարչական 

շրջանի բնակիչների դիմումների 

հիման վրա կատարված 

սոցիալական վիճակի 

ուսումնասիրության և կարիքի 

գնահատման արդյունքում 

հայտնաբերված կարիքավոր 

ընտանիքների կեսամակարդակի 

բարելավմանն ուղղված 

համապատասխան սոցիալական 

աջակցության տրամադրում: 

Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 

սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 333 

ընտանիքի /1259 անձ/ տրամադրվել է   պարենային 

աջակցություն, հիգիենայի պարագաների փաթեթներ, 

հագուստ: 

Սոցիալապես անապահով 119 անձի տրամադրվել է 

միջնորդագիր՝ պետպատվերի շրջանակներում 

բուժօգնություն ստանալու համար: 

Կազմվել են  8  բազմազավակ  անապահով  

ընտանիքների  համար անհատական  սոցիալական  

ծրագրեր և ներկայացվել վարչական շրջանի  

ֆինանսական  բաժին՝  գնման գործընթացն 

ապահովելու համար: 

Տրամադրվել է 4 ընտանիքի կենցաղային տեխնիկա, 4 

ընտանիքի անհատական ծրագիրը մերժվել է: 

Կազմակերպվել է սոցիալական տարբեր խմբերի 

ընտանիքների 7-13 տարեկան 100 երեխաների 

հանգիստը երկու հերթափոխով «Հեքիաթային կիրճ» 
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մանկական առողջարարական ճամբարում 

անցկացնելու աշխատանքները: 

Համագործակցելով «Լիարժեք կյանք» ՀԿ-ի հետ, 6 

երեխա  և 3 ծնող մասնակցել են ամառային 

ներառական ճամբարի ծրագրին: 

10 Արտակարգ իրավիճակների և 

նմանատիպ այլ դեպքերում 

կյանքի դժվարին 

իրավիճակներում հայտնված 

անձանց և ընտանիքներին 

աջակցություն 

Արտակարգ իրավիճակների և 

նմանատիպ այլ դեպքերում կյանքի 

դժվարին իրավիճակներում 

հայտնված անձանց և ընտանիքներին 

աջակցության տրամադրում: 

 Պատերազմական դրության հետևանքով Արցախի    

Հանրապետությունից Էրեբունի վարչական շրջան 

տեղափոխված 1108 ընտանիքների /4423 անձ/ 

տրամադրվել է հագուստ, պարենային 

աջակցություն,  խոհանոցային, անկողնային և  

հիգիենայի պարագաներ: 

 Պատերազմում զոհվածի  154 ընտանիքի  /462 անձ/, 

վիրավորում ստացած զինվորի 55 ընտանիքի /249 

անձ/ և մասնակցի 2 ընտանիք /19 անձ/ 

տրամադրվել է  սոցիալական աջակցություն 

/հագուստ և հիգիենայի պարագաներ/: 

 Պատերազմում զոհված  և վիրավորում ստացած 80 

ընտանիքների դպրոցահասակ երեխաների 

տրամադրվել է 119 գրենական պիտույքներ:  

 Պատերազմում զոհված,  վիրավորում ստացած, 

բազմազավակ, հաշմանդամ անձ ունեցող և սակավ 

ապահով 100 ընտանիքների երեխաների 

տրամադրվել է 385 Ամանորյա ներկայացման 

տոմսեր:  

 Պատերազմական դրության հետևանքով Արցախի 

Հանրապետությունից Էրեբունի վարչական շրջան 

տեղափոխված, պատերազմում զոհված,  

վիրավորում ստացած, բազմազավակ, սոցիալապես 

անապահով՝ 138 ընտանիքի  տրամադրվել է 

մանկական տակդիր: 

 Արցախյան պատերազմում զոհված,  վիրավորում 

ստացած, բազմազավակ, սոցիալապես անապահով 

123 ընտանիքների տրամադրվել է վառելափայտ: 

  

11 Այլ աշխատանքներ Աջակցություն հարազատ չունեցող, 

սոցիալապես անապահով  

ընտանիքներին՝ 

հուղարկավորության ծախսերը 

հոգալու համար: 

«ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-21/2» 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

Հաշվետու  ժամանակահատվածում  կազմակերպվել է  

12 հարազատ չունեցող   քաղաքացու  

հուղարկավորություն: 

«Ռեքվիեմ 

ինտերնեյշնլ» ՍՊԸ 

21.01.2021թ.-

25.12.2021թ. 

 

ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/127 

Հաշվետու  ժամանակահատվածում  կազմակերպվել է  

9 սոցիալապես անապահով  քաղաքացու  

հուղարկավորություն     

«Բնակչության 

հատուկ 

սպասարկում»  

ՀՈԱԿ 

30.06.2021թ.-

25.12.2021թ. 
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ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ 

Հ/հ Ծրագրի կամ միջոցառման 

անվանումը 

Նախատեսված աշխատանքների 

նկարագիր 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց Իրականացնող 

կազմակերպություն 

կատարման 

ժամկետ 

Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 

1 Ասֆալտբետոնեծածկի 

վերանորոգում և պահպանում 

Կիրականացվի 30000 քմ 

ասֆալտբետոնե ծածկի 

վերանորոգում և պահպանում 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/61-2  

Իրականացվել են 17700 քմ ասֆալտբետոնյա ծածկի 

նորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում. 

1. Թումանյան փող. 10շ. , 

2. Դեմիրճյան 36, 

3. Հերացի 18ա, 

4. Սայաթ-Նովա 22, 

5. Բաղրամյան 23, 

6. Սայաթ-Նովա 20, 

7. Մաշտոցի պողոտա 5, 

8. Մայիսյան 22, 

9. Սարյան 20/1, 

10. Սայաթ-Նովա 25 

11. Նալբանդյան 27, 

12. Այգեստան 7, 

13. Այգեստան 7-3, 

14. Կոնդ թաղ. 151, 163, 179, 183, 187, 189, 

15. Կոնդ թաղ. 20, 26/1, 

16. Խորենացի 27, 29, 

17. Կոնդ փող. 40, 

18. Նալբանդյան 9-Պուշկին 1, 

19. Թումանյան 40, 

20. ԿՎՇ-ի բակ, 

21. Նալբանդյան 51, 

22. Աբովյան 26, 

23. Խանջյան 33, 

24. Մոսկովյան փող. դպրոցի դիմաց, 

25. Արշակունյաց 1-ին նրբ.,  

26. Տ. Մեծի փող. 25-Խանջյան 53 դպրոցի դիմաց, 

27. Ա. Պետրոսյան 4, 

28. Նար-Դոսի 73, 

29. Նորագյուղի 396 տուն, 

30. Սարյան փողոց 32 և 36, 

31. Ֆրիկի փ. 2 և 4, 

32. Դեմիրճյան փող. 33, 

33. Ֆրիկի փող. 10, 

34. Անտառային 54, 

35. Բաղրամյան և Կապուտիկյան փող. խաչմերուկ,  

36. Չարենցի փող. 2-րդ նրբ., 

«Լիլիթ-87» ՍՊԸ 

26.05.2021թ.-

31.10.2021թ. 

Երևանի 2021թ. 

բյուջեով 

հաստատվել է 

17700 քմ 

ասֆալտբետոնե 

ծածկի նորոգման 

աշխատանքներ 
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37. Չարենցի փ. 1-ին նրբ, 

38. Տ. Մեծ 29, 29ա, 

39. Տ. Մեծ 27/2, 31,  

40. Տ. Մեծ 27,  

41. Տ. Մեծ 23, 

42. Զաքյան փ. 1 և 3, 

43. Ամիրյան փ. 3, 

44. Տեր-Գրիգորյան փ., 

45. Մ. Խորենացու 9, 

46. Սպենդիարյան 1 և Մոսկովյան 33, 

47. Հանրապետության 71, 

48. Խանջյան 15, 

49. Խանջյան 13/1, 19, 13/2,13/3,  

50. Տ. Մեծ 4, 

51. Զաքյան 5/5, 

52. Չարենց 32, 30/3, 

53. Աբովյան 13, 

54. Սայաթ-Նովա 4, 

55. Տեյան 42, 

56. Թումանյան փ. 32/1, 37, 39, 35, 9ա, 

57. Սպենդիարյան 5, 

58. Նար-Դոսի 36, 

59. Լև Տոլստոյի 62, 

60. Քաջազնունու 6, 

61. Վարդանանց 14, 

62. Վարդանանց 10, 

63. Հանրապետության 58, 

64. Վարդանանց 14/1, 

65. Նար-Դոս 36/1, 

66. Տ. Մեծ 33, Վարդանանց 16, 

67. Իսահակյան 16ա, 10, 22, 24, 

68. Մաշտոց 49, 51, 58, 54, 

69. Նալբանդյան 47, 

70. Դեմիրճյան 40, 

71. Բաղրամյան 21, 

72. Պուշկինի 60, 

73. Սարյան 24ա,: 

2 Եզրաքարերի վերանորոգում 

 

 

 

 

 

 

2200 գծմ եզրաքարերի վերանորոգում   Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/24-2 

Իրականացվել է 978.2 գծմ եզրաքարերի նորոգման 

աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում` 

1.Մաշտոցի պողոտա 

2. Նալբանդյան փող 

3.Պապլավոկի մոտ 

4.Բայրոն փող. 

5.Կողբացի փող. 

«ԵԴԵՄ ԳՐՈՒՊ» 

ՍՊԸ 

09.06.2021թ. -   

01.11.2021թ. 

Երևանի 2021թ. 

բյուջեյով 

հաստատվել է 

978.2 գծմ 

եզրաքարերի 

վերանորոգման 

աշխատանքներ: 
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6.Ա. Պետրոսյան փող. 

7.Սայաթ-Նովա փող 

8.Սայաթ-Նովա խաչ. 

9.Պուշկինի փող. 

10. Տիգրան Մեծի խաղահրապարակ 

11.Կոնսերվատորիայի դիմացի մայթեզր 

12. Կոնսերվատորիայի ծառաբներ 

13.Կովկաս պանդոկի մոտակայքի ծառաբներ 

3 Հենապատերի վերանորոգում Կիրականացվի 7 հատ հենապատերի 

վերանորոգում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է 

մրցույթ, կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/26 

Հենապատերի հիմնանորոգման աշխատանքներ են 

իրականացվել հետևյալ հասցեներում. 

1. Նալբանդյան 53- Կորյուն 1, 3 

2. Սայաթ-Նովա 21ա 

«ԳՈՒԴՇԻՆ 

ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 

15.06.2021թ.- 

12.09.20212թ. 

Երևանի 2021թ. 

բյուջեով 

հաստատվել է 

հենապատերի 

վերանորոգման 

աշխատանքներ 2 

հասցեներում: 

 

4 Մայրուղիների և փողոցների 

վերակառուցում և 

հիմնանորոգում 

Կիրականացվի 14 հատ 

մայրուղիների և փողոցների 

վերակառուցում և հիմանանորոգում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի կայացել է 

մրցույթ, կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/53 

«Հակոբյան 

Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ 

Կապալառուն 

հրաժարվել է 

պայմանագրային 

պարտավորությու

ններն 

իրականացնել: 

Ձեռնարկվել են 

համապատասխան 

միջոցներ 

կապալառուին 

պատասխանատվո

ւթյան ենթարկելու 

համար: 

5 Թեքահարթակների կառուցում 40 հատ թեքահարթակի կառուցում Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի կայացել է 

մրցույթ, կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/35-2 

«ԱՐՄԻՆԺ ԳՐՈՒՊ» 

ՍՊԸ  

14.07.2021թ.-

01.11.2021թ. 

Կապալառուն 

հրաժարվել է 

պայմանագրային 

պարտավորությու

ններն 

իրականացնել: 

Ձեռնարկվել են 

համապատասխան 

միջոցներ 

կապալառուին 

պատասխանատվո

ւթյան ենթարկելու 

համար: 

6 Ախտահանման և 

միջատազերծման 

ծառայություններ 

(դեռատիզացիա) 

Շրջանի բոլոր սեփական 

տնատիրություններում 

պարբերաբար կկատարվեն 

կանխարգելիչ և ըստ 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի կայացել է 

մրցույթ, կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/60 

Պարբերաբար ախտահանման և միջատազերծման 

ծառայություններ են իրականացվել վարչական 

«Գևորգ 

Ստեփանյան» Ա/Ձ 

16.02.2021թ.- 

15.12.2021թ.   
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անհրաժեշտության ախտահանման, 

միջատազերծման աշխատանքներ 

շրջանի բոլոր  սեփական տնատիրություններում , 

ինչպես նաև կատարվել են  ըստ անհրաժեշտության 

ախտահանման, միջատազերծման աշխատանքներ:  

Վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերում 

նշված աշխատանքներն իրականացվել են 

համատիրությունների կամ կառավարման 

մարմինների կողմից: 

7 Բազմաբնակարան շենքերի 

հարթ և թեք տանիքների 

վերանորոգում 

Թվով 22 /13710քմ/  թեք տանիքների 

վերանորոգում, 6680 քմ հարթ 

տանիքների վերանորոգում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է 

մրցույթ, կնքվել է 4 պայմանագիր: 

1. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/29-5 

6568,8 քմ հարթ տանիքի նորոգման աշխատնքներ են 

իրականացվել հետևյալ հասցեներում` 

1. Սարյան 20/1, 

2. Կողբացի 1, 

3. Դեմիրճյան 29, 

4. Կողբացի 2ա, 

5. Թումանյան 35, 

6. Նար-Դոս 75, 

7. Նալբանդյան 25ա, 

8. Տ. Մեծ 53, 

9. Ե. Քոչար 21/1, 

10. Խորենացի 47, 

11. Զավարյան 57/19, 

12. Խորեանցի 47/1, 

13. Աղայան 7, 

14. Աղայան 9, 

15. Նալբանդյան 31, 

16. Իսակով 4/2 պարապետ, 

17. Կողբացի 1ա պարապետ, 

18. Կողբացի 2 պարապետ, 

19. Կողբացի 3 պարապետ, 

20. Կողբացի 3ա պարապետ 

1.«ԼԻԼԱՆԱՐՄ» 

ՍՊԸ  

01.06.2021թ.-

28.09.2021թ. 

Երևանի 2021թ. 

բյուջեով 

հաստատվել է 

6568,8 քմ հարթ 

տանիքի 

վերանորոգման 

աշխատանքներ: 

 

2. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/58-1 

Թեք տանիքների նորոգման աշխատնքներ են 

իրականացվել հետևյալ հասցեներում. 

1. Սպենդիարյան 4,6, 

2. Դեմիրճյան 17 

2. «Կոտայքշին» 

ՍՊԸ 

23.09.2021թ- 

29.11.2021թ. 

 

 

3. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/58-3 

Թեք տանիքի նորոգման աշխատնքներ է 

իրականացվել Լեո 12 հասցեում: 

3. «Լիլանարմ» 

ՍՊԸ 

27.09.2021թ- 

28.11.2021թ. 

 

4. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/58-2 

Պետք է նորոգվեր 2 թեք տանիք` Պուշկինի 72, 

Նալբանդյան 50 հասցեներում: 

4.«Հարսնաձոր» 

ՍՊԸ 

27.09.2021- 

28.11.2021 

4. Կապալառուն 

հրաժարվել է 

պայմանագրային 

պարտավորությու

ններն 

իրականացնել: 



142 
 

Ձեռնարկվել են 

համապատասխան 

միջոցներ 

kապալառուին 

պատասխանատվո

ւթյան ենթարկելու 

համար: 

 

«Կենտրոն» համատիրության միջոցներով 

իրականացվել 431,1 մ2 թեք տանիքի վերանորոգման 

աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում.  

1. Մաշտոց 39/12, 

2. Վարդանանց 7, 

3. Տիգ.Մեծ 37, 

4. Նար-Դոս 4, 

5. Տպագրիչների 9, 

6. Նալբանդյան 50, 

7. Պուշկին 40, 

8. Պուշկին 31, 

9. Պուշկին 35, 

10. Խանջյան 7, 

11. Թումանյան 26, 

12. Տիգ.Մեծ 25, 

13. Նալբանդյան 51, 

14. Չարենց 7, 

15. Ամիրյան 3, 

16. Նալբանդյան 49, 

17. Տիգ.Մեծ 36ե, 

18. Սայաթ-Նովա 33, 

19. Հանրապետության 62, 

20. Հանրապետության 58, 

21. Նալբանդյան 39, 

22. Վարդանանց 16, 

23. Տիգ.Մեծ 36, 

24. Նալբանդյան 50, 

25. Նալբանդյան 110, 

26. Ամիրյան 10, 

27. Աբովյան 66, 

28. Քրիստաֆորի 9, 

29. Տիգ.Մեծ 36ե, 

30. Ագաթանգեղոս 29, 

31. Տիգ.Մեծ 36, 

32. Տիգ.Մեծ 24, 

33. Խանջյան 7, 

34. Նալբանդյան 33, 

35. Վարդանանց 14/1, 

36. Մաշտոց 45ա, 
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37. Թումանյան 12, 

38. Նալբանդյան 50 

 

«Կենտրոն» համատիրության միջոցներով 

իրականացվել է 2351 մ2 հաթ տանիքի վերանորոգման 

աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում. 

1. Տիգ.Մեծ 53, 

2. Զավարյան 2, 

3. Նար-Դոս 1, 

4. Ամիրյան 3, 

5. Սայաթ-Նովա 21ա, 

6. Խորենացի 47/1, 

7. Զավարյան 2, 

8. Լալայանց 47ա, 

9. Ալ.Մանուկյան 7, 

10. Զավարյան 57/19, 

11. Սայաթ-Նովա 4, 

12. Խորենացի 49, 

13. Տիգ.Մեծ 53 

8 Բակային տարածքների և 

խաղահրապարակների 

հիմնանորոգում և 

պահպանում 

Կիրականացվեն ցանկապատ կամ 

ինքնակամ զավթված տարածքների 

ցանկապատերից ազատում, 

ապամոնտաժում, կտեղադրվեն 

մանկական 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:Հիմնանորոգմանաշխ

ատանքներ: 

 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է 

մրցույթ, կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/59-2 

Բակային տարածքների նորոգման աշխատանքներ են 

իրականացվել հետևյալ հասցեներում. 

1. Տիգրան Մեծ 53, 

2. Հերացի 16-18-20 

«Լիլանարմ» ՍՊԸ 

01.10.2021թ.-

25.12.2021թ. 

 

 

 

Երևանի 2021թ. 

բյուջեի 

փոփոխության 

արդյունքում 

նորոգվել է 2 

բակային տարածք 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/59-1 

 

Հակոբյան 

Քոնսթրաքն ՍՊԸ 

01.10.2021թ.-

04.12.2021թ 

Կապալառունհրա

ժարվելէպայմանա

գրայինպարտավո

րություններնիրակ

անացնել: 

Ձեռնարկվելենհամ

ապատասխանմիջ

ոցներկապալառու

ինպատասխանատ

վությանենթարկել

ուհամար: 

9 Մուտքերի վերանորոգում Կիրականացվի 54 մուտքերի 

վերանորոգում 

 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է 

մրցույթ, կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/42 

Իրականացվել է 121 մուտքերի վերանորոգման 

աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում. 

1. Ֆրիկի 4, 

2. Փարպեցի 9բ, 1.2, 

3. Ամիրյան 15, 

4. Թումանյան 11ա, 1 մուտք, 

«ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ 

21.04.2021թ.-

23.10.2021թ. 
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5. Ե. Քոչար 19, 

6. Թումանյան 31-3 մուտք, 

7. Սարյան 27, 2, 

8. Սարյան 31, 

9. Դեմիրճյան 31, 17 

10. Ամիրյան 20, 

11. Թամանյան 3-1.2.3.4.5, 

12. Թամանյան 1, 

13. Իսահակյան 12-1.2, 

14. Սարյան 27, 

15.  Սարյան 31, 

16. Դեմիրճյան 31, 

17. Դեմիրճյան 17, 

18. Ամիրյան 20, 

19. Թամանյան 3, 

20. Թամանյան 1, 

21. Բաղրամյան 2, 

22. Բաղրամյան 30, 

23. Բաղրամյան 26, 

24. Բաղրամյան 22, 

25. Իսահակյան 12, 

26. Իսահակյան 10, 

27. Թումանյան 31, 

28. Քաջազնունի 4, 

29. Եր. Քոչար 21, 

30. Եր. Քոչար 17, 

31. Խորենացի 30, 

32. Թումանյան 11ա, 

33. Շահինյան 12, 

34. Խորենացի 47, 

35. Խորենացի 47/1, 

36. Խորենացի 49, 

37. Հերացի 18, 

38. Հերացի 18ա, 

39. Հերացի 20, 

40. Տիգրան Մեծ 39, 

41. Տիգրան Մեծ 32, 

42. Տիգրան Մեծ 53, 

43. Չարենցի 27ա, 

44.  Թամանյան 1ա, 

45. Թամանյան 2ա, 

46. Թամանյան 1, 

47. Թամանյան 2, 

48. Թամանյան 6, 

49. Բաղրամյան 2, 

50. Խորենացի 29 1,2, 

51. Խորենացի 25, 2,3, 
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52. Խորենացի 72, 1,2,3, 

53. Պարոնյան 28շ, 1,2, 

54. Պուշկին 43, 2,3, 

55. Ե. Քոչար 5, 2, 

56. Սարյան 20շ., 1,2,3,4, 

57. Նար-Դոս 1շ., 1,2,3, 

58. Տիգրան Մեծ 6շ., 3, 

59. Չարենցի 4շ., 2,4,7,8, 

60. Նալբանդյան 25/14շ., 7: 

 

Կենտրոն համատիրության միջոցներով նորոգվել է 10 

մուտք հետևյալ հասցեներում. 

1. Ամիրյան 12շ  4 մ, 

2. Թումանյան 26 շ 2 մ, 

3. Չայկովսկի 30 շ 1 մ, 

4. Թումանյան 24 շ 3 մ, 

5. Տիգ.Մեծ 31շ 1մ, 

6. Թումանյան 24շ 3մ, 

7. Ամիրյան 10շ 2մ, 

8. Թումանյան 24 շ 1 մ, 

9. Աբովյան 36 շ 4 մ, 

10. Սայաթ-Նովա 31 շ. 

10 Վթարային պատշգամբների 

նորոգում 

Կիրականացվի 34 պատշգամբների 

վերանորոգում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է 

մրցույթ, կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/25 

Թվով 54 հասցեից նորոգվել է 9 պատշգամբ`  

1,Քրիստափորի 9, 

2, Արշակունյաց 3 բն. 7, 

3. Նար-Դոսի 4 բն. 29,  

4.Աբովյան 44, բն 9, 

5.Կորյունի 9, 

6. Հերացի 2ա, 

7. Վարդանանց 15, 

8. Վարդանանց 109 բն. 22, 

9. Մաշտոցի 1 բն. 18 

«Ստրոի Գրուպ» 

ՍՊԸ 

28.06.2021թ.-

05.10.2021թ. 

Երևանի 2021թ. 

բյուջեի 

փոփոխության 

արդյունքում պետք 

է նորոգվեր թվով 

54 պատշգամբ, 

սակայն 

կապալառուն 

նորոգել է 

ընդամենը 9 

պատշգամբ: 

Ձեռնարկվել են 

համապատասխան 

միջոցներ 

կապալառուին 

պատասխանատվո

ւթյան ենթարկելու 

համար 
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11 Սպորտային միջոցառումների 

կազմակերպում 

Նախատեսվում է իրականացնել 

մարզական միջոցառումենրի շարք՝ 

մասնավորապես ՀՀ անկախության 

նվիրված դպրոցականների 

մարզական խաղեր, ՀՀ մարզերի, 

Երևան քաղաքի և Արցախի 

հանրապետության հանրակրթական 

դպրոցների միջև սպորտլանդիա, ՀՀ 

ազգային ժողովի գավաթի մրցաշար, 

երեխաների օրվան նվիրված 

«Սպորտլանդիա», ՀՀ Նախագահի 

«Լավագույն մարզական ընտանիք» 

մրցույթ, «Առողջ սերունդ՝ 

պաշտպանված հայրենիք» 

համաքաղաքային, բակային 

փառատոն և նախազորակոչային և 

զորակոչային տարիքի 

երիտասարդության ռազմական 

խաղեր: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի կայացել է 

մրցույթ, կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ- ԳՀԾՁԲ -21/73-4 

Հունվար- մարտ ամիսներին Կենտրոն վարչական 

շրջանի հանրակրթական դպրոցների 

մարզադահլիճներում կազմակերպվել և անց են 

կացվել «ՀՀ Անկախության 30-րդ տարեդարձին 

նվիրված դպրոցականների քաղաքային 30-րդ 

մարզական խաղեր»-ի ներհամայնքային փուլերը: 

Եզրափակիչ քաղաքային փուլը կկայանա ապրիլ 

ամսվա ընթացքում: 

«ՄԱԼԵՏԱ» ՍՊԸ 

25.02.2021թ.-

31.03.2021թ. 

 

 

2021թ.-ի 

ընթացքում 

իրականացվել է 

նախատեսված  4 

սպորտային 

միջացառումից 2 -

ը 

ԵՔ- ԳՀԾՁԲ -21/73-3 

Փետրվար-մարտ ամիսներին կազմակերպվել է 

Ֆուտբոլի՝Կենտրոնվարչականշրջանի 

2021թ.դպրոցականներիմիջևանցկացվողառաջնությու

նը, որի եզրափակիչ փուլը կայացել է մարտի 30-ին 

«Դինամո» մարզադաշտում: Հաղթող դպրոցների 

թիմերին հանձնվեցին պատվոգրեր և գավաթներ: 

 

 

«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ 

25.02.2021թ.-

31.03.2021թ 

 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/73-2 

«Իվենթ Սիթի» ՍՊԸ-ի մատակարարների 

անպատասխանատու մոտեցման պատճառով `  

«Նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի  

երիտասարդության հանրապետական 

ռազմամարզական խաղեր»-ը չեն անցկացվել, իսկ 

«Առողջ սերունդ, պաշտպանված հայրենիք» 

ամենամյա համաքաղաքային ավանդական 

փառատոնին մասնակցել ենք առանց 

համապատասխան հանդերձանքի, տրանսպորտային 

միջոցների և մասնակիցների սննդի ապահովման: 

 

Իվենթ Սիթի 

ՍՊԸ 

25.02.2021թ.-

30.09.2021թ. 

«Իվենթ Սիթի» 

ՍՊԸ-ի 

մատակարարների 

անպատասխանա

տու մոտեցման 

պատճառով 

մրցումներին 

մասնակցեցինք 

առանց 

համապատասխան 

հանդերձանքի, 

տրանսպորտային 

միջոցների և 

մասնակիցների 

սննդի 

ապահովման: 

12 Նախադպրոցական կրթություն 

և արտադպրոցական 

գեղագիտական 

դաստիարակություն 

Նախատեսվում է բարելավել 

նախադպրոցական և 

արտադպրոցական կրթություն 

իրականացնող 

կազմակերպությունների շենքային 

պայմանները՝առաջնային 

ուշադրություն դարձնելով տանիքի, 

ջրագծերի և կոյուղագծերի ներքին 

ցանցի և ջերմամեկուսացման և 

էներգախնայողության 

աշխատանքներին: 

Մանկապարտենզերի խմբասենյակներն ապահովվել  

են գույքով, դիդակտիկ պարագաներով, իսկ բակերը 

համալրել են մանկական խաղերով: 

Նորոգվել են կոյուղագծեր: 

Աշխատանքներն ամբողջությամբ իրականացվել են: 
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Նախատեսվում է 

մանկապարտենզերի 

խմբասենյակներն ապահովել գույքով, 

դիդակտիկ պարագաներով, իսկ 

բակերը համալրել մանկական 

խաղերով: 

Հհ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 և 21 

մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ներ և 

արտադպրոցական կրթական 

հաստատություններ (3 

մանկապատանեկան 

մարզադպրոցներ և 2 երաժշտական 

դպրոցներ,  1 

մանկապատանեկանստեղծագործութ

յանևգեղագիտականդաստիարակությ

անկենտրոն, 1 գրադարան) 

13 Մշակութային 

միջոցառումների անցկացում  

 

 

 

 

 

 

 

Վարչական շրջանում 

նախատեսվում է իրականացնել  

շուրջ 26 մշակութային միջոցառում: 

 

2021թ.-ի ընթացքում իրականացվել է  7 միջացառում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

1. ԵՔ- ԳՀԾՁԲ -21/109-1 

Կենտրոն վարչական շրջանի ենթակայությամբ 

գործող մանկապարտեզների ավագ և միջին խմբերում 

մարտ-հուլիս ամիսներին իրականացվում է 

բարեվարքության կանոնների ուսուցանում հետևյալ 

թեմաներով. 

 բարեվարքության կանոնները ընտանիքում, 

մանկապարտեզում և դպրոցում, 

 բարեվարքության և անվտանգության կանոնները 

փողոցում, 

 բարեվարքության կանոնները մշակութային 

օջախներում 

 հյուր գնալու և հյուր ընդունելու  բարեվարքություն, 

 գեղեցիկ խոսք կազմելու  բարեվարքություն: 

 

«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ 

23.04.2021թ. 

 

2. ԵՔ- ԳՀԾՁԲ-21/116-3 

Ապրիլ ամսին Կենտրոն վարչական շրջանի 

մանկապարտեզների ավագ խմբերի երեխաների 

մասնակցությամբ իրականացվել է  Ղ. Աղայանի 

հեքիաթների բեմականացման  մրցույթ, որի 

արդյունքում բոլոր մասնակից մանկապարտեզների 

ավագ խմբերի սաները ստացել են նկարչական 

պարագաներ, իսկ հաղթող ճանաչված 

մանկապարտեզների սաների  համար 3 հերթափոխով 

կազմակերպվել է այցելություն ք. Էջմիածին 

«Մաչանենց տուրիզմ և արտ» կենտրոն, որտեղ 

ԱՐՄԵՆ 

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ Ա/Ձ 

13.04.2021թ. 
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երեխաները զբաղվել են կավագործությամբ,  թոնրի 

լավաշի թխելով և դիտել են ներկայացում:  

3. ԵՔ- ԳՀԾՁԲ-21/116-2 

Մայիս ամսին կազմակերպվել է «Մարզական խաղեր 

Կենտրոնի մանկապարտեզների մասնակցությամբ» 

մարզահամերգային տոնահանդես` նվիրված 

Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան: 

Մարզական խաղերին մասնակցել են Երևանի 

Կենտրոն վարչական շրջանի թվով տասը 

մանկապարտեզների սաներ` Հ.1, Հ.2, Հ.3, Հ.4, Հ.6, Հ.7, 

Հ.8, Հ.15, Հ.17 և Հ.19: 

Մարզական ծրագրում ներառված էին չորս 

վարժություններ` փոխանցումավազք արգելքների 

հաղթահարումով, խաղային փոխանցումավազք, 

անցում մարմնամարզական օղակների միջով և 

Օլիմպիական խորհրդանիշի հավաքում: 

Տոնահանդեսի մասնակիցներին ելույթով ողջունեցին 

Կենտրոնի գեղարվեստական մարմնամարզության 

մարզադպրոցի սաները: Հեքիաթի հերոսները իրենց 

ներկայությամբ սպորտային միջոցառումը 

փոքրիկների համար վերածեցին տոնի: 

Եզրափակիչ շքերթից հետո մարզական խաղերի 

մասնակիցներին հանձնվեցին նվերներ 

«Պեցցո» ՍՊԸ 

13.04.2021թ. 

 

 

4. ԵՔ- ԳՀԾՁԲ-21/116-1 

Հունիսի 1-ին Կենտրոն վարչական շրջանի թվով 21 

մանկապարտեզների բակային տարածքներում  և 

Կենտրոն վարչական շրջանի շենքի բակում 

կազմակերպվել են  ուրախ տոնական 

ներկայացումներ մուլտհերոսների և խաղավարների 

մասնակցությամբ: 

Ա/Ձ Արմեն 

Գևորգյան 

13.04.2021թ. 

 

 

5. ԵՔ- ԳՀԾՁԲ-21/116-1 

Կենտրոն վարչական շրջանի թվով 21 

մանկապարտեզների մանկապարտեզների ավագ 

խմբի  երեխաներին ավարտական հանդեսի 

ավարտին տրամադրել են 1200 նվեր-փաթեթներ: 

Ա/Ձ Արմեն 

Գևորգյան 

13.04.2021թ 

 

 

6. ԵՔ- ԳՀԾՁԲ -21/109-2 

Ամռան ամիսներին տրվեց 

հոգեբանամանկավարժական վերապատրաստման 

դասընթացների մեկնարկը։ 

Կենտրոն վարչական շրջանի ենթակայությամբ 

գործող 21 մանկապարտեզների տնօրենների և 

դաստիարակների համար նախատեսված 

դասընթացներն ուղղված էին 

դաստիարակ-երեխա փոխհարաբերություններում 

բազային վստահության ձևավորման հմտությունների 

ձեռքբերմանը, որոնք ներառում նախադպրոցական 

կրթության օրենքում ամրագրված նպատակներն ու 

Գործնական  

հոգեբանության և 

սոցիոլոգիայի 

«ՈՒրարտու» 

համալսարան ՍՊԸ 

23.04.2021թ. 
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խնդիրները։ Դասընթացները կազմակերպվել են 

գործնական  հոգեբանության և սոցիոլոգիայի 

«ՈՒրարտու» համալսարանում՝ համալսարանի 

ռեկտոր Սեդրակ Սեդրակյանի գլխավորությամբ: 

Վերապատրաստման դասընթացավարներն են 

հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Սեդա 

Վարդանյանը և կլինիկական հոգեբան Մարինա 

Թոզալաքյանը։  

7. ԵՔ- ԳՀԾՁԲ -21/116-3 

Ամանորյա տոներին ընդառաջ՝ կազմակերպվել են  

Ձմեռ պապիկի, Ձյունանուշի և մուլտհերոսների 

այցելություններ Կենտրոն վարչական շրջանի 

ենթակայությամբ գործող թվով 21 մանկապարտեզներ: 

Ջերմացնող լուսավոր ակնթարթներով լի պահերը, 

անակնկալները, անկեղծ բարեմաղթանքներն ու 

հույզերը  դեռ երկար ժամանակ կմնան  Կենտրոն 

վարչական շրջանի մանկապարտեզների սաների 

հուշերի մեջ: 

ԱՐՄԵՆ 

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ Ա/Ձ 

13.04.2021թ. 

 

 

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 ժամանցային 

միջոցառումներ: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

1. ԵՔ- ՄԱԾՁԲ -21/22 

1. ՀՀ Բանակի օրվա 29 ամյակի կապակցությամբ 

կազմակերպվել է Կենտրոն վարչական շրջանի 

ղեկավարի աշխատակազմի այցելությունը և 

պսակադնումը Եռաբլուրում և Վ. Սարգսյանի 

կիսանդրու մոտ: 

2. Հունվարի 28-ին և 29-ին իրականացվել է այցելություն 

և նվերների հանձնում Կենտրոն վարչական շրջանում 

բնակվող  Ապրիլյան պատերազմում և Արցախյան 2-

րդ պատերազմում վիրավորված զինծառայողներին: 

«Կոնցեպտ իվենթս» 

ՍՊԸ 26.01.2021թ. 

2021թ.-ի 

ընթացքում 

իրականացվել է 

նախատեսված  21 

մշակութային 

միջացառումներից 

19 -ը 

 

2. ԵՔ- ՄԱԾՁԲ -21/34 

Փետրվարի 14-ին Բ. Կանաչյանի անվան արվեստի 

դպրոցի բակում Բարեկենդանընշվեց ավանդական 

համերգ- բեմականացմամբ և  ազգային ուտեստների 

համտեսով։  

«Տոնացույց» ժողովրդական թատրոնի 

մասնակցությամբ ավանդական համերգ-

բեմականացման ընթացքում ներկայացվեց օրվա 

խորհուրդը, 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։ 

«Կոնցեպտ իվենթս» 

ՍՊԸ 

11.02.2021թ. 

