
Հավելված1 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐ 

N Անվանումը երկարու 
թյունը 
մ 

Լայնու 
թյունը 
մ 

Հենարան 
/հատ/ 

թռիչք 
հատ 

Բազրիք Ծածկույթը հենապատ եզրաքար վիճակը 

1. Թևոսյան և 
Հյուսիսայինփողոցներըկ
ապող 
(Փամբակգետիվրա) 

38.0 7.1 4 3 պողպ.միատավր ասֆալտ-բետոնյա -- -- Վերանորո
գմանենթա
կա                  269.8 

2. Նարեկացիփողոց (ՋԷԿ և 
քիմպրոմիմիջևհոսողգետ
իվրա) 

5.9 10.4 -- 1 մետաղյամիակողմ ասֆալտ -
բետոնյա 

- 9.0գծմ Վերանորո
գմանենթա
կա                  61.36 

3. Ներսիսյանփողոց 
(Տանձուտգետիվրա) 

17.0 25.6 -- 1 միատավրպողպատ
յա 

ասֆալտբետոնյա -- -- բավարար 

                 435.2 

4. Չուխաջյանփողոց 
(Տանձուտգետիվրա I) 

8.0 5.7 2 1 պողպատյախողով
ակով 

ասֆալտ -
բետոնյա 

-- -- բավարար 

                 45.6 

5. Խնձորուտ 2-րդ փողոց 
(Տանձուտգետիվրա) 

23.0 8.6 3 2 պողպատյախողով
ակ 

16հատ 

ասֆալտ -
բետոնյա 

-- -- բավարար 

                 197.8 

6. Թումանյան 
(հրապարակըՀալաբյանփ
ողոցիհետկապողէստակ
ադա) 

54.0 15.2 4 3 գորշթուջից, 
նախշավոր 

ասֆալտապատ -- -- բավարար 

                 820.8 

7. Թումանյան (Ս. 
Պետերբուրգիհետկապող
) 

27.0 20.1 3 2 պողպատյամիատա
վր 

ասֆալտապատ -- -- վթարված 
հիմքըջրից
քայքայված 
վերան.ենթ
ակա 

                 542.7 

8. Վանաձորգետիվրա 
(արհեստականլճինհարա
կից) 

11.1 6.5 2 1 սևտուֆից ասֆալտապատ -- -- բավարար 

                 72.15 

9. Վարդավառիհրապարակ
ըԶորԱնդրանիկիփողոցի
հետկապող 

18.5 20.5 2 1 Գորշթուջից ասֆալտապատ բազալտ
ից 

-- բավարար 

                  379.2 



10. Հ. Հակոբյան 
(Վանաձորգետիվրա) 

50.2 10.0 2 3 պողպատյամիատա
վր 

ասֆալտապատ -- -- վթարային 

                  502 

11. Լոռվահրապարակիէստա
կադա 

170.0 19 -- 7 պողպատյամիատա
վր 

ասֆալտբետոնյա բազալտ
ից 
6 հատ 

3.2գծմ  
երկաթի
ց 
բազալտ
ից 

բավարար 

                 3230 

12. Պետավտոտեսչությանըհ
արակից 
(Տանձուտգետիվրա II) 

16.5 8.0 4 1 պողպատյախողով
ակ 

ասֆալտբետոնյա -- -- վերանորոգ
ման 
ենթակա                  132 

13. Լոռվախճուղի 
(Փամբակգետիվրա` 
դեպիպետավտոտեսչությ
ունտանող) 

15.0 9.5 2 1 պողպատյաանկյուն
ակ 

ասֆալտապատ -- -- վերանորոգ
մանենթակ
ա                  142.5 

14. Նարեկացիփողոց 
(Փանբակգետիվրա II) 

30.0 8.3 -- 2 պողպատյախողով
ակ 

ասֆալտ-բետոնյա -- -- բավարար 

                 249 

15. Նարեկացի 
(Փամբակգետիվրա) 

39.7 8.8 4 3 պողպատյա 
միատավր 

ասֆալտապատ -- -- բավարար 
                  349.36 

16. Վանաձորգետիվրա 
(դեպիամառանոց և 
ԼոռոնցգոմերըտանողՄայ
մեղիխճուղի) 

15.0 9.2 - 1 պողպատյամիատա
վր 

ասֆալտապատ -- -- վերանորգմ
անենթակ
ա                  138 

17. Վանաձորգետիվրա 
Լուսատեխնիկականգործ
արանիհանգստյանտանը
հարակից 

6.0 9.3 2 1 չակենթակավերակ
անգնման 

ասֆալտապատ -- -- վթարային 
վերանորոգ
մանենթակ
ա 

                  55.8 

18. Երևանյանխճուղի 
(Խաչիձորիցիջնող) 

5.0 13.7 2 1 չկա    վերականգ
նմանենթա
կա                  68.5  

19. Երևանյանխճուղի 
Երկաթուղայինավտոբուս
ն. վերջինկանգառինկից 

20.0 21.0 2 1 միատավրպողպատ
յա 

ասֆալտ-բետոնյա -- -- վերանորոգ
մանենթակ
ա                  420 

20 Վանաձորգետիվրա 
(Ծիծեռնակճամբարտանո
ղ) 

22.5 8.0 1 2 միատավրպողպատ
յա 

ասֆալտապատ 4 

0.9գծմ  

-- բավարար 

                180 



21. 
Կ. 
Դեմիրճյանէստակադայի
նհարակիցարևմտյանմա
սում 

38.0 7.4 4 3 մետաղյա 

2 հատ 

ասֆալտ-բետոնյա -- -- վերանորոգ
մանենթակ
ա                 281.2 

22. Բաղրամյանէստակադա 37.5 20 - 1 չկա -- -- -- վերանորոգ
մանենթակ
ա                  750 

23. Գործարանային 1-ին 47.0 9.6       վերանորոգ
ման 
ենթակա                  451.2 

24 Գործարանային 2-րդ 14.6 10.1 4 3 -- -- -- 14.5 վերանորոգ
մանենթակ
ա 

                  147.46 

25 Գործարանային -4րդ 36.3 10.0 -- 4 -- ասֆալտբետոնյա -- -- վերանորոգ
մանենթակ
ա                  363 

26 Գործարանային 3-րդ 45 10 -- -- չկա ասֆալտապատ -- -- վերանորոգ
մանենթակ
ա 

                 450 

27 Դեմիրճյանէստակադա 162 18 8 3 պողպատյա ասֆալտբետոնյա - 15.6 վերանորոգ
մանենթակ
ա                  2916 

 Ընդամենը`  973        

                 13651մ2 

 

  



ՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐ 

հ/
հ 

Հրապարակի 
անվանումը 

Ընդհանո
ւր 
մակերսը 
/քմ/ 

սպ.ասֆ
ալտա 
ծածկ 
գոտին 
/քմ/ 

սիզա 
մարգեր 
/քմ/ 

ծաղկա 
նոց 
/քմ/ 

ջր 
ավազ
ան 
/քմ/ 

Ասֆալտա 
ծածկ 
հետիոտն 
/քմ/ 

Սալիկա 
ծածկ 
հետիո
տն 
/քմ/ 

Ասֆալ 
տածածկ 
տրանսպ
. 

ծառեր
ի 
քանակ
ը 

Թփեր 
 
/գծմ/ 

դիտա 
հորերի
քանակ
ը 

եզրա 
քարեր 
/գծմ/ 

հ-
սյուն 

Մշ
ակ 
կոթ
ող 

հ -
պա
տ 

1. Հայքի 
/Տ. Մեծ –
Խորենացի փ./ 

12976 3852  2200  432  918  500  1300  3774  60 190 10  1107 12   

2. Թարգմանչաց 
/Մյասնիկյան –
Աբովյան փ./ 

 
700 

 
-- 

 
-- 

 
180  

 
-- 

 
520  

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
95 

 
-- 

 
-- 

 

3. Վ. Սարգսյանի 
/Մոսկովյան – 
Խորենացի փ./ 

 
6170 

 
 

    
160  

 
237.5  

 
5451  

 
 
 

   
217 

  
1 

 
64մ 

4. Վարդավառի 
/Զոր. Անդրանիկ, 
Զաքարյան, 
Վարդանանց, 
Թումանյան փ./ 

 
 
5285 

 
 
 

 
 
1513  

 
 
 

  
 
610  

 
 
 

 
 
3162  

 
 
21 

 
 

 
 
7 

  
 
6 

  
 
473
մ 

5. Լոռվա 
/Թումանյան, 
Մոսկովյան փ./ 

 
7800 

 
 

 
3042  

 
1082  

 
 

 
620  

 
 

 
3056  

 
3 

  700 10   

6. Թումանյան 
/Հալաբյան –Տ. 
ՄեծիԹումանյան / 

 
6119 

 
 

 
1788  

 
113մ3 

 
 

 
580  

 
 

 
3638  

 
25 

 
13 

 
4 

 
263 

 
6 

  

7. Ա. Քոչինյան 
/Աղայան, 
Ուսանողական/ 

 
3456 

 
63.36 

 
53.76 

 
9.05 

 
 

  
504  

 
2744.  

 
3 

 
 

 
4 

 
178 

 
 

 
1 

 

 Ընդամենը` 42506 3915.6 8596.7 1816.5 918 2990 2041.5 21825 112 203 25 2560 34 2 537 
 

 

  



ԱՅԳԻՆԵՐ 

  Գտնվելուվայրը Ընդհանուրմակերեսը 
1 Քիմիագործներիայգի Տ.Մեծիպողոտա 

Վարդանանց, Նալբանդյան , Շիրակացիփողոցներ 
38625մ2 

2 Երիտասարդականայգի Իսահակյան, Աղայան, ներսիսյանփողոցներ 1500 մ2 
3 Սայաթ-Նովայինանվանքաղաքայինայգի Աբովյան, Բանակի, Հերացուփողոցներ 44573 մ2 
4 Երկաթուղայիններիայգի Մոսկովյան, Դեմիրճյանփողոցներ 28574 մ2 

 

  



ՓՈՂՈՑՆԵՐ 

 