 

 

3. ԵՔ- ՄԱԾՁԲ -21/34 

Փետրվարի 24-ին իրականացվել է Կենտրոն 

վարչական շրջանի Օղակաձև այգում տեղադրված 

«Կոնցեպտ իվենթս» 

ՍՊԸ 

19.02.2021թ. 
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Հոլոքոստի զոհերի պղծված հուշարձանի 

վերականգնման և վերաբացման 

արարողությունը:Միջոցառմանը ներկա են գտնվել  

Երևանի կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար Ավետ 

Պողոսյանը, Հայաստանի հրեական համայնքի 

նախագահ Ռիմա Վարժապետյան-Ֆելլերը, համայնքի 

այլ ներկայացուցիչներ:  

Ներկաները ծաղիկներ են խոնարհել հուշարձանին և 

հարգանքի տուրք մատուցել հայ և հրեա 

ժողովուրդների եղեռնի զոհերի հիշատակին: 

 

4. ԵՔ- ՄԱԾՁԲ -21/59 

Մարտի 9-ին Կենտրոն վարչական շրջանի շենքի 

նիստերի դահլիճում  Կանանց միջազգային օրվա 

առթիվ շնորհակալագրեր և ծաղիկներ հանձնվեցին 

պատերազմական գործողություններում մասնակցած 

կին-ազատամարտիկներին`հայրենիքի 

պաշտպանության գործում ցուցաբերած անմնացորդ 

նվիրման և աշխատակազմի կանանց`բարեխիղճ 

աշխատանքի համար: Միջոցառումը ուղեկցվեց  

դասական  լարային քառյակի կատարումներով և 

տոնական հյուրասիրությամբ: 

«Կոնցեպտ իվենթս» 

ՍՊԸ 

05.03.2021թ. 

 

 

5. ԵՔ- ՄԱԾՁԲ -21/59 

Մարտի 15-ին  Երևանի պետական կրկեսի հարակից 

տարածքում կազմակերպվել է  Լեոնիդ Ենգիբարյանի 

արձանի և համանուն պուրակի բացման 

արարողությունը. 

Կազմակերպվել է կրկեսային ծրագիր Երևանի 

պետական կրկեսի արտիստների մասնակցությամբ: 

Ներկաները ծաղիկներ են խոնարհել հուշարձանին: 

«Կոնցեպտ իվենթս» 

ՍՊԸ 

05.03.2021թ. 

 

 

6. ԵՔ- ՄԱԾՁԲ -21/68 

Մարտի 22-ին Պոեզիայի համաշխարհային օրվա 

կապակցությամբ Պոեզիայի պուրակում 

կազմակերպվել է  պոեզիայի ընթերցում ՀՀ-ում 

միջազգային դիվանագիտական 

ներկայացուցչությունների՝ դեսպանատների և  

ազգային փոքրամասնությունների մշակույթի 

կենտրոնների մասնակցությամբ, որի շրջանակներում 

դեսպանները և ներկայացուցիչները ընթերցել են 

իրենց երկրի անվանի բանաստեղծի 

ստեղծագործություններից՝ զուգահեռ հայերեն 

թարգմանությամբ: Հրավիրել նաև ժամանակակից այն 

անվանի գրող-բանաստեղծների հետ, ովքեր նշում են 

ծննդյան հոբելյանական տարեդարձները 

Միջոցառման ընթացքում հնչել են հայտնի 

հեղինակների բանաստեղծությունների հիման վրա 

գրված երգեր հեղինակ կատարողների կատարմամբ և 

դասական  լարային քառյակ: 

«Կոնցեպտ իվենթս» 

ՍՊԸ 

19.03.2021թ. 
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Միջոցառման ավարտին կազմակերպվել է  

աղանդերային հյուրասիրություն: 

7. ԵՔ- ՄԱԾՁԲ -21/59 

Մարտի 28-ին Թատրոնի միջազգային օրվա 

կապակցությամբ Կենտրոն վարչական շրջանի 

Երևանի 2750-ամյակին նվիրված շատրվանների 

այգում տարբեր թատերախմբերի կողմից 

ցուցադրվեցին ներկայացումներից հատվածներ, 

թատերական և երաժշտական համարներ:  

Թատերախմբերին հանձնվեցին հուշանվերներ և 

շնորհակալագրեր՝ վերահաստատելով վարչական 

շրջանի և թատրոնների արդյունավետ 

համագործակցությունը։ Տեղադրվել են տաղավարներ, 

որտեղ արտիստնեը ցուցադրել են իրենց 

ներկայացումների դեկորացիաները և թատերական 

ներկայացումների հագուստներ, ազդագրեր և այլն, 

աթոռներ հանդիսատեսի համար և ցուցապաստառ: 

«Կոնցեպտ իվենթս» 

ՍՊԸ 

05.03.2021թ. 

 

Մայրության և գեղեցկության օրվան նվիրված 

միջոցառումները չեղարկվել են COVID-19 

համավարակի պատճառով: 

  

Քաղաքացու օրվան նվիրված միջոցառումները 

չեղարկվել են COVID-19 համավարակի պատճառով: 

  

8. ԵՔ- ԳՀԾՁԲ -21/116-1 

Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարի 

աշխատակազմը ապրիլի 24-ին հարգանքի տուրք է 

մատուցել  Մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին` 

այցելելով Ծիծեռնակաբերդ հուշահամալիր, 

տեղադրել ծաղկեպսակ: 

ԱԶՆԻՎ 

ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ Ա/Ձ 

13.04.2021թ. 

 

 

9. ԵՔ- ՄԱԾՁԲ -21/59 

Ջազի միջազգային օրվա կապակցությամբ 

կազմակերպվել են ջազային երաժշտության բացօթյա 

համերգներ Երիտասարդական մետրոյի 

հարևանությամբ, Երևանի 2750ամյակի շատրվանների 

մոտ, Աբովյան- Սայաթ-Նովա փողոցների 

խաչմերուկում, Ա.Բաբաջանյանի արձանի մոտ: 

Համերգին մասնակցել են Էստրադային, ջազային 

քոլեջի ուսանողները, «Շաքարյան» տրիոն, Աբսոլյուտ 

բենդը և Նաիրա Գյուրջինյանի «Ջեզլ» ջազային 

համույթը: 

«Կոնցեպտ իվենթս» 

ՍՊԸ 

05.03.2021թ. 

 

10. ԵՔ- ԳՀԾՁԲ-21/116-3 

Հաղթանակի օրվա կապակցությամբ  Կենտրոն 

վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմը 

մայիսի 9-ին հարգանքի տուրք է մատուցել  Մարշալ 

Բաղրամյանի հուշարձանի, Անհայտ զինվորի 

գերեզմանի, ինչպես նաև Ն. Ստեփանյանի արձանի 

մոտ:  Ն. Ստեփանյանի արձանի մոտակայքում 

ԱՐՄԵՆ 

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ Ա/Ձ 

13.04.2021թ. 
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կազմակերպվել է համերգային ծրագիր: Միջոցառման 

շրջանակներում կազմակերպվել է տոնական ընթրիք 

Կենտրոն վարչական շրջանում բնակվող 

Հայրենական պատերազմի և Արցախի ազատամարտի 

վետերանեների համար:Միջոցառման 

շրջանակներում կազմակերպվել է նաև վարչական 

շրջանի կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժնի 

աշխատակիցների մեկօրյա այցելությունը  ՀՀ Տավուշի 

մարզի Բերդ քաղաք, ուր վերջիններս այցելել են 

արվեստի դպրոց, գրադարան, հանդիպել մշակույթի 

տան տնօրենների հետ և հանձնել նվերներ: 

11. ԵՔ- ԳՀԾՁԲ-21/116-1 

Հանրապետության օրվա կապակցությամբ 

կազմակերպվել է վարչական շրջանի 

ենթակայությամբ գործող արվեստի դպրոցների  82 

սաների և իրենց ուղեկցող դասատուների 

այցելությունը Սարդարապատի հուշահամալիր, 

էքսկուրսիա և մասնակցություն հացի և գաթայի 

թխման արարողությանը: 

«Պեցցո» ՍՊԸ 

13.04.2021թ. 

 

 

12. ԵՔ- ԳՀԾՁԲ-21/116-3 

Սուրբ Աստվածածնի Վերափոխման տոնի՝ 

Խաղողօրհնեքի կապակցությամբ Սուրբ Զորավոր 

եկեղեցու բակում կազմակերպվել է խաղողի 

օրհնության և հյուրասիրության արարողություն, 

ինչպես նաև համերգ-պարատուն «Վերադարձ» 

ավանդական երգի ու պարի համույթի 

մասնակցությամբ: 

ԱՐՄԵՆ 

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ Ա/Ձ 

13.04.2021թ. 

 

 

13. ԵՔ- ԳՀԾՁԲ -21/116-3 

Գիտելիքի օրվա կապակցությամբ կազմակերպվել է 

Կենտրոն վարչական շրջանի առաջին դասարան 

հաճախող, ինչպես նաև սահմանափակ 

կարողություններով երեխաների զբոսանքը «Երևան 

Սիթի Տուր» ավտոբուսով: 

Մասնակից երեխաներին հանձնվել են նվերներ՝ 

«Կենտրոն վարչական շրջան» տարբերանշանով 

կիսաթև բամբակյա շապիկներ: 

ԱՐՄԵՆ 

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ Ա/Ձ 

13.04.2021թ. 

 

 

14. ԵՔ-  ԳՀԾՁԲ -21/116-1 

ՀՀ անկախության 30-րդ տարեդարձի 

կապակցությամբ Գարեգին Նժդեհի արձանի 

հարևանությամբ կազմակերպվել է 

պարգևատրումների և մեծարման միջոցառում: 

Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար 

Ավետ Պողոսյանը և ՀՀ Զորակոչային և 

զորահավաքային համալրման ծառայության N 2 

տարածքային ստորաբաժանման սպա, մայոր Տարոն 

Պապիկյանը ԱՀ նախագահի կողմից մեդալներ 

հանձնեցին կենտրոնաբնակ զինվորներին՝ հայրենիքի 

ԱՐՄԵՆ 

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ Ա/Ձ 

06.08.2021թ. 
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պաշտպանության և անվտանգության ապահովման 

գործում ներդրած ավանդի, մարտական 

գործողությունների ընթացքում ցուցաբերած 

խիզախության և նվիրումի համար։ 

Մեծարման և ոգեկոչման խորհրդանշական օրն 

ամփոփվեց ռազմապարերով՝ «ԿԱՐԻՆ» ավանդական 

երգի-պարի համույթի հրաշալի մատուցմամբ՝ 

հիմնադիր ու գեղարվեստական ղեկավար ՀՀ 

մշակույթի վաստակավոր գործիչ Գագիկ Գինոսյան։ 

ՀՀ Անկախության 30-րդ տարեդարձին նվիրված 

միջոցառմանը ելույթ ունեցան նաև «Ծովակ» համույթը 

և երգիչ Արսեն Համբարյանը։  

15. ԵՔ-  ԳՀԾՁԲ -21/116-1 

Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանի 

նախաձեռնությամբ կազմակերպվել էր Մեծն 

Կոմիտասի ծննդյան 152 ամյակին նվիրված համերգ-

երգուսուցում «ԱԼԵԱԿ» ֆոլկ եռյակի 

մասնակցությամբ:  

Համերգը կրում էր կոմիտասյան հնչյունների 

վերածնող և մեր գոյությունն իմաստավորող 

երաժշտաթերապևտիկ ենթատեքստ: Ոչ հայտնի 

երգերի ուսուցումը լավագույն նվերն էր և լավագույն 

հարգանքը՝ երգահան, երգիչ, երաժշտագետ, 

վարդապետ և ուսուցիչ, բանահավաք, խմբավար, 

մանկավարժ Կոմիտասի հիշատակին: 

ԱՐՄԵՆ 

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ Ա/Ձ 

06.08.2021թ. 

 

 

16. ԵՔ- ԳՀԾՁԲ -21/161-2 

Ուսուցչի օրվա կապակցությամբ Արամ Խաչատրյան  

համերգասրահում կազմակերպվել է 

«Բաբաջանյանական ողջույն սիրելի ուսուցիչներին» 

համերգը: 

Համերգի ընթացքում հնչել են Առնո Բաբաջանյանի 

ստեղծագործությունները` Հայաստանի ազգային 

ռադիոյի էստրադային-սիմֆոնիկ նվագախմբի և 

սիրված երգիչների կատարմամբ, ՀՀ արվեստի 

վաստակավոր գործիչ, ՀՀ ժողովրդական արտիստ, 

Երևանի պատվավոր քաղաքացի Երվանդ Երզնկյանի 

ղեկավարությամբ: Միջոցառմանը ներկա էին 

Կենտրոն վարչական  շրջանի մանկապարտեզների, 

հանրակրթական դպրոցների, արվեստի և սպորտի 

դպրոցների մանկավարժները, այլ հյուրեր: 

ԱԶՆԻՎ 

ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ Ա/Ձ 

06.08.2021թ. 

 

17. ԵՔ- ԳՀԾՁԲ-21/116-2 

Նոյեմբեր ամսին  Օղակաձև այգում գտնվող նորաբաց 

սքեյթ-պարկում Ուսանողների և երիտասարդների 

օրվան  նվիրված՝ կազմակերպվել է  բացօթյա 

համերգ-միջոցառում «The Band» երաժշտական խմբի  

և DJ-ի մասնակցությամբ: Օրը ավելի հետաքրքիր  

դարձնելու նպատակով տեղադրվել է PhotoBooth -

ԱԶՆԻՎ 

ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ Ա/Ձ 

06.08.2021թ. 
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ֆոտոկրպակ` Կենտրոն վարչական շրջանի լոգոյով և 

թեմատիկ դիզայնով: 

Միջոցառումը անավարտ է մնացել սահմանին 

ստեղծված լարված իրավիճակի մասին լուրերի 

պատճառով, սակայն  ֆինանսական բոլոր 

պարտավորությունները կողմերի միջև  իրականացվել 

են պայմանագրում նշված կարգի համաձայն: 

18. ԵՔ- ԳՀԾՁԲ -21/116-3 

Ամանորյա տոներին ընդառաջ՝ կազմակերպվել են  

Ձմեռ պապիկի, Ձյունանուշի և մուլտհերոսների 

այցելություններ Կենտրոն վարչական շրջանի 

ենթակայությամբ գործող թվով 21 մանկապարտեզներ: 

Ջերմացնող լուսավոր ակնթարթներով լի պահերը, 

անակնկալները, անկեղծ բարեմաղթանքներն ու 

հույզերը  դեռ երկար ժամանակ կմնան  Կենտրոն 

վարչական շրջանի մանկապարտեզների սաների 

հուշերի մեջ: 

ԱՐՄԵՆ 

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ Ա/Ձ 

13.04.2021թ. 

 

 

15. Գրադարանային 

ծառայությունների մատուցում 

Նախատեսվում է Երևանի  Հ. 22 

գրադարանի գրքային ֆոնդը 

համալրել 500 հատ գրքով: 

Երևանի  Հ. 22 գրադարանի գրքային ֆոնդը համալրվել 

է  500 հատ գրքով: 

  

16. Հասարակական 

կազմակերպություններին 

աջակցություն 

Ֆինանսական աջակցություն 

ցուցաբերել «Պատերազմի, 

աշխատանքի, զինված ուժերի, 

իրավապահ մարմինների  

վետերանների խորհուրդ» և «Երևանի 

մանկավարժվետերանների 

ակումբ»հ/կ-ին: 

  Բյուջեի 

փոփոխության 

արդյունքում 

ծրագիրն 

իրականացնում է 

Երևանի 

քաղաքապետարա

նը:   

17 Հարազատ չունեցող անձանց և 

սացիալապես անապահով 

ընտանիքների համար 

հուղարկավորության 

կազմակերպում 

Հարազատչունեցողանձանցևսոցիալ

ապեսանապահովընտանիքներիհամ

արհուղարկավորությանկազմակերպ

ում: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-21/2 

Կազմակերպվել է 30  նախկին բնակչի (հանգուցյալի) 

հուղարկավորություն:     

 

1.«Ռեքվիեմ 

ինտերնեշնալ» ՍՊԸ 

21.01.2021թ.-

25.12.2021թ.     

 

 Այլ ծրագրեր  

 

1. Պետպատվերի շրջանակներում ստացիոնար 

բուժում    ստանալու նպատակով կազմակերպվել է 68 

սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող բնակչի 

բուժում: 

2. Վարչական շրջանի ղեկավարի                       

աշխատակազմի աշխատակիցների և անհատ      

բարերարների  կողմից  նվիրաբերված հագուստը, 

կոշկեղենը  բաշխվել է  28  սոցիալական    

աջակցության կարիք ունեցող  ընտանիքի:  

3. Երևանի քաղաքապետարանի կողմից հիգիենայի 

պարագաներ են ստացել թվով 594 Արցախից 

տեղահանված, 2-րդ ԱՊ մասնակից, անօթևան և սոց. 
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Աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքներ /2713 

անձ/: 

4.ԱԻՆ և «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ի 

կողմից  ձկան պահածոներ են ստացել թվով 4 

սոցիալականաջակցությանկարիքունեցողընտանիքնե

ր /32 անձ/: 

5.Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության 

կողմից սննդամթերք և հիգիենայի պարագաներ են 

ստացել թվով 70 արցախցի ընտանիքներ /338 անձ/: 

6. «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ-ի կողմից 

մանկական փաթեթներ, հագուստ,  սնունդ,  

անկողնայինև խոհանոցային պարագաներ են ստացել 

թվով 18 արցախցի, զոհվածի, կարիքավոր և 

հաշմանդամություն ունեցող ընտանիքները /113 անձ/; 

7. «Հայկական Կարմիր խաչի» ընկերության կողմից 

անկողնային և հիգիենայի պարագաներ, մանկական 

տակդիրներ, հագուստ, խոհանոցային պարագաներ 

են ստացել թվով  402 արցախցի, խիստ կարիքավոր և 

հաշմանդամություն ունեցող ընտանիքներ /1732 անձ/:  

8. ՄԱԿ-ի կողմից նվիրաբերված սնունդը հատկացվել 

է թվով  467 Արցախից տեղահանված և սոց. 

Աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների 

/1695անձ/: 

9. Աջափնյակ վարչական շրջանի կողմից 

նվիրաբերված մեծահասակիտակդիրներ է ստացել 

թվով 1 կարիքավորընտանիք: 

10. «Վորլդ Վիժն» ՀԿ-ի կողմից 

սննդամթերքիփաթեթևհիգիենայիպարագաներեն 

ստացել թվով 132 Արցախից տեղահանված և 

երկրորդԱՊ ընթացքում, վիրավորում 

ստացածմասնակիցներ /661անձ/: 

11. Անհատբարերարի կողմից նվիրաբերված 

մեծահասակիտակդիրներ են ստացել թվով 3 

Արցախից տեղահանված ընտանիքներ և կարիքավոր 

թոշակառուներ /16 անձ/: 

12. Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 

Հայաստանի կրոնակա նհամայնքի կողմից 

սննդամթերքի փաթեթ, հիգիենայի պարագաներ, 

անկողնային պարագաներ, սպորտային հագուստ են 

ստացել թվով 19 երկրորդ ԱՊմասնակից, վիրավոր 

զինծառայողներ: 

ՄԱԼԱԹԻԱ-ՍԵԲԱՍՏԻԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ 

Հ/հ Ծրագրի կամ միջոցառման 

անվանումը 

Նախատեսված աշխատանքների 

նկարագիր 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց Իրականացնող 

կազմակերպություն 

կատարման 

ժամկետ 

Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 
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1 Փողոցների ասֆալտբետոնե 

ծածկերի ընթացիկ 

վերանորոգում 

Բակային և միջբակային 

ճանապարհների ասֆալտապատում 

35434 քմ 

Մայրուղիների և փողոցների 

վերանորոգում և հիմնանորոգում, 

փողոցների մայթերի 

սալիկապատում 296.75քմ 

 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/61-7 

Իրականացվել է բակային և միջբակային 

ճանապարհների ասֆալտապատում 31891քմ 

ծավալով հետևյալ հասցեներում. 

1. Շերամի փ.հհ. 1,5,21,23,25,47,49,51, 

53,55,59,71,79,81,87,99,93,101,105, շենքեր, 

2. Օհանովի փ. հհ.1,3,7,12,16,24,66,68,72,80 շենքեր, 

3. Անդրանիկի փ. 

հհ.6,20,25,27,26,28,31,32,34,37,38,42,44,45,46,47,50,52,53,

54,55,65,67,70,79,81,85,87,93,97,109,111,112,113,114,115,

119,125,129,133,137շենքերի, 

4. Սվաճյան փ.հհ.12,22,24,34,38,40,44,50,52,56,60,62 

շենքերի, 

5. Բաբաջանյան փ. 

հհ.1,1/1,1/2,3/1,3/5,5,6,8,15,16,19,24,26,26/4,28,30,31,35,3

9,47,59,61,75,79,83,87,121,157,167, շենքեր, 

6. Րաֆֆու փ.հհ.73,75,77,81,93,99,103 շենքերի բակերի, 

հհ.174,176,181 դպրոցների տարածքների Միքայելյան 

և Ջիվանի փողոցներ, 

7. Արարատյան 1-ին զանգ. հհ. 

2,4,4/1,6,6/1,8,8/1,10,10/1,10/2,10/3,15,17 շենքերի 

բակեր, 

8. Կուրղինյան փ.հհ.1,5,7,17,19,21,23,25,27,29, 

9. Կուրղինյան նրբ.հհ.2,4 շենքերի բակեր, հ.88 

մանկապ. տարածք, 

10. Շրջանային փ.հհ.2/4,2/5,2/6 շենքեր, 

11. Իսակովի պող.հհ.26,44,50/3,50/4,52/4 շենքերի 

բակեր, 

12. Հաղթանակ թաղ.հհ. 4,6,8,11-րդ փողոցներ 

«ԱՎԱ-2000» ՍՊԸ 

31.05.2021թ. 

25.12.2021թ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Երևանի 2021թ. 

բյուջեի 

փոփոխություններ

ի արդյունքում 

3543քմ-ով պակաս 

աշխատանքներ են 

իրականացվել  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/31-4 

Իրականացվել են բազալտե եզրաքարերի 

վերանորոգում, վերակառուցվել են անցումների 

բետոնե սալիկները և բազալտե սալիկները՝ 297քմ: 

«ԵԴԵՄ ԳՐՈՒՊ» 

ՍՊԸ  

29.06.2021թ.- 

25.12.2021թ. 

 

2 Եզրաքարերի վերանորոգում Կիրականացվի փողոցների 1452գծմ 

եզրաքարերի վերանորոգում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/24-2 

Իրականացվել են Րաֆֆու փողոցի եզրաքարերի 

վերանորոգման, վերակառուցման աշխատանքներ 

1452գծմ մակերեսով: 

«ԵԴԵՄ ԳՐՈՒՊ» 

ՍՊԸ 

09.06.2021թ.- 

25.12.2021թ. 

 

3 Բակային տարածքների 

բարեկարգում 

Բակային տարածքներում գտնվող 

գույքի վերանորոգում 

Բակերի ասֆալտապատում 

Հենապատերի վերանորոգում 253,5քմ 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/38-3 

Անդրանիկի փ.հ.77 շ-ի բակում  ՝քանդման, հողի 

հարթեցման աշխատանքներ, ոռոգման ցանցի 

«ՇԻՆ ԶՈՆ» ՍՊԸ 

13.08.2021թ.- 

15.11.2021թ.  

աշխատանքների   

ավարտը 
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Մետաղական ցանկապատերի 

նորոգում և ներկում 1089,4քմ 
 

անցկացման, բետոնացման աշխատանքներ, 

տեղադրվել են բետոնե եզրաքարեր և բետոնե 

սալիկներ, նստարաններ, աղբամաններ, մանկական 

խաղեր՝3հատ, զրուցատաղավար 1հատ,արտաքին 

լուսավորության հենասյուներ՝7հատ մետաղական 

բազրիք՝65գմ: 

երկարաձգվել է 1 

ամսով  

15.12.2021թ. 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/38-3 

Անդրանիկի փ.հ.138 շենքի բակի բարեկարգման 

աշխատանքները՝իրականացվել են ոռոգման ցանցի 

անցկացման աշխատանքներ, հողի հարթեցման 

աշխատանքներ, քանդման , 

բետոնացմանաշխատանքներ, տեղադրվել են բետոնե 

եզրաքարեր և բետոնե սալիկներ,նստարաններ, 

աղբամաններ, տեղադրվել են մանկական խաղեր՝ 

3հատ , զրուցատաղավար՝ 1 հատ, արտաքին 

լուսավորության հենասյուներ՝10 հատ, մետաղ. 

Բազրիքներ 90գմ 

«ՇԻՆ ԶՈՆ» ՍՊԸ 

13.08.2021թ.-             

15.11.2021թ.            

աշխատանքների   

ավարտը  

երկարաձգվել է 

1ամսով 

15.12.2021թ. 

 

 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/38-3 

Շերամի փ.հ. 29 շենքի բակի բարեկարգման 

աշխատանքներ՝ իրականացվել են քանդման, հողի 

հարթեցման աշխատանքներ, բետոնացման, ոռոգման 

ցանցի անցկացման, բետոնե եզրաքարերի և բետոնե 

սալիկների տեղադրման աշխատանքներ, տեղադրվել 

են նստարաններ, ազբամաններ, մանկական խաղեր՝ 3 

հատ, զրուցատաղավար՝ 1 հատ, արտաքին 

լուսավորության հենասյուներ՝ 9 հատ, մետաղական 

բազրիքներ՝ 78 գմ: 

«ՇԻՆ ԶՈՆ» ՍՊԸ 

13.08.2021թ.- 

15.11.2021թ. 

Աշխատանքների 

ավարտը 

երկարաձգվել է 1 

ամսով 

15.12.2021թ. 

 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/38-2 

Շերամի փ.հհ.57,59 շենքերի բակի բարեկարգման 

աշխատանքներ՝ իրականացվել են ոռոգման ցանցի 

անցկացում, հողային և քանդման աշխատանքներ, 

բետոնացման աշխատանքներ, տեղադրվել են 

մանկական խաղեր, 1 զրուցատաղավար, 65գմ 

մետաղական բազրիք, 10 հատ արտաքին 

լուսավորության հենասյուներ, բետոնե սալիկներ, 

նստարաններ և աղբամաններ: 

«ՇԻՆՊԼԱՏՖՈՐՄ» 

ՍՊԸ 

06.08.2021թ.- 

15.11.2021թ. 

աշխատանքների   

ավարտը 

երկարաձգվել է 1 

ամսով 

15.12.2021թ. 

 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/38-1 

Շերամի փ.հ. 105 շենքի բակի բարեկարգման 

աշխատանքներ՝ իրականացվել են քանդման 

աշխատանքներ, բետոնե եզրաքարերի տեղադրում, 

մանկական խաղերի հարթակի պատրաստում 

բետոնից, անցուղիների սալիկապատում բետոնե 

սալիկներով: 

«ՀԱԿՈԲՅԱՆ 

ՔՈՆԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ 

03.08.2021թ.- 

15.11.2021թ. 

աշխատանքների   

ավարտը 

երկարաձգվել է 1 

ամսով 

15.12.2021թ. 

Աշխատանքները  

չեն ավարտվել, 

կապալառուն չի 

կարողանում 

աշխատանքները 

ավարտին հասցնել 
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Իրականացվում են բակային տարածքների 

անցուղիների աստիճանների վերանորոգում 

վերակառուցում՝հետևյալ հասցեներում 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/38-5 

Սվաճյան փ.հ. 34 շենքից դեպի հ. 174 դպրոց տանող 

անցուղու աստիճաններ՝ իրականացվել են  քանդման 

աշխատանքներ,բետոնացման և բազալտե 

սալիկներիսալիկապատման աշխատանքներ 

«ԱԼ ԵՎ ԱՐ» ՍՊԸ 

16.08.2021թ.- 

15.10.2021թ. 

աշխատանք-  

ներիավարտը 

երկարաձ- գվել  է 

1ամսով 15.11.2021թ 

 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/38-5 

Արարատյան 1-ին զանգ. հ. 6 շ-ից դեպի հ.6/1շ. տանող 

անցուղու աստիճաններ՝ իրականացվել են 

մետաղական բազրիքների տեղադրում, 2 արտաքին 

լուսավորության հենասյուների տեղադրում, 

ասֆալտապատում, քանդման 

աշխատանքներ,բետոնացման և բազալտե սալիկների 

սալիկապատման աշխատանքներ: 

«Գրիգորյան Շին 

Մոնտաժ» ՍՊԸ 

16.08.2021թ.- 

15.10.2021թ. 

աշխատանք- ների 

ավարտը երկարաձ- 

գվել է 1ամս. 

15.11.2021թ. 

 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/38-5 

Արարատյան 1-ին զանգ. հ.12 շ-ից դեպի հ.10շ. տանող 

անցուղու աստիճաններ՝ իրականացվել են քանդման, 

բետոնացման աշխատանքներ,երեսապատվել են 

աստիճանները՝ բազալտե սալիկներով, 

ասֆալտապատվել են հարթակները: 

«Գրիգորյան Շին 

Մոնտաժ» ՍՊԸ 

16.08.2021թ.- 

15.10.2021թ. 

աշխատան- քների 

ավարտը 

երկարաձգվել 

1ամս. 15.11.2021թ. 

 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/38-4 

Անդրանիկի փ.հհ.24և 26 շենքերի կողամասի 

աստիճա- ններ՝ իրականացվել են քանդման 

աշխատանքներ,բետոնացման և բազալտե սալիկների 

սալիկապատման աշխատանքներ,մետաղական 

բազրիքների տեղադրում, տեղադրվել է 1 արտաքին 

լուսավորության հենասյուն: 

«Գրանտ Շին» ՍՊԸ 

04.08.2021թ.- 

15.10.2021թ. 

 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/38-4 

Անդրանիկի փ.հ. 114 շ-ից դեպի հ. 112շ. տանող 

անցուղու աստիճաններ՝ իրականացվել են քանդման 

և բետոնացման աշխատանքներ,աստիճանները 

երեսապատվել են բազալտե սալիկներով և 

տեղադրվել է ջրահեռացման խողովակ: 

«Գրանտ Շին» ՍՊԸ 

04.08.2021թ.- 

15.10.2021թ. 

 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/38-4 

Րաֆֆու փ.հ. 103 շ-ից դեպի Բաբաջանյան փ.հ.1շ. 

տանող անցուղու աստիճաններ՝ իրականացվել են 

քանդման, բետոնապատման աշխատանքներ, 

աստիճանները երեսապատվել են բազալտե 

սալիկներով, տեղադրվել են բազրիքներ: 

«Գրանտ Շին» ՍՊԸ 

04.08.201թ.- 

15.10.2021թ. 

աշխատանք-  

ների ավարտը 

երկարաձգվել է 

1ամսով 15.11.2021թ. 

 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/38-1 

Իսակովի պող.հ.50/1շ-ի կողամասի անցուղու 

աստիճաններ՝ իրականացվել են քանդման, 

«ՀԱԿՈԲՅԱՆ 

ՔՈՆԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ 

03.08.2021թ. 

Տեխնիկական 

միջոցների 
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բետոնացման աշխատանքներ,աստիճանները 

երեսապատվել են բազալտե սալիկներով: 

15.10.2021թ. 

 

բացակայության 

պատճառով 

աշխատանքները 

ավարտին չեն 

հասցվել 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/38-1 

Արարատյան 1-ին զանգ.10/2շ-ից դեպի հ. 10/1շ. 

տանող  անցուղու աստիճանների՝ իրականացվել են 

քանդման աշխատանքներ, բետոնացման 

աշխատանքներ, աստիճանների երեսապատում  

բազալտե սալիկներով: 

«ՀԱԿՈԲՅԱՆ 

ՔՈՆԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ 

03.08.2021թ.-

15.10.2021թ. 

Տեխնիկական 

միջոցների 

բացակայության 

պատճառով 

աշխատանքները 

ավարտին չեն 

հասցվել 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/38-1 

Անդրանիկի փ.հհ. 64 և 66 շ-երի միջև գտնվող 

աստիճաններ՝ աշխատանքներ չեն իրականացվել:  

 

«ՀԱԿՈԲՅԱՆ 

ՔՈՆԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ 

03.08.2021թ.-

15.10.2021թ. 

 

Պայմանագրի 

անհամաձայնությ

ան պատճառով 

աշխատանքներ 

չեն իրականացվել 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/38-1 

Բաբաջանյան փ.հ.15շ-ից դեպի հհ.181 և 183 

դպրացներ տանող անցուղու աստիճաններ՝ 

աշխատանքներ չեն իրականացվել: 

«ՀԱԿՈԲՅԱՆ 

ՔՈՆԹՐԱԿՇՆ» ՍՊԸ   

03.08.2021թ.-

15.10.2021թ 

Նախագիծը ոչ 

ամբոջական 

լինելու 

պատճառով 

աշխատանքներ 

չեն իրականացվել 

Բակային տարածքներում գտնվող գույքի 

վերանորոգում ծրագրով իրականացվել են 

աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/38-1 

Բակային տարածքներում գտնվող անսարք 

անձրևատարերի համակարգերի 

վերանորոգում,վերակառուցում՝ 

Հ/Ա   Բ-2թաղ. հ. 140 շ-ի բակում գտնվող 

անձրևատարի վերանորոգում՝ աշխատանքներ չեն 

իրականացվել 

«ՀԱԿՈԲՅԱՆ 

ՔՈՆԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ 

03.08.2021թ.-

15.10.2021թ. 

Նախագիծը ոչ 

ամբոջական 

լինելու 

պատճառով 

աշխատանքներ 

չեն իրականացվել  

 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/54 

Իրականացվել են՝ հ. 162 դպրոցին հարակից այգու, 

Անդրանիկի փ.հ. 156 շ-ի բակի, հհ.64,66 շ-երի բակի, 

հ.75 շ-ի բակի, հ.87 շ-ի բակի, 116,118 շ-երի բակերի, 

Միքայելյան փ.հ. 70 շ-ի բակի, Իսակովի պող.հ.34 շ-ի 

բակի, հ.50/3 շ-ի բակի, Կուրղինյան փ.հ.7 շ-ի բակի, 

Սիրո Հավատի այգու, Բաբաջանյան փ.հհ.2,4,47,95-

99,109-117, 153,153/1շ-երի, Սեբաստիա փ.հ.25 շ-ի, 

Րաֆֆու 25, 27, 35,45,47, 91,93, շ-երի, բակերում 

գտնվող գույքի՝ նստարանների, 

աղբամանների,մանկական խաղերի, 

զրուցատաղավարների և խաղահրապարակների 

վերանորոգում 

«ՍԱՖՈՐԹ 

ՔՈՆԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ  

26.08.2021թ.- 

10.11.2021թ. 

աշխատանքների 

ավարտը 

երկարաձգվել է 

1ամսով 

10.12.2021թ 
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Մետաղականցանկապատերի/ճաղավանդակների/ 

նորոգումը և ներկումը/1089,4քմ/ չի իրականացվել 

 2021թ. ծրագրերից 

հանվելէ 

մետաղական 

ցանկապատերի/ճ

աղավանդակների/ 

նորոգումը և 

ներկումը/1089,4քմ/ 

Վերանորոգվել է 253,5քմ  հենապատ  

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/6 

Իրականացվել է թույլ շարժվող քարերի 

ապամոնտաժում և վերատեղադրում՝ 108.5քմ, նոր 

քարերի տեղադրում՝ 145քմ,  իրականացվել են 

բետոնացման աշխատանքներ՝ ամրանավորումով, 

դեֆորմացիոն կարերի սվաղ՝ ցեմենտավազային 

շաղախով և պատերի մաքրում՝ ավազե բարձր 

ճնշման շիթով  

«ԿՎԱԼԻՏ ՇԻՆ» 

ՍՊԸ  

13.04.2021թ.- 

07.12.2021թ. 

 

 

 

 

4 Հրատապ լուծում 

պահանջողընթացիկաշխատա

նքների իրականացում 

Հրատապ լուծում պահանջող 

աշխատանքներ 

Հատուկ նպատակային այլ նյութեր՝ 

տանիքի ձևավոր թիթեղ 4160քմ 

Վթարային պատշգամբների նորոգում 

23հատ: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/5-4 

Հրատապ լուծում պահանջող աշխատանքներ 

են իրականացվել. 

1. Կուրղինյանփ.հհ. 19,21 շենքերի բակի խաղադաշտի 

մետաղական ճաղավոր ցանկապատի վերանորոգում, 

բազրիքների, մանկական խաղերի, նստարանների, 

աղբամանների, զրուցատաղավարի և արտաքին 

լուսավորության հենասյուների վերանորոգում 

2. Անդրանիկի փ .հհ.38,40 շենքերի բակի 

խաղադաշտի մետաղական ճաղավոր ցանկապատի, 

բազրիքների, նստարանների, աղբամանների, 2 

զրուցատաղավարների, ցայտաղբյուրի և արտաքին 

լուսավորության հենասյուների վերանորոգում, 

3. Բաբաջանյանփ. հ.61շ-ի բակի անձրևատար 

համակարգի վերանորոգում, 

4. Եռաբլուր պանթեոնի կամարանցումի 

սալահատակի վերանորոգում, ճանապարհի 

եզրաքարերի վերնորոգում, 

5. Սիրո և Հավատի այգու, Իսակովի պող.հ.50/3 շ-ի 

դիմացի, Բ-2թաղ.հ.21 շ-ի դիմացի ցայտաղբյուրների 

վերանորոգում, 

6. Իսակովի պողոտայի միջնամասում գտնվող 

ճաղաշարի վերանարոգում, 

7. Իսակովի պող.հ.50/3 շ-ի ետնամասում գտնվող 

անձրևատարի վերանորոգման աշխատանքները, 

8. Արգավանդի խաչմերուկում գտնվող «ԵՐԵՎԱՆ» 

գրությամբ լուսավորվող պաստառը, ապամոնտաժվել 

են Սեբաստիա փ.հ. 141/5 շ-ի դիմացի, Արարատյան 1-

ին զանգ.10/3 շ-ի դիմացի, Անդրանիկի փ. հ.43շ-ի 

«ԼԻՆԱՐՄ» ՍՊԸ 

22.03.2021թ.- 

25.12.2021թ. 
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դիմացի, Սեբաստիա-Կուրղինյան հատման մասում 

գտնվող մետաղական ավելորդ կոնստրուկցիաները, 

Անդրանիկիփ.հ.24 շ-ին կից ապօրինի կառույցը, 

9. Հաղթանակ թաղ. 5-րդ փողոցում հորատվել է 

հորան՝անձրևաջրերի հեռացման համար 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/92-5 

Իրականացվելէ`բեռների տեղափոխում, տրակտոր 

հարթեցնող, բարձող, ավտոկռունկ/մանիպուլյատոր/, 

աշխատուժի կիրառում 

Ա/Ձ Նորիկ 

Ոսկանյան 

Վաղարշակի 

01.04.2021թ.- 

25.12.2021թ. 

 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/19 

Իրականացվել է տարածքի համահարթեցում, 

տեղադրվել է ավազի շերտ՝ 5սմ հաստությամբ, 2-րդ՝ 

շերտ բազալտե խիճ՝ 10սմ/խոշորահատիկ/, 3-րդ 

շերտ՝ բազալտե խիճ՝5սմ/մանրահատիկ/, բետոնե 

եզրաքարերի շարում՝ 90գմ, տեղադրվել են 

մետաղական ցանկապատեր, ֆուտբոլի դարպասներ՝2 

հատ,  իրականացվել է Հաղթանակ թաղամասում 

գտնվող հ.113 դպրոցին կից մարզահամալիրի 

կառուցում, բասկետբոլի վահանների կառուցում՝ 2 

հատ, ֆուտբոլի դաշտի արհեստական խոտածածկի 

տեղադրում/924քմ/ բասկետբոլի խաղադաշտի 

ռետինե ծածկույթի տեղադրում/308քմ/ 

«Հարսնաձոր» ՍՊԸ         

սկ.17.05.2021թ. 

ավ.239 

օրացույցային օր 

 

 

5 Բազմաբնակարան շենքերի 

վերելակների վերանորոգումև 

արդիականացում 

Վերելակների անվտանգ 

շահագործում խցերում 

հարմարավետ միջավայրի ստեղծում, 

996 վերելակների վերանորոգում և 

շահագործում: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  

ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-21/12 

Բազմաբնակարան շենքերի 28 վերելակներ 

փոխարինվել են նորով և հանձնվել շահագործման. 

1. Անդրանիկի փող 13,19,21,26,37,40,81,89,100,105,122 

շենքերի, 

2. Բաբաջանյան փող 2,47,59,113 շենքերի, 

3. Իսակովի պող 32, 52/2 շենքերի, 

4. Շերամի փող 53,81,115 շենքերի, 

5. Սվաճյան փող 14շ, 

6. Րաֆֆու փող 47, 99շ, 

7. Օհանովի փող 2շ,  

8. Ջիվանի փող 11/1շ, 

9. Կուրղինյան նրբ. 8շ, երենցի փող. 7աշ  

«Նոր Տեքս 

Էնջինիրինգ» 

ՓԲԸ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2021թ. Երևանի 

բյուջեով 

հաստատվել է 

թվով 28 վերելակի 

փոխարինում 

նորով: 

 

 

 

 

 

Համատիրությունների կողմից  իրականացվել է 996 

վերելակների անվտանգ  շահագործում և խցերում 

հարմարավետ միջավայրի ստեղծումը 

Համատիրություննե

ր 

 

6 Հարթ տանիքների 

վերանորոգում 

Կիրականացվի բազմաբնակարան 

բնակելի շենքերի հարթ տանիքների 

վերանորոգում 7700քմ  

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/29-4  

Իրականացվել են թվով 110 շենքերի տանիքների 

վերանորոգում /7700 քմ/ 

«Մեծ-Հիմք» ՍՊԸ 

08.06.2021թ.-120 

օրացույցային օր 
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7 Բազմաբնակարան շենքերի 

մուտքերի վերանորոգում 

Բազմաբնակարան շենքերի 

շքամուտքերի վերանորոգում-45հատ 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/41-1 

Իրականացվելէ 43 շենքերի մուտքերի  վերանորոգում 

«Էլ Սթրոյ Գրուպ» 

ՍՊԸ 

23.06.2021թ. 

10.12.2021թ. 

 

 

Երևանի բյուջեի 

փոփոխության 

արդյունքում 2 

շքամուտքի 

վերանորոգում 

ծրագրից հանվել է  

 

 

8 Կրթական միջոցառումների 

կազմակերպում 

Կիրականացվեն հետևյալ 

միջոցառումները` «Գիտունիկ», 

«Վերջին Զանգ»-ի օրվա 

կապակցությամբ տարեվեջին 

կկազմակերպվեն տարեվերջյան 

միջոցառումներ դպրոցների 

մասնակցությամբ, Գիրք նվիրելու 

օրվա կապակցությամբ Հայ 

դասականների 

ստեղծագործությունների քննարկում 

և նոր գրքի շնորահանդես, «Ուսուցչի 

օրվա» կապակցությամբ միջոցառում: 

 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/57 

1. «Գիտունիկ» կրթական միջոցառումը իրականացվել 

է մարտի 12-ից և կշարունակվի մինչև ապրիլի 15-ը, 

որին մասնակցել են վարչական շրջանի 7 դպրոցների 

42 աշակերտներ: Հաղթող 4 դպրոցների 

աշակերտներին կնվիրվի պլանշետներ (18 հատ) և 

ականջակալներ (6հատ):  

«ԿՈՆՑԵՊՏ 

ԻՎԵՆԹՍ» ՍՊԸ 

11.03.2021թ.- 

20.12.2021թ. 

 

 

 

 

 

2. Փետրվարի 19-ին  գիրք նվիրելու օրվա 

կապակցությամբ  շրջանի մանկապարտեզներում և 

«Գրադարանային համալիրում» տեղի է ունեցել հայ 

դասականների ստեղծագործությունների քննարկում 

և գրքերի նվիրում միմյանց: 

 

2.Միջոցառումները 

իրականացվել են 

վարչական շրջանի 

կրթության, 

մշակույթի և 

սպորտի բաժնի 

մասնակցությամբ 

 

3. Դպրոցներում կազմակերպվել են «Վերջին Զանգ»-ի 

օրվա կապակցությամբ տարեվեջյան միջոցառումներ: 

 

3.Միջոցառումները 

իրականացվել են 

վարչական շրջանի 

կրթության, 

մշակույթի և 

սպորտի բաժնի 

մասնակցությամբ 

 

4.«Ուսուցչի օրվա» կապակցությամբ դպրոցներում և 

մանկապարտեզներում կազմակերպվել են 

միջոցառումներ: 

 

4. 05.11.2021թ.-

07.11.2021թ. 

Միջոցառումները 

իրականացվել են 

վարչական շրջանի 

կրթության, 

մշակույթի և 

սպորտի բաժնի 

մասնակցությամբ 

 

5.Մանկապարտեզներում կազմակերպվել են 

ամանորյա միջոցառումներ: 

5. 23.12.2021թ.-

30.12.2021թ. 

Միջոցառումները 

իրականացվել են 

վարչական շրջանի 

կրթության, 
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մշակույթի և 

սպորտի բաժնի 

մասնակցությամբ 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Մշակութային 

միջոցառումների անցկացում 

 

Կիրականացվեն հետևյալ տոնական 

ծրագրերը և միջոցառումները` «Հայոց 

բանակի օր», «Մայրության օր» 

ապրիլի 7-ին, «Մայիսյան 

եռահաղթանակների օր»,   

«Քաղաքացու օր», «Երեխաների 

պաշտպանության միջազգային օր» 

հունիսի 1-ին, «Ուրախ ամառ»,  «ՀՀ 

անկախության օր»,«Նոր Տարի», 

«Ուրախ տոնածառ», մշակույթային 

միջոցառմանշրջանակներում 

միջոցառում: Միջոցառումների և 

ծրագրերի կատարմանը կմասնակցեն 

վարչական շրջանում գործող 

մշակույթային կենտրոնների սաները: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/21 

Հունվարի   28-ին ՀՀ բանակի   29-ամյակի ն նվիրված 

միջոցառում: Հայոց բանակում ծառայող 2 և ավելի 

զինվոր ունեցող ծնողների վարչական շրջանի 

ղեկավարի կողմից հանձնվել է իրենց որդիների 

անուն-ազգանունով ժամացույցներ՝ 60 հատ:   

«Հ-ԱՐՏ  

ՊՐՈԴԱՔՇՆ» ՍՊԸ   

26.01.2021թ.-

28.01.2021թ. 

 

Միջոցառումները 

իրականացվել են 

վարչական շրջանի 

կրթության, 

մշակույթի  բաժնի 

մասնակցությամբ 

ԵՔ-ՄԱԾՓԲ-21/87 

Ապրիլի 25-ին «Քաղաքացու օր» տոնի 

կապակցությամբ վարչական շրջանի 

«Երիտասարդական» զբոսայգու բեմահարթակում  

կազմակերպվել է համերգային ծրագիր 

«ԿՈՆՑԵՊՏ 

ԻՎԵՆԹՍ» ՍՊԸ 

11.03.2021թ.- 

20.12.2021թ. 

 

 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/132-1 

«Հանրապետության տոն» միջոցառում իրականացվել 

է մայիսի 28-ին: 

Ազնիվ Մուրադյան 

Ա/Ձ 

28.05.2021թ. 

 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/132-3 

«Երեխաների պաշտպանության օր» միջոցառումն 

իրականացվել է հունիսի 1-ին: 

Արմեն Գևորգյան 

Սամվելի Ա/Ձ 

01.06.2021թ. 

 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/132-1 

«Ուրախ ամառ» կրթական միջոցառումը 

իրականացվել է հունիսի  1-ից-օգոստոսի 30-ը, 

վարչական շրջանի 18 բակերում՝ յուրաքանչյուր 

շաբաթվա երեքշաբթի և հինգշաբթի օրերին, 

ժամը՝19:00-ին:  

Ազնիվ Մուրադյան 

Ա/Ձ 

01.06.2021թ.-

30.08.2021թ. 

 

 

 

«Անկախության օր» միջոցառումը կազմակերպվել է 

սեպտեմբերի  21-ին ժամը      19:00-ին` վարչական 

շրջանի «Երիտասարդական» զբոսայգում: 

2.21.09.2021թ. 

Միջոցառումները 

իրականացվել են 

վարչական շրջանի 

կրթության, 

մշակույթի  բաժնի 

մասնակցությամբ: 

 

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/180-1 

Դեկտեմբերի 21-ից դեկտեմբերի 23-ը իրականացվել 

են ամանորյա  քաղցրավենիքի նվեր-փաթեթների 

բաշխումը 

«Գրանդ-Քենդի» 

ՍՊԸ   

21.12.2021թ.-

23.12.2021թ. 

Բաշխումն 

իրականացվել է  

վարչական շրջանի 

կրթության, 

մշակույթի և 

սպորտի բաժնի 

մասնակցությամբ: 

 



164 
 

10 Սպորտային միջոցառումների  

կազմակերպում և անցկացում 

Կկազմակերպվի սպորտային 

ծրագրերի  օրացույցային պլանով 

նախատեսված միջոցառումներ.                                                                                                                                                                         

1.Վարչական շրջանի շախմատի 

օլիմպիադա 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

1. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/58-2 

Փետրվարի 25-ից 28-ը վարչական շրջանի դպրոցների 

մասնակցությամբ  անցկացվել է շախմատի 

օլիմպիադա: 

 

 

1.«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ   

03.02.2021թ.-

21.03.2021թ. 

 

2.ՀՀ Անկախության 30-րդ 

տարեդարձին նվիրված դպրոցների 

մարզական խաղեր 

2. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/58-2 

Փետրվարի 10-ից մարտի 7-ը «Անկախության 30-րդ 

տարեդարձին նվիրված» վարչական շրջանի 

դպրոցների մասնակցությամբ  անցկացվել է մրցաշար: 

2.«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ   

03.02.2021թ.-

21.03.2021թ. 

 

 

3.Վարչական շրջանի վոլեյբոլի բաց 

առաջնություն 

3. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/58-2 

Մարտի 3-ից մարտի 7-ը անցկացվել է վոլեյբոլի բաց 

առաջնություն: 

3.«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ   

03.02.2021թ.-

21.03.2021թ. 

 

4.Վարչական շրջանի ֆուտբոլի բաց 

առաջնություն 

 

4. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/58-2 

Մայիսի 10-ից հունիսի 10-ը անց է կացվել ՀՀ ազգային 

ժողովի գավաթի: 

4.«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ   

10.05.2021թ.-

10.06.2021թ. 

 

5.ՀՀ Ազգային ժողովի գավաթի 

խաղարկություն 

 

5. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/58-2 

Մայիսի 15-ից հունիսի 15-ը անց է կացվել Մալաթիա-

Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարի գավաթի 

բասկետբոլի մրցաշար: 

5.«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ   

15.05.2021թ.-

15.06.2021թ. 

 

6.Վարչական շրջանի ղեկավարի 

բասկետբոլի մրցաշար 

 

6. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/58-2 

Ապրիլի 1-ից ապրիլի 30-ը իրականացվել է 

վարչական շրջանի 8-12-րդ դասարանների 

աշակերտների միջև սպորտլանդիա: 

6.«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ   

01.01.2021թ.- 

30.04.2021թ. 

 

 

7.ՀՀ նախագահի մրցանակի համար  

«Լավագույն   մարզական Ընտանիք» 

մրցույթ 

 

7. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/58-2 

Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը անցկացվելու է  ՀՀ 

նախագահի մրցանակի համար «Լավագույն 

մարզական ընտանիք>> սպորտային միջոցառումը: 

7.«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ   

01.06.2021թ.-

01.08.2021թ. 

 

 

8.Համաքաղաքային բակային 

փառատոն «Առողջ սերունդ, 

պաշտպանված հայրենիք» 

 

8. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/58-2 

Օգոստոսի 16-ից 21-ը անցկացվել է Մալաթիա-

Սեբաստիա վարչական շրջանի ֆուտբոլի բաց 

առաջնությունը: 

8.«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ   

16.08.2021թ.-

21.08.2021թ. 

 

 

9.Նախազորակոչային զորակոչային 

տարիքիերիտասարդության (16-18 

տարեկան)հանրապետական 

ռազմամարզական  խաղեր 

9. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/58-2 

Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը անցկացվել է 

վոլեյբոլի բաց առաջնություն 

9.«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ   

10.09.2021թ.-

10.10.2021թ. 

 

 

10.Վարչական շրջանի 

մանկապարտեզների սպորտլանդիա,  

Վարչական շրջանի 

մանկապարտեզների սպորտլանդիա:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

11.Վարչական շրջանի 8-12-րդ 

դասարանների աշակերտների 

սպորտլանդիա: 

  Վարչական 

շրջանի 

մանկապարտեզնե

րում 

սպորտլանդիան 

համավարակի 

հետ կապված չի 

իրականացվել: 

11 Սոցիալական անապահով 

անձանց աջակցություն 

Կկազմակերպվի շրջանի բնակիչների 

կենսամակարդակի բարելավմանն 

Տարվա ընթացքում սոց. աջակցություն ստացած 

ընտանիքների թիվը` 4011-ն են: 

ՈՒսումնասիրությո

ւններն 
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ուղղված նպատակային 

իրականացում. 

 

 

 

 

Իրականացվել են տունայցեր անապահով 

ընտանիքների կարիքների գնահատման 

նպատակով՝ նախատեսված համապատասխան 

սոցիալական ծրագրերում ընդգրկելու նպատակով:  

իրականացվել են 

վարչական շրջանի 

սոցիալական 

ապահովության, 

առողջապահության 

և ծրագրերի  բաժնի 

մասնակցությամ 

2021թ. ընթացքում 

 

 

1.Պետպատվերից դուրս դեղորայքի 

տրամադրում ծայրահեղ աղքատ և 

սոց. անապահով ընտանիքներին/10 

ընտանիք/ 

 

Առողջապահության ծրագրով՝ 

1.Պետպատվերի շրջանակներում ստացիոնար 

բուժում ստանալու նպատակով 120 անձի տրվել է 

միջնորդագիր  

 

 1,Երևան 

քաղաքի բյուջեով 

դեղորայքի 

տրամադրման 

ծրագիրը չի 

հաստատվել 

2. Սեփական տների տանիքների լրիվ 

կամ մասնակի վերանորոգում, 

բնակարանի ընթացիկ 

վերանորոգման աշխատանքների 

մասնակի իրականացում՝ ըստ 

կարիքի /7 ընտանիք/ 

2.Իրականացված տունայցերի արդյունքում 

կազմված 7 անհատական ծրագիր, որից 3 ստացել 

են դրական դիրքորոշում,2-ը  մերժվել է: 

2.Երևանի 

քաղաքապետի 

կամավոր 

լիազորություններ

ի շրջանակներում 

իրականցվող 

սոցիալական 

աջակցության 

ծրագրերը 

համակարգող 

հանձնաժողով 

Անհատական 2 

ծրագիր չի 

ներկայացվել՝ 

համապատասխ

ան պահանջի 

բացակայության 

պատճառով 

3. Ձմռան ամիսներին ծախսված 

էլեկտրաէներգիայի և գազի վճարի 

լրիվ կամ մասնակի փոխհատուցում 

/բազմազավակ, բազմանդամ, խիստ 

կարիքավոր ընտանիքներին /30 

ընտանիք/ 

3.Ծրագիրը չի իրականացվել 

 

 3. 2021թ. Երևանի 

բյուջեով 

աշխատանքների 

իրականացումը չի 

հաստատվել: 

 

4. Սոցիալական տաքսի ծառայության 

/շարժողական խնդիրներ ունեցող 

հաշմանդամներին, սոց անապահով 

հաշմանդամ ունեցող 

ընտանիքներին՝ ըստ 

անհրաժեշտության /10 անձ/: 

4.Ծրագիրը չի հաստատվել 

 

 4. 2021թ. Երևանի 

բյուջեով 

աշխատանքների 

իրականացումը չի 

հաստատվել: 

 

12 Սոցիալապես անապահով 

ընտանիքներին տոնական և 

հիշատակի օրերին 

աջակցություն 

Վարչական շրջանի սոցիալական 

ծրագրերի շրջանակներում 

սոցիալապես անապահով տարբեր 

խավերի աջակցության նպատակով 

կիրականացվեն հետևյալ 

միջոցառումները. 

1.«Հաղթանակի օրվա» 

կապակցությամբ 1-ին խմբի 

զինհաշմանդամին սայլակի 

Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի 

ընտանիքների անապահովության գնահատման 

համակարգում չհաշվառված և աշխատակազմի 

կողմից սոցիալապես անապահով գնահատված 245 

ընտանիք /1060 անձի/ տրամադրվել է սննդի փաթեթ 

 

 

ՄԱԿ-ի 

համաշխարհային 

պարենի ծրագրի 

Երևանյան 

գրասենյակ 

2021թ. Երևանի 

բյուջեով 1-6 

միջոցառումների  

իրականացումը չի 

հաստատվել: 
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բաժանատար բլոկի և լիցքավորման 

սարքի տրամադրում /1 անձ/: 

2.«Հաշմանդամների միջազգային 

օրվա»՝ դեկտեմբերի 3-ի 

կապակցությամբ հաշմանդամներին 

կտրամադրվի՝ կոմունալ 

վարձավճարների լրիվ կամ մասնակի 

փոխհատուցում /50 ընտանիք/: 

3.«Տարեցների միջազգային օրվա»՝ 

հոկտեմբերի 1-ին կապակցությամբ 

տարեցներին կտրամադրվեն 

պարենային փաթեթ /200 տարեց/: 

4.Ամանորի կապակցությամբ 

անապահով ընտանիքներին 

կտրամադրվի նվեր քարտ՝ պարեն 

ձեռք բերելու սննդային փաթեթներ 

/200 ընտանիք/: 

5.«Երեխաների պաշտպանության 

միջազգային օրվա» հունիսի 1-ին 

կապակցությամբ կազմակերպել 

միջոցառում /20 երեխա/: 

6.«Ընտանիքի միջազգային օրվա»՝ 

մայիսի 15-ի կապակցությամբ 

օրինակելի ընտանիքներին 

կտրամադրվի աջակցություն /12 

ընտանիք/: 

13 Հայրենադարձ և փախստական 

ընտանիքների, սոցիալական 

համագործակցության 

շրջանակներում ծրագրերի 

իրականացում 

Վարչական շրջանի սոցիալական 

ծրագրերի շրջանակներում 

սոցիալապես  անապահով 

ընտանիքներին աջակցություն 

Համագործակցության շրջանակներում իրականացվել 

են հետևյալ ծրագրերը՝ 

Երևանի 

քաղաքապետարա

ն 

2021թ. ընթացքում 

 

 

 

1.Կենցաղային իրերի և հիգիենայի 

պարագաների տրամադրում / 

կարիքի գնահատման արդյունքում 

խոցելի ընտանիքների համար /85 

ընտանիք/ 

1.Արցախից տեղահանված, վիրավոր զինծառայողի, 

պատերազմում զոհվածի,   առաջնագիծ մեկնած և 

սոցիալապես անապահով ՝թվով 882ընտանիք /  

4205անձ/ ստացել է աջակցություն 

  

2.Հայրենադարձ և փախստական 

ընտանիքներին աջակցություն /30 

ընտանիք/ 

 

2.1Հայ առաջադեմ երիտասարդություն ՀԿ-ի կողմից 

Արցախից ժամանած 79 ընտանիքի /262անձ/ 

տրամադրվել է մանկական իրերի հավաքածու: 

2.2. Հայկական բարեգործական ընդհանուր միութան 

կողմից սննդի և հիգիենային փաթեթ է տրամադրվել 

Արցախից ժամանած թվով 70 ընտանիքի՝ 407անձ: 

2.3. Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի 

Եկեղեցու Հայաստանի Կրոնական Համայնքի կողմից 

պատերազմի ընթացքում վիրավորում ստացած 32 

ընտանիք՝ / 141անձ/ ստացել են սննդի, հիգիենայի 

փաթեթ, սպորտային հագուստ և անկողնային 

պարագաներ: 
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2.4. Հայկական բարեգործական ընդհանուր միութան 

կողմից սննդի և հիգիենային փաթեթ է տրամադրվել 

Արցախից ժամանած թվով 70 ընտանիքի՝ 407անձ: 

2.5 «Վորլդ Վիժն ՄԲԿ հայաստանյան» մասնաճյուղի 

կողմից Արցախից տեղահանված, ընտանիքների թվով 

254 ընտանիք-1335անձ ստացել է աջակցություն 

/պարենայն և հիգիենիկ պարագաների փաթեթներ/: 

2.6. «ՀԿԽԸ ՀԿ կողմից Արցախից տեղահանված և 

սոցիալապես անապահով ընտանիքների թվով 529 

ընտանիք–3133 անձ ստացել է աջակցություն 

/պարենայն և հիգիենիկ պարագաների փաթեթներ/: 

2.7 Վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի 

կողմից 15 ընտանիքի /76 անձ/ տրամադրվել է սնունդ: 

3.Մանկական մահճակալների 

տրամադրում / բազմազավակ, 

նորաստեղծ կարիքավոր 

ընտանիքներին /10 ընտանիք/ 

3.ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/26 

Իրականացված տունայցերի արդյունքում կազմված 

անհատական ծրագրերով 5 բազմազավակ ընտանիք 

պայմանագրով ստացել է երկհարկանի մահճակալ և 

1  ընտանիք՝ զգեստապահարան 

3. « ՖՈՏՈՆ » ՍՊԸ 

2021թ ընթացքում 

 

 

4.Բազմազավակևերիտասարդընտան

իքներինաջակցությաննպատակովվե

րապատրաստումներիիրականացում 

/7 անձ/ 

4. Ծրագիրը չի իրականացվել 

 

 4. Ծրագրիը չի 

իրականացվել 

համավարակի 

պատճառով 

5.Արտակարգ իրավիճակներում և 

նմանատիպ այլ դեպքերում կյանքի 

դժվարին իրավիճակներում 

հայտնված անձանց և ընտանիքներին 

աջակցություն /212 ընտանիք/ 

5.1 Իրականացված տունայցերի 

արդյունքումկազմված 1 անհատական ծրագիր 

ստացել է դրական դիրքորոշում/հրդեհված տան 

վերանորոգում/ 

5.1 Երևանի 

քաղաքապետի  

կամավոր 

լիազորություններ

ի շրջանակներում 

իրականցվող 

սոցիալական 

աջակցության 

ծրագրերը 

համակարգող 

հանձնաժողով 

5.1 Ծրագիրն չի 

ավարտվել, քանի 

որ գնումների 

գործընթացը չի 

իրականացել 

5.2. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/178 

Ձեռք է  բերվել 100 պարենային փաթեթ: 

5.2 « ՖՈՏՈՆ » 

ՍՊԸ 

29.10.2021թ 

5.2 Ծրագիրը չի 

ավարտվել 

5.3 ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/27 

Վիրավոր զինվորների կենսամակարդակի 

պայմանների բարձրացմանն ուղղված ծրագրով 

պայմանագրով ձեռք է բերել համակարգիչ: 

5.3 « 

ԻՆՈ.ԹԵՔՆՈԼՈՋ

Ի » ՍՊԸ 

05.10.2021թ. 

 

5.4 ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-21/2 

ԵՔՄԱԾՁԲ-21/127 

Հարազատ չունեցող անձանց և սոցիալապես 

անապահով ընտանիքների համար 

հուղարկավորության կազմակերպում 

5.4 «ՌԵՔՎԻԵՄ 

ԻՆՏԵՐՆԵՇՆԼ» ՍՊԸ 

21.01.2021թ   

«ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՏՈՒԿ 
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ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ» 

ՀՈԱԿ 

30.06.2021թ. 

5.5 Շրջանի բնակիչների կենսամակարդակի 

բարելավմանն ուղղված ծրագրով հայտ է 

ներկայացվել 3 ընտանիքի կենցաղային տեխնիկայի  

ձեռքբերման  համար 

5.5 Կենցաղային 

տեխնիկան «Գրանդ 

Հոլդինգ »-ի կողմից 

կատարվել է 

նվիրատվություն 

 

5.6 COVID-19 համավարակի կանխարգելման 

նպատակով 38 ընտանիքի տրադրվել է 76 տուփ 

դիմակ 

 

5.6 «Արաբկիր» 

միացյալ 

մանկական 

բարեգործական 

հիմնադրամ 

 

5.7 38 ընտանիքի տրամադրվել է գրենական 

պիտույքների փաթեթ 

5.7 Երևանի 

քաղաքապետարան 

 

5.8 Ամանորի կապակցությամբ 101 ընտանիքի 

տրամադրվել են ամանորյա ներկայացումների 338  

տոմս 

5.8 Երևանի 

քաղաքապետարան 

 

 

5.9.Հաշմանդամություն ունեցող 3 երեխա մայրերի 

հետ մեկնել են Ստեփանավան մանկական 

առողջարարական ճամբար: 

Համագործակցել ենք նաև հետևյալ կառույցների ևՀԿ-

ների հետ 

1. ՄՍԾՏԿ 

2. «ԱՊԱԳԱ»  հիմնադրամ 

3. «ԱՄԲՐԱ» հոգեկան բարեկեցության կենտրոն-ՀԿ 

4. «ԼԻԱՐԺԵՔ ԿՅԱՆՔ» ՀԿ 

5.9 «ԼԻԱՐԺԵՔ 

ԿՅԱՆՔ» ՀԿ 

 

ՆՈՐ ՆՈՐՔ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ 

Հ/հ Ծրագրի կամ միջոցառման 

անվանումը 

Նախատեսված աշխատանքների 

նկարագիր 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց Իրականացնող 

կազմակերպություն 

կատարման 

ժամկետ 

Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 

1 Փողոցների, մայթերի և 

միջբակային  տարածքների 

վերանորոգում և 

ասֆալտապատում 

Փողոցների, մայթերի և միջբակային  

տարածքների վերանորոգում և 

ասֆալտապատում 37.5 հազ. քմ 

ծավալով 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/61-3 

Իրականացվել է 37.364.8քմ ասֆալտապատման 

աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում. 

1. Նանսենի փողոցից դեպի Լվովյան փողոց 

(Նանսենի 16 և Լվովյան13 շենքերի բակ) 

2. Նանսենի փողոցից դեպի Լվովյան փողոց 

(Լվովյան 20 շենքի բակ) 

3. Նանսենի փողոցից դեպի Լվովյան փողոց 

(Նանսենի 12, Լվովյան  4, 4/1 և  11  շենքերի բակ 

4. Նանսենի փողոցից դեպի Լվովյան փողոց (Բորյան 

փողոց) 

«Արհովշին» ՍՊԸ 

31.05.2020թ.-

31.10.2021թ. 

Երևանի 2021թ. 

բյուջեով 

հաստատվել է 

33968քմ ծավալով 

աշխատանքներ 
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5. Նանսենի փողոցից դեպի Լվովյան փողոց 

(Լվովյան նրբ. 2,4 և 7 շենքերի բակ) 

6. Նանսենի փողոցից դեպի Լվովյան փողոց 

(Նանսենի նրբ., Լվովյան 3 շենքի բակ) 

7. Նանսենի փողոցից դեպի Լվովյան փողոց 

(Նանսենի 4,6 և 10 շենքերի բակ) 

8. Դավիթ Մալյան փողոց  20 և   22 շենքերի բակ 

9. Դավիթ Մալյան նրբանցք (Դավիթ Մալյան 

նրբ.1,2,3,4,5 և Դավիթ Մալյան 20 շենքերի բակ 

10. Մոլդովական 3-րդ շենքի բակ 

11. Մոլդովական 25,25/1,25/2,25/3,25/4 շենքերի բակ 

12. Գայի պողոտա 1/1 շենքի բակ 

13. Նանսենի փողոցի 4 և Նանսենի 1-ին նրբ.  2 

շենքերի բակ 

14. Թոթովենցի 5. 2/1, 2/2, 2/3 շենքերի բակ 

15. Թոթովենցի նրբանցք 3/2 շենքի բակ 

16. Թոթովենց փողոցի 6 շենքի բակ 

17. Թոթովենց փողոցի 6/2, 8/1 և 8/2  շենքերի բակ 

18. Թոթովենց փողոցի 6/1 շենքի բակ 

19. Մոլդովական փողոցի 24 և 24/2 շենքերի բակ 

20. Թոթովենցի նրբանցք 

21. Մոլդովական փողոցի 30/3 շենքի բակ 

22. Մոլդովական փողոց 

23. Մոլդովական 26/2 շենքից դեպի 26 շենք տանող 

ճանապարհ 

24. Մոլդովական 7,8,13, 4/1  շենքերի բակային 

ճանապարհ 

25. 98 մանկապարտեզի բակ 

26. Նանսենի 7, 9, Նանսենի 5/3, 12, 15/1 և Սաֆարյան 

14 շենքերի միջբակային ճանապարհ 

27. Սաֆարյան 12, 14, 16, Նանսենի 13, 15 և Ջուղայի 3, 

1 շենքերի բակ 

28. Թոթվենցի 3/2 շենքի բակ 

29. Նանսենի 1,5/1 և Սաֆարյան 2  

շենքերի միջբակային ճանապարհ 

30. Քոչարյան փողոցի մայթ 

31. Լվովյան փողոցի մայթ 

32. Ն. Ստեփանյան փողոցից դեպի Մոլդովական 

փողոց տանող ճանապարհ 

33. Ն.Ստեփանյան 44/4, 44/3 և Մոլդովական 48/2, 

139/1 շենքերի միջբակային ճանապարհ 

34. Մոլդովական 48, 50, 50/1,50/4,56 շենքերի 

միջբակային ճանապարհ 

35. Մոլդովական 50/5,50/6 և Գայի պ. 29,31 շենքերի 

միջբակային ճանապարհ 

36. Քոչարյան 4, Բաղյան 1-ին նրբ. 3,  4,Բաղյան 2-րդ 

նրբ. 1,2 և Բաղյան 7 շենքերի բակ  
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37. Բաղյան  1-ին նրբ.5,Բաղյան 24,26 շենքերի 

միջբակային ճանապարհ  

38. Թոթովենցի 3/1, 5,7/1 շենքերի  միջբակային 

ճանապարհ 

39. Մոլդովական փողոցից դեպի Բագրևանդ փողոց 

տանող ճանապարհ 

40. Գյուրջյան 3,5,9,11 շենքերի միջբակային 

ճանապարհ 

41. 105 մանկապարտեզի բակ  

42. Բաղյան 1,25 և Գայի պ. 20 շենքերի բակ 

43. Բաղյան 1, 1/2 շենքերի միջբակային ճանապարհ 

44. Գայի արձանի հարակից այգի 

45. Ջուղայի 5,7 շենքերի միջբակային ճանապարհ 

46. Թոթովենց 1 շենքի հարակից տարածք 

47. Մոլդովական փողոցից դեպի Մոլդովական 49/43 

տուն տանող ճանապարհ 

48. Ա. Բակունցի 5-րդ և 1-ին շենքերի բակ և 

միջբակային ճանապարհ 

49. Երևանի Տորք Անգեղի մարզամշակութային 

կենտրոն ՀՈԱԿ-ի տարածք և Ա.Բակունցի 4-րդ, 

Գյուլիքեխվյան 25,25/1,25/2 շենքերի միջբակային 

ճանապարհ 

50. 139 դպրոցի հարակից տարածք 

51. Ն.Ստեփանյան փողոցի մայթ, Գայի 19 շենքին 

հարակից 

52. Թոթովենց 1 շենքի բակ 

53. Սաֆարյան 16 շենքի բակ 

54. Ա.Բակունցի 38 և Գյուլիքեխվյան 31 շենքերի բակ 

55. Գյուլիքեխվյան 17 և 19 շենքերի բակ 

56. Գյուլիքեխվյան 1 շենքի բակ 

57. Գայի 51 և 53 շենքերի բակեր 

58. Գյուլիքեխվյան 6 շենքի բակ 

59. Ա. Հովհաննիսյան 5 շենքի միջբակային 

ճանապարհ 

60. Ա. Հովհաննիսյան 6 շենքի բակ 

61. Ա. Բակունցի 10 շենքի հարակից տարածք 

62. Գյուլիքեխվյան 7 շենքի և 107 մանկապարտեզի 

միջբակային ճանապարհ 

63. Ա. Հովհաննիսյան 20 շենքի միջբակային 

ճանապարհ 

64. Ա. Հովհաննիսյան 18 շենքի բակ 

65. Ավետիսյան 2, 39, 40 շենքերի հարակից 

ճանապարհ 

66. Ավետիսյան 13, 14 շենքերի միջբակային 

ճանապարհ 

67. Կարախանյան 31,33 և Ավետիսյան 32 շենքերի 

բակ 
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68. Վիլնյուսի 41,71,73,75 շենքերի միջբակային 

ճանապարհ 

69. Նոր Նորք 8-րդ զանգվածի 15,  Նոր Նորք 8-րդ 

զանգվածի 2-րդ շրջադարձային 1-ին և 17 շենքերի 

միջբակային ճանապարհ 

70. Բ. Մուրադյան 3 շենքի բակ և հարակից տարածք 

71. Բ. Մուրադյան 1  շենքի և Մառի 5, 6 շենքերի  

միջբակային ճանապարհ 

72. Գայի պողոտա 12/2 տանող ճանապարհ 

73. Գալշոյան 2, Ա. Միկոյան 25, Մառի 18 և 18/1 

շենքերի միջբակային ճանապարհ 

74. Գալշոյան 48 և Ա. Միկոյան 4/1 շենքերի բակեր 

75. Ա.Միկոյան 4 և 6 շենքերի բակ 

76. Ա.Միկոյան 6 և 8 շենքերի բակ 

77. Գալշոյան 14, 16 շենքերի բակ 

78. Գալշոյան 20, 22 շենքերի բակ 

79. Գալշոյան 12, 18, 24 շենքերի բակ և միջբակային 

ճանապարհ 

80. Մայակ 38, 39, 40 շենքերի բակ 

81. Մայակ 8,9,12,30 շենքերի բակ և միջբակային 

ճանապարհ 

82. Մոլդովական 50/2,56 շենքերի բակ 

83. Թոթովենց փողոցի մայթ 

84. Գայի պողոտա, Բ. Մուրադյան և Թևոսյան 

փողոցների շրջադարձ  

85. Դավիթ Մալյան նրբանցք  5 շենքի բակ  

86. N104  մանկապարտեզի  մայթ 

87. Միկոյան  21 շենքի բակ 

88. Վիլնյուսի15, 20 շենքերի միջբակային ճանապարհ  

89. 120 մանկապարտեզի  բակ 

90. Հունան Ավետիսյան 59 շենքի բակ 

91. Հունան Ավետիսյան 44 շենքի բակ 

92. Գալշոյան 46 շենք (եկեղեցու դիմացի մայթ) 

93. Միկոյան 2 շենքի մայթ 

94. Գալշոյան 8, 6, 8/1 շենքերի բակ 

95. Գյուլիքեխվյան 23/1 շենքի բակ  

96. Մայակ 3 և 2Ա  շենքերի միջբակային ճանապարհ 

97. Մայակ 1, 2, 7, 8, 9  շենքերի միջբակային 

ճանապարհ 

98. Մայակ 7, 10, 11  շենքերի միջբակային 

ճանապարհ 

99. Բանավան 12, 16,  շենքերի միջբակային 

ճանապարհ 

100. Գյուլիքեխվյան 31/2  ,31/1 միջբակային 

ճանապարհ   

101. Քոչինյան փողոց (Նոյան գործարանին հարակից 

տարածք) 
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2 Բակային տարածքների 

բարեկարգում և 

վերանորոգում, հանգստի 

գոտիների ստեղծում 

5 և ավելի բակային տարածքների 

նհիմնաորոգում  

 

 

 

 

 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

1. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/37-1 

Իրականացվել են Գյուլիքևխյան 19, 21 շենքերի 

հարակից տարածքում հանգստի գոտու կառուցման 

աշխատանքներ ըստ նախագծի 

 Իրականացվել են նոր 300x 150 մմ և 80x 150մմ 

չափերի  բազալտե եզրաքարերի տեղադրում  

580գծմ 

 Արահետների սալիկապատում  638քմ 

 Ասֆալտապատում  141քմ 

 Փայտե նոր նստարանների տեղադրում  26 հատ 

 Մանկական նոր խաղասարքերի տեղադրում 5  

հատ 

 Բուսահողի փռում և սերմի ցանում  1160 քմ 

«Լիլանարմ» ՍՊԸ 

09.08.2021թ -  60աշխ. 