 
հ/հ 

փողոցը երկարությունը մ լայնությունը 
մ 
 

մակերեսը 
մ2 

Վիճակը 

1 Աբովյան 1500 11 16 500 բավարար 

2 Աբեղյան 1050 7 7350 բավարար 

3 Աղայան 2000 15 30 000 բավարար 

4 Աճառյան 500 6.0 3000 անբավար
ար 

5 Ամիրյան 500 5 2500 անբավար
ար 

6 Այվազովսկի 200 6.5 1300 անբավար
ար 

7 Առափնյա 1000 8 8000 անբավար
ար 

8 Ավետիսյան 900 6.0 5400 անբավար
ար 

9 Ալավերդյան /Սևակի/ 600+300/900 6.0 5400 բավարար 

10 Աթաբեկյան /Սարոյան/ 1000 6.0 6000 անբավար
ար 

11 Արաբկիր 400 6.8 2720 անբավար
ար 

12 Աղյուսագործներ 600 5.3 3180 անբավար
ար 

13 Բաթումի 870 8 6960 բավարար 

14 Բանյոյի 300 8 2400 բավարար 

15 Բանակի 900 9 8100 բավարար 

16 Բաղրամյան 1950 15 29 250 բավարար 

17 Բուսաբանական 200 5.0 1000 բավարար 

18 Գայի 730 6 4380 անբավար
ար 

19 Գոշի 250 8 2000 բավարար 

20 Գործարանային 3400 7.0 23 800 անբավար
ար 

21 Գրիբոյեդովի 200 5.5 1100 անբավար
ար 

22 Գուգարքի<Ս. Աղաբաբյան> 300 5.0 1500 բավարար 

23 Գուգարքի /Ս. Աղաբաբյաննրբ./ 150 5.0 750 անբավար
ար 



24 Գր. Լուսավորիչ 900 14 12600 բավարար 

25 Գորկու 140 8.4 1176 անբավար
ար 

26 Գործարանային 3400 7.0 23800 անբավար
ար 

27 Դ. Դեմիրճյան 190  6 1140 բավարար 

28 Դպրոցի 550 7 3850 բավարար 

29 Դպրոցի 1-ին /ԻսրայելՕրի/ 200 4.0 800 բավարար 

30 Դպրոցի 2-րդ /Հով. Էմին/ 350 5.0 1750 անբավար
ար 

31 Երևանյանխճ. 1600+ 170/ 1770 14 24780 բավարար 

32 Զաքարյան 600+ 300/900 9 8100 բավարար 

33 Զաքարյաննրբ 200 5.0 1000 բավարար 

34 Զոր. Անդրանիկի 1500 14 21 000 բավարար 

35 Զորյան 400 8.8 3520 բավարար 

36 Թատերական 450 6.6 2970 բավարար 

37 Թամանցիների 400 6 2400 անբավար
ար 

38 Թևոսյան 2150 9.5 20425 անբավար
ար 

39 Թումանյան 900 14 12 600 բավարար 

40 Իսահակյան 900 6.5 5850 բավարար 

41 Իսահակյան 1-ին նրբ 450 5.0 2250 բավարար 

42 Իսահակյան 2-րդ նրբ 190 5.0 950 բավարար 

43 Իսակովի /Ձերժինսկի/ 600 6.0 3600 բավարար 

44 Լանջային 750 4.0 3000 անբավար
ար 

45 Լազյան 1330 8.5 11 305 անբավար
ար 

46 Լոռվա 300 6.0 1800 բավարար 

47 Լեոյի 150 7.0 1050 բավարար 

48 Լոռվախճ. 3658 19.0 34030 բավարար 

49 Խորենացի 400 24 9600 բավարար 

50 Խնձորուտ -2-րդ 1180 6.7 7906 բավարար 

51 Խուդյակով 900 6.0 5400 անբավար
ար 

52 Ծատուրյան 700 6.0 4200 անբավար
ար 



53 Կամոյի 600 9.5 5700 բավարար 

54 կամոյիփակ. 150 5.0 750 անբավար
ար 

55 Կարբիշևի 450 6.0 2700 բավարար 

56 Կիլիկիայի 210 7.0 1470 բավարար 

57 Կոմիտաս 250 6.0 1500 բավարար 

58 Կ. Դեմիրճյան 4000 12 48 000 բավարար 

59 Կնունյանց 1000 6.5 6500 բավարար 

60 Համբարձումյան 900 10.5 9450 բավարար 

61 Հալաբյան 900 11.5 10 350 բավարար 

62 Հակոբյան 930+900/1830 5.0 9150 անբավար
ար 

63 Հյուսիսային 1450 8.0 11 600 անբավար
ար 

64 Հերացի 400 7.0 2800 բավարար 

65 Ղուկասյան 500 6.0 3000 բավարար 

66 Ճավճավաձե 300 6.0 1800 բավարար 

67 Մաշտոցի 1350 9.0 12 150 բավարար 

68 Մաշտոցի 1-ին նրբ. 200 6.0 1200 բավարար 

69 Մաշտոցի 2-րդ նրբ. 250 6.0 1500 բավարար 

70 Մաշտոցի 3-րդ նրբ. 250 6.0 1500 բավարար 

71 Մարտի -8 200 6.2 1240 բավարար 

72 Մարգարյան 350 6.0 2100 անբավար
ար 

73 Մարգարյաննրբ. 250 5.0 1250 անբավար
ար 

74 Մանուշյան 400+ 400/800 11.0 8800 անբավար
ար 

75 Մոսկովյան 1300 14.5 18 850 բավարար 

76 Մռավյան /Մառ/ 420 6.0 2520 անբավար
ար 

77 Մյասնիկյան 1380 14 19 320 բավարար 

78 Մ. Մկրտչյան 110 7 770 բավարար 

79 Միչուրինի 450 6.0 2700 բավարար 

80 Մելիքյան Ռ. 180 6.0 1080 անբավար
ար 

81 Մուրացան 200 5.0 1000 անբավար
ար 



82 Մուսայելյան 400 4.5 1800 բավարար 

83 Մայմեղիխճուղի 4400 6.0 26400 անբավար
ար 

84 Նար - Դոս 920 6.0 5520 բավարար 

85 Նալբանդյան 650 10.5 6825 բավարար 

86 Նալբանդյան 1-ին նրբ 200 3.0 600 անբավար
ար 

87 Նարեկացի 5000 14 70000 բավարար 

88 Նարեկացի 1-ին նրբ. 200 6.0 1200 անբավար
ար 

89 Նարեկացի 2-րդ նրբ. 200 6.0 1200 անբավար
ար 

90 Նաիրի 400 14 5600 բավարար 

91 Ներսիսյան 1100 14 15400 բավարար 

92 Ներսիսյաննրբ. 460 7.0 3220 բավարար 

93 Նիզամի 950 6.0 5700 բավարար 

94 Նժդեհ 1250 10 12500 բավարար 

95 Շինարարների 650 9 5850 բավարար 

96 Շիրակացի 1000 13 13 000 բավարար 

97 Շիրակացունրբ. 250 4.0 1000 անբավար
ար 

98 Շիրվանզադեի 430 7.3 3139 բավարար 

99 Շիրակիխճ. 2700 15.0 40500 բավարար 

100 Չարենցի 430 6.0 2580 անբավար
ար 

101 Չապաևի 300 5.0 1500 բավարար 

102 Չերկասի 170 5 850 անբավար
ար 

103 Չերնիշևսկի 300 6.0 1800 անբավար
ար 

104 Չուխաջյան 2250 7.0 15 750 բավարար 

105 Պարոնյան 190 5.0 950 բավարար 

106 Պռոշյան 200 5.0 1000 անբավար
ար 

107 Պռոշյանփակուղի 250 4.0 1000 անբավար
ար 

108 Ռուսթավի 300 6 1800 բավարար 

109 Սայաթ –Նովայի 510 6.0 3060 անբավար
ար 



110 ՍանկտՊետերբուրգի 3500 14.3 50 050 անբավար
ար 

111 Սուխումի 250 6 1500 բավարար 

112 Սպանդարյան 1200 11 13 200 բավարար 

113 Ստեփանյան 700 7.0 4900 անբավար
ար 

114 Ստեփանյան 2-րդ նրբ. 200 4.8 960 անբավար
ար 

115 Սունդուկյան 910 7.0 6370 անբավար
ար 

116 Վարդանանց 2900 10.5 30 450 բավարար 

117 Վերածննդի 500 6.0 3600 բավարար 

118 Տաթևի 300 5.0 1500 բավարար 

119 Տավրոսի -6 400+300/700 7               4900 բավարար 

120 Տավրոսի  - 18 600 5.0 3000 բավարար 

121 Տավրոսի -20 600 6.0 3600 բավարար 

122 Տավրոսի – 21 600 6.30 3780 բավարար 

123 Տարոն -4 Մեքենաշինարարներ 1300 11.5 14950 անբավար
ար 

124 Տիգրանյան 300 4.5 1350 անբավար
ար 

125 Տ. Մեծիպողոտա 2100 17 35 700 բավարար 

126 Տերյան 600 11 6600 բավարար 

127 Տպագրիչներ 400 7.0 2800 բավարար 

128 Ուսանողական 800 14 11200 բավարար 

129 Ուկրաինական 600 15 9000 անբավար
ար 

130 Փարաջանով 400 6.0 2400 անբավար
ար 

131 Քիմիագործների 1-ին 450 4.0 1800 անբավար
ար 

132 Օրբելի 290 6.0 1740 բավարար 

133 Ֆիդայիներ 1250+350/1600 7.0 11200 անբավար
ար 

134 Ֆրիկի 500 4.0 2000 անբավար
ար 

135 8-րդ փողոց 200 5.0 1000 անբավար
ար 

136 9 –րդփողոց 100 6.5 650 բավարար 



  115 048 1063.5 1 076 486  
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Հավելված 2 

Աղետների, ռիսկերի կառավարում 
 
 

1. Քաղաքի տարածքում պոտենցիալ վտանգ ներկայացնող 
սողանքային երեվույթների, փլուզումների  ռիսկերը և անհրաժեշտ կանխարգելիչ 

միջոցառումները 
    

Վանաձոր քաղաքի հարավային կողմում, Փամբակ լեռնաշղթայի հյուսիսային լանջին առկա են  սողան-
քավտանգ տեղամասեր, որոնք ձգվում են քաղաքի ամբողջ երկայնքով մեկ, Բարեկամություն, Հակոբյան, 
Բուսաբանական և Ֆիդայինների փողոցների վերևում: Սողանքների առաջացմանը նպաստում են 
անտառահատումները, հեղեղները, մակերեսային ջրերը և ոռոգման աշխատանքները։ 

Խոշոր սողանքային տեղամասերն են՝ Հայրենական պատերազմի զոհերին նվիրված հուշարձանին 
հարող տարածքը (երկարությունը 60 մ, լայնությունը 40 մ), հուշարձանից 700-800 մ արևելք, լեռնալանջին 
(երկարությունը 130 մ, լայնությունը 70 մ, սահող գրունտի ծավալը 50 հազ. մ3): Փլուզման ենթակա է 
հիմնականում Բազումի լեռնաշղթայի խիստ թեք, մերկացած լանջերը, որոնք մոտենում են քաղաքին 
Նարեկացու փողոցի երկարությամբ՝ վտանգ ներկայացնելով կառուցապատված տարածքին (գծագիր 
«Տարածքի համալիր գնահատական»)։  

Վանաձորը շրջապատված է մոտ 450 հա անտառապատ լանջերով, որոնց անտառային ծածկույթը վերջին 
տարիներին խիստ տուժել է անօրինական ծառահատումներից` առաջացնելով սողանքի նախապայման: 
Լանջերը բանջարանոցների վերածելու պատճառով սողանքավտանգ տեղամասերը ցույց են տալիս 
ակտիվության նշաններ:  

Սողանքների ակտիվացումը կանխելու համար անհրաժեշտ է.  
1.  կատարել մասնագիտական խորը գործիքային ուսումնասիրություն; 
2.  սողանքավտանգ լանջերին տնկել արագ աճող և շատ ջուր կլանող 
ծառատեսակներ;  
3.  արգելել նոր հողակտորները բանջարանոցների վերածելու գործընթացը; 
4.  կարգավորել ոռոգման աշխատանքները օգտագործվող բանջարանոցներում: 

 
2. Քարաթափումների, օջախները և անհրաժեշտ կանխարգելիչ միջոցառումները 

 
 Վանաձոր քաղաքի հյուսիսային կողմում, Բազում լեռնաշղթայի հարավային լանջին առկա են 

քարաթափման վտանգավոր տեղամասեր: Վտանգավոր հատվածում` Նարեկացի փողոցի երկայնքով մեկ 
կառուցված են բնակելի 1-2 հարկանի տներ: Երկար տարիների հողմահարումից ժայռերը քայքայվել են, 
որոշ հատվածներում առկա է ամենօրյա վտանգ և ավելի մեծ քարակտորների գլորման հնարավորություն` 
դեպի բնակզանգված: 

Հնարավոր քարաթափումները կանխելու համար անհրաժեշտ է.  
1. խիստ ճեղքավորված ժայռային լանջի վնասազերծման նպատակով կառուցել պողպա¬տե 

ճոպաններով ամրացված մետաղյա ցանցային թիկնոցներ; 
2. վտանգավոր տեղամասերի նախապես զգուշացված բնակիչներին ժամանակավորա¬պես տեղափոխել 

այլ կացարաններ;    
3. լցոնափակել խոշոր քարաբեկորների ճաքերն ու արանքները:  

 

3. Տարածքում ջրհեղեղների (սելավների) օջախները և անհրաժեշտ կանխարգելիչ 
միջոցառումները   

Վանաձորի տարածքով հոսում են Փամբակ գետը և  քարքարոտ հուներ  ունեցող Տանձուտ, Վանաձոր, 
Բազում լեռնային գետակները: Հորդացումները տեղի են ունենում առավելապես գարնանը և ամռան 
սկզբին ապրիլ - հունիս կապված ձնհալքի և մթնոլորտային առատ տեղումների հետ: Գարնանային 
հորդառատությունը տևում է տարվա ընթացքում 30-35 օր: Աշնանը դիտվում է հորդացման երկրորդ փոքր 
փուլը:  

Ջրաքարային սելավներ լինում են Վանաձոր և Տանձուտ գետակների հովիտներում և  աչքի են ընկնում 
իրենց ուժգնությամբ:  

Գարնանային ջրհեղեղների, հեղեղումների և սելավների կանխարգելման նպատակով անհրաժեշտ է. 
1. Ուսումնասիրել և գնահատել գետերի հուների, հակահեղեղային կառույցների և սելավատարների 

վիճակը: 
2. Մշտապես պատրաստ լինել գետերի հուների, հակահեղեղային կառույցների և սելավատարների  

անհրաժեշտ հատվածները մաքրելու, վտանգավոր տեղամասերում ափապաշտպան թմբերը ամրացնելու 
համար:  

3. Բնակչության հետ կատարել բացատրական աշխատանք` ջրածածկման, հեղեղավտանգ և սելավա-
վտանգ գոտիներում դաշտային աշխատանքները կարգավորելու համար:  

4. Ուժեղացնել հսկողությունը գետերի ջրի մակարդակի բարձրացման, օդի ջերմաստիճանի և ճնշման 
փոփոխությունների նկատմամբ:  
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5. Իրազեկել վտանգավոր տարածքներում գտնվող բնակչությանը` իրենց սպառնացող վտանգների և 
բնակչության վարվելակերպի կանոնների մասին: 

6. Հնարավոր վտանգի դեպքում համագործակցել քաղաքի փրկարար ծառայության հետ` պատրաստ 
վիճակի բերելու տարածքային և համայնքային համահավաք փրկարար ջոկատները և դրանք համալրելու 
համապատասխան անձնակազմով, տեխնիկայով և սարքավորումներով: 

 
 
 

4. Սեյսմատեկտոնական վտանգներ 
 
Քաղաքի տարածքը բաժանվում է մի քանի տարբեր բալլայնության սեյսմիկ գոտիների; Տարածքի 

բալլայնության ելակետային արժեքի փոփոխությունը պայմանավորված է գրունտների կատեգորիաներով, 
գրունտային ջրերի խորությամբ, գեոդինամիկ պրոցեսների առկայությամբ, լանջերի մեծ թեքություններով։  

Քաղաքի տարածքի հիմնական կառուցապատված մասը, որտեղ տարածված են II կատեգորիայի 
գրունտներ, ելակետային բալլայնությունն ընդունված է 9 : Այն գոտիներում, որտեղ տարածված են I 
կատեգորիայի գրունտներ, սեյսմիկ վտանգը փոխվում է (-1) բալլով, իսկ III կատեգորիայի գրունտների 
դեպքում՝ (0.5-1) բալլով;  
 

 
4.1.  Բնակելի շենքերի և բնակչության կենսապահովման օբյեկտների պաշտպանությանն 

ուղղված միջոցառումներ 
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ քաղաքը գտնվում է բարձր սեյսմիկ ռիսկի գոտում, նախատեսվում 

են վտանգավոր օբյեկտների, բնակելի շենքերի և բնակչության կենսապահովման օբյեկտների պաշտպանու-
թյանն ուղղված միջոցառումներ՝ 

- տիպային, մեծ քանակ կազմող շենքերի ուժեղացման նոր, էժան ու արդյունավետ տեխնոլոգիաների 
ընտրում, տեղայնացում ու մշակում:  

- տարածքի խոցելիության նվազեցում՝ գոյություն ունեցող շենքերի և շինությունների սեյսմակայունու-
թյան բարձրացման, քաղաքաշինական նորմերի հիման վրա նոր սեյսմակայուն շինարարության, սողանքա-
վտանգ և նստվածքավտանգ տեղամասերի արդյունավետ պաշտպանական ինժեներական կառուցվածքների 
ստեղծման միջոցով, 

- արտակարգ իրավիճակներում քաղաքի տարածքի ռացիոնալ օգտագործման և կենսագործունեության 
կայունության բարձրացման նպատակով նախատեսել տարբեր ֆունկցիոնալ գոտիներ և համայնքի 
տրանսպորտային ցանցի մանրամասն լուծումներ. 

- ինժեներական հաղորդակցության ուղիների նախագծման հիմքում դնել քաղաքի կենսագոր-
ծունեության հուսալի ապահովումը, ինչպես խաղաղ, այնպես էլ արտակարգ իրավիճակներում. 

- ջրամատակարարման համակարգը կենտրոնացված է, համատեղված է խմելու և հակահրդեհային 
ծախսերը մեկ ջրատարով: 
 

4.2. Տարածքի ինժեներական պաշտպանության միջոցառումներ 
Վանաձոր քաղաքի տարածքն ըստ ինժեներական պաշտպանության միջոցառումների բարդության և 

բարդությունից բխող միջոցառումների թանկացման աստիճանի բաժանվում է երեք կարգի. (գծագիր 
«Տարածքի համալիր գնահատում») 

Շինարարության համար պարզ ինժեներական պաշտպանության միջոցառումներ պահանջող տարածք-
ներն ընդգրկում են քաղաքի կենտրոնական Փամբակ և Վանաձոր գետերի առաւնյա հարթ մասերը, Փամբակի 
և Բազումի լեռնաշղթաների քիչ թեք (5-100) լանջերը։ Այստեղ պահանջվում են միայն ուղղաձիգ 
հատակագծման և մակերեսային ջրերի հեռացման միջոցառումներ։ 

Շինարարության համար միջին բարդության ինժեներական միջոցառումներ պահանջող տարածքներն 
ընդգրկում են Փամբակ, Դարպաս, Վանաձոր, Բազում, Տանձուտ գետերի վերին դարավանդները 
(տերրասաները), լեռնաշղթաների թեք (մինչև 300) կտրտված հեղեղատներով լանջերը։  

Ինժեներական նախապատրաստման պահանջվելիք միջոցառումներն են. 
Լանջերը փլուզումներից, քարահոսքերից, սողանքներից պահպանելու նպատակով լանջերի խորը 

կտրման արգելում, հեղեղատների աւերի ամրացումներ, մակերևութային ջրերի հեռացում, գետերի հուների 
կարգավորում, բուսականության, անտառի պահպանում։ 

3.Շինարարության համար բարդ ինժեներական պաշտպանության միջոցառումներ պահանջող 
տարածքներն ըդգրկում են Փամբակի և Տանձուտ, Վանաձոր, Բազում գետերի ողողահուները, որ 
տեղամենտարի գետիվարարումները և հեղեղաբերհոսքերը վնաս են բերում տարածքին, ինչպես նաև 
Փամբակ և Բազում լեռնաշղթաների խիստ թեք (>300) լանջերը, որտեղ անկանոն կառուցապատման 
նպատակով անտառահատումների  և լանջերի խորը կտրվածքների հետևանքով առաջացել են սողանքներ, 
որոնց դեմ պայքարի միջոցառումները խիստ թանկ են և պրակտիկապես անիրագործելի։ 

Վերը նշված տարածքներում անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները. 
- Հեղեղավտանգ ավազաններում անտառատնկման աշխատանքների իրականացում, 
- Հունային սելավային կուտակումների, ափամերձ տարածքների, սելավաթող թունելների մաքրում, 

վերանորոգում, 
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- Գետերի ափերի ամրացման աշխատանքներ,  
- Հունային հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների կառուցում,  
- Թեք լանջերի խորը կտրման արգելում, 
Սահքավտանգ   կառուցապատված   տարածքների   աստիճանական   մաքրում կառույցներից և ծառա-

տնկման աշխատանքների իրականացում։ 

 

5. Տեխնածին վտանգները և անհրաժեշտ կանխարգելիչ միջոցառումները 
Քաղաքում տեխնածին արտակարգ իրավիճակների օջախներ են համարվում 

- կոմունալ և կենցաղային գազատարները, 
- քաղաքի խմելու ջրագծերը, էներգամատակարարման գծերը և կոյուղագծերը, 
    բենզա-գազալիցքավորման կայանները. 

 Տեխնածին արտակարգ իրավիճակներից խուսափելու համար անհրաժեշտ է 
-  ապահովել ավտոտրանսպորտով թունավոր, հրդեհապայթյունավտանգ նյութերի տեղափոխման  
   անվտանգությունը. 
- համագործակցել համապատասխան քաղաքային ծառայությունների հետ` քաղաքի կոմունալ, կենցա-

ղային գազատարների, խմելու ջրագծերի կոյուղագծերի, էներգամատակարարման գծերի, ճանապարհների 
անխափան աշխատանքը ժամանակին կատարելով դրանց պլանային նախազգուշական վերանորոգման 
պրոֆիլակտիկ աշխատանքները ապահովելու նպատակով. 

- ապահովել տարածքները, շենքերն ու շինությունները բնական և տեխնածին վտանգավոր երևույթ-
ներից՝ համաձայն գործող նորմերի: 

 
6.Արտակարգ իրավիճակները /ռազմական դրություն/ 

և անհրաժեշտ գործողություններ 

6.1.Քաղաքի բնակչության պատսպարումը 

Արտակարգ իրավիճակներում/ռազմական դրության ժամանակ բնակչության պատսպարումը պետք է 
իրականացվի հետևյալ պաշտպանական կառույցներում 

- ստորգետնյա հատուկ շինություններում ապաստարաններում, նկուղներում, կիսանկուղներում, 
խորացված տարածքներում. 

- բնակելի ֆոնդի տարածքներում՝ առաջին հարկի տարածքներում  
Բնակչության պատսպարման համալիր միջոցառումներն ընդգրկում են 
- պաշտպանական կառույցների վաղօրոք կառուցումը. 
- պաշտպանական կառույցների պահպանումը պատրաստի վիճակում. 
- պաշտպանական կառույցների նպատակային օգտագործման կազմակերպումը. 
- արագ կառուցվող ապաստարանների շինարարության կազմակերպումն ու ապահովումը 

պատերազմի սպառնալիքի ժամանակ. 
- արտակարգ իրավիճակներում քաղաքի կենսագործունեությունն ապահովող ձեռնարկությունների 

ապաստարաններում պատսպարվում են նշված ձեռնարկությունների աշխատակիցները; 
- նկուղային և այլ խորացված տարածքներում, պատսպարման նպատակով նախատեսված շենքերի և 

շինությունների առաջին հարկերում, պարզագույն թաքստոցներում պատսպարվում է մնացած բնակչությունը; 
 
6.2. Բնակչության իրազեկումը և ազդարարումը 

 
Համայնքում արտակարգ իրավիճակների առաջացման սպառնալիքի և ծագման դեպքում բնակչության 

ազդարարումն իրականացնում են՝ 
ա) համայնքային նշանակության արտակարգ իրավիճակների դեպքում՝ համայնքի ղեկավարը, 
բ) ռազմական դրության ժամանակ, հակառակորդի հարձակման սպառնալիքի կամ հանկարծակի 

հարձակման դեպքում՝ լիազոր մարմնի ծառայությունը։ 
 

6.3. Բնակչության տարհանումը 
Քաղաքի վրա հակառակորդի անմիջական հարձակման դեպքում բնակչության լրիվ տարհանում չի 

պլանավորվում: Բնակչության հրատապ վերաբնակեցումը քաղաքի առանձին տարածքներից հնարավոր է 
հակառակորդի կողմից հարձակման ժամանակակից միջոցների օգտագործման դեպքում, որի ընթացքում 
կարող են առաջանալ քիմիական, ճառագայթային, մանրէաբանական վարակի օջախներ: 

Տարերային աղետներից բնակչության համար առավել մեծ վտանգ են ներկայացնում երկրաշարժերը, 
որոնց դեպքում որպես պաշտպանության հիմնական ձև հանդիսանում է բնակչության տարհանումը 
անվտանգ վայր՝ օգտվելով միջպետական նշանակության տրանսպորտային մայրուղիներով: Աղետից հետո 
իրականացվում է այն շենքերի բնակիչների տարհանումը, որոնցում բնակվել հնարավոր չէ: 

Քաղաքի վտանգավոր տարածքներից բնակչության տարհանումն իրականացվում է համաձայն 
«Վանաձոր քաղաքի վտանգավոր տարածքներից բնակչության տարհանման պլանի»։ 
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6.4. Արտակարգ իրավիճակների դեպքում քաղաքի կառավարման կազմակերպումը 

Աղետի սպառնալիքի կամ առաջացման վտանգի դեպքում կառավարումն իրականացվում է քաղաքի 
կառավարման կետից (քաղաքապետի աշխատասենյակ) և ՀՀ Լոռու մարզային փրկարարական 
վարչությունից; 

Օպերատիվ խումբը ժ+1,5 ժամի ընթացքում զբաղեցնում է հիմնական կառավարման կետը և ժ+2 ժամի 
ընթացքում կազմակերպում է շուրջօրյա հերթապահություն։ 

Քաղաքի կառավարումը կազմակերպվում է ՀՀ Լոռու մարզպետի կողմից և իրականացվում է 
կառավարման հիմնական կետից: Անհրաժեշտության դեպքում կառավարումն իրականացվում է 
պահեստային կամ շարժական կառավարման կետերից: 
 
 
           6.5. Հետաղետային իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության միջոցառումները 

Դրանց նպատակը  կոնկրետ իրավիճակներում բնակչության կենսագործունեության և անվտանգության 
համար  հնարավոր  տանելի պայմանների ապահովումն է: 

1. ինժեներական ապահովումը, որի նպատակն է պայմաններ ստեղծել քաղաք մուտք գործելու, 
փրկարարական և այլ անհետաձգելի աշխատանքների, դրանց հաջող իրականացման, ինչպես նաև աղետի 
գոտուց բնակչության տարահանման կազմակերպման համար. 

2. բժշկական ապահովումը, որի նպատակն է պայմաններ ստեղծել բժշկական օգնություն ցուցաբերել 
տուժածներին՝ գործին ընդգրկելով ինչպես տեղական, այնպես էլ այդ աշխատանքների մեջ ներգրավվող այլ 
մարզերից ժամանող ուժերը. 

3. հասարակական անվտանգության և հակահրդեհային ապահովումը, որի նպատակն է ապահովել 
մարզի բնակչության անվտանգությունը, ունեցվածքի պահպանությունը և հակահրդեհային 
անվտանգությունը. 

4. նյութատեխնիկական միջոցների և սննդամթերքի ապահովումը, որի նպատակն է քաղաքի տուժած 
բնակչության և փրկարարական ուժերի կենսաապահովման համար կազմակերպել սննդի և առաջին անհրա-
ժեշտության միջոցների ժամանակին տեղափոխումը և բաշխումը. 

5. տրանսպորտային ապահովումը, որի նպատակն է աղետի գոտի տեղափոխել փրկարարական 
կազմավորումներ, ինչպես նաև փոքրածավալ տեխնիկական միջոցներ և տարահանել բնակչությանը. 

6. տեղեկատվության ապահովումը, որի նպատակն է հստակ մեկնաբանել արտակարգ 
իրավիճակների հետևանքները, ապահովել լրատվության օբյեկտիվությունը և պրոֆեսիոնալ պատշաճ 
մակարդակով. 

7.  

7. Հրդեհային անվտանգություն 
Քաղաքը պետք է ապահովված լինի հրդեհային պահպանությամբ, հակահրդեհային 

ջրամատակարարմամբ, շենքերին շինություններին հարող մշտական գործող ճանապարհներով, կապի 
միջոցներով՝ համաձայն հակահրդեհային նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջների։ 

Շենքերի, շինությունների միջտարածությունները չեն կարող օգտագործվել նյութերի, 
սարքավորումների, տարաների պահեստավորման, ավտոտրանսպորտային տեխնիկային կայանման, 
շենքերի, շինությունների կառուցման համար, 

Շենքերի, շինությունների, բաց պահեստների հարդեհաշիջման համար նախատեսված ջրաղբյուրների, 
անշարժ հրդեհային սանդուղքների, հրդեհային գույքի մոտեցման ճանապարհները և անցումները պետք է 
միշտ ազատ լինեն։  

ժամանակավոր շինությունները, կրպակները, տաղավարները պետք է տեղադրվեն շենքերից և 
շինություններից 15 մետրից ոչ պակաս հեռավորության վրա:  
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ՎԱՆԱՁՈՐ ՔԱՂԱՔԻ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  
ՍԵՅՍՄԻԿ ՌԻՍԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 

 
 Ներկայացված է Վանաձոր քաղաքի շենք-շինությունների սեյսմիկ ռիսկի գնահատումը, որտեղ 
օգտագործվել է «ՀՀ ԱԻՆ ՍՊԾ գործակալության» ՊՈԱԿ «Վանաձոր» համալիր կայանի պետ, տեխնիկական 
գիտությունների դոկտոր Ռ.Աթաբեկյանի ուսումնասիրություններն ու հաշվարկները, քաղաքի տարածքի սեյսմիկ 
միկրոշրջանացման քարտեզը (նկ. 1.), որտեղ ներգրավված են կառուցվածքների հիմնական տիպերը, նրանց 
տարածումը և գնահատված է սեյսմիկ խոցելիության աստիճանը, ինչպես նաև տվյալներ ժամանակավոր 
կացարանների (տնակների) վերաբերյալ, որոնք խիստ հրդեհավտանգ են: Կազմվել է Վանաձոր քաղաքի 
տարածքի շենք-շինությունների փլուզման ռիսկի քարտեզը ուժեղ երկրաշարժերի դեպքում (նկ. 2.), բնակչության 
խոցելիության քարտեզը (նկ. 3.), հրդեհավտանգ գոտիների քարտեզը, (նկ. 4.), քաղաքի ընդհանուր սեյսմիկ ռիսկի 
սխեմատիկ քարտեզը (նկ. 5): 
 

Վանաձոր քաղաքի տարածքի սեյսմիկ վտանգը 
      Ըստ գործող սեյսմակայուն շինարարական նորմերի Վանաձոր քաղաքը գտնվում է 9 բալ ուժգնությամբ 
հնարավոր երկրաշարժերի գոտում, գետնի հորիզոնական արագացման 0,40g արժեքով: Տվյալ սեյսմիկության 
մակարդակը հիմնավորվում է նրանով, որ քաղաքին սպառնացող սեյսմաակտիվ խզվածքները և նրանցից 
ձևավորված հանգույցները կարող են առաջացնել М=7,0 մագնիտուդով երկրաշարժեր: 
 Կախված քաղաքի, ինժեներա-երկրաբանական, հիդրոերկրաբանական պայմաններից, լանջերի 
թեքություններից և այլ տեղական առանձնահատկություններից, այս սեյսմիկ վտանգի մակարդակը հիմնականում 
աճում է: Որոշ տեղամասերում, պայմանավորված գրունտային պայմաններով, հնարավոր է երկրաշարժի 
ֆոնային ուգնության նվազեցում: Նկ. 1.-ում ներկայացված է Վանաձոր քաղաքի սեյսմիկ  քարտեզը, որը ըստ 
սպասվող վտանգի բաժանվում է չորս գոտիների: 
 

Քաղաքի կառուցապատումը և շենքերի խոցելիությունը 
 Ներկա ժամանակ առավել լայն տարածում ունեն շենքերի հետևյալ հիմնական տիպերը. 
1). Մեկ-երկու հարկանի մասնավոր տներ` կառուցված մինչև երկրաշարժը, որոնցով կառուցապատված է 

քաղաքի տարածքի մեծ մասը: Երկրաշարժի պատճառով նրանք ստացել են I-II աստիճանի վնասվածքներ: Այդ 
շինությունների կառուցման տարիքը կազմում է 50-100 տարի: Այս տները կառուցված են առանց 
սեյսմակայունության ապահովման որևէ միջոցառման: Երկրաշարժից հետո կառուցված 1-2 հարկանի 
հասարակական և անհատական տներն ու շենքերը հիմնականում համապատասխանում են սեյմակայուն 
‘ինարարության գործող նորմերի պահանջներին:  

2). Երկրաշարժից հետո կառուցված 3-5 հարկանի շենքեր` 9 բալանոց հաշվարկային սեյսմակայունությամբ: 
Դրանց նախագծերը, կառուցման որակը և սեյսմակայունությունը  հիմնականում համապատասխանում են 
գործող նորմերին: Այդպիսի շենքեր են կառուցվել քաղաքի նոր շրջաններում (Տարոն 1-4 և այլն):   

3). 3-5 հարկանի հիմնականում քարե շենքեր, որոնք երկրաշարժից հետո ամրացվել են «վերնաշապիկի» 
մեթոդով, որոնց հաշվարկային սեյսմակայունությունը կազմում է 9 բալ: Նրանք գտնվում են քաղաքի տարբեր 
մասերում: 

4). 6-9 հարկանի խոշոր պանելային շենքեր: Նրանք ավելի սեյսմակայուն էին և ստացան 1-2 աստիճանի 
վնասվածքներ: 

5). Հիմնակմախքային 9 հարկանի շենքեր 111 սերիայի, որոնք հիմնականում ստացան 1-2 աստիճանի 
վնասվածքներ: 

6). Քաղաքում կան նաև մի քանի 450 և 111 սերիայի շենքեր, որոնք ամրացվել են ճկուն հարկերի և ռետինե-
մետաղյա բարձիկների միջոցով: 

7). Երկրաշարժից հետո տեղադրված ժամանակավոր կացարաններ: Այսպես կոչված «տնակային ավաններ» 
դեռ կան, սակայն վերջին տարիներին նրանց թիվը կտրուկ նվազել է: Գոյություն ունեն նաև քարե և մետաղական 
ավտոտնակներ, ինքնաշեն կառույցներ, տարբեր նյութերից կցակառույցներ և այլն: Նրանք տարածված են 
քաղաքի տարբեր տարածքներում և ներկայացնում են հետաքրքրություն միայն հրդեհավտանգավորության 
տեսանկյունից: 

 
1988թ. Սպիտակի երկրաշարժի հետևանքով Վանաձոր քաղաքի վնասված հիմնական տիպային շենքերի 

վիճակագրությունը հետևյալն է. 
 