օր 

 

 

 

   2.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/37-2 

Թոթովենցի 11/1 շենքի հարակից խաղահրապարակի 

վերակառուցման աշխատանքներ: 

Աշխատանքները  չեն իրականացվել 

 

«Հակոբյան 

Քնսթրաքշն» ՍՊԸ 

28.07.2021թ.-60աշխ. 

օր 

 

Պայմանագիրը 

պատվիրատուի 

կողմից 

միակողմանի 

լուծվել է և  

ձեռնարկվել են 

պայմանագրով ու  

ՀՀ 

օրենսդրությամբ 

նախատեսված 

համապատասխան 

միջոցներ 

կապալառուի 

նկատմամբ 

3. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/37-3 

Ջրվեժ, Մայակ թաղ.հ. 9 շենքի բակային տարածքի 

բարեկարգման աշխատանքներ 

Իրականացվել են աշխատանքներ ըստ նախագծի 

 Իրականացվել են նոր 300x 150 մմ և 80x 150մմ 

չափերի  բազալտե եզրաքարերի տեղադրում  

284.4 գծմ 

 Արահետների սալիկապատում  84քմ 

 Ասֆալտապատում  64քմ 

 Փայտե նոր նստարանների տեղադրում  4 հատ 

 Զրուցատաղավարի տեղադրում  1 հատ  

 Ցայտաղբյուրի տեղադրում 1 հատ 

 Մանկական նոր խաղասարքերի տեղադրում 4 

հատ 

 Բուսահողի փռում և սերմի ցանում  394 քմ 

«Ալ և Ար» ՍՊԸ 

30.07.21թ.-60աշխ. օր 

 

 

4. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/37-4 

Վիլնյուսի 73 շենքի բակային տարածքի 

բարեկարգման աշխատանքներ 

«Գրիգորյան 

ՇինՄոնտաժ» ՍՊԸ 
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Իրականացվել են աշխատանքներ ըստ նախագծի 

 Իրականացվել են նոր 300x 150 մմ և 80x 150մմ 

չափերի  բազալտե եզրաքարերի տեղադրում  

264 գծմ 

 Արահետների սալիկապատում  188քմ 

 Ասֆալտապատում  35քմ 

 Փայտե նոր նստարանների տեղադրում  13 հատ 

 Մանկական նոր խաղասարքերի տեղադրում 4 

հատ 

 Բուսահողի փռում  120 քմ 

 Նոր մետաղական ցանկապատի տեղադրում 

սպորտային խաղահրապարակում  

 

30.07.2021թ.-60աշխ. 

օր 

 

5. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/37-2 

Դ.Մալյան նրբ. հ.4 շենքի հարակից 

խաղահրապարակի բարեկարգման աշխատանքներ: 

Աշխատանքները  չեն իրականացվել 

 

«Հակոբյան 

Քնսթրաքշն» ՍՊԸ 

28.07.21թ. -60աշխ. 

Օր 

 

 

Պայմանագիրը 

պատվիրատուի 

կողմից 

միակողմանի 

լուծվել է և  

ձեռնարկվել են 

պայմանագրով ու  

ՀՀ 

օրենսդրությամբ 

նախատեսված 

համապատասխան 

միջոցներ 

կապալառուի 

նկատմամբ 

6. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/37-2 

Բակունցի 10 շենքի հարակից տարածքի 

աստիճանների կառուցման աշխատանքներ ըստ 

նախագծի: 

Իրականացվել է աստիճանների կառուցում և 

երեսապատում բազալտե սալերով, նոր բազրիքների 

տեղադրում  

«Հակոբյան 

Քնսթրաքշն» ՍՊԸ 

28.07.2021թ.-30աշխ. 

օր 

 

 

7. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/37-4 

1. Մառի 4 շենքից դեպի Մառի 6 շենք բարձրացող 

աստիճանների հիմնանորոգման աշխատանքներ: 

2. Գայի 8 շենքից դեպի Գայի 4 շենք իջնող 

աստիճաննրի հիմնանորոգման աշխատանքներ: 

3. Նոր Նորքի 7-րդ զ. հ.42 շենքից դեպի հ.88 դպրոց 

տանող աստիճանների հիմնանորոգման 

աշխատանքներ: 

4. Վիլնյուսի 49 շենքի հարակից աստիճանների 

հիմնանորոգման աշխատանքներ: 

5. Գալշոյան 36 շենքից դեպի Գալշոյան 34 շենք իջնող 

աստիճանների հիմնանորոգման աշխատանքներ 

«Գրիգորյան 

ՇինՄոնտաժ» ՍՊԸ 

30.07.2021թ.-60աշխ. 

օր 
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Իրականացվել է աստիճանների երեսապատում 

բազալտե սալերով, նոր բազրիքների տեղադրում: 

8. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/37-5 

1. Հովհաննիսյան 10 շենքի հարակից տարածքի 

աստիճանների հիմնանորոգման աշխատանքներ 

2. Գայի պողոտայից դեպի Գայի 18 շենք իջնող 

աստիճանների հիմնանորոգման աշխատանքներ 

Իրականացվել է աստիճանների երեսապատում 

բազալտե սալերով, նոր բազրիքների տեղադրում 

 

«Ստրոի Գրուպ» 

ՍՊԸ 

09.08.2021թ.-30աշխ. 

օր 

 

 

9. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ 21/37-3 

Շոպրոնի 3-րդ նրբ. հ.5 շենքի հարակից տարածքի 

աստիճանների հիմնանորոգման աշխատանքներ 

Իրականացվել է աստիճանների երեսապատում 

բազալտե սալերով, նոր բազրիքների տեղադրում 

«ԱԼ և ԱՐ» ՍՊԸ 

 30.07.2021թ.-30աշխ. 

օր 

 

 

 

10. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ 21/33 

Նոր Նորքի 7-րդ զ. 59 շենքի հարակից հենապատի  

հիմնանորոգման աշխատանքներ: 

Իրականացվել է 7-րդ զ. 59 շենքի հարակից 

քուրքատաշ հենապատի  քանդում և նոր ե/բետոնե 

հենապատի կառուցում 

«Օրիոն 7» ՍՊԸ 

12.07.2021թ-60 աշխ. 

օր 

 

 

11. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ 21/46-2 

Բ.Մուրադյան փողոց 3 և 5 շենքների դիմացի 

հենապատի  հիմնանորոգման աշխատանքներ: 

Իրականացվել է Բ.Մուրադյան փողոց 3 և 5 շենքների 

դիմացի քայքայված բետոնե հենապատի  

հիմնանորոգման աշխատանքներ երկաթ-բետոնով, 

հենապատի ցեմենտ ավազե սվաղ և նկարազարդում 

«ԱԼ և ԱՐ» ՍՊԸ 

12.07.2021թ-60 աշխ. 

օր 

 

 

3 Կանաչ տարածքների 

ավելացում և 

պահպանում 

Կիրականացվի բակային 

տարածքների և փողոցների 

կանաչապատում: Կանաչապատ 

տարածքներից և սիզամարգերից 

կիրականացվի աղբի հավաքում, 

էտած ծառերի տեղափոխում: 

Ծառատունկ կիրականացվի Թ. 

Կրպեյանի, Ֆ. Նանսենի և Տիգրան 

Մեծի այգիներում, ինչպես նաև 

բակային տարածքներում: 

Իրականացվելու են 3,500 ծառերի և 

թփերի ծառատնկման, 

ծաղկատնկման 

աշխատանքներ: Նախատեսվում է 

չոր և հիվանդ ծառերի մասնակի և 

խոր էտ, ծառերի սնուցում հանքային 

պարարտանյութերով, բուժում՝ 

թունաքիմիկատներով, 
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կրապատում, ջրող մեքենաներից 

ոռոգում ռետինե խողովակներով: 

4 Բազմաբնակարան շենքերի 

թեք տանիքների նորոգում 

2,000 քմ թեք տանիքների նորոգում  

 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

1. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/71-1 

Իրականացվել են Մոլդովական 32 շենքի թեք տանիքի 

հիմնանորոգման աշխատանքներ – 370քմ 

«Ստրոի Գրուպ» 

ՍՊԸ 

15.06.2021թ.-90աշխ. 

օր 

 

Երևանի 2021թ. 

բյուջեով 

հաստատվել է 

1470քմ ծավալով 

թեք տանիքի 

հիմնանորոգման 

աշխատանքներ 
2. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/71-2 

Իրականացվել են Գյուլիքևխյան 11 շենքի թեք տանիքի 

հիմնանորոգման աշխատանքներ – 1100քմ 

«Գիպշին» ՍՊԸ 

14.06.2021թ.-90աշխ. 

օր 

3. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/171 

Իրականացվել են 4450քմ թեք տանիքի 

վերանորոգման աշխատանքներ 

«Նարսան» ՍՊԸ 

29.07.2021-

30.08.2021թ 

5 Բազմաբնակարան շենքերի 

հարթ տանիքների նորոգում 

9,000 քմ հարթ տանիքների նորոգում Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ 21/29-2 

Իրականացվել են 13045.62 հարթ տանիքի 

վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ 

հասցեներում. 

1. Նանասենի 6շ., 

2. Գայի 13շ., 

3. Գայի 11շ., 

4. Գայի 1շ, 

5. Մոլդովական 15շ, 

6. Մոլդովական 17շ, 

7. Բաղյան 1շ, 

8. Բաղյան 1-ին նրբ., 6շ., 

9. Բակունցի 1-ին նրբ. 3, 

10. Գյուլիքևխյան 29շ, 

11. Բակունցի 2-րդ նրբ. 5շ., 

12. Գյուլիքևխյան 19շ., 

13. Բակունցի 8շ., 

14. Գյուլիքևխյան նրբ.,1շ., 

15. Բ. Մուրադյան 7շ, 

Կարախանյան 1շ,  

16. Հ. Ավետիսյան 29շ, 

17. Հ. Ավետիսյան 58շ, 

18. Կարախանյա 2շ, 

19. Հ. Ավետիսյան 46շ. 8-րդ. զանգ. 34շ, 

20. Մինսկի 51շ, 8-րդ. զանգ. 2շ, 

21. Վիլնյուսի 85շ. 

22. Վիլնյուսի 23շ, 

23. Վիլնյուսի 9շ, 

24. Վիլնյուսի 87շ, 

25. Ն. Ստեփանայն 18շ. 

26. Բանավան 16շ, 

27. Հ. Ավետիսյան 59շ, 

«Տ-Քընսթրաքշն» 

ՓԲԸ 

08.06.2021թ.- 90աշխ. 

օր 
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28. Հ. Ավետիսյան 53շ, 

29. Վիլնյուսի 71շ, 

30. Վիլնյուսի 115շ, 

31. Գալշոյան 26շ, 

32. Բ.Մուրադյան 3շ, 

33. Վիլնյուսի 67շ, 

34. Քոչարյան 32շ, 8-րդ. զանգ. 16շ, 8-րդ. զանգ. 20շ. 

35. Գյուլիքևխյան 1շ., 

36. Մառի 12շ., 

37. Մոլդովական 10/1շ., 

38. Վիլնյուսի 57շ., 

39. Վիլնյուսի 41շ., 

6 Վերելակային տնտեսության 

արդիականացում և 

հիմնանորոգում 

55 և ավելի վերելակների նորոգում Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/61 

Իրականացվել են վերելակների վերանորոգման 

աշխատանքներ  հետևյալ հասցեներում. 

1. 1զ. Լվովյան 19 /48/49/շ. 2մ. 

2. 2զ. Մոլդովական 42շ. /27/ 

3. 2զ. Գայի 1/1շ. /19/20/ 1մ. 

4. 3զ. Քոչարյան 32շ. 

5. 7զ. Դավիթ Բեկի 29շ. 2մ. 

6. 9զ. Վիլնյուսի 55շ. /16/ 4մ. 

7. 9զ. Վիլնյուսի 105շ. /46/ 4մ. 

8. 9զ. Վիլնյուսի 7շ. /1/ 4մ. 

9. 9զ. Վիլնյուսի 37շ. /2/ 2մ. 

10. 7զ. Կարախանյան 33շ. 2մ. 

11. 2զ. Դ. Մալյան Գ շ. 

12. 7զ. 39շ. 2մ. 

13. 6զ. Լյուքսեմբուրգի 4շ. /44/ 2մ. 

14. 8զ. 28շ. 1մ. 

15. 7զ. 1շ. 1մ. 

16. 2զ. Գայի 9շ. /103/ 

17. 8զ. 37շ. 1մ. 

18. 2զ. Թոթովենցի 4շ. /69/ 

19. 8զ. 34շ. 3մ. 

20. 2զ. Ն. Ստեփանյան 12 /27Ա/ շ. 

21. 9զ. Վիլնյուսի 17 /42/ շ. 1մ. 

22. 7զ. 53շ. 1մ. 

23. 5զ. Մառի նրբ. 6շ. 

24. 1զ. Նանսենի 9 /14/15/ շ. 2մ. 

25. 5զ. Գալշոյան 36շ. 

26. 5զ. Գալշոյան 12շ. 

27. 9զ. Վիլնյուսի 99 /12/ շ. 

28. 8զ. 29շ. 3մ. 

29. 8զ. 34շ. 4մ. 

30. 6զ. Շոպրոնի 4 /8/ շ. 

«Նոր Նորք 

վերելակ» ՍՊԸ 

12.04.2021թ-120 օր 
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31. 8զ. 13շ. 

32. 2զ. Գայի 1/1շ. /19/20/ 2մ. 

33. 5զ. Գալշոյան 36շ. 

34. 7զ. 30շ. 2մ. 

35. 7զ. 33շ. 1մ. 

36. 3զ. Բաղյան 1 նրբ. 6 /19ա/ շ. 

37. 5զ. Գալշոյան 38/1շ. 

38. 4զ. Գյուլիք. նրբ. 1շ. 

39. 4զ. Հովհաննիսյան 18շ. 

40. 8զ. 1շ. 

41. 9զ. Վիլնյուսի 19շ. /33/ 

42. 7զ. 21շ. 

43. 7զ. 26շ. 

44. 8զ. 19շ. 1մ. 

45. 8զ. 30շ. 4մ. 

46. 8զ.28շ. 3մ. 

47. 4զ. Գյուլիք. նրբ. 1շ./1հ.12/ 

48. 4զ.Հովհաննիսյան 18շ./2հ. 3/ 

49. 8զ. 35շ. 3մ. 

50. 9զ. Վիլնյուսի 19շ. /33/ 

51. 9զ. Վիլնյուսի 73շ. 1մ. /24/ 

52. 9զ. Վիլնյուսի 115շ. 2մ. /43/ 

53. 5զ. Բ. Մուրադյան 3շ. 1մ. 

54. 7զ. 25շ. 

55. 7զ. 24շ. 

56. 7զ. 2շ. 1մ. 

57. 3զ. Բաղյան 1-ին նրբ. 6շ. /19ա/ 

58. 7զ. 35շ. 2մ. 

59. 2զ. Մոլդովական 19շ. 

60. 8զ. 14շ. 

61. 8զ. 21շ. 1մ. 

62. 8զ. 13շ. 

63. 9զ. Վիլնյուսի 53շ. /17/ 1մ. 

64. 9զ. Վիլնյուսի 53շ. /17/ 6մ. 

65. 4զ. Գյուլիք նրբ. 1շ./1հ. 12/ 

66. 9զ. Վիլնյուսի 71շ. 4մ. /5/ 

67. 8զ.31շ. 3մ. 

68. 8զ. 34շ. 3մ. 

69. 4զ. Գյուլիք. նրբ. 1շ. /1հ. 12/ 

70. 4զ. Հովհաննիսյան 18շ./2հ.3/ 

71. 7զ. 1շ. 2մ. 

72. 8զ. 5շ. 

73. 8զ. 33շ. 1մ. 

74. 9զ. Վիլնյուսի 25 /20/շ. 7մ. 

75. 8զ. 14շ. 

76. 8զ. 21շ. 1մ. 

77. 8զ. 13շ. 
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78. 9զ. Վիլնյուսի 53շ. /17/ 1մ. 

79. 9զ. Վիլնյուսի 53շ. /17/ 6մ. 

80. 4զ. Գյուլիք. նրբ. 1շ. /1հ. 12/ 

81. 9զ. Վիլնյուսի 71շ. 4մ. /5/ 

7 Բազմաբնակարան շենքերի 

շքամուտքերի վերանորոգում 

Բազմաբնակարան շենքերի 35 և 

ավելի շքամուտքերի վերանորոգում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/44-3 

Իրականացվել են  թվով 40 բազմաբնակարան շենքերի  

41 շքամուտքերի վերանորոգում մուտքերի 

վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ 

հասցեներում. 

1. Նանսենի 12շ. 2-րդ մուտք, 

2. Նանսենի 1-ին նրբ., 6շ. 1-ին մուտք, 

3. Գայի պող. 10շ. 1-ին մուտք, 

4. Թոթովենցի 8շ. 1-ին մուտք, 

5. Թոթովենցի 3շ. 1-ին մուտք, 

6. Մոլդովական 30/2շ. 2-րդ մուտք մուտք, 

7. Մոլդովական 30/1շ. 5-րդ մուտք, 

8. Ն. Ստեփանյան 11շ. 4-րդ մուտք, 

9. Մոլդովական 14շ. 1-ին մուտք, 

10. Մոլդովական 24շ. 3-րդ մուտք, 

11. Մոլդովական 12շ. 3-րդ մուտք, 

12. Քոչարյան 12շ. 1-ին և 3-րդ մուտքեր, 

13. Մոլդովական 44/1շ. 4-րդ մուտք, 

14. Բակունցի 2-րդ նրբ., 4շ. 3-րդ մուտք, 

15. Բակունցի 1-ին նրբ., 4շ. 1-ին մուտք, 

16. Գալշոյան 2շ. 1-ին մուտք, 

17. Լվովյան նրբ., 2-րդ մուտք, 

18. Նանսենի 5/1շ, 5-րդ մուտք, 

19. Ջուղայի 7շ. 1-ին  մուտք, 

20. Թոթովենցի 11/1շ.-5-րդ մուտք, 

21. Ն. Ստեփանյան 8շ.-1-ին մուտք, 

22. Դ. Մալյան նրբ.,1շ.-4-րդ մուտք, 

23. Դ. Մալյան 6շ. -1-ին  մուտք, 

24. Գյուլիքևխյան 19շ.-4-րդ մուտք, 

25. Բակունցի 2-րդ նրբ., 1շ.-1-ին  մուտք, 

26. Գալշոյան 8/1շ.-4-րդ մուտք, 

27. Գալշոյան 48շ.-1-ին մուտք, 

28. Գալշոյան 14շ.-4-րդ  մուտք, 

29. Բ. Մուրադյան 5.-3-րդ մուտք, 

30. Շոպրոնի 1-ին նրբ., 1շ. 1-ին մուտք, 

31. Շոպրոնի 2-րդ նրբ., 4շ. 2-րդ մուտք, 

32. Շոպրոնի 2-րդ նրբ., 5շ. 4-րդ մուտք, 

33. Լյուքսեմբուրգի 1-ին նրբ., 7շ. 3-րդ մուտք, 

34. 8զ. 33շ.2-րդ մուտք, 

35. Վիլնյուսի 55շ.-2-րդ մուտք, 

36. Լվովյան 25շ.1-ին մուտք, 

«Ագարակ» ԲԲԸ 

30.06.2021թ.-90 

օրաց. օր 
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37. Ջրվեժ, Բանավան 42շ.-1-ին մուտք, 

38. Շոպրոնի 2շ.1-ին մուտք, 

39. Գայի 2շ.-1-ին մուտք, 

40. Մառի նրբ., 5շ. 4-րդ մուտք 

8 Այլ աշխատանքներ Նախատեսվում է  Նոր Նորք 

վարչական շրջանի տարածքում 

ընդհանուր 1350գծմ բազալտե 

եզրաքարերի նորոգում և ուղղում  

 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/24-2 

Իրականացվել է  Նոր Նորք վարչական շրջանի 

տարածքում ընդհանուր 1563 գծմ բազալտե 

եզրաքարերի նորոգում և ուղղում (1002գծմ նոր և 561 

գծմ հին) 

Հին եզրաքարերի ուղղում՝ 

1. Լվովյան փող. 

2. Քոչարյան փող. 

Նոր եզրաքարերի տեղադրում՝ 

1. Լվովյան փող 

2. Թոթովենց 

3. Գյուլիքևխյան փող. 

4. Գայի պող.-Բ. Մուրադյանփող.- Թևոսյան խաչմերուկ 

5. Սաֆարյան փող. 

6. Ստեփանյան փող. 

«Եդեմ Գրուպ» ՍՊԸ 

09.06.2021թ.-

30.09.2021թ. 

 

Իրականացվել է բազմաբնակարան 

շենքերի ջրթափ խողովակների 

նորոգում, 

ապակեպատում,պատուհանների 

տեղադրման, դռների տեղադրում,  

ջրամատակարարման և 

ջրահեռացման ներքին  ցանցի, 

մուտքերի, տանիքների  

վերանորոգում: 

 

1. ‹‹Նոր Նորք 1/7››, ‹‹Նոր Նորք 1/8››, ‹‹Նոր Գոշ››, ‹‹Նոր 

Նորք 22››, ‹‹Նոր Նորք 4/7››, ‹‹Նոր Նորք 5/5››, ‹‹Նոր 

Նորք››, ‹‹Նոր Նորք 2/6››,‹Վիլնյուսի 36››, ‹‹Նորք 4/1›› 

համատիրությունների միջոցով իրականացվել է թեք 

տանիքների նորոգման աշխատանքներ՝ 83 շենք,3058 

քմ: 

2. ‹‹Նոր Գոշ››, ‹‹Նորք 4/1››, ‹‹Նոր Նորք 4/4››, 

‹Հովհաննիսյան 22››, ‹‹Նոր Նորք 4/7››, ‹‹Նոր Նորք 4/5››, 

‹‹Նոր Նորք 1/7››, ‹‹Նոր Նորք 1/8››, ‹‹Նոր Նորք 8››, ‹‹Նոր 

Նորք 2/6››, ‹‹Նոր Նորք››, ‹‹Նոր Նորք9›› ,‹‹Վիլնյուսի36›› 

,‹‹Ջրվեժ-1››, ‹‹Նոր Նորք 3››, համատիրությունների 

միջոցով իրականացվել են հարթ տանիքների 

նորոգման աշխատանքներ՝ 75 շենք, 3493քմ: 

3. ‹‹Էգան››, ‹‹Նոր Նորք 3››, ‹‹Նոր Նորք 5/5››, ‹‹Նոր Նորք 

4/4››,‹‹Նոր Նորք 1/8››,‹‹Նոր Գոշ››,‹‹ Ջրվեժ-1››, ‹‹Նոր 

Նորք 1/7››,    համատիրության միջոցով իրականացվել 

է մուտքի դռների տեղադրման աշխատանքներ՝ 19 

շենք,  20 հատ դուռ: 

4. ‹‹Նոր Գոշ››, «Նոր Նորք 22», «Նոր Նորք 2/6», «Նոր 

Նորք 4/5», «Նորք 4/4», «Նոր Նորք 4/7»,«Նոր Նորք 

1/8»,«Նոր Նորք1/7»,‹‹Նոր Նորք››,«Նոր Նորք 

5/5»,»,‹‹Նորք4/1››,‹‹ՆորՆորք 3››,«Վիլնյուսի 36»,»,‹‹Նոր 

Նորք 8››, «Նոր Նորք9»,«Ջրվեժ-1», 

համատիրությունների միջոցով իրականացվել է  

ջրթափ խողովակների վերանորոգման 

աշխատանքներ՝ 67 շենք, 1188 գծմ: 
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5. «Նոր Նորք 1/7», «Նոր Նորք 1/8» «Նոր Նորք 2/6»,«Նոր 

Նորք 22», «Նոր Գոշ», «Նոր Նորք4/5»,   «Նոր Նորք 

7/5»,«Նոր Նորք 4/7» «Նոր Նորք»,«Նոր Նորք 9»  

«Վիլնյուսի 36»,«Ջրվեժ-1»     համատիրության  

միջոցով իրականացվել է մուտքերի պատուհանների 

ապակեպատման աշխատանքներ՝ 79 շենք, 305 քմ: 

6. «Նոր Նորք 1/7», «Նոր Նորք 4/5»,  «Նոր Նորք», «Նոր 

Նորք 7/1», «Նոր Նորք 7/4», «Ջրվեժ-1»  

համատիրությունների  միջոցով իրականացվել է 

մուտքերի պատուհանների տեղադրման 

աշխատանքներ՝ 23 շենք, 95 հատ 

7. «Նոր Նորք 2/6», «Նոր Նորք 1/7»  և«Ջրվեժ-1»  

համատիրությունների  միջոցով իրականացվել է 

մուտքերի միջհարկային դռների  տեղադրման 

աշխատանքներ՝ 5 շենք, 5 հատ: 

‹‹Նոր Նորք 2/6››, ‹‹Նորք 4/1››,  ‹‹Նոր Նորք 4/5››,‹‹Նոր 

Նորք 4/7››,‹‹Նոր Նորք›› , ‹‹Նոր Նորք5/5››, ‹‹ Նորք 7/1››,  

‹‹Նոր Նորք 7/5››,  ‹‹Նոր Նորք 8››,‹‹Նոր Նորք 4/4››,  ‹‹Նոր 

Նորք 4/5››, ‹‹Էգան››,     ‹‹Ջրվեժ-1››, ‹‹Վիլնյուս 36››  

համատիրությունների միջոցով իրականացվել է 

ջրամատակարարման ներքին ցանցի վերանորոգման  

աշխատանքներ՝ 145  շենք, 1398գծմ: 

8. ‹‹Նոր Նորք 1/7››,  ‹‹Նոր Նորք 1/8››, ‹‹Նոր Նորք 4/7››, 

‹‹Նոր Գոշ››,  ‹‹Նոր Նորք 22››,   ‹‹Նոր Նորք 2/6››,   ‹‹Նոր  

Նորք 4/1››,  ‹‹Նոր Նորք 4/4››,  ‹‹Նոր Նորք 4/5››,  ‹‹Նոր 

Նորք ››, ‹‹Էգան››,    ‹‹Նոր Նորք 5/5››, ‹‹Հովհաննիսյան 

22››,    ‹‹Նոր Նորք 9››,  ‹‹Վիլնյուս 36››,‹‹Նոր Նորք7/5››,   

‹‹Ջրվեժ-1››,   համատիրությունների միջոցով 

իրականացվել է ջրահեռացման ներքին ցանցի 

վերանորոգման աշխատանքներ՝ 205 շենք,   1801 գծմ: 

9. ‹‹Նոր  Նորք 1/7 ›› համատիրության միջոցով 

իրականացվել է ջերմամեկուսացման ներքին ցանցի 

վերանորոգման աշխատանքներ՝ 1   շենք, 3   գծմ: 

10. ‹‹Նոր Նորք  2/6 ››, ‹‹Նոր Նորք1/8 ››,‹‹Նոր  Գոշ ››,‹‹ 

Էգան ››,‹‹Նորք 7/1 ››, ‹‹Նոր Նորք 4/4 ››   

համատիրության  միջոցով իրականացվել է մուտքերի 

վերանորոգման աշխատանքներ՝ 13  շենք,   15մուտք: 

ՆՈՐՔ-ՄԱՐԱՇ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ 

Հ/հ Ծրագրի կամ միջոցառման 

անվանումը 

Նախատեսված աշխատանքների 

նկարագիր 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց Իրականացնող 

կազմակերպություն 

կատարման 

ժամկետ 

Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 

1 Ա.Արմենակյան և Նորքի 

այգիներ փողոցների ոռոգման 

ցանցի հիմնանորոգման 

Ըստ ծրագրի նախատեսվում է 

Ա.Արմենակյան և Նորքի այգիներ 

փողոցների ոռոգման ցանցի 

հիմնանորոգում՝ ընդամենը 650գմ. 

  Երևանի 2021թ. 

բյուջեով ծրագրի 

իրականացումը չի 

հաստատվել: 
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աշխատանքների 

իրականացում 

Ծավալով, հասարակական հանգստի 

վայրերի/այգիների/ և 

խաղահրապարակների 

կանաչապատ տարածքների խնամք 

և պահպանում 

 

2 Փողոցների ասֆալտբետոնե 

ծածկի ընթացիկ նորոգման և 

հիմնանորոգման 

աշխատանքների 

իրականացում 

Ասֆալտբետոնե ծածկի ընթացիկ՝ 

փոսային, ճաքալցման և 

հիմնանորոգման  աշխատանքներ՝ 

6.804քմ: 

 

 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/61-1 

Աշխատանքները կատարվել են հետևյալ 

հասցեներում. 

1.Ա․ Արմենակյան փողոց,  

2.Նորքի 9-րդ փողոց, 6-րդ փողոց 1-ին փակուղի,  

3. Նորքի 17-րդ փողոց,  

4. Նորքի այգիներ 247 տանող ճանապարհ, 

5. Նորքի 2-րդ նրբանցք,  

6. Նորքի այգիներ 110, 

7. Նորքի 17-րդ փողոցի մայթ,  

8. Նորքի ինֆեկցիոն կլինիկա,  

9. Երևանի մանկան տուն, 

10.Նորքի այգիներ 301 տանող ճանապարհահատված, 

11. Նորքի 2-րդ փողոց,  

12. Նորքի 11-րդ փողոց,  

13. Սերո Ղանզադյան նրբանցք, 

14. Նորքի այգիներ 250 տանող ճանապարհ, 

15. Նորքի այգիներ 243 տանող ճանապարհ, 

16. Նորքի այգիներ 203 տանող ճանապարհ, 

17. ճոպանուղի տանող ճանապարհ,  

18. Սերո Խանզադյան փողոց,  

19. Եկեղեցու բակ,  

20. Նորքի այգիներ 269, 

21. Նորքի 1-ին նրբանցք 2-րդ տուն,  

22. Գ.Հովսեփյան 24/30 և 24/33 շենքեր,  

23. Գ․ Հովսեփյան փողոցի փակուղի 

«Հիպերնովա» ՍՊԸ 

01.06.2021թ.- 

25.12.2021թ. 

 

Երևանի 2021թ. 

բյուջեյով 

նախատեսված է 

եղել 6,804քմ 

ծավալով 

աշխատանքներ, 

սակայն 

գնագոյացման 

պատճառով 

իրականացվել է 

6750քմ։ 

3 Եզրաքարերի վերանորոգում և 

ամրացում 

Ծրագրով նախատեսվում է 

իրականացնել Նորք-Մարաշ 

վարչական շրջանի Ա.Արմենակյան, 

Սերո Խանզադյան և Գ. Հովսեփյան 

փողոցների ճանապարահատվածի 

եզրաքարերի հիմնանորոգման 

աշխատանքներ՝ 1.000.0գծմ 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/24-3 

Իրականացվել է 850գծմ Եզրաքարերի վերանորոգման 

և ամրացման ընթացիկ աշխատանքները  հետևյալ 

հասցեներում.  

1. Ա.Արմենակյան,  

2. Սերո Խանզադյան 

3. Գ. Հովսեփյան 

4. Նորքի 2րդ փողոց                            

 

 

 

 

«ԱՍՏ» ՍՊԸ 

01.06.2021թ.- 

30.11.2021թ. 

 

Երևանի 2021թ. 

բյուջեյով 

հաստատվել է 

850գմ ծավալով 

աշխատանքներ, 

սակայն բյուջեի 

խնայողության 

արդյունքում 

կնքվել է 2-րդ 

պայմանագիր 450 

գծմ-ի համար և 

ընդհանուր 

իրականացվել է 

1300գմ։ 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/56 

Իրականացվել են 450գծմ աշխատանքներ հետևյալ 

հասցեներում. 

1. Նորքի 9-րդ փողոցում, 

«ՖՏԴ ՇԻՆ» ՍՊԸ 

01.09.2021թ.-

30.11.2021թ. 
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2. Նորքի 13-րդ փողոցում 

3. Գ․ Հովսեփյան փողոցում 

4 Հենապատի հիմնանորոգման 

ծրագիր 

 

 

 

 

 

Ծրագրով նախատեսվում է 

իրականացնել Նորք-Մարաշ 

վարչական շրջանի Ա.Արմենակյան 

փողոցի թիվ 122 մանկապարտեզի 

պարսպի կառուցման 

շարունակությունը և թիվ 61 դպրոցի 

հարակից տարածքի հենապատի 

հիմնանորոգման աշխատանքները: 

Ըստ ծրագրի   հենապատի 122 մանկապարտեզի 

պարսպի հիմնանորոգման աշխատանքների 

նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը առկա 

են, 2022 թվականին ներկայացվելու է 

աշխատանքների իրականացման հայտ։ 

Թիվ 61 դպրոցի հարակից տարածքի հենապատի 

հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծա-

նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման 

աշխատանքները առկա են, 2022 թվականին 

ներկայացվելու է աշխատանքների իրականացման 

հայտ։ 

 Երևանի 2021թ. 