 
 

 

Շենքի 
տիպը 

ՈՒսում-
նասիր-

ված 
շենքերի 
քանակը 

Շենքերի քանակը վնասվածության 
աստիճանով 

Միջին 
վնասվածու-

թյան 
աստիճանը 2 3 4 5 

А II 4982 4858 86 38  2,03 
Б 522 320 157 32 4 2,45 
В 87 43 44 – – 2,50 
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Հայտնի է, որ փլուզման և վնասվածության աստիճանի վրա ազդել են շենքերի տեսակները, տեղանքի 

ինժեներա-երկրաբանական պայմանները, նախագծային թերությունները, շինարարության որակը, 
շինություններում ապօրինի կառուցվածքային փոփոխությունները և այլն:  
 Ներկայումս Վանաձոր քաղաքում կան հետևյալ շենքերի հիմնական խմբերը` 

ա. անհատական շենքեր, որոնց մի մասն ունեն հիմնականում I-III աստիճանի վնասվածություններ. 
բ. 450 և 111 սերիայի շինություններ I-III աստիճանի վնասվածություններով. 
գ. բարձրահարկ խոշոր պանելային շենքեր, որոնք լավ են դիմացել երկրաշարժին. 
դ. նոր և ամրացված տներ, որոնք համապատասխանում են ակնկալվող առավելագույն սեյսմիկ վտանգին. 
ե. ժամանակավոր կացարաններ. որոնք վտանգ են ներկայացնում միայն երկրաշարժի երկրորդային 
հետևանքների տեսանկյունից (հրդեհներ, համաճարակներ և այլն). 
զ. ուսումնական հաստատությունների, առողջապահության և մշակույթի օբյեկտների կառույցներ, որոնք 
ամրացված են կամ նոր են կառուցվել:  
է. արդյունաբերական շինությունները ուսումնասիրված չեն, քանի որ մեծամասամբ չեն գործում: 

 
Սեյսմիկ ռիսկի գնահատումը 

 
Բարձր ռիսկի գոտին կազմում է քաղաքի բնակեցված տարածքի մոտ 20%-ը: Այստեղ գերակշռում են 

բարձրահարկ կարկասային 111 սերիայի շենքերը և քարե տները` Ա450 և Ա451 սերիաների: Միջին վտանգի 
գոտին զբաղեցնում է տարածքի 40%-ը և հիմնականում ներկայացված  է 1-2 հարկերի շինություններով, որոնք 
կառուցվել են մինչև 1988թ.: Սեյսմիկ վտանգի մակարդակը միջին ռիսկի գոտում կազմում է մինչև 0,40g: Այսպիսի 
շենքեր են կառուցված նաև միջինից բարձր ռիսկի գոտում` A  0,40 g:   Սեյսմիկ ռիսկը գործնականորեն 
բացակայում է նորակառույց Տարոն 1-4 թաղամասերում: 
 Մարդկային կորուստների ռիսկը որոշվել է ազգաբնակչության մոտավոր քանակի և խտության միջոցով 
խոցելի շինություններում:    
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Նկ. 1. Վանաձոր  քաղաքի տարածքի միկրոշրջանների սեյսմիկ քարտեզը 
 
 
 



8 
 

 
 

Նկ. 2. Վանաձոր քաղաքի շենքերի փլուզման ռիսկը ուժեղ երկրաշարժի հետևանքով 
 
 
 

բացակայում է 
միջին ռիսկ 
միջինից բարձր ռիսկ 
բարձր ռիսկ 

Ռիսկի մակարդակը 
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Նկ. 3. Վանաձոր քաղաքի բնակչության մարդկային կորուստների ռիսկը ուժեղ երկրաշարժի հետևանքով 
 
 

Ռիսկի մակարդակը 

բացակայում է 

միջին ռիսկ 

բարձր ռիսկ 
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Նկ. 4. Վանաձոր քաղաքի հրդեհավտանգ գոտիների քարտեզը ուժեղ երկրաշարժի հետևանքով 
 
 

Ռիսկի մակարդակը 

բացակայում է 

միջին ռիսկ 

բարձր ռիսկ 
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Նկ. 5. Վանաձոր քաղաքի սեյսմիկ ռիսկի սխեմատիկ քարտեզը 
  

Ռիսկի մակարդակը 

բացակայում է 

միջին ռիսկ 

բարձր ռիսկ 
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Վանաձորի և նրա շրջակայքի հեղեղների, սելավների և սողանքների քարտեզ: Մասշտաբ 1:12000 
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Վանաձոր համայնքի բնակելի, հասարակական, արտադրական նշանակության շենքերին ու շինություններին 
սպառնացող քարաթափերի տեղամասերը 

 

Հ/
հ 

Համայնքի 
անվանումը 

Քարաթափերի տեղամասեր 
Քարաթափի անմիջական 

ազդեցության գոտում գտնվող շենքեր, 
շինություններ 

Քարաթափերի վտանգի 
կանխարգելման առաջարկվող 

նախնական տարբերակ (բնակիների 
տարահանում, ստիպողական 

քարաթափ, ինժեներապաշտպան 
միջոցառումների իրականացում) 

Անվանումը 
(գտնվելու տեղը) 

Տարածքը Նշանակությունը 
Շենքի, 

բնակիչների 
թիվը 

1. ք. Վանաձոր 

Քաղաքի 
հյուսիսային 

կողմում, Բազում 
լեռնաշղթայի 

հարավային լանջին 

Երկար տարիների հողմահարումից 
ժայռը քայքայվել է, առկա է ամենօրյա 
վտանգ և ավելի մեծ քարակտորների 
գլորման հնարավորություն դեպի բնակ. 
զանգված:  
Տեղաշարժված և ոչ կայուն քարաբե-
կորների ծավալը - 80մ3 

Նարեկացի փողոցի 
երկայնքով մեկ 
կառուցված բնակելի 
1-2 հարկանի տներ 

24 

- խիստ ճեղքավորված ժայռային լանջի 
վնասազերծման նպատակով կառուցել 
պողպատե ճոպաններով ամրացված 
մետաղյա ցանցային թիկնոցներ; 
- վտանգավոր տեղամասերի նախա-
պես զգուշացված բնակիչներին ժամա-
նակավորապես տեղափոխել այլ կացա-
րաններ; 
- լցոնափակել խոշոր քարաբեկորների 
ճաքերն ու արանքները: 
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Վանաձոր համայնքի սողանքավտանգ և քարաթափման վտանգավոր տեղամասերը՝ համաձայն համայնքների ղեկավարների կողմից 
ներկայացված տվյալների և բնակչության անվտանգության ապահովման ուղղությամբ միջոցառումների վերաբերյալ առաջարկություններ 

 

Հ/հ 
Համայնքի 

անվա-նումը 
Աղետի 

անվանումը 
Վտանգավոր տեղամասի գտնվելու 

վայրը 

Վտանգավոր տեղամասի 
նկարագրությունը, գտնվող շենքերի, 

շինությունների 
և բնակչության թիվը 

Կանխարգելիչ միջոցառումների 
առաջարկութուններ համայնքների 

ղեկավարների կողմից 

1. Վանաձոր 

Քարաթափում 
1. Ս. Պետերբուրգի փողոց-Կիրովական 

հույրանոցի ներքև 
2. Նարեկացու թիվ 43, 39, 37 

Թափվող քարերի վնասազերծում, 
հենապատի կառուցում 

 

Սողանք 
Խնձորուտ 6-րդ փողոց քարհանքի 

ճանապարհ 

Քանդում է Խնձորուտ 6-րդ փողոցը, 
վնասվում է մայրուղին, վնասվում են 

գազամատակարարումը և 
էլեկտրական սյուները 

Հենապատի կառուցում, 
ծառատնկում 
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ք. Վանաձորում և նրա շրջակայքում գտնվող սողանքները  
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Մարզի քաղաքային համայնքների կողմից թափոնների կուտակման, գործող աղբավայրերի,  
աղբահանությունն իրականացնող տեխնիկայի վերաբերյալ տեղեկատվություն 

 

 
  

Հ/հ Քաղաքի անվանումը 
Բնակ-

չության 
թիվը 

Աղբա- 
վայրի 

զբաղեց-
րած տա-

րածքը 

Աղբա- վայրի 
հեռավո-

րությունը  
բնակա- 
վայրից 

Աղբա- 
վայրի 
շահա-

գործման 
սկիզբը 
(տարե-
թիվը) 

Առաջացած 
թափոնների 
քանակները 
(տարեկան) 

Աղբահանության  
աշխատանքնե-րում 

աշխատող 
մեքենաների քանակը 

1 Վանաձոր 104800 6.5հա 16 կմ 1971 28606տ 25 
2 Ալավերդի 16641 4.6հա 9 կմ 2012 4200 տ 3 
3 Ստեփանավան 16400 0.5հա 4կմ 1953 1760տ 4 
4 Տաշիր 8670 5.0հա 1կմ 1969 1974տ 3 
5 Սպիտակ 15300 4.0հա 10կմ 1979 4589տ 3 
6 Ախթալա 2920 1.2հա 5կմ 1990 598տ 1 
7 Թումանյան 1183 1.3հա 3կմ 1951 217տ 1 
8 Շամլուղ 800 0.8հա 4կմ 2001 258տ 1 
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ՀՀ Լոռու մարզի վտանգավոր գոտիներում գտնվող հուշարձանների ցուցակ 

Հ/հ 
Համայնքը, հուշարձանը, պետ. 

Ցուցիչը 
Վտանգի բնույթը Ծանոթություն 

Ք. Վանաձոր և Գուգարքի տարածաշրջան 

1.  
ք. Վանաձոր,  

ԲԱՑՕԹՅԱ ԿԱՅԱՆ, 5.1.8 
Քարաթափում 

Կայանի տարածքից քարեր են թափվում դեպի 
Վանաձոր-Ալավերդի մայրուղին 

2.  
ք. Վանաձոր,  

ԳՅՈՒՂԱՏԵՂ ՊԱՊԱՆԻ, 5.1.16 
Սողանք 

Գտնվում է քաղաքի հրվ. կողմի անտառի մեջ, 
սողանքավտանգ գոտում 

3.  
ք. Վանաձոր,  

ԳՅՈՒՂԱՏԵՂ ՓԱՇԻ ԳԵՂ, 5.1.18 
Սողանք  

4.  
ք. Վանաձոր,  

ԿԱՄՈՒՐՋ ՀՈՎՍԵՓԱՆՑ, 5.1.3 
Սելավ Վանաձոր գետի վարարման դեպքում 

5.  
ք. Վանաձոր,  

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ ԵԱԶ,  5.1.41 
Սողանք 

Գտնվում է քաղաքի հրվ. կողմի անտառի փեշին, 
հուշարձանին հարող 60մX40մ տարածքը 

սողանքավտանգ գոտի է 

6.  
ք. Վանաձոր,  

ՄԱՏՈՒՌ ՍԲ. ԿԻՐԱԿԻ, 5.1.46 
Սելավ, Սողանք 

Գտնվում է Սասունցիների փող.-ի վերջում, քաղաքի 
հրվ. կողմի անտառապատ լանջերից ցած, 
սողանքավտանգ տարածքում, իսկ ուժեղ 

անձրևներից հետո նշված փողոցով սելավաջրեր են 
իջնում մինչև Երևանյան խճուղի, ողողելով շրջակա 

տնամերձերը 
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Վանաձոր համայնքի հրդեհապայթյունավտանգ  օբյեկտները ըստ համայնքների և նրանց տվյալները 
 

Հ/հ Հրդեհապայթյունավտանգ օբյեկտի անվանումը 
Վտանգի 
տեսակը, 

նյութը 

Ծավալը 
տ 

Աշխա-
տող. քա-

նակ. 

Հարակից 
բնակչութ. 
քանակը 

Զբ.մա-
կերեսը, մ2 

 
1 2 3 4 5 6 7 

ք. Վանաձոր 

1.  
«Ավտոգազ» ՍՊԸ, Տաշիրի խճուղի 

ավտոգազալցման կայան 
մեթան - 14 150 8000 

2.  
«Աննա» ՍՊԸ, ավտոգազալցման կայան, 

Նալբանդյան 24 
մեթան - 12 100 5000 

3.  
«Սեզամ-գազ» ՍՊԸ, ավտոգազալցման կայան, 

Նարեկացի 67գ 
մեթան - 20 60 1200 

4.  
«Աննա-1» ՍՊԸ, ավտոգազալցման կայան, 

Բաղրամյան պ-տա 
մեթան - 12 130 1200 

5.  
«Սարջոն» ՍՊԸ, ավտոգազալցման կայան, 

Երևանյան խճ. 
մեթան - 4 85 600 

6.  
«Վանե-Մուշ» ՍՊԸ, ավտոգազալցման կայան, փ. 

Առափնյա 10ա 
մեթան  8 - 600 

7.  
«Սեզամ-գազ» ՍՊԸ, ավտոգազալցման կայան, 

Վարդանանց փ. և Շիրակացու փ. հատման կետում 
մեթան - 20 60 1200 

8.  
«Արարատ-ՋԷԿ» ՍՊԸ, ավտոգազալցման կայան, փ. 

Նարեկացի 30 
մեթան  8 - 600 

9.  
«Հրայր և Արամ» ՍՊԸ, թթվածնի արտադրություն, 

Թումանյան 16 
թթվածին - 6 - 150 

10.  
«Ս.Մխիթարյան» ԱՁ, թթվածնի արտադրություն, 

Թումանյան 10 
թթվածին - 2 120 60 

11.  
«Վանաձոր-Քիմպրոմ» ՓԲԸ, էլեկտրոլիզի 

արտադրամաս, Վարդանանց 2 
թթվածին, 
ջրածին 

 56  75.8 հա 

12.  
«Էքսիմ պետրոլ գրուպ» ՍՊԸ, 

նավթի բազա, Գործարանային 1 
բենզին, 

դիզ.վառ. 
25 
12 

16 - 3500 

13.  
«Սերպանտին» ԱԿ, 

նավթի բազա, Հյուսիսային 8 
բենզին, 

դիզ.վառ. 
16 
10 

8 - 4200 

14.  
«Միկա Քորփորեյշն»  ՓԲԸ, 

բենզալցակայան, Աղայան 63ա 
բենզին, 

դիզ.վառ. 
8 
4 

4 90 240 

15.  
«Միկա Քորփորեյշն» ՓԲԸ, 

բենզալցակայան, Դեմիրճյան փող. 
բենզին, 

դիզ.վառ. 
8 
4 

4 - 240 

16.  
«Միկա Քորփորեյշն» ՓԲԸ, բենզալցակայան, 

Երևանան խճուղի 111ա 
բենզին, 

դիզ.վառ. 
8 
4 

4 90 240 

17.  
«Էքսիմ պետրոլ գրուպ» ՍՊԸ, բենզալցակայան, 

Շիրակի խճ. 
բենզին, 

դիզ.վառ. 
 4 - 180 

18.  
«Վանմետաղառ» ԲԲԸ, 

բենզալցակայան, Լոռվա խճուղի 
բենզին 4 3 - 120 

19.  
«Կամօյլ» ՍՊԸ, բենզալցակայան, 

Զոր.Անդրանիկի 1/1 
բենզին 4 3 10 120 

20.  
«Նոր հաստոցներ» ՍՊԸ, 

բենզալցակայան, Դեմիրճյան փող. 
բենզին 4 3 - 120 

21.  
«Նոր հաստոցներ» ՍՊԸ բենզալցակայան, 

Խորենացու 1բ փող. 
բենզին 4 3 - 120 

22.  
«Ս.Ոփյան» ԱՁ, 

բենզալցակայան, Սպիտակի խճ. 
բենզին 2 2 - 120 

23.  
«Առաքելյան եղբայրներ» Ա/Ձ, 

բենզալցակայան, Բաղրամյան 1գ 
բենզին 4 4 - 120 

24.  
«Դ.Առաքելյան» ՍՊԸ, բենզալցակայան, Նարեկացի 

15 ա 
բենզին 4 4 - 120 

25.  
«Վ.Մխիթարյան» ՍՊԸ, բենզալցակայան, 

Նարեկացի 32 
բենզին, 

դիզ.վառ. 
11 
5 

6 - 240 

26.  
«Սոճիներ» ՍՊԸ, բենզալցակայան, 
Նարեկացի արևելյան վերջնամաս 

բենզին 5 4 - 120 

27.  «Գ.Լազարյան և ընկերներ» ՍՊԸ, բենզալցակայան, բենզին, 4 4 - 120 
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1 2 3 4 5 6 7 
Թումանյան 8գ դիզ.վառ. 3 

28.  
«Գ.Բրուտյան» Ա/Ձ, 

բենզալցակայան, Թումանյան 10ա 
բենզին, 

դիզ.վառ. 
4 
2 

4 - 80 

29.  
«Հ.Գրիգորյան» Ա/Ձ, 

բենզալցակայան, Թումանյան 2բ 
բենզին 2 2 - 80 

30.  
«Դ.Առաքելյան» ՍՊԸ, 

բենզալցակայան, Հալաբյան 2ա 
բենզին, 

դիզ.վառ. 
4 
2 

4 8 120 

31.  
«Սիվառ» ՍՊԸ, բենզալցակայան, 

Տավրոսի 20 փողոց 
բենզին, 

դիզ.վառ. 
1 
1 

2 12 80 

32.  
«Առաքելյան եղբայրներ» ՍՊԸ, բենզա-լցակայան, 

Բաղրամյան պող. թիվ 1ա 
բենզին, 

դիզ.վառ. 
2,5 
2,5 

2 - 80 

33.  
«Ա.Կյուրեղյան» Ա/Ձ, բենզալցակայան, Տաշիրի 

խճուղի 
բենզին, 

դիզ.վառ. 
3,5 
3,5 

3 - 80 

34.  
«ՎՆՍ եռյակ» ՍՊԸ, բենզալցակայան, 

Կ.Դեմիրճյան 1 բ 
բենզին, 

դիզ.վառ. 
10 
10 

3 - 240 
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Տվյալներ Վանաձոր համայնքի տարածքում առկա կամուրջների և ուղեանցերի վերաբերյալ 
 

ՀՀ 
Գտնվելու վայրը 

(ա/ճ համարը, կմ) 
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Կոնստրուկցիայի 
տիպը,  

տեսակը 

Տեխնիկական 
վիճակը 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
Թևոսյան և Հյուսիսային 

փողոցները կապող (Փամբակ 
գետի վրա) 

ավտոմոբիլային - 38 7.1 4.2 666  
ե/բ  

հեծաններ և 
հենարաններ 

անբավ 

2. 
Նարեկացի փողոց  

(ՋԷԿ-ի և քիմպրոմի միջև  
հոսող գետի վրա) 

ավտոմոբիլային - 5.9 10.4 1.2 8571  ե/բ անբավ 

3. 
Ներսիսյան փողոց  

(Տանձուտ գետի վրա) 
ավտոմոբիլային - 17.0 25.6 2.8 4000  ե/բ բավ 

4. 
Չուխաջյան փողոց  

(Տանձուտ գետի վրա) 
ավտոմոբիլային - 8.0 5.7 2.0 2500  ե/բ անբավ 

5. 
Խնձորուտ-2 փողոց  

(Տանձուտ գետի վրա) 
ավտոմոբիլային - 23.0 8.6 2.5 857  ե/բ անբավ 

6. 
Թումանյան հրապարակը 
Հալաբյան փողոցի հետ  

կապող էստակադա 
ավտոմոբիլային - 54.0 15.2 7.0 1250  ե/բ 

վերանորոգման 
ենթակա 

7. 
Թումանյան փողոցը Ս. 

Պետերբուրգի փողոցին կապող 
ավտոմոբիլային - 27.0 20.1 3.8 854  ե/բ 

վթարված, հիմքը 
քայքայված 

8. 
Վանաձոր գետի վրա 

(արհեստական լճին հարակից) 
ավտոմոբիլային - 11.1 6.5 3.0 -  

բազալտե 
 քարով շարված 

անբավ 

9. 
Վարդավառի հրապարակը Զոր. 

Անդրանիկի փողոցին կապող 
ավտոմոբիլային - 18.5 20.5 3.6 3200  

ե/բ  
հավաքովի 

բավ 

10. 
Հ. Հակոբյան փողոց (Վանաձոր 

գետի վրա) 
ավտոմոբիլային - 50.2 10.0 5.5 500  ե/բ վթարային 

11. Լոռվա հրապարակ էստակադա ավտոմոբիլային - 
170.

0 
19 8.3 350  ե/բ 

վերանորոգման 
ենթակա 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12. 
Պետավտոտեսչությանը 

հարակից  (Տանձուտ գետի վրա) 
ավտոմոբիլային - 16.5 8.0 3.8 -  ե/բ 

վերանորոգման 
ենթակա 

13. 
Լոռվա խճուղի  

(Փամբակ գետի վրա) 
ավտոմոբիլային - 15.0 9.5 5.5 1200  ե/բ 

վերանորոգման 
ենթակա 

14. 
Նարեկացի փողոց  

(Փամբակ գետի վրա) 
ավտոմոբիլային - 30.0 8.3 3.2 500  ե/բ բավ 

15. 
Նարեկացի փողոց  

(Փամբակ գետի վրա II) 
ավտոմոբիլային - 39.7 8.8 3.4 375  ե/բ բավ 

16. 
Մայմեխի խճուղի  

(Վանաձոր գետի վրա) 
ավտոմոբիլային - 15.0 9.2 1.9 666  ե/բ 

վերանորոգման 
ենթակա 

17. 
Լուսատեխնիկական  

գործարանին հարակից  
(Վանաձոր գետի վրա) 

ավտոմոբիլային - 6.0 9.3 2.1 1500  ե/բ վթարային 

18. 
Երևանյան խճուղի  

(Խաչի ձորից իջնող) 
ավտոմոբիլային - 5.0 13.7 2.2 8570  ե/բ 

վերանորոգման 
ենթակա 

19. Երևանյան խճուղի ավտոմոբիլային - 20.0 21.0 5.0 4000  
ե/բ  

հավաքովի 
վերանորոգման 

ենթակա 

20. 
Ծիծեռնակ ճամբար տանող 

(Վանաձոր գետի վրա) 
ավտոմոբիլային - 22.5 8.5 3.4 857  

ե/բ  
հավաքովի 

բավ 

21. 
Կ. Դեմիրճյան (Էստակադային 
հարակից արևմտյան մասում) 

ավտոմոբիլային - 38.0 7.4 6.3 -  
ե/բ  

հենարանները  
բազալտից 

վերանորոգման 
ենթակա 

22. 
Բաղրամյան պողոտա 

(էստակադա) 
ավտոմոբիլային - 37.5 20 6.5 2000  ե/բ բավ 

23. Գործարանային 1-ին ավտոմոբիլային - 47.0 9.6 
7.0 
3.7 

857  
ե/բ  

հավաքովի 
վերանորոգման 

ենթակա 

24. Գործարանային 2-րդ ավտոմոբիլային - 14.6 10.1 2.8 2000  
ե/բ  

հավաքովի 
վերանորոգման 

ենթակա 

25. Գործարանային 3-րդ ավտոմոբիլային - 45 10 2.5 667  
ե/բ  

հավաքովի 
վերանորոգման 

ենթակա 

26. Գործարանային 4-րդ ավտոմոբիլային - 36.3 10.0 3.2 857  
ե/բ  

հավաքովի 
վերանորոգման 

ենթակա 

27. 
Կ. Դեմիրճյան փողոց  

(Էստակադա) 
ավտոմոբիլային - 162 18 12.0 500  

ե/բ  
հավաքովի 

վերանորոգման 
ենթակա 

28. 
Խնձորուտ 1-ին փողոցին  

հարող (Տանձուտ գետի վրա I) 
հետիոտն - 18 1.1 5.7 1620  մետաղական հատակը քայքայված 

29. 
Խնձորուտ 1-ին փողոցին  

հարող (Տանձուտ գետի վրա II) 
հետիոտն - 18 1.0 6.2 1620  

պողպատյա 
թերթից 

անկյունակը 
մետաղական 

բավ 



22 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

30. 
Ս. Պետերբուրգի փողոց  

(Տանձուտ գետի վրա  
9-րդ դպրոց տանող) 

հետիոտն - 30.0 1.3 2.7 1310  
ռեֆինացված 

մետաղյա 
բավ 

31. 
Ս. Պետերբուրգի փողոցը  

լճերին միացնող  
(Տանձուտ գետի վրա) 

հետիոտն - 21.1 2.3 4.3 1480  
մետաղական  

կոնցտրուկցիա 

մասնակի 
վերանորոգման 

ենթակա 

32. 
Ս. Պետերբուրգի փողոց  

(լճերի դիմաց) 
հետիոտն - 19.7 3.3 3.9 1510  մետաղյա բավ 

33. 
Ս. Պետերբուրգի փողոց  

(Տանձուտ գետի վրա  
1-ին լճին հարակից) 

հետիոտն - 17.9 3.3 5.2 1620  
ե/բ  

մետաղական 
բավ 

34. 
Չուխաջյան փողոց  

(Տանձուտ գետի վրա) 
հետիոտն - 17.5 1.2 1.7 1600  մետաղյա 

հատակը քայքայված, 
վտանգավոր 

35. 
Չուխաջյան փողոցը լճերին 
միացնող (Տանձուտ գետի  
վրա 1-ին լճին հարակից) 

հետիոտն - 16.5 1.1 3.5 1580  մետաղյա վերանորոգված 

36. 
Չուխաջյան փողոցին հարող 

(Տանձուտ գետի վրա) 
հետիոտն - 25.0 1.5 2.8 1390  

ռաֆինացված 
թերթավոր 
պողպատ 

ցեմենտբետոնյա 

վերանորոգման 
ենթակա եռակցում 

37. 
Տանձուտ գետի վրա ֆին. 

բաղնիքին հարակից 
հետիոտն - 27.0 1.6 2.8 1300  

ե/բ  
մետաղական 

բավ 

38. 
Առափնյա 1  

(Տանձուտ գետի վրա) 
հետիոտն - 34.0 2.3 3.2 1350  

պողպատյա 
թերթ, 

մետաղական 
վթարային 

39. 
Առափնյա 2  

(Տանձուտ գետի վրա) 
հետիոտն - 30.0 1.5 3.7 1280  

ռաֆինացված 
պողպատյա 

թերթ, 
մետաղական 

բավ 

40. 
Երևանյան խճ.  

(Տանձուտ գետի վրա) 
հետիոտն - 24.0 1.4 3.4 1400  

ռաֆինացված 
պողպատյա 

թերթ, 
մետաղական 

բավ 

41. 
Էլկանի ռեստորանի 

հարևանությամբ (Վանաձոր 
գետի վրա) 

հետիոտն - 12.0 3.0 1.2 2800  սալիկապատ բավ 

42. 
Արհեստական լճին հարակից 

(Վանաձոր գետի վրա) 
հետիոտն - 12.0 3.0 1.2 2800  սալիկապատ բավ 

43. 
Թադևոսյան և Հյուսիսային 

փողոցները կապող (Փամբակ 
գետի վրա) 

հետիոտն - 38.5 0.9 3.5 1310  պողպատյա թերթ բավ 
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44. 
ՋԷԿ-ի դիմաց (Փամբակ գետի 

վրա) 
հետիոտն - 27.0 0.9 2.2 1300  պողպատյա թերթ 

մասնակի 
վերանորոգման 

ենթակա 

45. 
Կ. Դեմիրճյանի փողոց 

(էստակադայից դեպի արևելք 
Քիմպրոմ գործարանի դիմաց) 

հետիոտն - 30.0 1.1 2.4 1280  
պողպատյա 

թերթ, 
մետաղական 

բավ 

46. 
Թիվ 17 դպրոցի հյուսիսային 

հատված (Բազում գետի վրա) 
հետիոտն - 16.0 1.1 1.9 1580  մետաղյա բավ 

47. 
ՋԷԿ-ի և Քիմպրոմի միջև 

(Բազում գետի վրա) 
հետիոտն - 13.0 1.5 1.7 2750  մետաղյա բավ 

48. 
Գործարանային 5  

(Բազում գետի վրա) 
հետիոտն - 14.0 1.0 2.1 2720  մետաղյա 

վերանորոգման 
ենթակա եռակցում 

49. 
Գործարանային 4 (Էլեկտրոն 

գործարանի դիմաց) 
հետիոտն - 39.0 3.2 2.7 1310  մետաղյա բավ 

50. Գործարանային 3 հետիոտն - 35.0 0.8 4.0 1360  մետաղյա բավ 

51. Գործարանային 2 հետիոտն - 14.0 3.0 4.7 2770  մետաղյա 
վերանորոգման 

ենթակա եռակցում 

52. 
Գործարանային 1  

(Փամբակ գետի վրա) 
հետիոտն - 43.0 1.1 3.8 1280  

մետաղյա 
ճոպանուղային 
բազրիքներով 

հատակը լրիվ 
քայքայված, 

վերանորոգման 
ենթակա եռակցում 

53. 
Թադևոսյան և Հյուսիսային 

փողոցները կապող  
(Փամբակ գետի վրա) 

հետիոտն - 40.5 1.0 3.7 1290  
պողպատյա 

թերթ, 
մետաղական 

բավ 
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Վանաձոր համայնքի վթարային շենքերի ցանկը 

 

Հ
/
հ 

Հասցե 

Շենքեր
ի 

հարկայ-
նություն
ը/մուտք

երի 
քանակը 

Շենքում 
գտնվող 

բնակչությ
ան 

թվաքանա
կը 

Շենքում գտնվող 
բնակչության 
թվաքանակը 

Կառու
ց-ման 
տարե-
թիվը 

Շենքի 
վնասվ

ա-
ծությ
ան 

աստի-
ճանը 

Գերատեսչական պատ-
կանելությունը 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ք. Վանաձոր 
1. Աղայան 63 4/2 71.00 բազմաբնակարան 1963 3-րդ համայնքային 
2. Աղայան 65 4/2 65.00 բազմաբնակարան 1965 3-րդ համայնքային 
3. Ավետիսյան 55/57/59 5/9 423.00 բազմաբնակարան 1969 3-րդ համայնքային 
4. Վ. Համբարձումյան 10 5/3 160.00 բազմաբնակարան 1981 3-րդ համայնքային 
5. Գրիբոյեդովի 6 9/4 317.00 բազմաբնակարան 1983 3-րդ համայնքային 
6. Կ. Դեմիրճյան 2 2/4 66.00 բազմաբնակարան 1958 3-րդ համայնքային 
7. Կ. Դեմիրճյան 7 5/4 187.00 բազմաբնակարան 1981 3-րդ համայնքային 
8. Կ. Դեմիրճյան 16 5/4 167.00 բազմաբնակարան 1971 3-րդ համայնքային 
9. Կ. Դեմիրճյան 28 4/2 68.00 բազմաբնակարան 1957 3-րդ համայնքային 
10. Գր. Լուսավորիչի 39 5/4 159.00 բազմաբնակարան 1972 3-րդ համայնքային 
11. Կ. Դեմիրճյան Ց6-3 5/4 204.00 բազմաբնակարան 1981 3-րդ համայնքային 