բյուջեյով 

նախատեսված 

չլինելու 

պատճառով 

աշխատանքները 

չեն իրականացվել, 

սակայն 

նախատեսվել են 

2022 թվականի 

բուջեով։ 

5 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-ԳՀԱՇՁԲ-21/5-8 

Իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները.  

1.Եռակցման աշխատանքներ Փ 15մմ,  

2. Բետոնե սալերի տեղադրում, 3.Բետոնապատում 

մինչև 10սմ,  

4. Խրամուղու քանդում ձեռքով  /3-րդ կարգի 

բնահողում/, 

5. Կոյուղագծերի խցանումների բացում, 

6. Դիտահորերի ծածկի տեղադրում, նիշերի ուղղում 

/առանց ծածկի արժեքի/,  

7. Դիտահորերի նոր կափարիչի տեղադրում, 

խրամուղ քանդում ձեռքով  /3-րդ կարգի բնահողում/,  

8. Քանդման աշխատանքների իրականացում և 

տեղափոխում այդ թվում նաև շինությունների և 

ինքնակամ զավթված տարածքների, ոռոգման 

խողովակաշարի նորոգում անհրաժեշտության 

դեպքում նորի անցկացում /առանց նյութի 

ձեռքբերման/,  

9. Բետոնե աստիճանների վնասված հատվածների 

վերանորոգում ըստ անհրաժեշտության նորով 

փոխարինում, պատերի սվաղում ցեմ շաղախով 

/առանց մետաղական ցանցի/,  

10. Արգելապատնեշների և  ցանկապատերի 

վերանորոգում, ըստ անհրաժեշտության նորի 

տեղադրում, էլեկտրական մալուխների տեղադրում, 

միացում /առանց ձեռքբերման/, 

11. Շենքերի, շինությունների, սյուների վրայից 

հայտարարությունների պոկում, ըստ 

անհրաժեշտության մաքրում հղկաթղթով, 

ցայտաղբյուրի վնասված դետալների փոխարինում, 

վերանորոգում,  

«Բարեկարգում 

2021» ՍՊԸ 

15.03.2021թ.- 

25.12.2021թ. 
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12. Ցայտաղբյուրների փոխարինում, կոյուղագծերի 

խցանումների բացում, օրգապակյա տառերի 

վերանորոգում և փոխարինում /առանց արժեքի,  

13. Օրգապակյա տառերի լուսատուների 

վերանորոգում և փոխարինում, ջրագծերի 

վերանորոգում Փ=50մմ,  

14. Հենապատի վնասված հատվածների 

վերանորոգում փլման դեպքում,  

15. նստարանների վնասված տարրերի /մետաղական 

և փայտե/ փոխարինում, վերանորոգում, ներկում, 

լաքապատում,  

16. աղբամանների վնասված տարրերի /մետաղական 

և փայտե/ փոխարինում, վերանորոգում, ներկում, 

լաքապատում, կոտրված կամ բացակայող 

ապակիների տեղադրում /3մմ/,  

17. Ջեռուցման կաթսանների ընթացիկ վերանորոգում 

/առանց պահեստամասերի/, 

18. Մանկական խաղերի վտանգ ներկայացնող 

տարրերի ապամոնտաժում  ըստ անհրաժեշտության 

վարչական շրջանի բոլոր փողոցներում։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/92-1 

Մատուցվել են հետևյալ ծառայությունները՝ 1.Աղբի 

հավաքում և տեղափոխում աղբավայր, 

2.Ավտոկռունկի շահագործում /սլաքի բարձ. 22մ/,  

3.Տրակտոր /քանդող, բարձող, հարթեցնող/,  

4. Քաշող և բարձր ճնշմամբ և փչող մեքենա 

/կոյուղագծերի համար/,  

5. Աղբի հավաքում և տեղափոխում աղբավայր՝ ըստ 

անհրաժեշտության վարչական շրջանի բոլոր 

փողոցներում: 

Ա/Ձ Նորիկ 

Ոսկանյան 

19.03.2021թ.- 

25.12.2021թ. 

 

 

6 Ախտահանման և 

միջատազերծման 

/դեռատիզացիա/  ծրագիր 

 

 

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: 

Աշխատանքներն իրականացվել են ամբողջ 

ծավալով՝192,000քմ: 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/3-2 

Իրականացվել են ախտահանման և միջատազերծման  

/դեռատիզացիա/ աշխատանքներ ամբողջ տարվա 

ընթացքում՝ ըստ անհրաժեշտության: 

«Վահ Գրիգ» ՍՊԸ 

08.01.2021թ.- 

25.12.2021թ. 

 

 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/3-1 

Սողունների վերացման և վնասազերծման  

/դիզիսեկցիոն/ աշխատանքներ են իրականացվել 

ընստ անհրաժեշտության հետևյալ տարածքներում. 

1. Թիվ 121 ՀՈԱԿ մանկապարտեզ,  

2. Թիվ 122 ՀՈԱԿ մանկապարտեզ, 

«ԵրՄիք» ՍՊԸ 

29.12.2020թ.- 

25.12.2021թ. 
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3. Թիվ 123 ՀՈԱԿ մանկապարտեզ,  

4. Թիվ 124 ՀՈԱԿ մանկապարտեզ 

5. Ռ․Անդրեասյանի անվան երաժտական դպրոց 

ՀՈԱԿ, 

6. Մարզադպրոց ՀՈԱԿ, 

7. Ա․Արմենակյան փողոց և նրբանցքներ՝ 

աղբանոցների մոտ,  

8. Նորքի 2-րդ փողոց՝ աղբանոցների մոտ, 

9. Նորքի 5-րդ փողոց՝ աղբանոցների մոտ, 

10. Նորքի 6-րդ փողոց աղբանոցների մոտ,  

11. Նորքի 7-րդ փողոց աղբանոցների մոտ,  

12. Նորքի 9-րդ փողոց՝ աղբանոցների մոտ,  

13. Նորքի 11-րդ փողոց՝ աղբանոցների մոտ,  

14. Նորքի 13-րդ փողոց՝ աղբանոցների մոտ, 

15. Նորքի 15-րդ փողոց՝ աղբանոցների մոտ, 

16. Նորքի 17-րդ փողոց և նրբանցքներ՝ աղբանոցների 

մոտ, 

17. Գ․ Հովսեփյան փողոց՝ աղբանոցների մոտ, 

18. Հին Նորք սեփական տնատիրություններ 

7 Մշակութային 

միջոցառումների 

իրականացման ծրագիր 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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»,  

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է 8 պայմանագիր: 

1.«ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/25» 

«Հայոց բանակին նվիրված միջոցառում» 

1. «ԳԵՎՈՐԳԻԱՆ 

ԿՈՆՑԵՌՆ» ՍՊԸ 

26.01.2021թ.- 

29.01.2021թ. 

 

2.  «ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/33» 

Իրականացվել է հետևյալ միջոցառումները՝ 

1.«Տեառնընդառաջի տոնակատարություն», 

2.«Բարեկենդանի տոնակատարություն», 

3. «Կանանց տոն-Մարտի 8» 

2.«ԳԵՎՈՐԳԻԱՆ 

ԿՈՆՑԵՌՆ» ՍՊԸ 

11.02.2021թ.-

10.03.2021թ. 

 

 

3.  «ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/82» 

Իրականացվել է հետևյալ միջոցառումները՝ 

1.«Սուրբ Զատիկի տոնակատարություն», 

2. Ապրիլի 7 «Մայրության և գեղեցկության տոն», 

3.«Եղեռնի տարելիցին նվիրված միջոցառումներ» 

3.«ԳԵՎՈՐԳԻԱՆ 

ԿՈՆՑԵՌՆ» ՍՊԸ 

02.04.2021թ.- 

30.04.2021թ. 

 

4.  «ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/147-1» 

Իրականացվել է հետևյալ միջոցառումները՝ 

1«ՀՀ պետական խորհրդանշանների և 

Սահմանադրության օր», 

2.«Ուրախ ամառ երջանիկ մանկություն», 

3.«Բակային ճամբարների», 

4.«Գիտելիքի օր» տոնակատարություն, 

5.«ՀՀ Անկախության օր» տոնակատարություն 

4. «ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ 

21.06.2021թ.- 

21.09.2021թ. 

 

 

5.  «ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/147-2» 

Իրականացվել է հետևյալ միջոցառումները՝ 

1«Ցտեսություն մանկապարտեզ» 

տոնակատարություն 

5. «Ազնիվ 

Մուրադյան» Ա/Ձ  

22.06.2021թ.- 

21.09.2021թ. 

 

 

6.  «ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/147-3» 6. «Մալետա» ՍՊԸ  
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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 

/2021թ-ին նախատեսված ամանորյա 

քաղցրավենիքի փաթեթներ 

երեխաների համար/ 

Իրականացվել է հետևյալ միջոցառումները՝ 

1.Ամանորյա տոնակատարություն /2021թ-ին 

նախատեսված ամանորյա քաղցրավենիքի 

փաթեթներ երեխաների համար/ 

06.07.2021թ.- 

25.12.2021թ. 

 

7.  «ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/147-4» 

Իրականացվել է հետևյալ միջոցառումները՝ 

1. Նոր  Մարաշի   վերածնության  օր, 

2.Ուսուցչի օր 

7. «ՖԻՉԸՐ» ՍՊԸ  

23.06.2021թ.- 

05.10.2021թ. 

 

 

8.  «ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/180-1» 

Իրականացվել է հետևյալ միջոցառումները՝ 

1.Ամանորյա տոնակատարություն /2021թ-ին 

նախատեսված ամանորյա քաղցրավենիքի 

փաթեթների ձեռքբերում երեխաների համար/ 

8. «ԳՐԱՆԴ ՔԵՆԴԻ» 

ՍՊԸ 

26.11.2021թ.- 

20.12.2021թ. 

 

8 Սպորտային միջոցառումների 

իրականացման ծրագիր 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

զորակոչային տարիքի 

երիտասարդների հանրապետական 

ռազմամարզական խաղեր 

8.Շախմատի Երևան քաղաքի. 

թիմային առաջնություն 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է 4 պայմանագիր: 

1.  «ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/115-1» 

Իրականացվելու է հետևյալ միջոցառումները՝ 

1.Նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի 

երիտասարդների հանրապետական 

ռազմամարզական խաղեր 

1. «Մալետա» ՍՊԸ 

10.05.2021թ.-

30.09.2021թ. 

Կորոնավիրուսայի

ն համավարաքի 

հետ կապնված  

Նախազորակոչայ

ին և զորակոչային 

տարիքի 

երիտասարդների 

հանրապետական 

ռազմամարզական 

խաղերը, 

շախմատի Երևան 

քաղաքի. թիմային 

առաջնություն, 

շախմատի 

օլիմպիադա, 

«Կաշվե գնդակ» 

ֆուտբոլի 

առաջնություն  

միջոցառումները 

չեն իրականացվել։ 

 

2.  «ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/115-2» 

Իրականացվելու է հետևյալ միջոցառումները՝ 

1. Շախմատի Երևան քաղաքի. թիմային 

առաջնություն 

2. Շախմատի օլիմպիադա 

2. «ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ 

28.04.2021թ.-  

31.10.2021թ. 

3.  «ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/115-3» 

Իրականացվելու է հետևյալ միջոցառումները՝ 

1. ՀՀ անկախության տարեդարձին նվիրված 

դպրոցականների քաղաքային մարզական խաղեր 

2.ՀՀ ազգային ժողովի գավաթի խաղարկություն 

3.«Առողջ սերունդ` պաշտպանված հայրենիք» 

համաքաղաքային բակային ավանդական փառատոն 

4.Մասնակցություն լայնամասշտաբ սպորտային 

միջոցառումներին 

5.Ըմբշամարտի հուշամրցաշար կազմակերպում 

6. «Կաշվե գնդակ» ֆուտբոլի առաջնություն 

7.Սպորտային բաց առաջնությունների 

մասնակցություն 

3. «Էլիտ Էսվե» ՍՊԸ 

28.04.2021թ.-

25.12.2021թ 

 

4.  «ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/115-4» 

Իրականացվելու է հետևյալ միջոցառումները՝ 

1. Լավագույն մարզական ընտանիք 

4. «Աութսորս» ՍՊԸ 

28.04.2021թ.-

30.06.2021թ 
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9. Շախմատի օլիմպիադա 

10.Ըմբշամարտի հուշամրցաշար 

կազմակերպում 

11. «Կաշվե գնդակ» ֆուտբոլի 

առաջնություն 

12.Սպորտային բաց 

առաջնությունների մասնակցություն: 

ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ 

Հ/հ Ծրագրի կամ միջոցառման 

անվանումը 

Նախատեսված աշխատանքների 

նկարագիր 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց Իրականացնող 

կազմակերպություն 

կատարման 

ժամկետ 

Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 

1 Փողոցների, մայթերի և 

միջբակային տարածքների  

մասնակի և կապիտալ 

վերանորոգում,ասֆալտապատ

ում 

4.000 քմ բակերի բարեկարգում և 

ասֆալտապատում, 1.000 գծմ 

մայթերի վերանորոգում: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/61-9 

Իրականացվել են 6483 քմ ասֆալտ-բետոնե  ծածկի 

վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ 

հասցեներում՝ Նուբարաշեն  6-րդ, ,8-րդ, 9-րդ, 11-րդ  

փողոցներ: 

«ՎԱՌՇԻՆ»   ՍՊԸ 

31.05.2021թ.-

28.12.2021թ. 

 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/31 

Իրականացվել են  530 գծմ սալիկապատման  

աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝ Նուբարաշեն 

6-րդ և 9-րդ  և  11-րդ փողոցներ: 

«ԳՈՌՊԼԱՍՏ » ՍՊԸ 

02.07.2021թ.-

02.12.2021թ. 

 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/24-4 

Իրականացվել են  1392 գծմ նոր եզրաքարերի 

տեղադրման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝ 

Նուբարաշեն  6-րդ, 9-րդ և 11-րդ փողոցներո: 

Ա/Ձ ԱՆԴՐԱՆԻԿ 

ՀՐԱՉԻԿԻ 

ՄԵԼՋՈՒՄՅԱՆ 

01.06.2021թ.-

28.10.2021թ. 

 

2 Բակային տարածքների 

բարեկարգում  և  

վերանորոգում 

Նուբարաշեն 11-րդ փողոց h. 14 

բազմաբնակարան շենքի բակային 

տարածքի 11-րդ փողոցին հարակից 

այգու հիմնանորոգում: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-21/4-2 

Թվով 25 նստարաններ  տեղադրվել են  Նուբարաշեն 

7-րդ և 9-րդ փողոցների զբոսայգիներում: 

«Արմեն Եսայան 

Աշոտի» ԱՁ 

01.03.2021թ-

01.05.2021թ 

Զարգացման 

ծրագրով  

նախատեսված  հ.  

14 

բազմաբնակարան  

շենքի բակային 

տարածքի 

հիմնանորագումը  

հնարավոր չի եղել, 

քանի որ 

նախագծային 

արժեքը մեծ է եղել   

բյուջեով 

նախատեսված 

գումարից: Այդ իսկ 

պատճառով 

հիմնանորուգում 

ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-21/4-1 

Թվով 3 զրուցարաններ տեղադրվել են  Նուբարաշեն 

6-րդ փողոց 1 նրբանցք, 11-րդ փողոց 20 

բազմաբնակարան շենքին հարակից և 6-րդ փողոց 1/2 

բազմաբնակարան շենքին հարակից  

տարածքներում: 

«ՇԻՆՊԼԱՏՖՈՐՄ» 

ՍՊԸ 

22.02.2021թ-

25.03.2021թ 

 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/55 

Իրականացվել են Նուբարաշեն 11-րդ փողոց 21 շենքի 

բակային տարածքների բարեկարգման 

աշխատանքները:  

«ԱԼ ԵՎ ԱՐ»   ՍՊԸ 

30.08.2021թ.-

09.11.2021թ. 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/4 «ԷՄՕՇԻՆ» ՍՊԸ 
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Իրականացվել են 11-րդ փողոցին հարակից այգու 

հիմնանորոգման աշխատանքներ: Այգում կառուցվել 

են նոր սալիկապատ անցուղիներ,տեղադրվել են նոր  

խաղեր, նստարաններ, աղբամաններ: Անցկացվել է 

նոր արտաքին լուսավորության ցանց: 

18.03.2021-

14.09.2021թ. 

իրականացվել Է  հ. 

21 

բազմաբնակարան 

շենքի բակային 

տարածքում 

3 Կանաչ տարածքների 

ընդլայնում, պահպանում և 

ոռոգում 

Ծրագիրը նախատեսում է կանաչ 

տարածքների ընդլայնում, 

ծառատունկ, ծառերի բնաբաժակների 

փորում և փխրեցում, սնուցում 

հանքային պարարտանյութերով և 

բուժում թունաքիմիկատներով: 

Ծաղկապատում, սիզամարգերի 

բարեկարգում:  

Նախատեսվում է  ծառերի և թփերի 

տնկում չոր և հիվանդ ծառերի 

մասնակի և խոր էտ, ծառերի 

սնուցում հանքային 

պարարտանյութերով, բուժում` 

թունաքիմիկատներով, կրապատում, 

ջրող մեքենաներից ոռոգում ռետինե 

խողովակներով:  

Ծրագրում  կներառվեն նաև 6 

հուշարձանների հարակից 

տարածքների պահպանման և 

խնամքի աշխատանքներ: 

 Կանաչ  տարածքների  պահպանման 

աշխատանքներ  իրականացվել են կենտրոնական 

զբոսայգում, 11-րդ  փողոցի հարակից  զբոսայգում, 

6-րդ  փողոցի պուրակում, Պողոս Նուբարի անվան 

պուրակում: 

 Սրսկման աշխատանքներ՝ 6-րդ, 7-րդ,9-րդ,11-րդ և 

12-րդ փողոցներում: 

 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, Նուբարաշեն 9-րդ փողոց 

կենտրոնական զբոսայգում,11-րդ փողոց 

զբոսայգում, 6-րդ, 9-րդ  և 11-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: 

 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: 

 Ձյան մաքրման աշխատանքներ` 7-րդ փողոցին 

հարակից այգում, 9-րդ փողոցի կենտրոնական 

զբոսայգում, 11-րդ փողոցի այգում: 

 Պարբերաբար  իրականացվել են  սիզամարգերի 

մաքրում թափված տերևներից, չորուկներից: 

 Իրականացվել են  վարչական շրջանում առկա 6 

հուշարձանների հարակից տարածքների ընթացիկ 

մաքրման  աշխատանքներ: 

  

4 Բազմաբնակարան շենքերի 

թեք տանիքների նորոգում 

Նուբարաշեն 9-րդ.1-ին, 11փողոց 5-րդ 

և 12-րդ փողոց 3-րդ, 4-րդ շենքերում  

կիրականացվի 3,200 քմ թեք 

տանիքների հիմնանորոգման, 

ինչպես նաև Նուբարաշեն 11-րդ 

փողոցի 19-րդ շենքի ամրացման 

աշխատանքներ: 

«Նուբարաշեն» համատիրության հետ թիվ 6 

սուբսիդիայի հատկացման  պայմանագիր 

Նուբարաշեն 12-րդ փողոց  3-րդ և 4-րդ 

բազմաբնակարան շենքերում, 9-րդ փողոց 1-ին 

բազմաբնակարան  շենքում  և 11-րդ փողոցի 5-րդ  

բազմաբնակարան շենքում  իրականացվել է  3,200 քմ 

թեք տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ: 

Սուբդիայի  

պայմանագիր  

21.01.2021թ. 

Նուբարաշեն 11-րդ 

փողոցի 19-րդ 

շենքի ամրացման 

աշխատանքներն 

իրականացվում են 

Երևանի 

քաղաքային 

ծրագրով և 

կավարտվեն 2022 

թվականի առաջին 

եռամսյակում 

Իրականացվում են  Նուբարաշեն 11-րդ փողոց 19-րդ 

շենքի ամրացման աշխատանքները: 

«Նուբարաշեն» 

համատիրություն 
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5 Բացօթյա դաշտերի ստեղծում Մեկ  ֆուտբոլի  դաշտի ստեղծում 

 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/18 

Իրականացվել է Նուբարաշեն  1-ին փողոց  

վերջնամաս  զորամասի պատին կից  ֆուտբոլի 

դաշտի կառուցման աշխատանքները: 

«ՍԵԹՇԻՆ» ՍՊԸ 

06.05.2021թ.-

20.12.2021թ. 

 

 

 

6 Մշակութային 

միջոցառումների անցկացում 

ՀՀ պետական, ազգային և 

եկեղեցական տոների, հիշատակի 

օրերի կազմակերպում և անցկացում 

բնակչության մասնակցությամբ, 

նրանց ակտիվ և պատշաճ հանգստի 

ապահովում:  

Ծրագրի շրջանակում 2021թ. 

կիրականացվեն հետևյալ 

միջոցառումները` Հայոց բանակի օր, 

Տեառնընդառաջի տոն, Կանանց 

միջազգային օր, Մայրության, 

գեղեցկության և սիրո տոն, 

Ցեղասպանության զոհերի 

հիշատակի օր, Աշխատավորի օր, 

Հաղթանակի և խաղաղության տոն, 

Վերջին զանգ, Երեխաների 

պաշտպանության միջազգային օր, 

Նուբարաշենի օր, Գիտելիքի, գրի և 

դպրության օր, ՀՀ անկախության 

տոն, Ուսուցչի օր, Գրադարանավարի 

օր, Ամանորի և Սուրբ ծննդյան տոն: 

Կազմակերպվել է այցելություն Նուբարաշեն 

վարչական շրջանի 11 փողոցին հարակից այգում 

տեղադրված  Արցախյան պատերազմի զոհերին  

հիշատակին նվիրված խաչքար և  զոհված 

զինծառայողների շիրիմներին: 

 Կատարվել է ծաղկեդրման և հարգանքի տուրքի 

արարողութուն: Կազմակերպվել է  այցեր Արցախյան 

երրորդ պատերազմի ընթացքում վիրավորված 

զինծառայողներին և կամավորներին: 

Վարչական շրջանի 

ղեկավարի 

աշխատակազմ 

 

 

Երևանի բյուջեի 

վարչական շրջանի 

մասով տարեկան 

նախատեսվել է 

իրականացնել  14 

միջոցառում    

/կնքված 

պայմանագրերի 

համաձայն/: 

Երկրում տիրող 

իրավիճակի և 

COVID-19   

համաճարակային 

սահմանափակում

ների հետ կապված 

առաջին 

եռամսյակում 

նախատեսված 

ներքոնշյալ 

միջոցառումները 

չեն ներառվել 

բյուջեում: 

  

Հայոց բանակի օր 

Տեառնընդառաջի 

տոն 

Կանանց տոն  

Աշխատավորի օր 

Հաղթանակի տոն 

 

Կանանց  տոնին նվիրված      կազմակերպվել է այցեր 

վարչական շրջանում գործող կրթամշակութային և այլ 

կազմակերպություններ և բոլոր կանանց ու 

աղջիկներին նվիրվել ծաղիկներ ու շնորհավորական 

բացիկներ: 

Վարչական շրջանի 

ղեկավար 

09.03.2021թ 

 

 

 

Մարզամշակութային կենտրոնում կազմակերպվել է 

«Գարեգին Նժդեհ» ֆիլմի ցուցադրում: 

07.02.2021թ. 

Մայրենիի օրվան նվիրված վարչական շրջանի թիվ 34 

գրադարանի աշխատակիցների  

մասնակցությամբ կազմակերպվել է հ.95 դպրոցի 

աշակերտների այցը Հայաստանի ազգային 

գրադարանի գրատպության թանգարան:  

09.04.2021թ. 

 

ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/77 

Մայրության, գեղեցկության և      սիրո տոնին 

նվիրված` Նուբարաշեն վարչական շրջանի 

ղեկավարի աշխատակազմի և վարչական շրջանում 

գործող կազմակերպությունների  կանանց ու 

աղջիկներին նվիրվել է ծաղիկներ և շնորհավորական 

բացիկներ:  

ԱՁ Արմեն 

Խուդոյան 

Հովհաննեսի 

 07.04.2021թ. 

 

«105 ռոյալ»  մեգա նախագծի շրջանակներում Մոսկվա 

կինոթատրոնին հարակից տաղավարում տեղի է 

ունեցել վարչական շրջանի Վիլլի Մոկացյանի անվան 

երաժշտական դպրոցի սաների համերգը: 

 14.04.2021թ. 

Հուշարձանների պահպանության օրվա 

կապակցությամբ դպրոցական տարիքի երեխաների 

մասնակցությամբ կազմակերպվել է վարչական 

շրջանի հուշարձանների լվացման և շրջակա 

տարածքների մաքրման աշխատանքներ: 

18.04.2021թ. 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/35 

Ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրվա 

կապակցությամբ 

ԱՁ Ազնիվ 

Մուրադյան 

24.04.2021թ. 
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վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի և 

ենթակա կազմակերպությունների աշխատակիցների 

մասնակցությամբ կազմակերպվել է այց Նուբարաշեն 

վարչական շրջանի 6փողոցի սկզբնամասում  

տեղակայված Հայոց Մեծ Եղեռնի զոհերի հիշատակը 

հավերժացնող խաչքար և Ծիծեռնակաբերդի 

հուշահամալիր` հարգանքի տուրք մատուցելու և 

ծաղիկներ դնելու անմեղ զոհերի հիշատակին:  

 

 

Պարի միջազգային օրվան նվիրված վարչական 

շրջանի  մարզամշակութային կենտրոնում պարի 

խմբերի մասնակցությամբ կազմակերպվել է 

միջոցառում, որն ուղեկցվել է պարային շարժումների  

ուսուցմամբ: 

29.04.2021թ. 

Կազմակերպվել է տոնական միջոցառում՝ նվիրված 

վարչական շրջանի կենտրոնական զբոսայգում  

կառուցված նոր ամֆիթատրոնի բացմանը: 

 30.04.2021թ 

Հայաստանի Առաջին Հանրապետության օրվան 

նվիրված վարչական շրջանի կենտրոնական 

զբոսայգում կազմակերպվել է ազգային պարերի 

ուսուցում և ցուցադրում մարզամշակութային 

կենտրոնի պարի խմբերի մասնակցությամբ: 

28.05.2021թ. 

 

 

 

 

«Նուբար» սոցիալ-մշակութային բարեգործական 

հիմնադրամի հետ միասին Նուբարաշեն վարչական 

շրջանի 11 փողոցին հարակից այգում կազմակերպվել 

է  2020թ. Արցախյան պատերազմի զոհերի 

հիշատակին նվիրված խաչքարի բացման 

արարողություն: 

28.05.2021թ. 

 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/50-3 

Երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրվա 

առթիվ վարչական շրջանի կենտրոնական զբոսայգուն 

հարակից տարածքում կազմակերպվել է  

կավճանկարում և տոնական մեծ միջոցառում 

պրոֆեսիոնալ վարողի, խաղավար և ժանգլյոր 

ծաղրածուների, մուլտ հերոսների, աճպարարի, 

մասնակցությամբ:  

ԱՁ Ազնիվ 

Մուրադյան 

01.06.2021թ. 

 

 

2020թ. Արցախյան պատերազմում զոհված հերոս 

Գարիկ Կիզիրյանցի հիշատակին նվիրված վարչական 

շրջանի մարզամշակութային կենտրոնում 

կազմակերպվել է հուշ-ցերեկույթ  և հերոսի գրքի 

շնորհանդեսը, նրա համադասարանցիների 

նախաձեռնությամբ: 

 06.06.2021թ 

2020թ. Արցախյան պատերազմում զոհված հերոս 

Կարեն Թորոսյանի հիշատակին նվիրված վարչական 

շրջանի մարզամշակութային կենտրոնում 

կազմակերպվել է հուշ-ցերեկույթ  և վավերագրական 

ֆիլմի ցուցադրում, համադասարանցիների 

նախաձեռնությամբ: 

22.06.2021թ. 
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Վարչական շրջանի մարզամշակութային կենտրոնում 

բացվել է նոր անվճար թատերական խմբակ: 

Ապրիլ 

ՀՀ  սահմանադրության օրվան նվիրված  վարչական 

շրջանի թիվ  34 գրադարանում  կազմակերպվել է 

ցուցահանդես և     «ՀՀ պետական  

խորհրդանշանները» խորագրով ուսուցողական 

միջոցառում: 

05.07.2021թ 

Նուբարաշեն վարչական շրջանի մարզամշակութային 

կենտրոնում կազմակերպվել է  ժողովրդական և 

ժամանակակից պարերի խմբերի տարեվերջյան 

հաշվետու համերգներ: 

15.07.2021թ., 

16.07.2021թ. 

 

 

Վարչական շրջանի թիվ  34 գրադարանում    

կազմակերպվել է հանդիպում մանկագիր, գրողների 

միության անդամ Սաթենիկ Ղազարյանի հետ:   

13.08.2021թ. 

 

 

 

Վարդավառի տոնին նվիրված Նուբարաշենի Սրբոց 

Նահատակաց եկեղեցում մատուցվել է Սուրբ 

պատարագ և փողոցներում ու բակերում  ջրցան 

մեքենայով  բնակիչներին  ապահովվել է ջրով և  

երեխաների մասնակցությամբ կազմակերպվել է 

վարչական շրջանի արձանների լվացում 

11.07.2021թ. 

 

2020թ. Արցախյան պատերազմում զոհված  հերոս 

Անդրանիկ Մանուկյանի հիշատակին նվիրված 

վարչական շրջանի մարզամշակութային կենտրոնում 

կազմակերպվել է հուշ-ցերեկույթ  և հերոսի մասին 

պատմող գրքի շնորհանդես 

02.09.2021թ 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/35 

ՀՀ Անկախության    30 ամյակին նվիրված`  

վարչական շրջանի կենտրոնական զբոսայգում 

կազմակերպվել է տոնական համերգ երաժշտական 

դպրոցի փողային նվագախմբի, ժող. նվագարանների 

համույթի մասնակցությամբ և կազմակերպվել է 

տոնական երթ  և ծաղկեդրման արարողություն 

վարչական շրջանում տեղակայված Արցախյան 

պատերազմների զոհերի հիշատակը հավերժացնող 

խաչքարերի մոտ: 

ԱՁ Ազնիվ 

Մուրադյան 

21.09.2021թ. 

 

 

2020թ. Արցախյան 44-օրյա պատերազմում զոհված 

հերոսների հիշատակին նվիրված կազմակերպվել է 

լռության երթ դեպի  վարչական շրջանում 

տեղակայված 2020թ. Արցախյան 44-օրյա 

պատերազմում զոհված հերոսների հիշատակը 

հավերժացնող խաչքար,  հարգանքի տուրք է 

մատուցվել և կատարվել է ծաղկեդրում:  

27.09.2021թ. 

 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/35 

Ուսուցչի օրվա  և գրադարանավարի օրվա 

կապակցությամբ կազմակերպվել է այցելություններ 

վարչական շրջանում գործող կրթամշակութային  

ԱՁ Ազնիվ 

Մուրադյան 

05.10.2021թ. 
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հաստատություններ,  մանկավարժներին տրվել է 

ծաղիկներ և կազմակերպվել  հյուրասիրություն: 

 

Վարչական շրջանի մանկապարտեզներում, 

նախակրթարանում և հանրակրթական դպրոցների 

տարրական դասարաններում կազմակերպվել է 

Ամանորի տոնական միջոցառումներ և երեխաներին 

տրվել է քաղցրավենիքի փաթեթներ: 

21.12.2021թ.- 

24.12.2021թ. 

 

ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-21/19 

Վարչական շրջանի կենտրոնական զբոսայգում 

տեղադրված տոնածառի մոտ կազմակերպվել է 

տոնածառի լույսերի վառմանը նվիրված տոնական 

միջոցառում:  

ԱՁ Լուսինե 

Ղազարյան 

23.12.2021թ. 

Ամանորի և Սուրբ ծննդյան տոներին նվիրված 

վարչական շրջանի մարզամշակութային կենտրոնում  

կազմակերպել է  տոնական  միջոցառումներ:  

      21.12.2021թ. 

      22.12.2021թ. 

 

 

Ամանորի և Սուրբ ծննդյան տոներին նվիրված 

վարչական շրջանի երաժշտական դպրոցում 

կազմակերպվել է տարեվերջյան տոնական համեգ: 

     23.12.2021թ 

 

 

 

7 Կրթական միջոցառումների 

կազմակերպում 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կրթական միջոցառումների 

կազմակերպում կրթամշակութային 

կազմակերպութունների սաների և 

կրթության առանձնահատուկ 

պայմանների կարիք ունեցող 

երեխաների մասնակցությամբ:  

Ծրագրի շրջանակներում 2021թ. 

Նուբարաշեն վարչական շրջանում  

կիրականացվեն  հետևյալ 

միջոցառումները.  

Պոեզիայի միջազգային օր, Մայրենիի 

օր,  Ֆրանկոֆոնիայի օրերը 

Հայաստանում, Հուշարձանների 

պահպանության օր, Թանգարանների 

միջազգային օր, Վերջին զանգ, ՀՀ 

Պետական խորհրդանիշների օր, 

սոցիալապես անապահով 

ընտանիքների դպրոցահասակ 

երեխաների հանգստի 

կազմակերպում  Հանքավանի 

առողջարարական ճամբարներում, 

Գիտելիքի օր,  Ուսուցչի օր: 

Կկազմակերպվեն միջոցառումներ 

գրողների հոբելյանական 

տարելիցներին նվիրված,  

հանդիպումներ ժամանակակից 

Իրականացվել է հսկողություն մանկապարտեզներում 

սննդի որակի, ժամկետների պահպանման, 

ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների 

պատշաճ ընթացքն ապահովելու ուղղությամբ: 

 

Կապված  երկրում հայտարարված COVID-19 

համաճարակային իրավիճակի հետ  

նախադպրոցական ուսումնական  

հաստատություններում պարբերաբար    

իրականացվել  է  ստուգումներ    

սանիտարահամաճարակային կանոնների  

պահպանման նպատակով: 

Վարչական շրջանի 

ղեկավարի 

աշխատակազմ 

 

 

2021թ. ընթացքում 

 

 

 

Մայրենի   լեզվի   օրվան    նվիրված թիվ 34 

գրադարանում  կազմակերպվել է միջոցառում:     

22.02.2021թ. 

 

Պոեզիայի օրվան նվիրված դպրոցների հետ 

համագործակցության ծրագրերի շրջանակում 

կազմակերպվել է ասմունքի ցերեկույթ: 

21.03.2021թ. 

 

Մայրենիի օրվան նվիրված վարչական շրջանի թիվ 34 

գրադարանում կազմակերպվել է միջոցառում 

հանրակրթական դպրոցների սաների 

մանակցությամբ:  

/3/ 26.04.2021թ. 

 

Մանկական   գրքի   միջազգային   օրվա   առթիվ   թիվ 

34 գրադարանում  կազմակերպվել է միջոցառում 

մանկապարտեզների սաների մասնակցությամբ: 

02.04.2021թ. 

Սուրբ Զատկի տոնին ընդառաջ վարչական շրջանի 

մանկապարտեզում և նախակրթարանում 

04.04.2021թ. 
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գրողների հետ, գրքի շնորհանդեսներ, 

ազգային մշակույթին  

հաղորդակցվելու մատչելիությանը 

նպաստող ծրագրերի շրջանակում 

դպրոցահասակների այցերի 

կազմակերպում թանգարններ և 

պատմամշակութային վայրեր: 

կազմակերպվել է գեղեցիկ միջոցառումներ, որտեղ 

ներկա է եղել վարչական շրջանի Սրբոց Նահատակաց 

եկեղեցու քահանա Տեր Բարդուղիմեոս Հակոբյանը: 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/35 

Հանրակրթական  դպրոցների ավարտական 

դասարանների «Վերջին զանգ»-ի միջոցառումները 

կազմակերպվել է մարզամշակութային կենտրոնի 

դահլիճում, որը  զարդարվել է օրվան համահունչ: 

Վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից 

շրջանավարտներին նվիրվել է շնորհավորական 

բացիկներ,  ծաղիկներ և տորթեր: 

ԱՁ Ազնիվ 

Մուրադյան 

 04.06.2021թ. 