12. 
Ներսիսյան թաղ. թիվ 

11 
5/4 123.00 բազմաբնակարան 1975 3-րդ համայնքային 

13. Նժդեհի 30 2/2 26.00 բազմաբնակարան 1948 3-րդ համայնքային 
14. Նժդեհի 32 2/2 22.00 բազմաբնակարան 1948 3-րդ համայնքային 
15. Նժդեհի 34 2/2 14.00 բազմաբնակարան 1948 3-րդ համայնքային 
16. Տերյան 7 3/4 171.00 բազմաբնակարան 1952 3-րդ համայնքային 
17. Սուխումի 8 5/3 139.00 բազմաբնակարան 1977 3-րդ համայնքային 
18. Տիգրան Մեծի 38 4/4 139.00 բազմաբնակարան 1954 3-րդ համայնքային 
19. Տպագրիչների 5 2/2 38.00 բազմաբնակարան 1948 3-րդ համայնքային 
20. Տպագրիչների 7 2/2 30.00 բազմաբնակարան 1948 3-րդ համայնքային 
21. Աղայան 81 5/3 141.00 բազմաբնակարան 1966 3-րդ համայնքային 
22. Վ. Համբարձումյան 1 5/6 257.00 բազմաբնակարան 1984 3-րդ համայնքային 
23. Վ. Համբարձումյան 3 5/7 365.00 բազմաբնակարան 1964 3-րդ համայնքային 
24. Վ. Համբարձումյան 7 5/7 334.00 բազմաբնակարան 1984 3-րդ համայնքային 
25. Վ. Համբարձումյան 9 5/9 324.00 բազմաբնակարան 1980 3-րդ համայնքային 
26. Բաթումի 5 2/2 24.00 բազմաբնակարան 1958 3-րդ համայնքային 
27. Բաղրամյան 74 4-5/4 157.00 բազմաբնակարան 1975 3-րդ համայնքային 
28. Բանակի 13 5/3 144.00 բազմաբնակարան 1970 3-րդ համայնքային 
29. Կ. Դեմիրճյան 18 5/2 83.00 բազմաբնակարան 1972 3-րդ համայնքային 
30. Կ. Դեմիրճյան 20 5/2 92.00 բազմաբնակարան 1973 3-րդ համայնքային 
31. Կ. Դեմիրճյան 24 5/2 85.00 բազմաբնակարան 1972 3-րդ համայնքային 
32. Կ. Դեմիրճյան 32 5/3 117.00 բազմաբնակարան 1972 3-րդ համայնքային 
33. Երևանյան խճ. 109 5/5 200.00 բազմաբնակարան 1969 3-րդ համայնքային 
34. Զաքարյան 24 2/1 18.00 բազմաբնակարան 1958 3-րդ համայնքային 
35. Թումանյան 1 5/8 291.00 բազմաբնակարան 1965 3-րդ համայնքային 
36. Իսահակյան 1 նրբ. 3 4/3 108.00 բազմաբնակարան 1962 3-րդ համայնքային 
37. Իսահակյան 1 նրբ. 13 5/3 120.00 բազմաբնակարան 1966 3-րդ համայնքային 
38. Լազյան 31 2/1 20.00 բազմաբնակարան 1922 3-րդ համայնքային 
39. Խորենացու 6 3/2 44.00 բազմաբնակարան 1966 3-րդ համայնքային 
40. Մոսկովյան 52 5/4 156.00 բազմաբնակարան 1976 3-րդ համայնքային 
41. Մոսկովյան 54 5/4 173.00 բազմաբնակարան 1976 3-րդ համայնքային 
42. Մոսկովյան 56 5/4 182.00 բազմաբնակարան 1976 3-րդ համայնքային 
43. Շինարարների 7 5/4 149.00 բազմաբնակարան 1972 3-րդ համայնքային 
44. Շինարարների 15 5/5 215.00 բազմաբնակարան 1971 3-րդ համայնքային 
45. Շինարարների 17 5/4 166.00 բազմաբնակարան 1971 3-րդ համայնքային 
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46. Շիրակի խճ. 28 5/4 177.00 բազմաբնակարան 1975 3-րդ համայնքային 
47. Շիրակի խճ. 30 5/4 189.00 բազմաբնակարան 1975 3-րդ համայնքային 
48. Չարենցի 7 5/3 103.00 բազմաբնակարան 1982 3-րդ համայնքային 
49. Չերկասի 15 9/3 252.00 բազմաբնակարան 1984 3-րդ համայնքային 
50. Ռուսթավի 5 5/3 134.00 բազմաբնակարան 1983 3-րդ համայնքային 
51. Սուխումի 4 9/1 125.00 բազմաբնակարան 1978 3-րդ համայնքային 
52. Տիգրան Մեծի 47 2-3/3 47.00 բազմաբնակարան 1938 3-րդ համայնքային 
53. Տիգրանյան 3 5/4 177.00 բազմաբնակարան 1976 3-րդ համայնքային 
54. Վարդանանց 13 4/3 131.00 բազմաբնակարան 1965 3-րդ համայնքային 
55. Բաթումի 14 4/3 80.00 բազմաբնակարան 1959 3-րդ համայնքային 
56. Գրիբոեդովի 3 9/1 131.00 բազմաբնակարան 1982 3-րդ համայնքային 
57. Կ. Դեմիրճյան 4 2/2 30.00 բազմաբնակարան 1952 3-րդ համայնքային 
58. Կ. Դեմիրճյան 14 9/3 210.00 բազմաբնակարան 1981 3-րդ համայնքային 
59. Գր. Լուսավորիչի 27 5.00 67.00 բազմաբնակարան 1977 3-րդ համայնքային 
60. Գր. Լուսավորիչի 29 5/1 140.00 բազմաբնակարան 1977 3-րդ համայնքային 
61. Գր. Լուսավորիչի 31 5/4 172.00 բազմաբնակարան 1977 3-րդ համայնքային 
62. Գր. Լուսավորիչի 33 5/2 79.00 բազմաբնակարան 1977 3-րդ համայնքային 
63. Գր. Լուսավորիչի 37 5/4 130.00 բազմաբնակարան 1977 3-րդ համայնքային 
64. Գր. Լուսավորիչի 51 5/4 80.00 բազմաբնակարան 1983 3-րդ համայնքային 
65. Գր. Լուսավորիչի 52 5/3 104.00 բազմաբնակարան 1968 3-րդ համայնքային 
66. Գր. Լուսավորիչի 56 5/4 144.00 բազմաբնակարան 1967 3-րդ համայնքային 
67. Կ. Դեմիրճյանի նրբ. 1 2/2 7.00 բազմաբնակարան 1948 3-րդ համայնքային 
68. Թումանյան 3 5/2 65.00 բազմաբնակարան 1967 3-րդ համայնքային 
69. Լազյան 18 5/3 116.00 բազմաբնակարան 1984 3-րդ համայնքային 
70. Լազյան 33 2/1 22.00 բազմաբնակարան 1927 3-րդ համայնքային 
71. Խորենացու 2 4/4 92.00 բազմաբնակարան 1957 3-րդ համայնքային 
72. Խորենացու 4 3/2 39.00 բազմաբնակարան 1958 3-րդ համայնքային 
73. Կնունյանց 50 5/4 160.00 բազմաբնակարան 1966 3-րդ համայնքային 
74. Մոսկովյան 5 5/4 176.00 բազմաբնակարան 1983 3-րդ համայնքային 
75. Մոսկովյան 52/2 5/2 157.00 բազմաբնակարան 1983 3-րդ համայնքային 
76. Շինարարների 1 5/3 122.00 բազմաբնակարան 1966 3-րդ համայնքային 
77. Շինարարների 21 5/5 192.00 բազմաբնակարան 1972 3-րդ համայնքային 
78. Չուխաջյան փող. 34 5/3 145.00 բազմաբնակարան 1976 3-րդ համայնքային 
79. Ռուսթավի 9 9/1 124.00 բազմաբնակարան 1985 3-րդ համայնքային 
80. Տերյան 4 5/4 150.00 բազմաբնակարան 1985 3-րդ համայնքային 
81. Տերյան 6 5/4 158.00 բազմաբնակարան 1985 3-րդ համայնքային 
82. Տերյան 14 5/4 159.00 բազմաբնակարան 1970 3-րդ համայնքային 
83. Տիգրան Մեծի 21 9/1 94.00 բազմաբնակարան 1976 3-րդ համայնքային 
84. Տիգրան Մեծի 44 9/1 90.00 բազմաբնակարան 1977 3-րդ համայնքային 

 
 

 



Հավելված 3 

ՎԱՆԱՁՈՐ ՔԱՂԱՔԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 

Հ/Հ 
Կազմակերպության 

անվանում 
Ղեկավար Հասցե, հեռախոս, կայք, էլ. փոստ Գործունեության ոլորտ 

Աշխատո
ղների 
թիվը 

1. «ԿամԷդ» ՍՊԸ 
գործադիր տնօրեն՝ 
Վարդան Զաքարյան 

ք. Վանաձոր, Տավրոս թաղ., 20 փող., 
տուն 16. 
հեռ.՝ 6-21-58 
բջջ.՝ 094716120 (տն.) 
ֆաքս՝ 4-63-41 
էլ. փոստ՝ vankamed@mail.ru 

քիմիական արդյունաբերություն; 
սոսնձող միջոցներ, 
լաքաներկանյութեր 

5 

2. «Վանպոլիմէդ» ՍՊԸ 
տնօրեն՝ 
 Էդուարդ Մովսիսյան 

ք. Վանաձոր, Ա. Շիրակացու 2 
հեռ.՝ 4-46-93; 4-47-06 
բջջ.՝ 091 435820 (տն.) 
ֆաքս՝ 4-63-41 
էլ. փոստ՝ vanpolimed@info.am 

քիմիական արդյունաբերություն; 
պոլիմերային սոսինձներ 

12 

3. «ԳԻՊԿ» ՓԲԸ 
տնօրեն՝ 
Սերգեյ Գևորգյան 
 

ք. Վանաձոր, Շիրակացու 2 
հեռ.՝ 2-21-37 
 

քիմիական արդյունաբերություն; 
ջերմակայուն լաքեր, հեղուկ 
ներդիրներ և հերմետիկներ, 
հալույթ; կոնստրուկցիոն, էլեկտրա-
ջերմա-հաղորդիչ սոսինձներ 

13 

4. 
«Կոմպոզիտ 
Մետալ» 

ՓԲԸ Գ. Ավագյան 
ք. Վանաձոր, Վարդանանց 2/1 
բջջ.՝ 093 407393 
էլ. փոստ՝ kompozit.metal@mail.ru 

քիմիական արդյունաբերություն 16 

5. «Ավտոգեն-Մ» ՍՊԸ 
գլխավոր տնօրեն` Արտակ 
Ղազարյան 

2002 ք.Վանաձոր, Թումանյան 8 
հեռ./ֆաքս՝ 4-00-79; 
բջջ.` 077 100900 (տն.) 
էլ. փոստ՝ avtogen-m@mail.ru 
              avtogen-mh@yandex.ru 

մեքենաշինություն և 
սարքաշինություն; 
ավտոգենային կտրման/եռակցման 
սարքավորումներ և մեքենաներ 

103 

6. 

«Վանաձորի 
«Արդվին» 
էլեկտրամեխան
իկական 
գործարան» 

ԲԲԸ 
գլխավոր տնօրեն՝ Ալեքսան 
Մեհրաբյան 
 

ք. Վանաձոր, Նարեկացու 2բ 
հեռ.՝ 2-08-13; 2-07-03 
բջջ.՝ 091 200813 (տն.) 
էլ. փոստ՝ ardvin-vanadzor@rambler.ru 

մեքենաշինություն և 
սարքաշինություն; 
կատարողական սարքավորումներ 
և էլեկտրաշարժիչներ 

18 

7. «ՉինՎան» ՍՊԸ 
տնօրեն՝  
Սամվել Նաջարյան 

2030 ՀՀ, ք. Վանաձոր, Գործարանային 2 
հեռ./ֆաքս՝ 4-89-88 
բջջ.՝ 091 434797 (տն.), 055 181619 
էլ. փոստ՝ snajaryan@yandex.ru 

մեքենաշինություն և 
սարքաշինություն; 
գյուղատնտեսական մեքենաների 
հավաքում 

2 

8. 
«Բազում 
Ֆիրմա» 

ԱԿ  
նախագահ, գործադիր 
տնօրեն՝ Յու. Միքայելյան 
 

ք. Վանաձոր, մ/շ Բազում, Արշակունյաց 
14. 
հեռ.՝ 5-53-25; 5-28-43 
բջջ.՝ 055 622185 (տն.) 
ֆաքս՛ 5-31-64 
էլ. փոստ՝ bazumaccount@mail.ru 

թեթև արդյունաբերություն; 
տղամարդու, կանացի և մանկական 
հագուստ 
 

70 

9. «ԴավԳար» ՍՊԸ 
գործադիր տնօրեն՝ 
Ռաֆայել Մխիթարյան 

ք. Վանաձոր, Գր. Լուսավորիչի 43 
հեռ. (0322) 44036; 23396 
էլ. փոստ՝ davgar@hypernet.am 

թեթև արդյունաբերություն; 
տղամարդու, կանացի և մանկական 
հագուստ 

 

10. «Սարտոն» ՍՊԸ 
տնօրեն՝ 
Ռոբերտ Ղուբաթյան 

ք. Վանաձոր, մ/շ Բազում, Շինարարների 
14 
հեռ.՝ 5-35-57; 5-27-55 (հաշվ.) 
բջջ.՝ 093 433212 (տն.) 
ֆաքս՛ 5-30-77 
էլ. փոստ՝ sarton_2001@yahoo.com 

թեթև արդյունաբերություն; 
տղամարդու, կանացի և մանկական 
հագուստ 

355 



11. 
Վանաձորի 
«Գլորիա» կարի 
ֆաբրիկա 

ՍՊԸ 
գլխավոր տնօրեն՝ 
Բագրատ Դարբինյան 
 

ք. Վանաձոր, Զոր. Անդրանիկի 56ա 
հեռ.՝ 3-85-81 (ընդ.); 4-84-96; 
        4-84-97; 5-50-18 (հաշվ.) 
էլ. փոստ՝ stylissa@inbox.ru 

թեթև արդյունաբերություն; 
տղամարդու, կանացի և մանկական 
հագուստ 

1243 

12. 
«Գրասեգեր 
տեքստիլ» 

ՍՊԸ Թ. Մակիչյան 
ք. Վանաձոր, Սանկտ Պետերբուրգի 5/1 
բջջ.՝ 055 535453 

թեթև արդյունաբերություն; 
գործվածքի արտադրություն 

27 

13. «Միտք-Կ» ՍՊԸ Ա. Հովսեփյան 
գ. Դարպաս 
բջջ.՝ 055 157787 
ֆաքս՛ 5-30-77 

թեթև արդյունաբերություն; 
զինվորական արտահագուստի 
արտադրություն 

7 

14. «Կաթնագործ» ԲԲԸ 
տնօրեն՝ 
Սեյրան Դերձյան 

ք. Վանաձոր, Զոր. Անդրանիկի 14 
հեռ.՝ 5-55-10; 4-88-00; 
բջջ.՝ 093 555100, 098 922951 
էլ. փոստ՝ gala3211@bk.ru 

սննդի արդյունաբերություն; 
կաթնամթերքի արտադրություն 

6 

15. «Դիետ» ՍՊԸ 
նախագահ՝ 
Ռուզաննա Թոթոլյան 

ք. Վանաձոր, Թումանյան 16 
հեռ.՝ 2-29-13 

սննդի արդյունաբերություն; 
կաթնամթերքի արտադրություն 

17 

16. 
«Ռոստոմ և 
Զոհրաբ» 

ՍՊԸ 
տնօրեն՝ 
Ռոստոմ Քեշիշյան 

ք. Վանաձոր, Թումանյան 48 
հեռ.՝ 4-54-68; 2-47-22; 
բջջ.՝ 093 04-54-68; 077 517956 (տն.) 

սննդի արդյունաբերություն; 
կիսաֆաբրիկատների 
արտադրություն 

7 

17. «Հարատիդ» ՍՊԸ 
գործադիր տնօրեն՛ 
Արմեն Ղարագյոզյան 

ք. Վանաձոր, Հալաբյան 1 
հեռ.՝ 2-98-68, 2-98-67 
բջջ.՝ 094 471794 (տն.) 

սննդի արդյունաբերություն; 
զովացուցիչ ըմպելիքների 
արտադրություն 

5 

18. «Բառովիչ» ՍՊԸ Սեդա Մանուկյան 

ք. Վանաձոր, Դ. Դեմիրճյանի 7 
հեռ./ֆաքս՝ 2-06-62; 2-53-32;  
բջջ.՝ 099 446096; 093 821881 
էլ. փոստ՝ barovich@freenet.am; 
barovich@rambler.ru 

սննդի արդյունաբերություն; 
զովացուցիչ ըմպելիքների 
արտադրություն 

4 

19. «Սոմիլա» ՍՊԸ Լ. Քոչինյան 
ք. Վանաձոր, Զոր. Անդրանիկի 14ա 

հեռ.՝ 2-39-95 
բջջ.՝ 096185858 (փոխտն.) 

սննդի արդյունաբերություն; 
զովացուցիչ ըմպելիքների 
արտադրություն 

11 

20. «Դիմներ» ՍՊԸ Ա. Սարգսյան 
ք. Վանաձոր, Ազատամարտիկների 6 

հեռ.՝ 2-39-95 

սննդի արդյունաբերություն; 
զովացուցիչ ըմպելիքների 
արտադրություն 

1 

21. 
«Մատինյանի 
նշխար» 

ՍՊԸ 

սեփականատեր՝ 
Արմեն Սարուխանյան 
տնօրեն՛ 
Արտյոմ Մամյան 

2002 ՀՀ, ք. Վանաձոր, 
Ազատամարտիկների 25 
հեռ.՝ 2-05-93; 4-10-50 
բջջ.՝ 094 442803 
էլ. փոստ՝ matinyaninshkhar@gmail.com 

սննդի արդյունաբերություն; 
հաց, հացամթերք, մակարոնեղեն 

59 

22. 
«ԹԱԼԳՐԻԳ 
Գրուպ» 

ՍՊԸ 
տնօրեն՝ 
Հովհաննես Հակոբյան 
Ա. Հովհաննիսյան  

ք. Վանաձոր, Մոսկովյան 27 
բջջ..՝ 095 999080, 095 003775 

սննդի արդյունաբերություն; լավաշի, 
մակարոնեղենի արտադրություն 

18 

23. «Հելեն-Արթ» ՍՊԸ 
տնօրեն՛ 
Արտաշես Խաչատրյան 

ք. Վանաձոր, Տարոն-2, քշհ 3 30/5 
հեռ.՝ 6-21-00; 3-21-00 

սննդի արդյունաբերություն; 
շոկոլադե հրուշակեղենի 
արտադրություն 

5 

24. 
«Բակեռայ-
Կալինա» 

ՍՊԸ Վ. Աբովյան 
ք. Վանաձոր, Վարդանանց 33/2 
հեռ.՝ 2-01-92, 2-01-52 

սննդի արդյունաբերություն; 
խմորեղենի արտադրություն 

5 

25. «Վան Բուլանժե» ՍՊԸ 
տնօրեն՝  
Մարտին Գևորգյան 
 

ք. Վանաձոր, Լազյան 33ա 
հեռ.՝ 4-29-91; 093 97-67-49; 
Ֆաքս՝ 4-40-49 
բջջ.՝ 094 200959 (տն.) 
էլ. փոստ՝ stafel@mail.ru 

սննդի արդյունաբերություն; 
հաց, հացամթերքի արտադրություն 

30 

26. 
«Սեդա 
Բոջուկյան» 

ՍՊԸ Մարինե Պոստոլոկյան 
ք. Վանաձոր, Տարոն-4, քշհ 50/1 
հեռ.՝ 6-09-10 

սննդի արդյունաբերություն; 
հացի արտադրություն 

6 

27. «Ս. Պետրոս» ՍՊԸ Ռ. Սուիասյան 
ք. Վանաձոր, Չուխաջյան 32 
հեռ.՝ 2-78-87 

սննդի արդյունաբերություն; 
հացի արտադրություն 

10 

28. «Եռյակ» ՍՊԸ Ալբերթ Ասրյան 
ք. Վանաձոր, Տ. Մեծի 38 
հեռ.՝ 2-49-95, 2-69-95, 2-12-47 

սննդի արդյունաբերություն; 
հացի արտադրություն 

6 



29. 
«Գ. 
Մկրտումյան» 

ՍՊԸ 
տնօրեն՝ 
Մ. Աթոյան 

ք. Վանաձոր, Նժդեհի 3 
հեռ.՝ 2-31-54, 2-32-08 
բջջ.՝ 093 234699 

սննդի արդյունաբերություն; 
հաց, հացաբուլկեղենի 
արտադրություն 

7 

30. 
«Արեն 
Միրզախանյան 

ԱՁ Արեն Միրզախանյան 
ք. Վանաձոր, Թումանյան 16 
հեռ.՝ 077 306948 

սննդի արդյունաբերություն; 
հացի արտադրություն 

12 

31. «Ռուդել» ՍՊԸ Ռաֆայել Ալավերդյան 
ք. Վանաձոր, Աղայան 95/2 
բջջ.՝ 094 750475 

սննդի արդյունաբերություն; 
հացաբուլկեղենի, հրուշակեղենի  
արտադրություն 

30 

32. «Միկինյան» ՍՊԸ Գ. Միկինյան 
ք. Վանաձոր, Թումանյան 11ա 
բջջ.՝ 055 535453 

սննդի արդյունաբերություն; 
հացաբուլկեղենի, հրուշակեղենի  
արտադրություն 

16 

33. «Գոլդ էնդ Գրին» ՍՊԸ Ռազմիկ Խուդինյան 
ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 79 
բջջ.՝ 094 021247 

սննդի արդյունաբերություն; 
հացի արտադրություն 11 

34. «Լիվար» ՍՊԸ Ռ. Յարիբեկյան 
ք. Վանաձոր, Աղայան 61բ 
բջջ.՝ 077 037293 

սննդի արդյունաբերություն; 
հացի արտադրություն 

5 

35. «Մոնա-Մարի» ՍՊԸ Սեյրան Զաքարյան 
ք. Վանաձոր, Տավրոսի 18/28 
հեռ.՝ 2-12-47 

սննդի արդյունաբերություն; 
հացաբուլկեղենի արտադրություն 

3 

36. «Վանդեկոր» ՍՊԸ Մ. Հովհաննիսյան 
ք. Վանաձոր, Տարոն-2, ՔՇՀ-4, 23ա 
հեռ.՝ 6-33-37, 3-13-37 

փայտամշակում; 
կահույքի արտադրություն 

2 

37. «Անաշախ» ՍՊԸ Սվետլանա Սաքանյան 
ք. Վանաձոր, Զոր. Անդրանիկի 50 
բջջ.՝ 094 021247 

փայտամշակում; 
փայտյա տարաների 
արտադրություն արտադրություն 

3 

38. «Քարաբերդ» ՍՊԸ 
գործադիր տնօրեն՝ 
Մանվել Հովհաննիսյան 

ք. Վանաձոր, Բաթումի 5 
հեռ.՝ 2-05-44 
բջջ.՝ 093 710843 
էլ. փոստ՝ qaraberd@yandex.ru 

հանքարդյունաբերություն; 
ոչ մետաղական հանքավայրի 
շահագործում 

29 

39. «Սոնատ» ՍՊԸ Մ. Քամալյան 
ք. Վանաձոր, Աղայան 95/21 
հեռ.՝ 2-39-95 

այլ արտադրություն; 
փրփրապլաստի արտադրություն 

4 

40. 
«ՀԿՄ 
Վանաձորի 
ՈՒԱՁ» 

ՍՊԸ 
տնօրեն՝ 
Մելս Առաքելյան 

ք. Վանաձոր, Երևանյան խճ. 64ա 
հեռ.՝ 5-99-53 (ընդ.) 
բջջ.՝ 055 535453 

այլ արտադրություն; 
էլեկտրատեխնիկական իրերի 
արտադրություն 

12 

41. «Շամոն» ՍՊԸ Կարապետ Շահմենենդյան 
ք. Վանաձոր, Մոսկովյան 65ա 
բջջ.՝ 094 021247 

այլ արտադրություն; 
մետաղապլաստիկ դուռ-
պատուհանների արտադրություն 

2 

42. 
«Էդվարդ 
Սարգսյան» 

ԱՁ Էդվարդ Սարգսյան 
ք. Վանաձոր, Վարդանանց 2/1 
բջջ.՝ 099 024262 
Էլ. փ.` edvardsargsyan@yandex.com 

այլ արտադրություն; 
մետաղապլաստիկ դուռ-
պատուհանների արտադրություն 

1 

43. 
«Յուրա 
Պողոսյան» 

ԱՁ Յուրա Պողոսյան 
ք. Վանաձոր, Վ. Աղայան 95/10 
հեռ.՝ 5-08-86 
էլ. փոստ՝ haygplest@mail.ru 

այլ արտադրություն; 
մետաղապլաստիկ դուռ-
պատուհանների արտադրություն 

3 

44. «ԳևՏանիք» ՍՊԸ Մ. Խանզատյան 
ք. Վանաձոր, Հյուսիսային 14,  
բջջ.՝ 094 938370 

այլ արտադրություն; 
ալիքավոր թիթեղների 
արտադրություն 

4 

45. «Ոսարտշին» ՍՊԸ Արտակ Ոսկանյան 
ք. Վանաձոր, Տարոն 4, Զեյթունի 11 
բջջ.՝ 095 505808 
Էլ. փ.` info@cons-alliance.am 

այլ արտադրություն; 
բետոնի արտադրություն 

7 

46. 
«Վանշին 
Գրուպ» 

ՓԲԸ Գագիկ Վասիլյան 
ք. Վանաձոր, Բաղրամյան 2/2 
բջջ.՝ 098 161662 
Էլ. փ.` vanshingroup@mail.ru 

այլ արտադրություն; 
շինիրերի արտադրություն, 
շինմոնտաժային աշխատանքներ 

54 

47. «Բիոնիկ» ՍՊԸ 
տնօրեն՝ 
Վարդան Եթիմյան 

ք. Վանաձոր, Խորենացու 1/23 
հեռ.՝ 6-01-11 
բջջ.՝ 055 157777 

այլ արտադրություն; 
շինիրերի արտադրություն 

9 

48. «Հրայր և Արամ» ՍՊԸ Հրայր Հակոբյան 
ք. Վանաձոր, Թումանյան 16 
հեռ.՝ 4-14-70 

այլ արտադրություն; 
թթվածնի արտադրություն 

4 

49. 
«Գեմս դե 
Լյուքս» 

ՍՊԸ Սերգեյ Սազոնով 
ք. Վանաձոր, Մ. Խորենացու 5 
հեռ.՝ 2-08-56; 

այլ արտադրություն; 
թանկարժեք և կիսաթանկարժեք 

12 



բջջ.՝ 091 921767 
Էլ. փոստ` gemsdeluxe@bk.ru 

քարերի մշակում 

50. «Նորիկ-Մուշեղ» ՍՊԸ Արեն Քոչարյան 
ք. Վանաձոր, Վարդանանց 42 
բջջ.՝ 098 399586 

այլ արտադրություն; 
օճառի և լվածքի մաքրման 
միջոցների արտադրություն 

5 

51. 

«Արարատ ՋԷԳ, 
ՋԻԳ» 
(Հնեվանք-1, 2 
ՀԷԿ-եր, , 
Ամրակից 1, 2 
ՀԷԿ-եր) 

ՓԲԸ 
տնօրեն՛ 
Արարատ Անդրեասյան 

2014, ք. Վանաձոր, Նարեկացու 30 
հեռ.՝ 4-29-28; 094 140690 
Էլ. փոստ` araratjeg@gmail.com 
Հնեվանք-1, 2  ՀԷԿ-եր՝ Նովոսելցովո-
Վանաձոր ջրատար 
Ամրակից 1, 2 ՀԷԿ-եր՝ Ստեփանավան-
Վանաձոր ջրատար  

Էներգետիկա; 
ՀԷԿ-ի շահագործում 

 

52. 

Բարձրավոլտ էլ. 
ցանցեր 
«Հյուսիսային» 
մասնաճյուղ 
(Լոռի-1 
հողմակայան) 

 
տնօրեն` 
Գարեգին Գևորգյան 

ք. Վանաձոր, Թևոսյան 2 
հեռ.` 6-51-63 

Էներգետիկա; 
հողմակայանի շահագործում, 
էլեկտրաէներգիայի 
արտադրություն, մատակարարում  

 

53. 
«Արգիշտի-1» 
(Մարցիգետ 
ՓՀԷԿ-2) 

ՍՊԸ  
Մարցիգետ ՓՀԷԿ-2՝ Դեբեդ գետի 
Մարցիգետ վտակ 

Էներգետիկա  

 



Հավելված 4 
                                Հասարակական կազմակերպություններ, 

ք. Վանաձոր 
       

 
 

 ՀԿ անվանումը Հասցեն, հեռախոսը, էլ.փոստը, ինտերն.կայքէջը Գործունեության ոլորտը 

                   1          2           3 
  

«Հելսինկյան քաղաքացիական 
ասամբլեայի Վանաձորի 
գրասենյակ» ՀԿ 
 

ք.Վանաձոր, Տ. Մեծի 59, նախագահ Արթուր Սաքունց 
հեռ..4-22-68,(091)200971 
www.hcav.am 
hcav@hcav.am 
ֆաքս 4-12-36 

Մարդու իրավունքների 
պաշտպանություն 

 Հայկական սահմանադրական 
իրավապաշտպան կենտրոն(ՀՍԻԿ) 

ք.Վանաձոր, Շիրակացու 1-ին նրբ.2, նախագահ Գևորգ 
Մանուկյան, հեռ.2-29-67,(091) 200 965 
e-mail: acrpc@acrpc.am 
www.acrpc.am 
ֆաքս 4-47-81 

Մարդու իրավունքների 
պաշտպանություն, 
իրավական կրթության 
կազմակերպում 
 

 Հ/կ կենտրոն «Քաղաքացի-ական 
հասարակության զարգացում», 

ք.Վանաձոր, Նժդեհի 9/2ա սենյակ, համակարգող 
Արփինե Հակոբյան, հեռ.. 4-33-15, 
(091) 64 33 17 
ֆաքս 4-33-17,4-33-15 
էլ. հասցե arpine@ngoc 
վեբ կայք www.ngoc.am 

Աջակցություն՝ 
հասարակական  կյանքում 
սոցիալական արդարության  
հաստատմանը, 
հակակոռուպցիոն 
գործընթացներին 

 «Առավոտ»ԲՀԿ ք.Վանաձոր, Թատերական 8 նախագահ Մարգարիտա 
Շահվերդյան 
 հեռ. 4-12-88 
077 499 077  
aravott@mail.ru 
aravot@yahoo.com 
www.aravot.com.xa.com 

Սոցիալական, 
երիտասարդական, 
կրթական խնդիրներ 

 «Արան» ԲՀԿ ք. Վանաձոր, Գր. Լուսավորիչի 24 
նախագահ Սերգեյ Նազարյան 
հեռ.(077)973003 
aran@hragir.aua.am 

Հաշմանդամների 
ինտեգրացում 
հասարակայնությանը, 
վերականգնողակն  
պրագաների տրամադրում 

 «Անվտանգ մանկություն» հկ ք.Վանաձոր, Անահիտ Մխիթարյան 
2—46-44, 2- 35 –96 
malvin54@mail.ru 

 

 «Առագաստ» հկ Գ. Սարգսյան 
(093) 83 87 36 

 

 «Առաքելություն Հայաստան»ԲՀԿ Ք.Վանաձոր,Ներսիսյան 6 
Վանաձորի  համայնքային կենտրոնի տնօրեն Սուսաննա 
Մարտիրոսյան, 
հեռ. 4-89-76 
096 00 29 90 

Սոցիալական 
աջակցություն միայնակ, 
անժառանգ տարեցներին, 
հաշմանդամներին 

 «Գայաննա» ՀԿ ք.Վանաձոր, Տ. Մեծի փակուղի 2 
Նախագահ՝Գայանե Թադևոսյան 
Հեռ. 4-45-65, (093, 055) 898799 
E_mail: ngogayanna@mail.ru ngogayanna@rambler.ru 

Բարեգործական 
ծրագրեր,մշակույթի, 
սպորտի, 
երիտասարդության 
հիմնախնդիրներ, 
երեխաների  
պաշտպանություն 

 «Գործարարության զարգացման և 
օժանդակման կենտրոն» հ/կ 

Վանաձոր,Վարդանանց 98/32, նախագահ Ռազմիկ 
Սոլոմոնյան 
Հեռ. 2-27-19, 2-27-39  Մարգարիտա Սոլոմոն. 091 
534430, 055720016 
E_bdsc@lori.am 

Գործարար 
տեղեկատվության 
տրամադրում, ուսուցում և 
խորհրդատվություն, 
գործարար կսապերի 
զարգացում 

 «Լոռու մարզի 
համատիրությունների կենտրոն» 
ՀԿ 

Ք..Վանաձոր Տիգրանյան 6,նախագահ Բերո Առաքելյան 
Հեռ.  2-40-00, 
 (094) 51-40-00 
Bero51@mail.ru 
Ֆաքս 2-40-00 

Համատիրությունների 
գործունեության 
համակարգում, աջակցում 

 «Մտավորական կանայք» ՀԿ Ք. Վանաձոր, Տ.Մեծի 36 
Նախագահ Նինա Ջաղինյան, հեռ. 2-22-60,  
 (091) 816436 
ninajaghinjan@rambler.ru  