 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/35 

Գիտելիքի օրվա կապակցությամբ կազմակերպվել է 

այցելություն հանրակարթական դպրոցներ, 

մանկապարտեզ, նախակրթարան, բոլոր    1-ին 

դասարանցիներին տրվել  է նվերներ՝ գրենական 

պիտույքներ: 

ԱՁ Ազնիվ 

Մուրադյան 

31.08.2021թ.-

01.09.2021թ. 

Վարչական շրջանի մանկապարտեզներում   

կազմակերպվել է մանկական զվարճալի 

միջոցառումներ  ծաղրածուների և հեքիաթների 

հերոսների մասնակցությամբ:  

01.09.2021թ. 

 

ՀՀ Անկախության 30 ամյակին նվիրված վարչական 

շրջանի հանրակրթական դպրոցներում 

կազմակերպվել է տոնական միջոցառումներ: 

21.09.2021թ. 

 

2020թ. Արցախյան 44-օրյա պատերազմում զոհված 

հերոսների հիշատակին նվիրված վարչական շրջանի 

հանրակրթական դպրոցների աշակերտների 

մասնակցությամբ  կազմակերպվել է լռության երթ 

դեպի  վարչական շրջանում տեղակայված 2020թ. 

Արցախյան 44-օրյա պատերազմում զոհված 

հերոսների հիշատակը հավերժացնող խաչքար,  

հարգանքի տուրք է մատուցվել և կատարվել է 

ծաղկեդրում: 

27.09.2021թ. 

Գրադարանավարի օրվան նվիրված վ/շ 

գրադարանում կազմակերպվել է միջոցառում 

հանրակրթական դպրոցների սաների 

մասնակցությամբ: 

07.10.2021թ. 

«Քույր  դպրոցներ»  ծրագրի  շրջանակում   

կազմակերպվել է վ/շ Վիլլի մոկացյանի անվան 

երաժշտական  դպրոցի  մի խումբ ուսուցիչների և 

աշակերտների այցը Գեղարքունիքի մարզի 

Մարտունի քաղաքի երաժշտական դպրոց, որտեղ 

աշակերտների մասնակցությամբ տեղի է ունեցել 

համերգ, իսկ ուսուցիչները անցկացրել են 

վարպետության դասեր: 

07.10.2021թ. 

«Քույր  դպրոցներ»  ծրագրի  շրջանակում վ/շ Վիլլի 

մոկացյանի անվան երաժշտական  դպրոցում 

14.10.2021թ.  
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հյուրընկալվել են  Գեղարքունիքի  մարզի  Մարտունի  

քաղաքի  երաժշտական  դպրոցի  դասատուներն  ու  

աշակերտները։ Նրանց մասնակցությամբ տեղի է 

ունեցել համերգ,   որին որպես  պատվավոր  հյուր  

ներկա  է եղել  երգչուհի  Ռիմա  Սարիբեկյանը: 

8 Սպորտային միջոցառումների  

կազմակերպում և անցկացում 

Ծրագրի շրջանակներում 2021թ. 

վարչական շրջանում 

կիրականացվեն  օրացույցային 

պլանով նախատեսված հետևյալ 

սպորտային միջոցառումները.  

1. Անկախության 30-րդ տարեդարձին 

նվիրված դպրոցականների 30-րդ 

մարզական խաղեր / վոլեյբոլ, 

բասկետբոլ, հանդբոլ,  սեղանի թենիս, 

ֆուտբոլ, ֆուտզալ, աթլետիկա 

մարզաձևեր/, 

2. ՀՀ հանրակրթական դպրոցների 1-

3-րդ և 4-7-րդ դասարանների 

աշակերտների սպորտլանդիա 

մարզական միջոցառում, 

3. Ազգային ժողովի գավաթի 

խաղարկության խաղեր 1-6-րդ 

դասարանցիների միջև / Թեթև 

աթլետիկա/, 

4. ՀՀ նախագահի մրցանակի համար 

«Լավագույն   մարզական ընտանիք» 

հանրապետական մրցույթ 

փառատոն, 

5.  Առողջ սերունդ` պաշտպանված 

հայրենիք  համաքաղաքային 

ամենամյա  ավանդական բակային 

փառատոն /վոլեյբոլ, բասկետբոլ, 

ֆուտբոլ, հեծանվավազք, աթլետիկա, 

մարզատրամաբանական խաղեր/, 

6. Նուբարաշեն վարչական շրջանի 

շախմատի բաց առաջնություն: 

Պարգևատրման ցերեկույթ, 

7.Նախազորակոչային և զորակոչային 

տարիքի դպրոցականների 

ռազմամարզական խաղեր: 

Կկազմակերպվեն նաև տոն և 

հիշատակի օրերին նվիրված 

հեծանվաշքերթներ, շախմատի 

մրցաշարեր, տարեցների 

մասնակցությամբ նարդու և 

Վարչական շրջանի  շախմատի մանկապատանեկան  

մարզադպրոցում անցկացվել է III և IV կարգի համար 

որակավորման մրցաշարեր: 

Փետրվար-մարտ 

 

 

Երևանի բյուջեի 

վարչական շրջանի 

մասով տարեկան 

նախատեսվել է 

իրականացնել 7 

միջոցառում 

Երկրում տիրող 

իրավիճակի և 

COVID-19   

համաճարակային 

սահմանափակում

ների հետ կապված 

առաջին 

եռամսյակում 

նախատեսված 

ներքոնշյալ 

միջոցառումները 

հետաձգվել են և 

ապա չեղարկվել. 

 

ՀՀ անկախության 

30-րդ 

տարեդարձին 

նվիրված  

դպոցականների 

քաղաքային 

մարզական 

խաղեր: 

Ազգային ժողովի 

գավաթի 

խաղարկության 

խաղեր 1–6 

դասարանների 

համար: 

«ՀՀ 

հանրակրթական 

դպրոցների 1-3-րդ 

և 4-7-րդ 

դասարանների 

աշակերտների 

Կազմակերպվել է մարզամշակութային կենտրոնի 

ձյուդոյի մարզիկների մասնակցությունը «2021թ. 

Հայաստանի Հանրապետության ձյուդոյի 

առաջնության» երիտասարդների մրցաշարին: 

 07.02.2021թ. և 

21.02.2021թ. 

 

 

Կազմակերպվել է մարզամշակութային կենտրոնի 

գեղարվեստական մարմնամարզության սաների 

մասնակցությունը  Հակոբ Պարոնյանի անվան 

երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնում 

տեղի ունեցած «Լինա մշակութային կենտրոն տարբեր 

ազգերի երգեր և պարեր  2021» փառատոնին, 

արժանանալով պատվոգրերի: 

14.03.2021թ. 

 

Կազմակերպվել է վարչական շրջանի թիմի 

մասնակցությունը Շենգավիթ վարչական շրջանում 

անցկացված ՀՀ անկախության 30 ամյակին նվիրված 

ֆուտզալի բաց առաջնությանը: 

18.03.2021-

28.03.2021թ. 

 

 

Վարչական շրջանի  շախմատի մանկապատանեկան  

մարզադպրոցում անցկացվել է 3-րդ կարգի համար 

որակավորման մրցաշարեր: 

14.04.2021-

22.04.2021թթ. 

Կազմակերպվել է մարզամշակութային կենտրոնի 

ձյուդոյի մարզիկների մասնակցությունը 2021թ.-ի  

ձյուդոյի հանրապետական մրցաշարի Արմավիրի 

գավաթի խաղարկությանը: 

18.04.2021թ. 

 

Կազմակերպվել է վարչական   շրջանում նոր 

կառուցված մեծ սեղանի թենիսի դաշտի բացմանը 

նվիրված միջոցառում: 

14.05.2021թ. 

 

Կազմակերպվել է  վարչական շրջանի  շախմատի 

մանկապատանեկան  

մարզադպրոցի բաց առաջնության կիսաեզրափակիչ 

մրցաշարը: 

/18.05.2021-

27.05.2021թթ. 

 

Վարչական շրջանի մանկապարտեզների ավագ 

խմբերի երեխաների մասնակցությամբ 

կազմակերպվել է սպորտլանդիա:    

25.05.2021թ. 

 

Կազմակերպվել է մարզամշակութային կենտրոնի 

ձյուդոյի մարզիկների մասնակցությունը 

ազատամարտիկ Ռոբերտ Հրայրի Հակոբջանյանի 

անվան 5-րդ  

հուշամրցաշարին: 

28.05.2021թ. 

 



194 
 

շախմատի մրցումներ: 

Նախադպրոցական  և դպրոցական 

տարիքի երեխաների 

մասնակցությամբ կկազմակերպվեն 

սպորտլանդիաներ: 

Կազմակերպվել է վարչական շրջանի 

մանկապարտեզի սաների մասնակցությունը 

«Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան 

նվիրված 2021թ. մարզահամերգային տոնահանդես» 

մարզական միջոցառմանը:  

 01.06.2021թ. 

 

միջև  անցկացվող     

սպորտլանդիա» 

մարզական         

միջոցառում: 

Նախազորակոչայի

ն և զորակոչային 

տարիքի 

երիտասարդությա

ն 

հանրապետական 

ռազմամարզական 

խաղեր: 

 

Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան 

նվիրված վարչական շրջանի շախմատի 

մանկապատանեկան մարզադպրոցում 

կազմակերպվել է բլից մրցաշար:  

01.06.2021թ. 

 

Կազմակերպվել է մարզամշակութային կենտրոնի 

ձյուդոյի մարզիկների մասնակցությունը «Զեյթուն» 

մարզական ակումբի բաց առաջնությանը: 

06.06.2021թ. 

Կազմակերպվել է մարզամշակութային կենտրոնի 

գեղարվեստական մարմնամարզության սաների 

մասնակցությունը  Հաղարծին մշակույթի կենտրոնում 

տեղի ունեցած «Արվեստի կամուրջ» հանրապետական 

համերգ- փառատոնին: 

13.06.2021թ 

Վարչական շրջանի  շախմատի մանկապատանեկան 

մարզադպրոցում անցկացվել է 4-րդ կարգի համար 

որակավորման մրցաշարեր: 

14.06.2021-

22.06.2021թթ. 

Վարչական շրջանի մարզամշակութային կենտրոնում 

բացվել է ֆուտբոլի նոր խմբակ: 

Մայիս 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/151 

Կազմակերպվել է «Առողջ սերունդ՝ պաշտպանված 

հայրենիք» 2021թ. համաքաղաքային բակային 

ավանդական փառատոնի շրջանային փուլի 

մրցումները: 

ԱՁ Ազնիվ 

Մուրադյան 

Հունիս 

 

 

Կազմակերպվել է վարչական շրջանի թիմերի 

մասնակցությունը «Առողջ սերունդ` պաշտպանված 

հայրենիք» 2021թ. բակային ավանդական փառատոնի 

քաղաքային փուլի մրցումներին: Մարզիկներին 

ապահովվել է միասնական  մարզահագուստով, 

օրապահիկով և կազմակերպվել է նրանց 

տեղափոխումը:  

ԱՁ Ազնիվ 

Մուրադյան 

 06.07.2021-

29.07.2021թթ. 

 

Կազմակերպվել է մարզամշակութային կենտրոնի 

ձյուդոյի սաների մասնակցությունը «Անիի գավաթ» 

բաց առաջնության հանրապետական մրցաշարին, 

զբաղեցնելով 3-րդ տեղը: 

 25.09.2021թ. 

 

2020թ. Արցախյան 44-օրյա պատերազմում զոհված 

հերոսների հիշատակին նվիրված վարչական շրջանի 

շախմատի մանկապատանեկան մարզադպրոցում 

կազմակերպվել է 1-ին,  2-րդ, 3-րդ, 4-րդ կարգային 

կարգերում շախմատի առաջնություն: 

27.09.2021թ. – 

05.10.2021թ. 

 

 

Կազմակերպվել է մարզամշակութային կենտրոնի 

գեղ. մարմնամարզության սաների մասնակցությունը 

Ստանիսլավսկու անվան ռուսական թատրոնի 

14.12.2021թ 
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Երաժշտական Կոլիզեյ Ամանորյա համերգ-

փառատոնին: 

 

 

Կազմակերպվել է մարզամշակութային կենտրոնի 

ձյուդոյի սաների մասնակցությունը Լոռու մարզի 

ձյուդոյի ֆեդերացիայի գավաթի 4-րդ և Միքայել 

Մեժլումյանի անվան 3-րդ հանրապետական 

մրցաշարերին:  

 10.12.2021թ. 

24.12.2021թ. 

 

 

Կազմակերպվել է մարզամշակութային կենտրոնի 

ձյուդոյի սաների մասնակցությունը «Զեյթունի 

գավաթ» 24-րդ միջազգային մրցաշարին: 

/07.11.2021թ. 

Վարչական շրջանի շախմատի մանկապատանեկան 

մարզադպրոցում կազմակերպվել է 4-րդ կարգային 

կարգի որակավորման մրցաշարեր: 

11.10.2021թ.-

19.10.2021թ. 

25.11.2021թ.-

04.12.2021թ. 

 

Վարչական շրջանի շախմատի մանկապատանեկան 

մարզադպրոցում կազմակերպվել է 3-րդ կարգային 

կարգի որակավորման մրցաշարեր: 

 25.10.2021թ.-

02.11.2021թ. 

14.12.2021թ.-

22.12.2021թ. 

 Կազմակերպվել է Նուբարաշենի շախմատի 

մանկապատանեկան մարզադպրոցի առաջնության 

եզրափակիչ փուլի մրցաշարը: 

13.12.2021թ.-

22.12.2021թ. 

 

9 Սոցիալական  ապահովության 

ծրագրեր 

Սոցիալական ծառայությունների 

իրականացվող միջոցառումների մեջ 

կազմակերպվում են տարբեր 

ծրագրեր որտեղ ներառվում են 

սոցիալապես անապահով 

ընտանիքներ, կյանքի դժվարին 

իրավիճակում հայտնված անձինք, 

սոցիալապես անապահով 

բազմազավակ ընտանիքներ, 

սոցիալապես անապահով 

բազմանդամ ընտանիքներ, 

սոցիալապես անապահով 

հաշմանդամություն ունեցող 

անձինք, միայնակ անժառանգ 

տարեցներ, սոցիալապես անապահով 

զոհված ազատամարտիկների 

ընտանիքներ, ծնողազուրկ 

երեխաներ: 

1. Տարբեր սոցիալական խմբերի 

համար համայնքում որակյալ 

սոցիալական ծառայությունների 

կազմակերպում: 

2. Համագործակցության 

շրջանակներում սոցիալական 

Պետպատվերի շրջանակում ստացիոնար բուժում, 

հետազոտություն կամ վիրահատական 

միջամտություն է ստացել 16 քաղաքացի: 

08.01.2021թ.- 

28.02.2021թ. 

 

ՀԿ-ների և ԲՀԿ-ների հետ համագործակցություն 

«Հայկական Կարմիր Խաչ» ընկերության հետ  

համագործակցության արդյունքում  Նուբարաշեն  

վարչական շրջանում  Արցախից հյուրընկալված 

ընտանիքներին, ռազմաճակատ մեկնած, վիրավոր և 

զոհված զինծառայող  ունեցող թվով 219 

ընտանիքներին տրամադրվել է սնունդ և հիգիենայի 

պարագաներ, հագուստ և այլ պարագաներ: 

 08.01.2021թ.-

31.03.2021թ 

 

ԱԻՆ  ՓԾ ԿՎ –ի հետ համագործակցության 

արդյունքում Արցախից տեղափոխված, վիրավոր և 

ռազմաճակատ մեկնած, սոցիալապես անապահով  

225 ընտանիքներին  տրամադրվել է սնունդ, հագուստ 

և հիգիենայի պարագաներ ։ 

09.03.2021 թ.-

10.06.2020թ. 

 

 

 

 

 

 Երևանի «Ռոտարի ակումբ ինտերնեյշնլ» ՀԿ հետ 

համագործակցության արդյունքում Արցախից 

տեղափոխված թվով 50 ընտանիքների տրամադրվել է 

սնունդ, հիգիենայի պարագաներ: 

06.05.2021թ.-

18.05.2021թ. 

 

 

ՄԱԿԻ համաշխարհային պարենի ծրագրի Երևանյան 

գրասենյակի աջակցությամբ  Կորոնավիրուսի 

16.05.2021թ.-

18.05.2021թ. 



196 
 

գործընկերության և ձեռներերության 

ծրագրերի իրականացում 

3. Սոցիալապես անապահով 

բազմազավակ ընտանիքներին ըստ 

կարիքի գնահատման 

ցուցաբերել աջակցություն։ 

4. Հայրենադարձ և փախստական 

ընտանիքներին աջակցություն 

5. Արտակարգ իրավիճակներում և 

նմանատիպ այլ դեպքերում կյանքի 

դժվարին իրավիճակներում 

հայտնված անձանց և ընտանիքներին 

աջակցություն 

6. Հաղթանակի օրվա 

կապակցությամբ աջակցություն 

տրամադրվի վարչական շրջանի 

սոցիալապես անապահով զոհված 

ազատամարտիկների 

ընտանիքներին, Արցախյան 

պատերազմի 1-ին, 2-րդ խմբի 

սոցիալապես անապահով 

զինհաշմանդամներին և 

Հայրենական Մեծ պատերազմի 

մասնակիցներին: 

7. Սոցիալապես անապահով 

երեխաներին դպրոցական 

պայուսակի և գրենական 

պիտույքների տրամադրում: 

տնտեսական տևական հետևանքներ կրած 

սոցիալապես անապահով , Արցախից տեղահանված 

թվով 450 անձի  տրամադրվել է պարենային 

օգնություն: 

 

Կազմակերպվել է այցելությսունՆուբարաշեն 

վարչական շրջանում  վիրավոր և ռազմաճակատ 

մեկնած զինծառայողներ կամ կամավորներ ունեցող 

ընտանիքներ կազմակերպվել է  այցելություն ,  

իրականացվել է կարիքի գնահատում  և տրամադրվել 

է տարատեսակ աջակցություններ: 

2021թ 

«Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Եկեղեցու 

Հայաստանի Կրոնական Համայնք»-ի հետ 

համագործակցության արդյունքում Նուբարաշեն 

վարչական շրջանի  ռազմաճակատ մեկնած թվով 16 

վիրավոր զինծառայող ունեցող ընտանիքների 

տրամադրվել է համազգեստ, սպիտակեղենի 

հավաքածու: 

12.08.2021թ.-

13.08.2021թ. 

 

 

«ԱԶՕԿ» -ի կողմից Նուբարաշեն վարչական շրջանում 

ռազմաճակատ մեկնած թվով 16 վիրավոր 

զինծառայող ունեցող ընտանիքների տրամադրվել է 

սննդի փաթեթներ և հիգիենայի պարագաներ:  

24.12.2021թ. 

«Առաքելություն Հայաստան» բարեգործական   հ/կ-ի 

հետ համագործակցության արդյունքում 

կազմակերպվել է թվով 18  տարեցների համար 

էքսկուսիա: 

2021թ. 

 «Վորլդ Վիժն» ՄԲԿ –ի հետ համագործակցության 

արդյունքում Արցախից հյուրընկալված 

ընտանիքներին, ռազմաճակատ մեկնած, վիրավոր և 

զոհված զինծառայող ունեցող  19 ընտանիքներին  

տրամադրվել է սնունդ, հիգիենայի պարագաներ։ 

 14.09.2021թ-

28.12.2021թ. 

 

 

 Համագործակցության արդյունքում սոցիալապես 

անապահով թվով 30  երեխաների համար 

կազմակերպվել է  ամանորյա  միջոցառում: 

24.12.2021թ. 

2021-2023թթ Երևանի քաղաքապետարանի  կողմից 

նախատեսված ծրագրերով 

բազմազավակ, երիտասարդ և այլ խմբերին  

պատկանող ընտանիքներին տրվող   սոցիալական 

աջակցության անհատական  ծրագրի շրջանակներում  

աջակցություն էտրամադրվել  թվով 1 ընտանիքի:  

2021թ. 

«Ազուր» ՍՊԸ, Պետրոսյան Հոլդինգ,  Ծիածան ՍՊԸ–ի 

հետ համագործակցության արդյունքում  սոցիալապես 

անապահով թվով 47  ընտանիքներին տրամադրվել է 

հիգիենայի պարագաներ: 

 14.09.2021թ-

28.12.2021թ. 

 

 

10 Այլ  ծրագրեր  Նուբարաշեն վարչական շրջանում թվով  57  

սոցիալապես անապահով, ռազմաճակատ մեկնած,  

վիրավոր և զոհված զինծառայող ունեցող 

20.12.2021թ-

22.12.2021թ 
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սոցիալապես անապահով ընտանիքներին  

տրամադրվել է վառելափայտ: 

Բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովը 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարգ տալու 

կապակցությամբ ամենամսյա հանդիպումներ է 

կազմակերպել Նուբարաշեն  պոլիկլինիկայում: 

 հոկտեմբեր- 

դեկտեմբեր 

 

 

Ամանորի տոների կապակցությամբ  վարչական 

շրջանի սոցիալապես անապահով ընտանիքների  

երեխաներին տրամադրվել է թվով   241  մանկական  

միջոցառման տոմսեր, դիմակ, գրենական 

պիտույքներ: 

20.12.2021թ.-    

26.12.2021թ. 

ՇԵՆԳԱՎԻԹ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ 

Հ/հ Ծրագրի կամ միջոցառման 

անվանումը 

Նախատեսված աշխատանքների 

նկարագիր 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց Իրականացնող 

կազմակերպություն 

կատարման 

ժամկետ 

Նշումներ 

1 2 3 4 5 6 

1 Ասֆալտբետոնե ծածկի 

վերանորոգում 

Ասֆալտբետոնյա ծածկի 

վերանորոգման աշխատանքներ 

կիրականացվեն  մի շարք  

հասցեներում, ինչպես նաև այն 

հասցեներում, որտեղ կլինի ընթացիկ 

վերանորոգման  անհրաժեշտություն: 

Կտարվեն մշտական աշխատանքներ՝ 

պահպանելու ասֆալտբետոնե 

ծածկը: Կիրականացվեն փոսալցման 

աշխատանքներ: Նոր Խարբերդ և 

Ն.Չարբախ թաղամասերում կան 

գրունտային ճանապարհներ, որտեղ 

անհրժեշտություն կա նոր 

ճանապարհ կառուցելու, մի շարք 

փողոցներում կիրականացվեն նաև 

հիմնանորոգման աշխատանքներ՝ 

33412 քմ  

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ 21/61-8 

Կատարվել է 98500 քմ ասֆալտբետոնյա ծածկի 

վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ 

հասցեներում.  

1.Աէրացիա 1, 2/2, 2/3, 2/7, 2/8, 3, 3/1, 5, 6 շենքերի բակ,   

2. Աէրացիա 3-րդ շ-ից դեպի Շիրակի 5-րդ նրբ. տանող 

ճանապարհ.  

3. Աէրացիա 6 շենքի հարակից խաղահրապարակ, 

4. Անանուն փողոցի մայթ, 

5. Արարատան փողոցի մայթ,  

6. Արարատյան 66 շենքի մայթ,  

7. 68/22,68/24,68/28-ի բակ,  

8. Արշակունյաց 135 շենքի բակ, 

9. Արշակունյաց 44, 46/1, 48, 48/1, 56 շենքերի բակ, 

10. Արշակունյաց պողոտա, 

11. Արշակունյաց պողոտայի մայթ, 

12. Արտաշիսյան 42, 44/5, 54 շենքերի բակ, 13. 

Բագրատունյաց 4-րդ նրբանցք, 

14. Բագրատունյաց 6-րդ նրբանցք, 

15. Զորամասի տարածք,  

16. Բագրատունյաց 8, 13, 27, 31, 38/1, 38ա, 39, 53 շենքի 

բակ,  

17. Բագրատունյաց փողոցի մայթ, 

18. Գ․ Նժդեհի 1, 2,  3,  5, 7, 28, 56ա շենքերի բակ, 

19. Գ․ Նժդեհի հրապարակ,  

20. Գ․ Նժդեհի փողոցի մայթ, 

21. Եղ․ Թադևոսյան 16, 18 շենքերի բակ,  

«Նարիմանյան» 

ՍՊԸ 

27.05.2021թ.-

ավարտ 150 օր։ 

 

Երևանի 2021թ. 

բյուջեով 

հաստատված է 

իրականացնել 

32000քմ ասֆալտ-

բետոնե ծածկի 

վերանորոգման 

աշխատանքներ: 

Ասֆալտապատմա

ն աշխատանքներ 

են կատարվել նաև 

երևանի 

քաղաքապետարա

նի 

աշխատանքային 

ծրագրերով 
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22. Եղբայրության 6,  8, 10  շենքերի բակ, 

23. Եղ․Թադևոսյան փողոցի մայթ, 

24. Կատովսկու փողոց, 

25. Հ․ Հովսեփյան փողոց,  

26. Հ. Հովսեփյան փողոցի մայթեր,  

27. Մադոյան փողոց,  

28. Մայիսի 9-ի փողոց 2-րդ և Գ․ Նժդեհի 21 շենքերի 

բակ, 

29. Մայիսի 9-ի փողոց 9 շենքի բակ,  

30. Մանանդյան 17/13 շենքի բակ, 

31. Մանանդյան 32 շենքի բակ, 32.Մանանդյան փողոց,  

33. Մանանդյան փողոցի մայթ,  

34. Մանթաշյան 6 շենքի բակ, 

35. Մանթաշյան փողոց,  

36. Մանթաշյան փողոցի մայթեր,  

37. Մանթաշյան փողոցի նրբանցք,  

38. Մանթաշյան փողոցից 4/6 շենք տանող 

ճանապարհ,  

39. Մասիսի նրբանցք 99/3 շենքի բակ,  

40. Ն․ Շենգավիթ 1,  3, 4, 6,  11, 12,  փողոցներ,  

41. Ն․ Շենգավիթ 13-րդ փողոց 1-ին նրբանցք,  

42. Ն․ Շենգավիթ 14-րդ փողոց 1-ին նրբանցք, 

43. Ն․ Չարբախ Եկեղեցու դիմացի այգի,  

44. Ն.Չարբախ 3-րդ փողոց, Նիզամի փողոց, 45. 

Նորագավիթ 1-ին փողոցի մայթ,  

46. Նորագավիթ 7, 13-րդ փողոց, 

47. Շահամիրյանների փողոցի մայթ, 

48. Շարուրի 14 շենքի բակ,  

49. Շարուրի փողոցի մայթեր,  

50. Շևչենկո փողոց, Շևչենկոյի 8/1, 10 շենքերի բակ,  

51. Շիրակի 10, 14, 23, 25, 16, 18 շենքերի բակ,  

52. Շիրակի 1-ին նրբանցք 5,7,9 շենքերի բակ,  

53. Շիրակի 2/1 շենքի բակ, 

54. Շիրակի 2-րդ նրբանցք 1-ին շենքի բակ, 

55. Շիրակի 4-րդ նրբանցք, 

56. Շիրակի 4-րդ նրբանցք 7-րդ շենքի բակ, 57. Չեխովի 

52 շենքի բակ,  

58. Չեխովի փողոց,  

59. Չեխովի փողոցի մայթեր,  

60. Ս․ Տարոնցի 7/1 շենքի բակ,  

61. Սևանի փողոց 2-րդ նրբանցք,  

62. Սմբատ զորավարի փողոց, Վ․ Շենգավիթ 10-րդ 

փողոց 2 շենքի բակ, 

63. Վ. Շենգավիթ 1-ին փողոց 2-րդ փակուղի, 

64. Օդեսայի փողոց, Ֆրունզե 8, 8/1 շենքերի բակ,  

65. Ֆրունզեի 4/3 շենքի բակ, 
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66. Ֆրունզեի փողոց, Թիվ 130, 133, 145 

մանկապարտեզների բակ, 

67. Թիվ 3 պոլիկլինիկայի բակ,  

68. Թիվ 52 դպրոցի բակ    

2 Եզրաքարերի հիմնանորոգում 

և վերանորոգում 

Եզրաքարերի վերանորոգման 

աշխատանքներ՝ մաշված 

եզրաքարերի ապամոնտաժում և նոր 

եզրաքարերի տեղադրում: Այն 

հասցեներում ևս, որոնք ընդգրկված 

են ասֆալտապատման ծրագրում, 

ասֆալտապատմանը զուգահեռ  

կիրականացվեն եզրաքերերի 

վերանորոգման աշխատանքներ՝ 2150 

գմ 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ 21/24-2 

Կատարվել է  2580 գմ եզրաքարերի տեղադրման 

աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում. 

1. Նորագավիթ 1-ին փողոց,  

2. Չեխովի փողոց,  

3. Անանուն փողոց,   

4. Շարուրի փողոց: 

«ԵԴԵՄ ԳՐՈՒՊ» 

ՍՊԸ 

09.06.2021թ.-

30.09.2021թ. 

 

3 Մայրուղիների և փողոցների 

վերակառուցում և 

հիմնանորոգում 

Սալիկապատման աշխատանքներ՝ 

մայթերի բետոնե սալերի, 

ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում 

(ապամոնտաժում) և նոր սալիկների 

տեղադրում: Այն հասցեներում ևս, 

որոնք ընդգրկված են 

ասֆալտապատման ծրագրում, 

ասֆալտապատմանը զուգահեռ 

կիրականացվեն սալիկապատման 

աշխատանքներ՝ 3100քմ 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԳՀԱՇ ՁԲ -21/31-1 

Կատարվել է 3750 քմ սալիկապատման 

աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում. 

1.Գ․ Նժդեհի փողոց,  

2. Բագրատունյաց  փողոց 

«ԳՈՌՊԼԱՍՏ» 

ՍՊԸ 

26.07.2021թ.-

23.11.2021թ. 

 

4 Փողոցների պահպանություն և 

շահագործում 

Բազրիքների և ցանկապատների 

տեղադրման աշխատանքներ՝ 

մայթերին և գետերի հուներին 

հարակից տարածքներում: Այն 

հասցեներում որտեղ առա է  

քաղաքացիների անվտանգությունն 

ապահովելու խնդիր՝ 3100քմ 

  Երևանի 2021թ. 

բյուջեով ծրագրի 

իրականացումը չի 

հաստատվել: 

5 Թեքահարթակների կառուցում Թեքահարթակների կառուցման 

աշխատանքներ՝ մայթերի բետոնե 

սալերի, ասֆալտբետոնե ծածույթի 

քանդում /ապամոնտաժում/ և 

թեքահարթակների կառուցում: Այն 

հասցեներում ևս, որոնք ընդգրկված 

են ասֆալտապատման ծրագրում, 

ասֆալտապատմանը զուգահեռ  

կիրականացվեն թեքահարթակների 

կառուցման աշխատանքներ՝ 48 հատ 

 

 

Երևանի 2021թ. 

բյուջեով 

հաստատված է 

իրականացնել 48 

հատ 

թեքահարթակներ

ի կառուցման 

աշխատանքներ  

Թեքահարթակներ

ի կառուցման 

աշխատանքների 

մրցույթ հաղթող 

«ԱՐՄԻԺ ԳՐՈՒՊ» 

ՍՊԸ-ն 

աշխատանքներըն 

չի կատարել և 



200 
 

պայմանագրով 

նախատսված 

պարտավորությու

նները 

չկատարելու 

համար 

ձեռնարկվում են 

միջոցներ 

պայմանագիրի 

միակողմանի 

լուծման համար 

6 Բակային տարածքների 

բարեկարգում 

 

Կիրականացվեն ցանկապատ կամ 

ինքնակամ զավթված տարածքների 

ցանկապատերից ազատում, 

ապամոնտաժում, կտեղադրվեն 

մանկական խաղեր, աղբամաններ ու 

նստարաններ, կստեղծվեն 

ասֆալտապատ անցուղիներ: 

Տարածքներում կիրականացվեն 

կանաչապատման, ոռոգման ցանցի 

անցկացման աշխատանքներ՝ 10 բակ: 

Արդեն բարեկարգված բակային 

տարածքներում ու 

խաղահրապարակներում 

կիրականացվի կանաչապատ 

տարածքների խնամք, գույքի 

ընթացիկ վերանորոգում: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել են պայմանագրեր: 

Բակային տարածքների բարեկարգման 

աշխատանքներ են կատարվել հետևյալ 

հասցեներում. 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/40 

Արտաշիսյան փող․ 54 շենքի բակ 

 «ԱՐՔԱ ՍԻՄ» ՍՊԸ 

24.05.2021թ.- 

25.12.2021թ. 

Երևանի 2021թ. 

բյուջեով 

նախատեսված 

միջոցներով  

կիրականացվեն 7 

բակային 

տարածքների 

բարեկարգման 

աշխատանքներ 

 

2 բակի 

(Արտաշիսյան 54, 

Նոր Խարբերդ) 

բարեկարգման 

աշխատանքներ 

իրականացվում 

են Ակտիվ 

քաղաքացի 

ծրագրով  

 

Արտաշիսյան փող

․ 54  

բակի 

բարեկարգման 

աշխատանքների 

ավարտը 

սահմանվել է 

2022թ․ 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/34-3 

Արշակունյաց 48, 48/1 բակ 

«Ալ և Ար» ՍՊԸ  

18.08.2021թ.- 

15.11.2021թ. 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/34-3 

Բագրատունյաց 39 բակ 

«Ալ և Ար» ՍՊԸ  

18. 08.2021թ.- 

15.11.2021թ. 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/34-4 

Բագրատունյաց 53 բակ 

 

«ԼիլանԱրմ» ՍՊԸ  

18. 08.2021թ.- 

16.11.2021թ. 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/34-4 

Արշակունյաց 48-ից 54 շենքերի բակ /Արշակունյաց 

պողոտայի կողմից/  

«ԼիլանԱրմ» ՍՊԸ  

18. 08.2021թ.- 

16.11.2021թ. 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/34-1 

Եղ․ Թադևոսյան 16 -18 շենքերի բակ 

«Էնթերնալ Հոմ 

ՍՍ» ՍՊԸ  

18. 08.2021թ.- 

15.11.2021թ. 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/34-2 

Աէրացիա 6 շենքի բակ 

 

«ՀԱԿՈԲՅԱՆ 

ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» 

ՍՊԸ  

18.08.2021թ.- 

15.11.2021թ. 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/34-5 

Գ․Նժդեհի 21շենքի բակ 

 

«Ինթերնեշնլ 

բիզնես գրուպ» 

ՍՊԸ  

18.08.2021թ.- 

16.10.2021թ. 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/48 

Արագածի փողոց (այգի) 

 

«Ժիլյո» Ա/Կ 

26.08.2021թ.- 

23.12.2021թ. 
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ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/77 

Կոմիտասի անվ. այգում սպորտային հրապարակի 

կառուցում և մարզասարքերի տեղադրում  

«ԼիլանԱրմ» ՍՊԸ  

27.10.2021թ 

25.12.2021թ 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/43 

Նոր Խարբերդ թաղամաս 

«Ժիլյո» Ա/Կ 

26. 05.2021թ.- 

25.12.2021թ. 

7 Բազմաբնակարան շենքերի 

հարթ և թեք տանիքների 

վերանորոգում 

Կիրականացվեն 1000քմ հարթ և 

1100քմ թեք տանիքի վերանորոգման 

աշխատանքներ: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/29-4 

Կատարվել են հարթ տանիքների 1050քմ 

վերանորոգման  աշխատանքներ հետևյալ 

հասցեներում. 

1. Շարուրի 24/2, 

2. Չեխովի 33, 

3. Չեխովի 35, 

4. Արտաշիսյան 86, 

5. Արտաշիսյան 50/1, 

6. Ֆրունզե 8, 

7. Ֆրունզե 10, 

8. Շիրակի 56/1, 

9. Շիրակի  58/1 

«ՄԵԾ ՀԻՄՔ-1» ՍՊԸ 

08.06.2021թ.- 

01.07.2021թ 

Երևանի 2021թ. 

բյուջեով 

հաստատված է 

իրականացնել 

1000քմ հարթ 

տանիքների  

վերանորոգման 

աշխատանքներ  

 

Թեք տանիքների 

վերանորոգման 

համար 

նախատեսված է 

եղել ձեռք բերել 

11000քմ թիթեղ, 

սակայն թիթեղի 

արժեքը 

բարձրացել է և 

նախատեսված 

գումարով 

հնարավոր է եղել 

ձեռք բերել 5542քմ։ 

   ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/50 

Թեք տանիքների վերանորոգման համար ձեռք է 

բերված 5542 քմ թիթեղները տեղադրվել են 

բազմաբնակարան շենքերի տանիքներում: 

«ՍԵՄՈՒՐ ԸՆԴ ԿՈ»  

ՍՊԸ 

01.07.2021թ.-

29.08.2021թ 

8 Մուտքերի վերանորոգում 

 

Մուտքերի վերանորոգում՝ պատերի 

հարթեցում և ներկում, 

ապակեպատում, պատուհանների 

յուղաներկում, շքամուտքի հարթակի 

բետոնապատում, բազրիքների 

վերանորոգում, աստիճանավանդակի 

նորոգում: Մուտքերի դռների 

պատուհանների տեղադրում (54 

մուտք, 248,5քմ մուտքի դուռ, 725 քմ 

պատուհան) 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/41-4    

Կատարվել է 36  մուտքերի վերանորոգման 

աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում.  

1. Մանթաշյան 6 /2 հատ/ 

2. Արշակունյաց 50/3 

3. Գ. Նժդեհի 8 

4. Նիզամի 55 

5. Եղբայրության 14 

6. Գարեգին Նժդեհ-ի 13  շենք, 

7. Մայիսի 9 փ. 2-րդ շենք, 3-րդ մուտք , 

8. Արշակունյանց 36ա, 3-րդ մուտք, 5 

9. Եղբայրության 22 շենք, 1-ին մուտք, 4 

10. Եղբայրության 22 շենք, 2-րդ մուտք, 3 

11. Եղբայրության 22 շենք, 3-րդ մուտք, 3 

12. Եղբայրության 22 շենք, 4-րդ մուտք, 3 

13. Ներքին Շենգավիթ 9-րդ փողոց 1/1 շ, 

14. Սողոմոն Տարոնց 22 շենք, 3-րդ 

«Ալ և Ար» ՍՊԸ  

12.07.2021թ- 

17.10.2021թ․ 
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15. Եղիշե Թադևոսյան 17/1 շենք, 1-ին, 

16. Բագրատունյայաց 4-րդ նրբ.  21 շենք, 4-րդ մուտք 

17. Գարեգին Նժդեհի 42 շենք 3-րդ, 

18. Արշակունյաց 54/2,2-րդ մուտք, 

19. Բագրատունյաց 15, 6-րդ մուտք, 

20. Չեխովի 15, 3-րդ մուտք 

21. Չեխովի 23, 11 մուտք, 

22. Գ. Նժդեհ 1, 1-ին մուտք, 

23. Բագրատունյաց 13, 4-րդ մուտք 

24. Բագրատունյաց 6, 1-ին մուտք, 

25. Շիրակի 66, 4-րդ մուտք 

26. Շիրակի 68, 4-րդ մուտք, 

27. Աէրացիա 2/1, 1-ին մուտք, 

28. Շիրակի 54, 4-րդ մուտք, 

29. Աէրացիա 2/5, 3-րդ մուտք, 

30. Շարուրի 20, 2-րդ մուտք, 

31. Շարուրի 20,4-րդ մուտք, 

32. Շարուրի 7, 1-ին մուտք, 

33. Շարուրի 5/5, 1-ին մուտք, 

34. Եղբայրության 14, 11 մուտք, 

35. Չեխովի 11, 3-րդ մուտք, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/52 

Կատարվել է 953 քմ պատուհանների տեղադրման 

աշխատանքներ  

1. Նիզամի փողոց  55 շենք 2-րդմուտք  

2. Եղ. Թադևոսյն փողոց 17/1 1 մուտք 

3. Մայիսի փողոց 9-ի 1 և 2-րդմուտք  

4. Շարուրի փողոց 5/5 4-րդմուտք 

5. Շարուրի փողոց 7շենք 1 մուտք 

6. Շարուրի փողոց 8շենք 2-րդմուտք 

7. Շարուրի փողոց 17շենք 1 մուտք 

8. Շարուրի փողոց 19շենք 5-րդմուտք 

9. Շարուրի 20 շենք 1,2-րդ և 4-րդ մուտք 

10. Շարուրի փողոց 23 շենք 2-րդմուտք 

11. Շարուրի փողոց 25 շենք 1 և 5-րդ մուտք 

12. Շարուր փողոց 27 շենք  5-րդմուտք 

13. Գ. Նժդեհի փողոց 8 շենք 4-րդմուտք  

14. Գ. Նժդեհի փողոց 13 շենք 4-րդ մուտք  

15. Գ. Նժդեհի փողոց 19 շենք  2-րդ մուտք  

16. Գ. Նժդեհի փողոց 2 շենք 1 և 2-րդմուտք 

17. Ս. Տարոնցու փողոց 22 շենք   2-րդ մուտք 

18. Չեխովի փողոց 15 շենք  3-րդմուտք 

19. Չեխովի փողոց 16 շենք  6-րդմուտք 

20. Աէրացիա փողոց 2/1 շենք 1 մուտք 

21. Աէրացիա փողոց 2/5 շենք 3-րդ մուտք 

22. Մանանդյան փողոց 16 շենք 1 մուտք 

23. Մանանդյան 17 շենք 1,2,3 4-րդ մուտք  

«Դուստր Հասմիկ»  

ՍՊԸ 

04.05.2021թ.- 

03.07.2021թ․ 
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24. Մանանդյան փողոց 22 շենք 3-րդ մուտք 

25. Մանթաշյան 1 նրբ. 6 շենք 2, 3, 4, 5 մուտք 

26. Արշակունյաց փողոց  36 ա 3-րդ մուտք 

27. Արշակունյաց փող.  50/3 1, 2, 3, 4-րդ մուտք 

28. Արշակունյաց փողոց  54/2  2-րդ մուտք 

29. Եղբայրության փող. 22 շենք 1,2,3,4մուտք 

30. Եղբայրության փող. 14 շենք  4, 5-րդ մուտք 

31. Շիրակի փողոց 66 շենք 3-րդմուտք 

32. Շիրակի փողոց 68 շենք 3-րդմուտք 

33. Շիրակի փողոց 7/2 շենք 1, 2-րդմուտք 

34. Բագրատունյաց փողոց 13 շեն. 4, 8 մուտք 

35. Բագրատունյաց փողոց 15 շեն. 1, 6 մուտք 

36. Բագրատունյաց փողոց 17 շեն. 2-րդմուտք 

37. Բագրատունյաց փողոց 19 շեն. 1 մուտք 

38. Բագրատունյաց փողոց 1 նրբ. 9 շ. 4մուտք 

39. Բագրատունյաց փողոց 7 շեն. 3-րդ մուտք 

40. Բագրատունյաց փողոց 8 շեն. 1,2-րդ, 3-րդ, 4-րդ և 6-

րդ մուտք 

41. Բագրատունյաց փողոց 14 շեն. 3-րդ ,4-րդ, 5-րդ և 6-

րդ մուտք 

42. Բագրատունյաց փողոց 10 շեն. 1 մուտք 

Բագրատունյաց փողոց 11 շեն. 2-րդ մուտք  

43. Գ. Նժդեհի փողոց 15 շենք 1 մուտք 

44. Մանանդյան փողոց 29 շենք 1, 2-րդ, 3-րդ, 5-րդ, 6-րդ 

և 7-րդ մուտք 

45. Հայկ Հովսեփյան 11 շենք 1 և 2-րդ մուտք Մայիսի 9-

ի 2 շենք 1 և 2-րդ մուտք 

46. Գ. Նժդեհի փողոց 19 շենք 3-րդ և 5-րդ  մուտք 

47. Շիրակի փողոց 17 շենք 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ մուտք 

48. Բագրատունյաց փողոց 1 նրբանցք 3 շեն 

49. Բագրատունյաց փողոց 1 նրբանցք 9 շեն1 մուտք 

50. Շիրակի փողոց 56 շենք 1,2-րդ,3-րդ և 4-րդ մուտք 

51. Շիրակի փողոց 21 շենք 3-րդ  մուտք 

52. Եղ. Թադևոսյն 13շենք 4-րդ մուտք 

53. Ս. Տարոնցու նրբանցք 8 շ   2-րդ մուտք 

54. Ս. Տարոնցու նրբանցք 4 շ   2-րդ մուտք 

55. Բագրատունյաց փող 30 շ 2-րդ և 3-րդ մուտք 

56. Արշակունյաց 54 շենք  3-րդ մուտք 

57. Արշակունյաց 54/3 

58. Արշակունյաց 36 ա 

59. Գ. Նժդեհի 21 շենք 1 և 3-րդ  մուտք 

60. Աէրացիա 6  շենք 3-րդ մուտք 

61. Շիրակի փողոց 17 շենք 1 մուտք 

62. Շիրակի փողոց 4 շենք 

63. Շիրակի փողոց 21 շենք 1, 2-րդ  մուտք 

64. Շիրակի 7/1  1, 2-րդ  մուտք 

65. Շիրակի 66 շենք   2-րդ  մուտք 
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66. Շիրակի 72 շենք  1 և  2-րդ  մուտք 

67. Արշակունյաց 44/2 շենք  2-րդ մուտք 

68. Բագրատունյաց փ 30 շեն. 1 մուտք 

69. Ս. Տարոնցու նրբ 4 շենք   3-րդ մուտք 

70. Բագրատունյաց 1 նրբ 11շ 3-րդ մուտք 

71. Բագրատունյաց 1 նրբ 9շ 3-րդ,5 մուտք 

72. Շիրակի 68 շենք 1 մուտք 

73. Շիրակի 70 շենք 1 մուտք 

74. Գ. Նժդեհի 13/1 շենք 2-րդ  մուտք 

75. Շարուրի փողոց 5/5 1 և 3-րդ մուտք 

76. Ս. Տարոնցու փող 7 շ 1 և  4-րդ մուտք 

77. Շիրակի 2 ն 4 շ  1 և 2-րդ և 4-րդ մուտք 

78. Շիրակի  2 շենք  3-րդ  մուտք  

79. Շիրակի  12 շենք 1, 3-րդ,4-րդ մուտք 

80. Շարուրի  4 շենք  2-րդ  մուտք 

81. Շիրակի  14 շենք 1, 2-րդ և 3-րդ մուտք 

82. Աէրացիա փողոց 2/3 շենք 3-րդ մուտք 

83. Շարուրի  5/5   1,2-րդ և 3-րդ  մուտք 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/52 

Կատարվել է 81 հատ դռների տեղադրման 

աշխատանքներ`  

1. Արշակունյաց 53շ 1հատ,  

2. Արշակունյաց 47շ 1հատ,  

3. Արշակունյաց 49շ 4հատ,  

4. Մայիսի 9-ի 6շ 1 հատ,  

5. Մայիսի 9-ի 4շ 1 հատ,  

6. Գ․ Նժդեհի 13/1շ 2 հատ,  

7. Գ․ Նժդեհի 19շ 2 հատ, 

8. Մանթաշյան 6շ 2 հատ 

9. Արշակունյաց 50/3 

10. Գարեգին Նժդեհի 8 

11. Գարեգին Նժդեհի 19 

12. Եղբայրության 14 չորորդ մուտք 

13. Չեխովի 15 տասներեքերրորդ մուտք 

14. Չեխովի 15 տասներկուերրորդ մուտք 

15. Մանթաշյան 42 

16. Գ․ Նժդեհի 13/1 /2 հատ/ 

17. Չեխովի 15 /4 հատ/ 

18. Մանթաշյան 42 /1 հատ/ 

19. Բագրատունյաց 12 /5 հատ/ 

20. Չեխովի 23 /5 հատ/ 

21. Գ․ Նժդեհի 5 /2 հատ/ 

22. Գ․ Նժդեհի 9 /1 հատ/ 

23. Եղբայրուփյան 22 /6 հատ/ 

24. Արտաշիսյան 45/21 /1 հատ/ 

25. Արտաշիսյան 45/20 /1 հատ/ 

26. Բագրատունյաց 1-ին նրբ 9 /2 հատ/ 

Նարեկ Շառոյան 

Ա/Ձ  

05. 05.2021թ.- 

04.07.2021թ. 
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27. Բագրատունյաց 4 /1 հատ/ 

28. Բագրատունյաց 1-ին նրբ 11 /1 հատ/ 

29. Շիրակի 72 /2 հատ/ 

30. Շիրակի 70 /2 հատ/ 

31. Շիրակի 68 /2 հատ/ 

32. Շիրակի 66 /2 հատ/ 

33. Շիրակի 56 /3 հատ/ 

34. Աէրացիա 2 /2 հատ/ 

35. Աէրացիա 2/1 /1 հատ/ 

36. Աէրացիա 2/5 /1 հատ/ 

37. Շիրակի 21 /1 հատ/ 

38. Նիզամի 55 /2 հատ/ 

39. Չեխովի 11 /1 հատ/ 

40. Ս․ Տարոնցու 22 /1 հատ/ 

41. Բագրատունյաց 4-րդ նրբ 21 /1 հատ/ 

42. Շարուրի 5/5 /1 հատ/ 

43. Մայիսի 9-ի 7 /2 հատ/ 

44. Եղ․ Թադևոսյան 17/1 /1 հատ/ 

45. Գ․ Նժդեհի 2 /1 հատ/ 

46. Շիրակի 54 /1 հատ/  

47. Ֆրունզե 18 /2 հատ/ 

48. Ֆրունզե 12 /2 հատ/ 

9 Գեղարվեստական 

լուսավորում, լուսավորության 

ցանցի վերանորոգում 

Վարչական շրջանի գլխավոր 

փողոցների՝ Գ.Նժդեհի, 

Բագրատունյաց փողոցներ և 

Արշակունյաց պողոտա, շենքերի 

գեղարվեստական լուսավորման 

աշխատանքների իրականացում, 

լուսատուների տեղադրում՝ 1400 

լուսատու, 700գմ գեղարվեստական 

լուսավորության ցանց 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/47 

Գեղարվեստական լուսավորման նոր ցանցի 

կառուցման աշխատանքներ են կատարվել՝ 

Արշակունյաց պողոտա-Գ.Նժդեհի փողոցների 

խաչմերուկում, 

«Վասշին» ՍՊԸ 

02.06.2021թ.- 

25.12.2021թ․ 

 

Երևանի 2021թ. 

բյուջեով 

հաստատված է 

իրականացնել 

վարչական շրջանի 

գլխավոր 

փողոցների՝ 

Գ.Նժդեհի, 

Բագրատունյաց 

փողոցներ և 

Արշակունյաց 

պողոտա, շենքերի 

գեղարվեստական 

լուսավորման 

աշխատանքների 

իրականացում 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21-40 

Գ.Նժդեհի 19 և 25 շենքերում 

«Գրին Օպշն»  ՍՊԸ 

30.08.2021թ.- 

28.10.2021թ. 

10 Վերելակների վերանորոգում 

 

Կշարունակվի հսկողությունը 

վարչական շրջանի բոլոր 

բազմաբնակարան շենքերի 

վերելակների աշխատանքի և 

անվտանգության նկատմամբ,  

առաջացած թերություններն ու 

խնդիրները կկարգավորվեն 

համապատասխան ծառայության 

կողմից: Մի շարք բազմաբնակարան 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

Վերելակների  վերանորոգման  աշխատանքները 

կատարվել են՝ 

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/82-2 

1. Ֆրունզե 10 շենք 1-ին մուտք 

2. Ֆրունզե 12 շենք 1-ին մուտք 

3. Ֆրունզե 8/1, 1-ին   մուտք 

4. Արագածի 26շ, 1-ին   մուտք 

«Վասշին» ՍՊԸ 

22.04.2021թ.- 

21.06.2021թ․ 

 

Երևանի 2021թ. 

բյուջեով 

հաստատված է 

իրականացնել 7 

վերելակների 

վերանորոգման 

աշխատանքներ  

Լրացուցիչ 

ծրագրերի 
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շենքերում, որտեղ  առկա են  

բեռնատար վերելակներ, 

կիրականացվեն  հիմնանորոգման 

աշխատանքներ՝ բեռնախցիկի, 

ճոպանների փոխարինում, շարժիչի 

վերանորոգում կամ փոխարինում (7 

վերելակ) 

5. Լազոյի 6շ., 1-ին մուտք 

6. Եղիշե Թադևոսյան  6շ, 1-ին մուտք 

7. Ֆրունզե 18 շենք 2-րդ մուտք 

արդյունքում 

իրականացվել են 

նախատեսվածից 

ավել 

աշխատանքներ։ 

 

 

 

 

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/82-1 

1. Ֆրունզե 12, 1-ին մուտք 

2. Ֆրունզե 10 շենք 1-ին մուտք 

3. Ֆրունզե 8/1, 1-ին   մուտք 

4. Արագածի 26շ, 1-ին   մուտք 

5. Մանթաշյան 4/7 շենք 2-րդ մուտք   

6. Լազոյի 6շ., 1-ին մուտք 

7. Եղիշե Թադևոսյան 6 շենք 2-րդ մուտք  

8. Ֆրունզե 18 շենք 2-րդ մուտք 

9. Ֆրունզե 6/5 

«ՇԻՆԷՆԵՐԳՈՄԱՔ» 

ՍՊԸ 

22.04.2021թ.- 

21.06.2021թ․ 

 

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/82-3 

1. Ֆրունզե 6/5 շենք  

2. Ֆրունզե 12 շենք 1-ին մուտք 

3. Եղիշե Թադևոսյան  6շ, 1-ին մուտք 

4. Ֆրունզե 8/1, 1-ին   մուտք 

5. Արագածի 26շ, 1-ին   մուտք 

6. Լազոյի 6շ., 1-ին մուտք 

7. Շիրակի 58, 1-ին մուտք 

8. Արշակունյաց 46, 5 -րդ մուտք 

Գայանե 

Նիկողոսյան ԱՁ 

22.04.2021թ.- 

21.06.2021թ․ 

11 Վթարային պատշգամբների 

վերանորոգում 

Պատշգանբների ամրացում և 

վերանորոգում շրջանի մի շարք 

բազմաբնակարան: Այն հասցեներում 

որտեղ առա է  քաղաքացիների 

անվտանգությունն ապահովելու 

խնդիր՝ 55 պատշգամբ 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/82-1 

Պատշգանբների ամրացում և վերանորոգում 

աշխատանքներ են կատարվել հետևյալ հասցեներում  

1. Գ․ Նժդեհի 18 /3 հատ/ 

2. Գ․ Նժդեհի 15 /4 հատ/ 

3. Շիրակի փող 2 /2 հատ/ 

4. Շարուրի 4 /1հատ/ 

5. Շարուրի 20 /1հատ/ 

6. Գ․ Նժդեհի 9 /1 հատ/ 

7. Չեխովի 25 /2 հատ/ 

8. Մայիսի 9-ի 12 /2 հատ/ 

9. Մայիսի 9-ի 11 /1 հատ/ 

10. Մայիսի 9-ի 15 /1 հատ/ 

11. Շիրակի 8 /4 հատ/ 

12. Շիրակի 10 /4 հատ/ 

13. Շիրակի 2 /4 հատ/ 

14. Արշակունյաց 36ա /1 հատ/ 

15. Արշակունյաց 50 /1 հատ/ 

16. Շիրակի 2-րդ նրբ, 4 /1 հատ/ 

17. Արարատյան 66 /1 հատ/ 

18. Շիրակի 2-րդ նրբ, 3 /2 հատ/ 

«Սասունասար»  

ՍՊԸ 

02.08.2021թ.- 

31.10.2021թ․ 

 

Երևանի 2021թ. 

բյուջեով 

հաստատված է 

իրականացնել 55 

հատ 

պատշգամբների 

վերանորոգման 

աշխատանքներ  

 

 

Աշխատանքների 

մյուս մասը 

տեղափոխվել է 

2022թ․ 

12 Ախտահանման և 

միջատազերծման 

1մլն քմ Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

«Վահ Գրիգ» ՍՊԸ 
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ծառայություններ 

(դեռատիզացիա) 

ԳՀԾՁԲ 21/3-2 

Կատարվել է 1 մլն. քմ ախտահանման և 

միջատազերծման աշխատանքներ աշխատոմոքներ 

13.01. 2021թ.-

25.12.2021թ 

13 Հենապատերի վերանորոգում Հենապատերի վերանորոգման 

աշխատանքներ՝ քանդված և կամ 

փլուզված հատվածների 

վերանորոգում և ամրացում՝ 200քմ 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/32 

Հենապատերի վերանորոգման աշխատանքները են 

կատարվել Աէրացիա թաղամասում, Շիրակի 

փողոցում և բակային տարածքում, Արտաշիսյան 

փողոցի 86 շենքի բակում, Արշակունյաց պողոտայի 

48-54 շենքերի բակերում 

Խաչատրյան 

Սմբատ ԱՁ                         

08.04.2021թ.-  

06.06.2021թ. 
 

14 Կոյուղագծերի կառուցում Նախատեսվում են Ն.Չարբախ 

թաղամասում կոյուղագծերի 

կառուցման աշխատանքներ: Այն 

փողոցներում, որտեղ չկան 

կոյուղագծեր, կոյուղագծերի 

կառուցումից հետո հնարավոր կլինի 

այդ փողոցներում կատարել նաև 

ասֆալտապատման աշխատանքներ՝ 

4000գմ 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԲՄ ԱՇՁԲ21/35-2 21/3-2 

Աշխատանքներն ընթացքի մեջ են և կավարտվեն 

2022թ․ապրիլ ամսին։ 

«ՇԱՀԱՐՏ» ՍՊԸ 

 18.08.2021թ.  

Երևանի 2021թ. 

բյուջեյով 

նախատեսվել են 

լրացուցիչ 

միջոցներ 

Ն.Չարբախ 

թաղամասում 

կոյուղագծերի 

կառուցման 

աշխատանքները 

իրականացնելու 

համար 

15 Ջրագծերի կառուցում Նախատեսվում է Նոր Խարբերդ 

թաղամասում ջրագծերի կառուցման 

աշխատանքներ: Այն փողոցներում 

որտեղ չկան ջրագծեր, ջրագծերի 

կառուցումից հետո հնարավոր կլինի 

այդ փողոցներում կատարել նաև 

ասֆալտապատման աշխատանքներ՝ 

4500գմ 

  

Երևանի 

քաղաքապետարա

նի կողմից  

ծրագիրը չի 

հաստատվել և 

2021թ. բյուջեում 

միջոցներ չեն 

նախատեսվել 

16 Սոցիալապես անապահով 

ընտանիքների երեխաների 

հանգստի կազմակերպում 

Կկազմակերպվի սոցիալապես 

անապահով ընտանիքների 

դպրոցահասակ երեխաների 

ամառային հանգիստը 

ճամբարներում, հանգստի մեկնող 

երեխաներին կտրամադրվի 

շապիկներ և գլխարկներ,  

երեխաներին կտրամադրեն 

դպրոցական պայուսկներ` 

համալրված գրենական 

պիտուքներով: Գործող  ծրագրերի  և  

ծառայությունների 

կարողությունների շրջանակներում 

հնարավորինս կանոնակարգված 

աջակցության տրամադրում կարիքի 

Շենգավիթ վարչական շրջանի 100 երեխաներ իրենց 

ամառային հանգիստն անցկացնելու նպատակով 

մեկնել են Հանքավանի «Հեքիաթային կիրճ» և 

Ծաղկաձորի «ԼԱՎԱ Աղբյուր» ճամբարներ: 

 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/188 

Ամանորյա տոներին ընդառաջ սոցիալական 

աջակցության կարիք ունեցող 750 երեխաների 

տրամադրվել է ամանորյա միջոցառման տոմսեր 

«Մալետա» ՍՊԸ 

08.12.2021թ.- 

25.12.2021թ. 

Ծրագիրն 

իրականացվել է 

համաձայն 

միջգերատեսչակա

ն հանձնաժողովի 

կողմից 

հատկացված 

տեղերի 
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մեջ գտնվող երեխաներին  և նրանց 

ընտանիքներին: 

17 Սոցիալապես անապահով 

ընտանիքներին տոնական և 

հիշատակի օրերին 

աջակցություն 

Նախատեսվում է տոնական և 

հիշատակի օրերին սոցիալական 

աջակցության ծրագրերի շրջանակի 

ընդլայնում մի շարք 

ուղղություններով: Միջոցառումներն 

ուղղված կլինեն անապահով 

ընտանիքների մանկահասակ 

երեխաների,   տարեցների, 

հաշմանդամների, Հայրենական 

պատերազմի մասնակից 

վետերանների, Արցախյան 

պատերազմի մասնակից 

հաշմանդամություն ունեցող 

ազատամարտիկների, 

մանկավարժների, բազմազավակ, 

բազմանդամ եւ ընդհանրապես 

կարիքավոր ընտանիքների 

օժանդակությանը:  

-Սոցիալապես անապահով 

ընտանիքների սեփական տների 

տանիքների լրիվ կամ մասնակի 

վերանորոգման, սեփական տների և 

բնակարանների ջրագծերի և 

կոյուղագծերի վերանորոգման կամ 

հիմնանորոգման համար անհրաժեշտ 

շինանյութերի տրամադրում (ըստ 

կարիքի):  

-Սոցիալապես անապահով 

ընտանիքների երեխաների համար 

գրենական պիտույքների ձեռք 

բերում:                                                                                

-Մարտի 8-ին բարեգործական 

ճաշարանի ծառայություններից 

օգտվող շահառուների համար 

սոցիալական ինտեգրման 

նպատակով տոնական ցերեկույթի 

(ճաշկերույթ) կազմակերպում: 

-Ընտանիքի օրվա կապակցությամբ 

սոցիալապես անապահով 

բազմազավակ ընտանիքներին 

սոցիալական աջակցության 

տրամադրում:                                                                                                           

-Տարեցների օրվա առթիվ 

սոցիալապես անապահով տարեց 

անձանց հոկտեմբեր ամսվա գազի և 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԷԱՃԾՋԲ-21/17-1 

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց միջազգային 

օրվա առթիվ  կազմակերպվել է միջոցառում 

Արցախյան 2-րդ պատերազմում վիրավորում 

ստացած և հաշմանդամության կարգ ձեռք բերած 40  

զինվորների և տրամադրվել հուշանվերներ  

Լուսինե Ղազարյան 

Ա/Ձ 

01.12.2021թ.- 

07.12.2021թ. 
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էլեկտրաէներգիայի ծախսերի 

մասնակի փոխհատուցում: 

-Հաշմանդամների օրվա առթիվ 

հաշմանդամություն ունեցող, 

սոցիալապես անապահով անձանց 

(ընտանիքներին)  դեկտեմբեր ամսի 

գազի և էլեկտրաէներգիայի ծախսերի 

մասնակի փոխհատուցում:                                                                                                                                                                         

-Բուն բարեկենդանի օրվա 

կապակցությամբ «Փրկություն» 

հաշմանդամ երեխաների և 

երիտասարդների կենտրոն ԲՀԿ-ի 

ցերեկային խնամքի և սոցիալ-

վերականգնողական ծառայությունից 

օգտվող շահառուների համար 

տոնական ցերկույթի (ճաշկերույթ) 

կազմակերպում: 

 

18 Սոցիալապես անապահով 

անձանց աջակցություն 

Հնարավորինս բավարարել կյանքի 

դժվարին իրավիճակում հայտնված 

անձի հիմնական պահանջմունքները, 

բարելավել բնակչության խոցելի 

խմբերի սոցիալ-տնտեսական 

պայմանները, ստեղծել պայմաններ 

հասարակության մեջ ինտեգրվելու 

համար, խթանել ծագած 

հիմնախնդիրների ինքնուրույն 

լուծելու ունակություների 

զարգացմանը, կանխարգելել նրանց 

սոցիալական մեկուսացումը, ինչպես 

նաև օժանդակել նրանց սոցիալական, 

ֆինանսական խնդիրների լուծմանը: 

Շենգավիթ վարչական շրջանի 

սոցիալապես անապահով 

բնակիչների կենսամակարդակի 

բարելավմանն ուղղված 

նպատակային ծրագրեր: 

 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-21/3 

Հարազատ չունեցող անձանց հուղարկավորության 

կազմակերպման ծառայությունների տրամադրում՝ 7 

շահառու: 

Արցախյան 2-րդ պատերազմում վիրավորում 

ստացած 104 վիրավոր զինվորների ընտանիքին 

սնունդ, հիգիենայի փաթեթ: 

79 ընտանիքի տրամադրվել է վառելափայտ: 

Սոցիլապես անապահով ընտանիքների տրամադրվել 

է տակդիր: 

Սոցիալապես անապահով 620 ընտանիքի 

տրամադրվել է տակդիր, հագուստ, սնունդ, 

հիգիենայի փաթեթ: 

Միջնորդություն է ներկայացվել 150 բնակչի՝ պետ. 

պատվերի շրջանակներում հիվանդանոցային 

բժշկական օգնություն ցուցաբերելու նպատակով: 

Սոցիալական աջակցության նպատակով հաշվետու 

ժամանակաշրջանում կազմակերպվել են շուրջ 228 

տունայցեր։ 

«Ռեքվիեմ 

ինթերնեյշնլ» ՍՊԸ  

21.01.2021թ.- 

25.12.2021թ 

 

19 Նախադպրոցական կրթություն 

և արտադպրոցական 

գեղադիտական 

դաստիարակություն 

Նախատեսվում է բարելավել 

նախադպրոցական և 

արտադպրոցական կրթություն 

իրականացնող 

կազմակերպությունների շենքային 

պայմանները` առաջնային 

ուշադրություն դարձնելով տանիքի, 

ջրագծերի և կոյուղագծերի ներքին 

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  իրականացվել են 
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ցանցի և ջերմամեկուսացման և 

էներգախնայողության 

աշխատանքներին։ 

Նախատեսվում է 

մանկապարտեզների 

խմբասենյակներն ապահովել գույքով, 

դիդակտիկ պարագաներով: 

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 

ընդունակությունների, ֆիզիկական 

որակների զարգացման գործընթաց:  

ուսումնաիրություններ: ՈՒսումնասիրվել է 

աշխատակիցների աշխատանքային 

կարգապահությունը,  կրթադաստիարակչական 

գործունեությունը՝ ըստ մեթոդական և 

հրահանգչական ցուցումների: Մանկապարտեզներում 

սննդամթերքի անվտանգության ապահովման 

նպատակով իրականացվել է ամենօրյա 

մշտադիտարկում:Թերությունների վերացման 

ուղղությամբ տրվել են 

հանձնարարականներ,կիրառվել են կարգապահական 

տյուժեր և սահմանվել է հսկողություն։ 

20 Մշակութային 

միջոցառումների 

իրականացում 

Տոնական և հիշատակի օրերին 

նվիրված շուրջ 29 մշակութային 

միջոցառում: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել են  պայմանագրեր: 

ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/23 

Հայոց բանակի օրվան նվիրված կրթամշակութային 

հիմնարկների աշխատակիցների, պատերազմի 

մասնակիցների և նրանց ընտանիքի անդամների  

համար կազմակերպվել է այցելություն  «Եռաբլուր» 

հուշահամալիր: 

«Կոնցեպտ իվենթս»  

26.01.2021թ.-

31.03.2021թ. 

 

ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/69 

Նորագավիթի Սբ. Գևորգ և Ն.Չարբախի Սբ. Խաչ 

եկեղեցիների բակերում կազմակերպվել է 

Ծաղկազարդի տոնը: 

Արմեն Գևորգյան» 

ԱՁ 

25․03,2021թ.-

30.04.2021թ. 

ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/71 

 «Ա.Տիգրանյանի անվան երաժշտական դպրոց» 

ՀՈԱԿ-ում նշվեց մայրության, գեղեցկության և սիրո 

տոնը: 

«Պեցցո» ՍՊԸ 

25.03.2021թ.-

30.04.2021թ. 

ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/70  

«Ա.Տիգրանյանի անվան երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-

ում տեղի ունեցավ ջազի միջազգային օրվան նվիրված 

համերգային ծրագիր: 

«Ազնիվ 

Մուրադյան» ԱՁ 

25.03.2021թ.-

30.04.2021թ. 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/110-3  

Հաղթանակի և խաղաղության տոնի կապակցությամբ 

կազմակերպվել է այցելություն Հաղթանակի զբոսայգի 

և Եռաբլուր հուշահամալիր: 

«Մալլետա» ՍՊԸ 

07.05.2021թ.-

30.06.2021թ 
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ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/110-1  

Երևանյան ամառ: 

 

«Ազնիվ 

Մուրադյան» ԱՁ  

28.04.2021թ-

31.10.2021թ. 

ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-  21/23 

Ձմեռային զորակոչի միջոցառում։ 

 

«Կոնցեպտ իվենթս» 

26.01.2021թ.-

31.03.2021թ. 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/110-2 

Ամառային զորակոչի միջոցառում։ 

 

«Ազնիվ 

Մուրադյան» ԱՁ 

28.04.2021թ.-

25.12.2021թ. 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/110-1 

Վարդավառի տոն։ 

 

«Արմեն Գևորգյան» 

ԱՁ 

28.04.2021թ-

31.10.2021թ. 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/110-1 

Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման տոն։ 

 

«Արմեն Գևորգյան» 

ԱՁ 

28.04.2021թ-

31.10.2021թ. 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/110-1 

Գիտելիքի, գրի, դպրության օր։ 

 

«Արմեն Գևորգյան» 

ԱՁ  

28.04.2021թ-

31.10.2021թ. 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/110-2 

Անկախության տոն։ 

 

«Ազնիվ 

Մուրադյան» ԱՁ 

28.04.2021թ.-

25.12.2021թ 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/110-1 

ՈՒսուցչի օր 

«ԱրմենԳևորգյան» 

Ա․Ձ․ 

28.04.2021թ-

31.10.2021 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/110-4 

44 օրյա պատերազմում զոհված Շենգավիթ 

վարչական շրջանի զինծառայողներին նվիրված հուշ 

ցերեկույթ։ 

«ԲԱՆԳԻ» ՍՊԸ. 

10.05.2021թ.-

25.12.2021թ 

 

ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-  21/188 

Վարչական շրջանի նախադպրոցական տարիքի  

երեխաների համար կազմակերպված ամանորյա 

միջոցառում «Մետրո» թատրոնում։ 

Մալետա ՍՊԸ. 

08.12.2021թ.-

25.12.2021թ 

 

21 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 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել են  պայմանագրեր: 

ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/23 

Թիվ 5 մշակույթի կենտրոնում իրականացվել է Բուն 

Բարեկենդանի տոնին  նվիրված միջոցառում՝ 

թեմատիկ աշխատանքների ցուցադրություն, 

համերգային ծրագիր և հյուրասիրություն: 

«Կոնցեպտ իվենթս»  

26.01.2021թ.-

31.03.2021թ. 
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կիրականացվեն ժամանցային 

միջոցառումներ: 

 

ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/23 

Գիրք նվիրելու օրվա կապակցությամբ Շենգավիթ 

վարչական շրջանի այգիներում և պուրակներում 

կազմակերպվել է գրքերի բաժանում՝ «Գիտունիկ» 

կերպարի մասնակցությամբ: 

Շենգավիթ վարչական շրջանի այգիներում և 

պուրակներում «Գարուն պապիկ»-ի կողմից 

կազմակերպվել է ծաղիկների բաժանում: 

«Կոնցեպտ իվենթս»  

26.01.2021թ.-

31.03.2021թ. 

 

ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/36 

Ա. Տիգրանյանի անվան երաժշտական դպրոցի 

դահլիճում անցկացվել է պոեզիայի միջազգային 

օրվան նվիրված գրական-երաժշտական երեկո՝ 

«Բոհեմ» քառյակի ներկայացմամբ: 

«Կոնցեպտ իվենթս»  

19.02.2021թ.-

31.03.2021թ. 

 

ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/36 

«Մետրո» թատրոնում տեղի է ունեցել թատրոնի 

միջազգային օրվան նվիրված «Արի խաղանք, 

կանցնի…» թատերական ներկայացում՝ բեմադրված 

Վ. Սարոյանի պատմվածքների հիման վրա: 

«Կոնցեպտ իվենթս» 

19.02.2021թ.-

31.03.2021թ.  

 

ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/69 

Ծաղկազարդի տոնի կապակցությամբ Նորագավիթի 

Սբ. Գևորգ և Ն. Չարբախի Ս. Խաչ եկեղեցիների  

բակերում կազմակերպվել է ուռենու ճյուղերով 

գլխազարդերի պատրաստման բաց դաս՝ ժող. 

գործիքների կենդանի նվագակցությամբ, ինչպես նաև 

ժենգյալով հացի պատրաստում և հյուրասիրություն: 

«Արմեն Գևորգյան» 

ԱՁ 

25.03.2021թ.-

30.04.2021թ. 

 

ԵՔ ՄԱԾՁԲ-21/70 

Վարչական շրջանի այգիներում և պուրակներում 

տեղի ունեցավ պարի միջազգային օրվան նվիրված 

միջոցառումներ: 

«Ազնիվ 

Մուրադյան» ԱՁ 

25.03.2021թ.-

30.04.2021թ. 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/110-3 

Գ.Նժդեհի անվան հրապարակում երեխաների 

իրավունքների պաշտպանության օրվա 

կապակցությամբ կազմակերպվել էր համերգային 

տոնական ծրագիր: 

«Մալլետա» ՍՊԸ 

07.05.2021թ.-

30.06.2021թ  

 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/110-1 

Երևանյան ամառ ծրագրի շրջանակներում վարչական 

շրջանի այգիներում, պուրակներում և բակերում տեղի 

ունեցան միջոցառումներ երեխաների ամառային 

հանգիստը կազմակերպելու նպատակով: 

Ազնիվ Մուրադյան» 

ԱՁ 

28.04.2021թ-

31.10.2021թ. 
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22 Սպորտային միջոցառումների 

կազմակերպում 

Նախատեսվում է Շենգավիթ 

վարչական շրջանում իրականացնել 

ՀՀ անկախության տոնին նվիրված 

Շենգավիթ վարչական շրջանի 

Ֆուտզալի բաց առաջնություն, ՀՀ 

անկախությանը նվիրված 

դպրոցականների մարզական խաղեր, 

ՀՀ մարզերի, Երևան քաղաքի և 

Արցախի Հանրապետության 

հանրակրթական դպրոցների միջև 

սպորտլանդիա, ՀՀ ազգային ժողովի 

գավաթի մրցաշար, երեխաների 

օրվան նվիրված «Սպորտլանդիա», ՀՀ 

Նախագահի «Լավագույն մարզական 

ընտանիք» մրցույթ, «Առողջ սերունդ՝ 

պաշտպանված հայրենիք» 

համաքաղաքային, բակային 

փառատոն և նախազորակոչային և 

զորակոչային տարիքի 

երիտասարդության ռազմական 

խաղեր: Շենգավիթ վարչական 

շրջանի համատիրությունների միջև 

կանցկացվեն սպորտային 

մրցաշարեր (ֆուտբոլ, բասկետբոլ, 

շախմատ և այլն) 

 

Ուսումնասիրվել են վարչական շրջանի թվով չորս 

մարզադպրոցների աշխատանքները: 

Ուսումնասիրության արդյունքում խախտումներ չեն 

արձանագրվել: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել են  պայմանագրեր: 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/72-1 

Կազմակերպվել է  ՀՀ անկախության 30 ամյակին 

նվիրված Շնգավիթ վարչական շրջանի ֆուտզալի բաց 

առաջնություն: 

Տեղի է ունեցել ՀՀ անկախության 30 ամյակին 

նվիրված Երևան քաղաքի դպրոցականների 30-րդ 

մարզական խաղերի 1-ին՝ համայնքային փուլը: 

«Պեցցո» ՍՊԸ 

23.02.2021թ.-

31.03.2021թ  

 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/111-2 

 ՀՀ Ազգային ժողովի գավաթի խաղարկության 1-3-րդ 

և 4-6-րդ դասարանների աշակերտների 

մրցապայքարի 2-րդ` քաղաքային փուլում վարչական 

շրջանը ներկայացնող հ.31 դպրոցի թիմը զբաղեցրեց 

առաջին հորիզոնականը: 

«Պեցցո» ՍՊԸ 

12.05.2021թ.-

30.06.2021թ. 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/111-2 

Տեղի է ունեցել Երեխաների պաշտպանության 

միջազգային օրվան նվիրված «Սպորտլանդիա» 

մարզամշակույթային միջոցառում: 

«Պեցցո» ՍՊԸ 

12.05.2021թ.-

30.06.2021թ. 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/111-1 

Առողջ սերունդ պաշտպանված հայրենիք 

համաքաղաքային  փառատոն բակային թիմերի միջև:  

 

«Արմեն Գևորգյան» 

ԱՁ 

10.05.2021թ.-

30.09.2021թ. 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/111-1 

Մրցույթ ՀՀ նախագահի «Լավագյուն մարզական 

ընտանիք» մրցանակի համար։  

 

«Արմեն Գևորգյան» 

ԱՁ 

10.05.2021թ.-

30.09.2021թ. 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/111-1 

Նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի 

երիտասարդության ռազմանական խաղերի 

նախնական և եզրափակիչ փուլերի կազմակերպում և 

անցկացում։ 

«Արմեն Գևորգյան» 

ԱՁ 

10.05.2021թ.-

30.09.2021թ. 

 

23 Գրադարանային 

ծառայությունների մատուցում 

Ծրագրի իրագործման արդյունքում 

նախատեսվում է իրականացնել 

գրքային ֆոնդի թարմացում, 

պահպանում, հասանելիության 

բարձրացում, ընթերցողների թվի 

ավելացում: 

Վարչական շրջանի գրադարաններում իրականացվել 

են այցելություններ, 

ուսումնասիրվել գրքային ֆոնդի գույքագրման հետ 

կապված աշխատանքները և այլ գործառույթններ։ 

  

ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ 

Հ/հ Ծրագրի կամ միջոցառման 

անվանումը 

Նախատեսված աշխատանքների 

նկարագիր 

Աշխատանքների իրականացման գործընթաց Իրականացնող 

կազմակերպություն 

Նշումներ 



214 
 

կատարման 

ժամկետ 

1 2 3 4 5 6 

1 Փողոցների, մայթերի և 

միջբակային տարածքների 

մասնակի և կապիտալ 

վերանորոգում, 

ասֆալտապատում 

Ասֆալտապատ բակային 

տարածքների և փողոցների 

կապիտալ վերանորոգում 17000 քմ 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԲՄԱԾՁԲ-21/61-6 

Իրականացվել է 17897,9 քմ ասֆալտապատման 

աշխատանքներ` հետևյալ հասցեներում. 

1.Շովրոյան փողոց 

2.Ռայնիսի 9շ. կից 

3.Նորաշխարհյան 17շ. բակ 

4.հ.151 մանկապարտեզի բակ 

5.Նորաշխարհյան փողոց 

6.Դ.Անհաղթի 10փողոց 1 և 23/1շ.շ. բակ 

7.Վ.Վահյան փողոց 

8.Դրոյի 7շ. կից ճանապարհ 

9.Ահարոնյան 22շ. բակ 

10.Դրոյի 9 և 11 շ.շ. բակ 

11.Ռայնիսի 13 և 11ա շ.շ. բակ 

12.Ռայնիսի փողոց 

13.Ռայնիսի 13,15,17,24 շ.շ. բակ 

14.Ռուբինյանց 3 և 6 շ.շ. բակ 

15.Ռուբինյանց 2,2/2,2/1,4 շ.շ. բակ 

16.Ռայնիսի 11տ. դիմաց 

17.Ուլնեցու և Վ.Վահյան փողոցների խաչմ. 

18.Չոլագյան և Փափազյան փողոցներ 

19.Ազատության 2 նրբ 

20.Ուլնեցու և Ահարոնյան փողոցների խաչմ. 

21.հ.158 մանկ. բակ 

22.Դրոյի 6,8,13,14/1 շ.շ. բակ 

23.Մ.Ավետիսյան 26 շ.ից 95 տ. տանող ճան. 

24.Լեփսիուսի 10,8,,6,4,2 շ.. կից ճանապարհ 

25.Լեփսիուսի 13,18,1 շենքից 9շ. տանող ճան. 

26.Լեփսիուսի 12շ.ից 23շ. տանող ճան. 

27.Լեփսիուսի 23շ.ից 35շ. տանող ճան. 

28.հ.153 մանկ. և 29շ. բակ 

29.Մ.Ավետիսյան 2փող. 13 և 15 շ.շ. բակ 

30.Կ.Ուլնեցու փող. 

31.Կ.Ուլնեցու 3փակ. 6 և 2/2 շ.շ. բակ 

32.Կ.Ուլնեցու 3փակ. 2 և 2/1 և 4 շ.շ. բակ 

33.Հասրաթյան փողոց 

34.Սարկավագի 54/3շ. բակ և Քանաքեռ 12փող. և ճան. 

35.Մ.Մելիքյան փողոց 

36.Մ.Մելիքյան փող.  15 և Սարկավագի 151շ.շ. կից ճան. 

37.Ֆանարջյանի անվ. հիվանդանոցի բակ 

38.Քանաքեռ 16 փողոց 

39.Կ.Ուլնեցու 51շ. բակ 

«ԼԵՎ-ՇԻՆ» ՍՊԸ 

31.05.2021թ.-

30.11.2021թ. 
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40.Սուրենյան 10ա,10բ, և 4 շ.շ. բակ և տանող ճան. 

41.Հասրաթյան փող. 5/1շ. բակ 

42.Մ.Ավետիսյան 10շ. ետն. 

43.Մ.Ավետիսյան 12շ. բակ 

44.Կամարակի փող. և նրբ.ներ 

45.Պ.Սևակի փող. 1 և 2շ.շ. 

46.Մ.Մելիքյան 8 և 9 շ.շ. բակ 

47.Հր.Ներսիսյան 4,6,8շ.շ.բակ և տանող ճանապարհ 

48.Ֆանարջյան փող. 

49.Հասրաթյան փող. Միքայելյան հիվ. մոտ 

Աշխատանքներն ավարտվել են:   

2 Եզրաքարերի  վերանորոգում Ծրագիրը նախատեսում է 2021 

թվականին՝ 950քմ եզրաքարերի 

նորոգման աշխատանքներ: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/24-2 

Իրականացվել են 879,4 գծմ եզրաքարերի 

վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ 

հասցեներում. 

1.136 դպրոցի դիմաց 

2.Հասրաթյան փողոց, Միքայելյան հիվ. դիմաց 

3.Կ.Ուլնեցու փողոց 

«ԵԴԵՄ ԳՐՈՒՊ» 

ՍՊԸ 

09.06.2021թ.-

05.12.2021թ. 

Երևանի 2021թ. 

բյուջեյով 

հաստատվել է 

879,4գծմ 

եզրաքարերի 

նորոգման 

աշխատանքներ: 

 

3 Բազմաբնակարան շենքերի 

թեք տանիքների նորոգում 

Կիրականացվի 8800քմ թեք 

տանիքների նորոգում 

 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

1.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/148 

Իրականացվել են 3600քմ թեք տանիքների 

վերանորոգման աշխատանքներ: 

1.«Նարսան» ՍՊԸ 

12.07.2021թ.-

10.10.2021թ. 

Երևանի 2021թ. 

բյուջեյով 

հաստատվել է 

3600քմ թեք 

տանիքների 

վերանորոգման 

աշխատանքներ: 

 

 

2.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/66  

 Զ.Սարկավագի փող. հ.127 շենքի թեք տանիքի 

հիմնանորոգման աշխատանքներն ավարտված են: 

2.«Կոտայք Շին» 

ՍՊԸ 

26.05.2021թ.-

26.10.2021թ. 

4 Բազմաբնակարան շենքերի 

հարթ տանիքների նորոգում 

3500քմ միաշերտ և 3500քմ երկշերտ 

հարթ տանիքների նորոգում 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԳՀԱԾՁԲ-21/29-3  

Իրականացվել են 4107քմ միաշերտ և  3238քմ երկշերտ 

իզոգամով  հարթ տանիքների վերանորոգման նշված 

հասցեներում.  

1.Կ.Ուլնեցու 3փ., 2շ. 

2. Կ.Ուլնեցու 3փ., 6շ. 

3.Ռուբինյանց 2/2շ. 

4.Զ.Սարկավագի 54/5շ. 

5.Հասրաթյան 5/1շ. 

6. Կ.Ուլնեցու 62շ. 

7. Կ.Ուլնեցու 72շ. 

8.Ռուբինյանց 17/2շ. 

9. Ռուբինյանց 23շ. 

10.Զ.Սարկավագի 151/3շ. 

11.Մ.Ավետիսյան 20շ. 

12.Դ.Անհաղթի 14շ. 

«ԷՆՔԱՂՇԻՆ» ՍՊԸ 

02.06.2021թ.-

02.10.2021թ. 

Երևանի 2021թ. 

բյուջեյով 

հաստատվել է 

երկշերտ 

իզոգամով հարթ 

տանիքների 

նորոգում՝ 3238քմ 

ծավալով: 

Համադրման 

արդյունքում 

իրականացվել է  

4107քմ միաշերտ 

իզոգամով հարթ 

տանիքների 

նորոգում: 
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13. Զ.Սարկավագի 126/2շ. 

14. Մ.Մելիքյան 14շ. 

15. Զ.Սարկավագի 151/1շ. 

16.Քանաքեռ 14փող. 38/1շ. 

17. Թբիլիսյան 1շ. 

18. Թբիլիսյան 2շ. 

19.Շովրոյան 14շ. 

20. Ռուբինյանց 7շ. 

21.Ռուբինյանց 2/3շ. 

22.Տիգրանյան 5շ. 

23.Սուրենյան 3շ. 

24.Լեփսիուսի 16շ. 

25.Դ.Անհաղթի 6շ. 

5 Բազմաբնակարան շենքերի 

շքամուտքերի վերանորոգում 

70 շքամուտքերի վերանորոգում Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/41-2 

Աշխատանքներն ավարտվել են նշյալ հասցեներում՝ 

1.Հր.Ներսիսյան 8շ. /1,2,3 մուտքեր/ 

2.Պ.Սևակի 90շ. /1,2,3,4 մուտքեր/ 

3.Դ.Անհաղթի 1շ. /1,2 մուտքեր/ 

4.Դ.Անհաղթի 9շ. /1,2,3 մուտքեր/ 

5.Դ.Անհաղթի 6շ. /2 մուտք/ 

6.Դրոյի 16շ. /1,2,3 մուտքեր/ 

7.Ռուբինյանց 13շ. /1,2,3  մուտքեր/ 

8.Տիգրանյան 3շ. /1,2 մուտքեր/ 

9.Լեփսիուսի 10շ. /1,2,3  մուտքեր/ 

10.Լեփսիուսի 13շ. /1,2,3 մուտքեր/ 

11.Ազատության  16շ. /1,2,3,4,5,6 մուտքեր/ 

12.Մ.Ավետիսյան 4փ. 10աշ. /1,2,3,4 մուտքեր/ 

13. Մ.Ավետիսյան 4փ. 22շ. /1,2,3 մուտքեր/ 

14. Լեփսիուսի 15շ. /1,2,3,4 մուտքեր/ 

15.Սարկավագի 151/2շ. /1,2 մուտքեր/ 

16.Կ.Ուլնեցու 1փակ. 1բշ. /1,2,3 մուտքեր/ 

17. Կ.Ուլնեցու 3փակ. 2/1շ. /1 մուտք/ 

18. Սարկավագի 131շ. /1 մուտք/ 

19.Ռուբինյանց 2շ. /1,2 մուտքեր/ 

20.Ռայնիսի 7շ. /1,2,3,4,5 մուտքեր/ 

«ԳՏՍ 

ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ 

25.06.2021թ.-

25.12.2021թ. 

Երևանի 2021թ. 

բյուջեյով 

հաստատվել է 

թվով 58 

շքամուտքի 

վերանորոգման 

աշխատանքներ 

6 Վերելակային տնտեսության 

արդիականացում 

20 վերելակների նորոգում Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/89 

Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացվել են 

նշյալ հասցեներում. 

1.Ռուբինյանց 12շ. 

2.Ռուբինյանց 14շ. 

3.Լեփսիուսի 14շ. 

4.Տիգրանյան 5/3շ. 1մ. 

5.Տիգրանյան 5շ., 4մ. 

«Արտավազդ 

Սարոյան» ԱՁ 

19.05.2021թ.-

30.10.2021թ. 

Երևանի 2021թ. 

Բյուջեյով 

հաստատվել է 

թվով 28 վերելակի 

նորոգում: 
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6.Ահարոնյան 2/1շ. 1մ. 

7.Դրոյի 14շ. 

8.Սարկավագի 126/2շ. 

9.Ուլնեցու 3փակ. 2շ. 

10.Ուլնեցու 66ա շ. 

11.Յան Ռայնիսի 105շ. 

12.Տիգրանյան 20շ. 1մ. 

13.Մ.Ավետիսյան 4-րդ փող., 20շ. 

14.Սարկավագի 151/1շ. 1մ. 

15.Սարկավագի 151/1շ. 3մ. 

16.Սուրենյան 2շ. 2մ. 

17.Թբիլիսյան խճ. 1շ. 

18.Ռուբինյանց 1շ. 1մ. 

19.Տիգրանյան 20շ. 3մ. 

20.Տիգրանյան 5շ., 1մ. 

21.Տիգրանյան 5շ. 3մ. 

22.Ռուբինյանց 2շ. 2մ. 

23.Ուլնեցու 66շ. 1մ. 

24.Ռուբինյանց 14շ. 

25.Լեփսիուսի 14 շ. 

26.Տիգրանյան 20շ. 1մ. 

27.Մ.Ավետիսյան 20շ. 

28.Ուլնեցի 3փ. 2շ. 

7 Քաղաքային կահավորանքի 

վերանորոգում և ավելացում 

(բակային տարածքների 

համար զրուցարաններ, 

նստարաններ, շվաքարանների 

պատրաստում և տեղադրում) 

Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական 

շրջանի քաղաքային կահավորանքի 

վերանորոգում և ավելացում (51 

նստարան 4 զրուցարան, 31 

աղբաման) 

 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

1.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/68-2 

Թվով 62 նստարաններ տեղադրվել են նշյալ 

հասցեներում. 

1.Սուրենյան  փող. – 6 հատ 

2.հ.147 դպրոց – 4 հատ 

3.Գերցենի փողոց – 2 հատ 

4.Դ.Անհաղթի փող. – 2 հատ 

5.«Անհաղթ» համատիրություն – 4 հատ /Ավ. 

Ահարոնյան 14շ.-3 հատ, Պ. Սևակի 52շ.-1 հատ/ 

6.Դրոյի 5 շենք -3 հատ 

7.Ուլնեցու 72 շենք- 3 հատ 

8.«Մուշ» համատիրություն-4 հատ /Թբիլիսյան խճ. 

հհ.1 և 2-րդ շենքերի բակային տարածք/ 

9.Ուլնեցու 49 շենք- 3 հատ 

10.Ավ. Ահարոնյան 2/1 շենք-2 հատ 

11.Մ. Ավետիսյան 2-րդ փող. 17 շենք-2 հատ 

12.«Կայմ-11» համատիրություն-2 հատ /Զ. 

Սարկավագի 145 շենք/ 

13.«Հաղթանակ» համատիրություն- 2 հատ 

/Տիգրանյան 3 շենք-1 հատ, Տիգրանյան 4 շենք-1 հատ/ 

14.«Հայկ» համատիրություն-5 հատ /Ուլնեցու 3փ. 6շ.-2 

հատ, Ուլնեցու 3փ. 7շ.-2 հատ, Ուլնեցու 3փ. 4շ.-1 հատ/ 

1.«Բիզնես Էլիտա» 

ՍՊԸ 

28.06.2021թ.-

15.10.2021թ. 

 

Երևանի 2021թ. 

բյուջեյով 

հաստատվել է 62 

նստարանների 

ձեռքբերում և 

տեղադրում: 

Աղբամանների 

ձեռքբերման 

մրցույթը չի 

կայացել: 
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15.«Սևան» համատիրություն- 3 հատ /Ռուբինյանց 

21շ.-1 հատ, Մ. Ավետիսյան 18շ.-1հատ, Ռուբինյանց 

21/2շ.- 1հատ/ 

16.Պ. Սևակ 106 շենք- 2  հատ 

17.«Սևակ» համատիրություն-4 հատ /Պ. Սևակ 90շ-1 

հատ, Պ. Սևակ 92 շ.-1 հատ, Ռուբինյանց 20շ.-1հատ, 

Դրոյի 8/1 շենք-1հատ/ 

18.Դ. Անհաղթ 11շենք- 8 հատ 

19.Դրոյի 95 շենք-1 հատ 

Աշխատանքներն ավարտվել են: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

2.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/68-1 

Տեղադրվել են թվով 4 զրուցարաններ նշյալ 

հասցեներում. 

1.Դ.Անհաղթի 6շ. բակային տարածք 

2.Հասրաթյան 5/1շ. բակային տարածք 

3.Հասրաթյան 5/1շ. հարակից այգի 

4.Զ.Սարկավագի 32ա շ. բակային տարածք 

2.«Կոլոնա» ՍՊԸ 

24.06.2021թ.-

30.09.2021թ. 

8 Բակային  տարածքների 

բարեկարգում 

Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական 

շրջանի թվով 4 բակային 

տարածքներում  նախատեսվում է 

իրականցնել արահետների, կանաչ 

տարածքների ստեղծման 

աշխատանքներ: Նստարանների, 

լուսատուների և աղբամանների 

տեղադրում, ինչպես նաև մինի 

ֆուտբոլի դաշտերի կառուցում, 

մանկական խաղերի և սպորտային 

մարզասարքերի տեղադրում: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է 4 պայմանագիր: 

1.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/64-2  

Զ.Քանաքեռցու փող. հ.129 շենքի հարակից 

տարածքում ապամոնտաժվել են մետաղական 

ավտոտնակներ, իրականացվել են հողի 

պլանավորման, եզրաքարերի, լուսատուների,  

մետաղական զրուցարանների, նստարանների, 

մետաղական աղբամանների, մետաղական 

ճաղավանդակների, մանկական խաղասարքերի և  

ցայտաղբյուրի տեղադրման աշխատանքներ: 

Աշխատանքներն ավարտված  են: 

1.«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

ՇԻՆ ՄՈՆՏԱԺ» 

08.06.2021թ.-

08.11.2021թ. 

 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

2. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/64-4  

Զ.Սարկավագի փող. հ.119/1 շենքի հարկաից 

տարածքում իրականացվել են՝ նստարանների, 

լուսատուների, եզրաքարերի տեղադրման,  

մետաղական աղբամանների, ճաղավանդակի, 

զրուցարանի և հենապատի իրականացման 

աշխատանքներ: Տեղադրվել են  մանկական 

խաղասարքեր և ցայտաղբյուր, ստեղծվել են 

կանաչապատ տարածքներ:  

Աշխատանքներն ավարտված են:  

2.«ԱԼ ԵՎ ԱՐ» ՍՊԸ 

08.06.2021թ.-

05.11.2021թ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

3.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/64-1  

3.«ԱԼ ԵՎ ԱՐ» ՍՊԸ 

08.06.2021թ.-

05.11.2021թ. 
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«Կազակների հուշարձանի» հարակից տարածքում 

իրականացվել են՝ նստարանների, լուսատուների, 

եզրաքարերի, ճաղավանդակի, մետաղական 

աղբամանների, մանկական խաղասարքերի 

տեղադրման աշխատանքներ, ստեղծվել են  

կանաչապատ տարածքներ: 

Աշխատանքներն ավարտված են:  

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

4. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/64-3 

Յան Ռայնիսի փող. հ. 13 և 19 շենքերի հարակից 

տարածքում իրականացվել են՝ հենապատի 

կառուցման, եզրաքարերի տեղադրման, 

ճաղավանդակի, լուսատուների, նստարանների, 

զրուցարանի, մանկական խաղասարքերի և 

ցայտաղբյուրի տեղադրման աշխատանքներ, 

ստեղծվել են կանաչապատ տարածքներ: 

Աշխատանքներն ավարտված են: 

4.«ՇԻՆՀԱՅ ՊՈ» 

ՍՊԸ 

15.06.2021թ.-

15.11.2021թ. 

9 Բազմաբնակարան շենքերի 

վթարային պատշգամբների 

նորոգում 

Նախատեսվում է իրականացնել թվով 

20 վթարային  պատշգամբների  

նորոգում: 

  Աշխատանքների 

իրականացումը 

բյուջեով չի 

հաստատվել: 

10 Թեքահարթակների կառուցում Նախատեսում է կառուցել 4 

թեքահարթակներ 

  Աշխատանքների 

իրականացումը 

բյուջեով չի 

հաստատվել: 

11 Հենապատերի վերանորոգում 1 հենապատի վերանորոգում   Աշխատանքների 

իրականացումը 

բյուջեով չի 

հաստատվել: 

12 Կրթության, մշակույթի 

ոլորտների զարգացում և 

առողջ ապրելակերպ 

Տոների և հիշատակի օրերին 

նվիրված միջոցառումների 

կազմակերպում և անցկացում: 

 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝  կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

Մշակույթ 

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել է 

11 մշակութային միջոցառում․ 

1.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/18  

«Հայոց բանակի օր» 

1.«ԿՈՆՑԵՊՏ  

ԻՎԵՆԹՍ» ՍՊԸ 

27.01.2021թ.- 

28.01.2021թ. 

 

2.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/18  

«Տյառնընդառաջի տոն»       

 

2.«ԿՈՆՑԵՊՏ  

ԻՎԵՆԹՍ» ՍՊԸ 

27.01.2021թ.-

13.02.2021թ. 

3.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/18  

«Բարեկենդանի տոն»   

 

 

3.«ԿՈՆՑԵՊՏ  

ԻՎԵՆԹՍ» ՍՊԸ 

27.01.2021թ.- 

14.02.2021թ. 

4.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/18  

«Կանանց միջազգային օր՝ մարտի 8-ի տոն»           

4.«ԿՈՆՑԵՊՏ  

ԻՎԵՆԹՍ» ՍՊԸ 
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27.01.2021թ.- 

09.03.2021թ. 

5.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/117-1  

«Հայոց Մեծ եղեռնի հիշատակի օր»        

5.«ԱՐՄԵՆ 

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ» Ա/Ձ 

12.04.2021թ.- 

24.04.2021թ. 

6.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/117-2 

«Աշխատանքի օրվան նվիրված միջոցառման 

կազմակերպում» 

6.«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ 

12.04.2021թ.- 

01.05.2021թ. 

7.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/117-3  

«Հաղթանակի օր, մայիսի 9»   

 

7.«ԱԶՆԻՎ 

ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ» Ա/Ձ 

12.04.2021թ- 

09.05.2021թ. 

8.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/117-3  

«Երեխաների իրավունքների պաշտպանության 

միջազգայի օր»    

.«ԱԶՆԻՎ 

ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ»,Ա/Ձ 

12.04.2021թ- 

01.06.2021թ 

9.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/117-1  

«Վերջին զանգ»        

 

9.«ԱՐՄԵՆ 

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ» Ա/Ձ 

12.04.2021թ.- 

18.06.2021թ 

10.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/153  

«Ս. Աստվածածնի և խաղողօրհնեքի տոն»         

10.«Ազնիվ 

Մուրադյան» Ա/Ձ 

11.08.2021թ.- 

15.08.2021թ. 

11.ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-21/6-1 

«Ամանորյա հանդեսներին Ձմեռ պապի և Ձյունանուշի 

տրամադրում թվով 15 մանկապարտեզներին»   

11.«Ազնիվ 

Մուրադյան 

Մկրտիչի» Ա/Ձ 

29.09.2021թ.- 

25.12.2021թ. 

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/180-1 

Ամանորի և Սուրբ ծննդյան տոների կապ. նվեր 

փաթեթների ձեռքբերում մանկապարտեզների 

երեխաների համար 

«Գրանդ Քենդի» 

ՍՊԸ 

26.11.2021թ.- 

20.12.2021թ. 

Սպորտ 

Հաշվետու  ժամանակաշրջանում  իրականացվել է  6 

սպորտային միջոցառում. 

1.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/31-2 

 «Անկախության 30-րդ տարեդարձին նվիրված 

դպրոցականների 30-րդ քաղաքային մրցումներ»  

1.«ԿՈՆՑԵՊՏ  

ԻՎԵՆԹՍ» ՍՊԸ 

28.12.2020թ. 

փետրվար-մարտ 

2.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/31-3  

«ՀՀ Ազգային ժողովի գավաթի խաղարկություն» 

 

 

2.«ԱՐՄԵՆ 

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ» Ա/Ձ 

28.12.2020թ. 

ապրիլ 

3.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/31-2  3.«ԿՈՆՑԵՊՏ 

ԻՎԵՆԹՍ» ՍՊԸ 



221 
 

«Առողջ սերունդ՝ պաշտպանված հայրենիք» 

համաքաղաքային բակային փառատոն 

 

28.12.2020թ. 

մայիս-հունիս 

4.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/31-1 

«Լավագույն մարզական ընտանիք» մրցույթ 

 

4.«ԻՎԵՆԹ ՍԻԹԻ» 

ՍՊԸ 

28.12.2020թ 

մայիս-հունիս 

5.NԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/31-3  

«Լավագույն մարզական ՆՈՒՀ»       

 

5.«ԱՐՄԵՆ 

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ» Ա/Ձ 

28.12.2020թ.- 

01.06.2021թ. 

6.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/31-3 

«Նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտ. 

հանրապետ. ռազմ. Խաղեր» միջոցառման 

կազմակերպում  

6.«Արմեն Գևորգյան 

Սամվելի» Ա/Ձ 

28.12.2020թ.- 

29.09.2021թ.  

Կրթություն 

Հաշվետու  ժամանակաշրջանում  իրականացվել է  1 

միջոցառում. 

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/153  

«Գիտելիքի և դպրության օր» միջոցառում 

«Ազնիվ 

Մուրադյան» Ա/Ձ 

11.08.2021թ. 

01.09.2021թ. 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/185 

Ամանորյա տոներին ընդառաջ սոցիալական 

աջակցության կարիք ունեցող 270 ընտանիքի 

հատկացվել է սննդի նվեր փաթեթ: 

«Ֆոտոն» ՍՊԸ 

24.12.2021թ.-

29.12.2021թ. 

 

«Դպրոցականների ամառային հանգստի 

կազմակերպում» ծրագրով, վարչական շրջանի 

զոհված, վիրավորում ստացած զինծառայողների, 

սակավ ապահովված, բազմազավակ ընտանիքների 7-

13 տարեկան 50 երեխա, երկու հերթափոխով, իրենց 

ամառային հանգիստն են անցկացրել Ծաղկաձորի 

«ԼԱՎԱ Աղբյուր» ճամբարում 

Երևանի 

քաղաքապետարան 

17.07.2021թ.-

24.08.2021թ. 

 

 

13. 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:  

Հասարակության սոցիալական 

բևեռացվածության և աղքատության 

մեղմացման նպատակով տոնական  

միջոցառումների կազմակերպում: 

Վառելափայտի կարիք ունեցող  սոցիալապես 

անապահով 54  ընտանիքի հատկացվել է 80խոր.  

մետր  վառելափայտ: 

 

Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված մեկ 

ընտանիքի համար, կենսամակարդակի բարելավման 

նպատակով (տանիքի վերանորոգման համար 

շինանյութի տրամադրում) իրականացվել է կարիքի 

գնահատում, կազմվել է սոցիալական աջակցության 

անհատական ծրագիր: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի կազմվել է 

փաթեթ և ներկայացվել է մրցույթի:  

Մրցույթը չի կայացել՝ մասնակից չլինելու 

պատճառով: 

Եր. քաղ. որոշում 

№3931-Ա,  

02.11.2021թ. 

Եր. քաղ. 

«Կանաչապատում և 

շրջակա միջավայրի 

պահպանություն» 

ՀՈԱԿ 

06.12.2021-

27.12.2021թթ. 
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Հաշվետու ժամանակահատվածում  պետպատվերի 

շրջանակներում անվճար բժշկական օգնություն 

ստանալու նպատակով 51 քաղաքացու տրվել է 

միջնորդագիր: 

 

2021 թվականին վարչական շրջանում բնակվող 

Արցախի Հանրապետությունից տեղահանված, 

ինչպես նաև վարչական շրջանի սոցիալապես 

անապահով 1643 ընտանիքի հատկացվել է 

սոցիալական աջակցություն (սնունդ, հագուստ, 

անկողնային պարագաներ, կենցաղային իրեր, 

դպրոցական պիտույքներ, տնտեսական ապրանքներ, 

հիգիենայի ու խնամքի պարագաներ՝ տակդիրներ, 

դիմակ): 

14. Համագործակցության 

շրջանակներում սոցիալական 

գործընկերության և 

ձեռներեցության ծրագրերի 

իրականացում 

Սոցիալական գործընկերության և 

ձեռներեցության ծրագրերի միջոցով, 

կյանքի դժվարին իրավիճակում 

հայտնված ընտանիքների և անձանց, 

կարիքների բավարարման բնականոն 

գործընթացի ապահովում: 

  Երևանի 2021թ. 

բյուջեով 

աշխատանքների 

իրականացումը չի 

հաստատվել: 

15. Տարբեր սոցիալական խմբերի 

համար վարչական շրջանում 

որակյալ սոցիալական 

ծառայությունների 

կազմակերպում 

Ըստ գնահատված կարիքի տարբեր 

թիրախային խմբերի համար որակյալ 

և հասցեական սոցիալական 

ծառայությունների մատուցում: 

  Երևանի 2021թ. 

բյուջեով 

աշխատանքների 

իրականացումը չի 

հաստատվել: 

16. Բազմազավակ, երիտասարդ և 

այլ խմբերին պատկանող 

ընտանիքներին աջակցություն 

Շահառու ընտանիքների համար 

աջակցության ծրագրերի 

իրականացում և ըստ գնահատված 

կարիքի համապատասխան 

սոցիալական աջակցության 

ցուցաբերում: 

Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 5 

բազմազավակ ընտանիքի աջակցելու նպատակով 

(կենցաղային տեխնիկայի և գույքի տրամադրում) 

իրականացված կարիքի գնահատման արդյունքում 

կազմվել են  սոցիալական աջակցության 

անհատական ծրագրեր:  

 

 Համաձայն 

գնումների մասին 

ՀՀ օրենքի՝ 

կազմվել է փաթեթ 

և ներկայացվել է 

մրցույթի: 

Մրցույթը չի 

կայացել՝ 

մասնակից չլինելու 

պատճառով: 

Երևանի 

քաղաքապետարա

նի և «Գրանդ 

Հոլդինգ» ՍՊԸ-ի 

համագործակցությ

ան արդյունքում 

սոցիալական 

աջակցության 

կարիք ունեցող              

2 բազմազավակ 

ընտանիքի 
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(սոցիալական 

աջակցության 

անհատական 

ծրագրի հիման 

վրա) հատկացվել է 

կենցաղային 

տեխնիկա 

(սառնարան, 

լվացքի մեքենա) 

17. Հայրենադարձ և փախստական 

ընտանիքներին աջակցություն 

Հայրենադարձ և փախստական 

ընտանիքների կարիքի գնահատում և 

ըստ գնահատված կարիքի 

համապատասխան սոցիալական 

ծառայությունների ու աջակցության 

տրամադրում: 

  Երևանի 2021թ. 

բյուջեով 

աշխատանքների 

իրականացումը չի 

հաստատվել: 

18. Արտակարգ իրավիճակներում 

և նմանատիպ այլ դեպքերում 

կյանքի դժվարին 

իրավիճակներում հայտնված 

անձանց և ընտանիքներին 

աջակցություն 

Արտակարգ իրավիճակներում և 

նմանատիպ այլ դեպքերում 

(փլուզման, հրդեհի, վթարի և այլն) 

կյանքի դժվարին իրավիճակներում 

հայտնված անձանց և ընտանիքներին 

ըստ գնահատված կարիքի 

սոցիալական աջակցության 

տրամադրում: 

Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է 

մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 

ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/73-1 

Տանիքում բռնկված հրդեհի հետևանքով կյանքի 

դժվարին իրավիճակում հայտնված 3 ընտանիքի 

աջակցելու նպատակով (տանիքի վերանորոգման 

համար շինանյութի տրամադրում) հատկացվել է 

270քմ պրոֆնաստիլ (պրոֆիլավոր ցինկապատ 

մետաղաթիթեղ): 

«Մեծ Ծիածան» ՍՊԸ 

21.12.2021թ. 

 

 