Կրթական. 
բնապահպանական 
խնդիրներ 



 «Թռիչք» կրթամշակութային և  
խորհրդատվական  ՀԿ 

ք.Վանաձոր Թատերական 6 նախագահ 
Հովհաննես Նիկողոսյան 
Հեռ. 2-45-07,  
(093) 308 013 
e_mail vanorif@gmail.com 
fliaghngo@gmail.com 

Մանկապատանեկան, 
երիտասարդական 
կրթամշակութային  
հիմնախնդիրներ 

 «Լոռու զարգացման կենտրոն»  ք. Վանաձոր, Նժդեհի 7/34 
Հրանտ Այվազյան 
(091) 535596 

Համայնքների 
բնապահպանկան և 
երիտասարդական 
հիմնախնդիրներ  

 «Լոռու սպառողների ասոցիացի» ք. Վանաձոր, Մարիետա Հեքիմյան, 2-24-14 
055 82 24 14 
lorilca@freenet.am 

Ազգաբնակչության 
համակողմանի շահերի 
պաշտպանություն 

 «Հուսատու» ՍԲՀԿ ք. Վանաձոր, Նժդեհի 14,  
Արա Առաքելյան 
2-20-86, (094) 881525 
arak@mail.ru 
 

Երեխաների սոցիալական, 
կրթական հարցեր 

 «Օրհուս» Վանաձորի 
բնապահպանական, 
տեղեկատվական, հասարակական 
կենտրոն 

Ք.Վանաձոր, Տ.Մեծի 23, թիվ 4 դպրոցի 2-րդ մասնաշենք 
ղեկավար Պերճ Բոջուկյան, հեռ. 077 72 33 88, 055 55 07 
45 
Bojukyanp@gmail.com 
 
Oրհուսի մասին մանրամասն՝ 
www.aarhus.am 

Շրջակա  միջավայրի 
պահպանությանն ուղղված 
տեղեկատվության 
ապահովում, աջակցություն 
որոշումների ընդունման 
գործընթացին 
հասարակության 
մասնակցությանը, 
հասարակական 
կազմակերպությունների և  
բիզնեսի 
ներկայացուցիչների  միջև 
կայուն  
հարաբերությունների 
հաստատմանը: 

 «Լիարժեք կյանք» ՀԿ ք.Ստեփանավան, Գ. Նժդեհի 17/23ա 
նախագահ՝ Սուրեն Մաղաքյան  
հեռ.(0256) 2-14-27, 2-30-23, 093/585844 
 
E_mail: office@fulllife.am  

Հաշմանդամների շահերի 
պաշտպանություն, 
ուսուցում, ինտեգրում 
հասարակական 
կյանքին,սոցիալական 
աջակցություն 

 «Խաչվող ուղիներ» ՍՀԿ ք.Վանաձոր,Բանակի փող. 44/բ 
Գործադիր տնօրեն Կամո Եգանյան 
Հեռ. 4-04-70, 091 358 625 
Xachuxi@mail.ru 
www.crngo.am 

Դեռահասների 
սոցիալական, 
առողջապահական,կրթակ
ան, մշակութային 
հիմնահարցեր 

 «Էլպիդա» Վանաձորի հունական 
համայնքի ՀԿ 

ք. Վանաձոր, Տ.Մեծի 18/ա,  հեռ.4-31-13  
նախագահ Արկադի Խիտարով հեռ.091 45 01 84 
velpida@rambler.ru 
ֆաքս 4-31-13 

Վանաձորի հունազգի 
բնակչության 
հիմնախնդիրների  լուծում 

 «Ուկրաինա» ՀԿ Հայաստանում 
ուկրաինացիների ֆեդերացիայի 
մասնաճյուղ 

ք..Վանաձոր, Շ.Ազնավուրի անվան մշակութի պալատ 
նախագահ՝ Լյուդմիլա Բալայան(Կոժեմյաչեն-կո), հեռ. 4-
05-49 
098 648 653  
 

Ազգային մշակույթի 
զարգացում, ազգամիջյան 
կապերի համակողմանի 
ամրապնդում 

 «Օբշչեստվո Ռոսսիի» 
հանրապետական 
կազմակերպության Վանաձորի 
մասնաճյուղ 

Ք.Վանաձոր, թիվ 4 դպրոց, նախագահ Տատյանա 
Ալեքսանդրովնա Ռուդամյոտկինա,  
Հեռ.4-37-15տ. 091915386 

 

 «Հայկական գործարարություն 
ՓՄԲ» ՀԿ 

ք.Վանաձոր, Աղայան 57 
նախագահ Ռուզաննա Դանիելյան, հեռ.  
093 59 44 41 

Աջակցություն փոքր, միջին 
բիզնեսի զարգացմանը 

 «Ինֆորմացիոն կենտրոն» ՀԿ ք.Վանաձոր,Խորենացի 5 
Նախագահ Նունե Խուբլարյան, հեռ. 4-06-58 
093 88 46 77 
 e-mail  loriic@rambler.ru 
 

Կրթական, սոցիալական 
հարցեր 

 «Բնության պահպանություն» ԲՀԿ ք.Վանաձոր, Քիմիագործների 2-րդ փակուղի 43 Բնապահպանական, 



Նախագահ՝ Վլադիմիր Մինասյան 
Հեռ. 4-28-90, 093 748381 
arman@yandex.am 

բարեգործական 

 Հայկական Կարմիր խաչի  
ընկերության Լոռու  մարզային 
մասնաճյուղ 

Ք. Վանաձոր, Ուսանողական թաղամաս, նախագահ՝ 
Վլադիմիր Ղարաջյան, հեռ. 5-84-49գ. 2-40-66տ.  
E-loriredcross@mail.ru  

 

 Հայական Հաբիթաթ կենտրոն ք. Վանաձոր, Նժդեհի 14,  
Արա Առաքելյան 
2-20-86, (094) 881525 
arak@mail.ru 
 

 

 Հայկական Կարիտասի Փոքրիկ 
իշխան կենտրոն 

ք. Վանաձոր,  Թումանյան փողոց 2ա, հեռախոս (0322) 2-
19-94 

սոցիալական աջակցության 
ծրագրեր, սոցիալ-
հոգեբանական ծրագրեր 
դժվարին իրավիճակներում 
գտնվող դեռահասների  և 
նրանց ընտանիքների հետ   

 Համալսարանական կրթությամբ 
կանանց ասոցացիա 

ք. Վանաձոր  
մարզային կենտրոնի ղեկավար Արմինե Կյուրեղյան 
հեռ.(093,055) 391375 
Email–akyregyan@mail.ru 
Վանաձորի մասնաճյուղ Սոֆյա Բաբայան 4-54-25 
sopfo@freenet.am 

 

 «Հույս և օգնություն» ք. Վանաձոր, Հայարփի Էդիլյան 4-55-80  
 «Վանաձորի մանական կենտրոն» 

ԲՀԿ 
ք. Վանաձոր Թամարա Գրիգորյան 2-58-94  

 «Ֆրիտյոֆ Նանսենի անվան մարդու 
իրավունքների պաշտպանության 
հայկական կենտրոն»ՀԿ 

Ք.Վանաձոր, Լազյան 24/11 
նախագահ Հարություն Սարգսյան, հեռ. 099 289 299, 
077 505 033 
nanachpr@yahoo.com 

Մարդու իրավունքների 
պաշտպանություն, 
իրավական 
խորհրդատվություն 

 «Վանաձորի հոգեբանական 
վերականգնողական կենտրոն» ՀԿ  

ք..Վանաձոր, Աղայան 74/3 բն.7 
նախագահ՝ Արծվի Հարությունյան 
հեռ. 4-94-46, 
099 065 855 
E_mail: vhvk2006@rambler.ru   

Հոգեբանական 
ծառայություններ, 
խորհրդատվություն 

 «Խաղաղության երկխոսություն» ք. Վանաձոր Էդգար Խալաթյան, Վահագն Անտոնյան 4-
91-71, 2-23-54 

 

 «Տարեցների տուն» հիմնադրամ ք.. Վանաձոր,Մայմեխի 8 
նախագահ՝ հեռ. 2-37-45, 4-32-11 
093 329 125 

Տարեցների խնամք 
55 շահառու  

 «Ռուսական մշակույթի օջախ» ՀԿ ք.Վանաձոր,Ազատամար 
տիկներ 1 

Ռուսաց լեզվի, ռուսական 
մշակույթի զարգացում, 
ուսուցանում 

 «Ոսկե միջին հասարակական 
նախաձեռնությունների կենտրոն» 
ՀԿ 

ք..Վանաձոր, Շինարարների 4/45 
նախագահ՝ Հովհաննես Ղազարյան 
հեռ. 2-71-19, 094097119 
E_mail:   voske-mijin @ 
rambler.ru 
www. voskemijin.ucoz.ru 

Մարդու իրավունքների 
պաշտպանություն, 
ժողովրդավարություն, 
հանրային 
վերահսկողություն: 

 «Լուսաստղ,»հ/կ ք. Վանաձոր, Ազատամարտիկների 2/4, փոխնախգահ 
Անի Գաբրիելյան  

Հաշմանդամների 
հիմնախնդիրներ 

 «Խուլերի կրթամշակութային 
կենտրոն» հ/կ 

Ք. Վանաձոր, Ուսանողական 14, նախագահ՝ Գագիկ 
Սերոբյան, հեռ. 5-01-11, 093 82 70 94, 
E_gagngo@mail.ru 

Լսողության խնդիրներ  
ունեցող հաշմանդամ 
պատանիների և 
երիտասարդների 
կրթական,մշակութային 
մարզական, հիմնահարցեր, 
մասնագիտությունների 
ուսուցում;  

 «SPFA  հայ-ֆրանսիական 
մշակութային կենտրոն»  
 
 

 ք. Ստեփանավան  Գ.Նժդեհի 3,  µÝ.3 
նախագահ՝ Լուսինե Հովհաննիսյան 
հեռ. (0256)2.42.69     (093)20.81.43 
e_mail lucihovhan@yahoo.fr 

Կրթամշակութային 
ծրագրերի իրականացում, 
ֆրանսիախոսության 
տարածում Հայաստանում 
և  Լեռնային. Ղարաբաղում 

 «Լոռու մարզի երիտասարդ 
տնտեսագետների ասոցացիա» ՀԿ 

ք. Վանաձոր, Վարդանանց 82 (փաստացի 21) 
նախագահ՝ Արմեն Եղիազարյան, հեռ. 093 33 11 22 

 



 «Սեր Հայրենիքի» ՀԲԿ ք. Վանաձոր 
Ռաֆայել Գրիգորյան 
հեռ.09902537 
2-39-82գ., 2-53-71 

Բարեգործական 

 «Լոռի» ՖՄԱ /ֆուտբոլային 
մարզական 
ակումբ/Հասարակական 
բարեգործական 
կազմակերպություն 

ք. Վանաձոր, Թումանյան 2, նախագահ՝ Կոստյա(Կոլյա) 
Բաբայան, հեռ. 093268574, 4-68-36 

Սպորտի, մասնավորապես 
ֆուտբոլի 
մասսայականություն 

 
 
  
 



  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2018-21ԹԹ. ԾՐԱԳՐԵՐՆ ԸՍՏ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ 

N Ծրագրի անվանումը Բյուջե /ՀՀ 
դրամ/ 

Խնդիրները Արդյունքը Իրական
ացման 
ժամկետը 

Ծանոթություն 

Ճարտարապետություն եվ քաղաքաշինություն /Հավելված 5/ 
1. 3-րդ կարգի վթարային 

բազմաբնակարան շենքերի 
ուժեղացում, սեյսմազինվածության 
բարձրացում 

416 250 000 Վանաձորում 1988թ. երկրաշարժից 
հետո կատարված ուսումնասիրութ-
յունների արդյունքում պարզվել է, որ 
84 բնակելի շենքեր կարիք ունեն 
ուժեղացման և սեյսմազինվածության 
բարձրացման: Մեր կողմից կատար-
ված ուսումնասիրությունների 
արդյունքում պարզ է դարձել, որ 9 
հարկանի 111 կամ 151 սերիայի 
նախագծերով կառուցված 
կարկասային շենքերի ուժեղացման 
համար ավելի քիչ ֆինանսական 
միջոցներ են անհրաժեշտ քան քարե 
կրող պատերով շենքերի: Այս 
պատճառով ծրագրում ներառել ենք 
թվով 5 շենքեր դրանք են՝ 
Գրիբոյեդովի 6 – 4997 մ2 

Գրիբոյեդովի 3 – 2124 մ2 
Սուխումի 4      -  2592 մ2 
Ռուսթավի 9    –  2170 մ2 
Չերկասի 15     – 4767 մ2 

16650 մ2 մակերեսով 
բնակֆոնդի ձեռքբերում 
 

2018-
2021թթ. 

 

2. «Քիմիագործների» և «3-րդ մաս»  
թաղամասերի գոտևորման 
նախագծի պատվիրում 

4 500 000 Մանրամասն գոտևորման 
նախագծով` տարածքային 
ռեսուրսների և կառուցապատման 
փաստացի վիճակի վերլուծության և 
համալիր գնահատականի հիման վրա 
ամրագրել թաղամասերի 
տարածական զարգացման հիմնական 
ուղղությունները, որոշել սոցիալական, 
արդյունաբերական, 
բնապահպանական, 
ինժեներատրանսպորտային 
համակարգերի զարգացման, բնական 
վտանգավոր երևույթներից 
թաղամասերի 
պաշտպանության,քաղաքացիական 

Թաղամասերի 
գործառանկան և 
ծավալատարածքային 
գոտևորում:  
 

2018-
2021թթ. 

 



պաշտպանության և այլ 
միջոցառումներ, կանոնակարգել 
քաղաքաշինական գործունեության 
օբյեկտ հանդիսացող տարբեր 
տպատակային և գործառնական 
նշանակության հողերի 
օգտագործման խնդիրները: 

3. «Լագեր» և «Հուշարձան»  
թաղամասերի գոտևորման 
նախագիծ 
 

4 000 000 Մանրամասն գոտևորման նախա-
գծով` տարածքային ռեսուրսների և 
կառուցապատման փաստացի 
վիճակի վերլուծության և համալիր 
գնահատականի հիման վրա 
ամրագրել թաղամասերի 
տարածական զարգացման հիմնական 
ուղղությունները, որոշել սոցիալական, 
արդյունաբերական, 
բնապահպանական, ինժեներա-
տրանսպորտային համակարգերի 
զարգացման, բնական վտանգավոր 
երևույթներից թաղամասերի պաշտ-
պանության,քաղաքացիական պաշտ-
պանության և այլ միջոցառումներ, 
կանոնակարգել քաղաքաշինական 
գործունեության օբյեկտ հանդիսացող 
տարբեր տպատակային և գործառնա-
կան նշանակության հողերի օգտա-
գործման խնդիրները: 

Թաղամասերի գործառական 
և ծավալատարածքային 
գոտևորում:  
 

2018-
2021թթ. 

 

4. «Բազում» և «Դիմաց»  
թաղամասերի գոտևորման 
նախագծեր 
 

5 000 000 Մանրամասն գոտևորման 
նախագծով` տարածքային 
ռեսուրսների և կառուցապատման 
փաստացի վիճակի վերլուծության և 
համալիր գնահատականի հիման վրա 
ամրագրել թաղամասերի 
տարածական զարգացման հիմնական 
ուղղությունները, որոշել սոցիալական, 
արդյունաբերական, 
բնապահպանական, 
ինժեներատրանսպորտային 
համակարգերի զարգացման, բնական 
վտանգավոր երևույթներից 
թաղամասերի 
պաշտպանության,քաղաքացիական 

Թաղամասերի գործառական 
և ծավալատարածքային 
գոտևորում:  
 

2018-
2019թթ. 

 



պաշտպանության և այլ 
միջոցառումներ, կանոնակարգել 
քաղաքաշինական գործունեության 
օբյեկտ հանդիսացող տարբեր 
տպատակային և գործառնական 
նշանակության հողերի 
օգտագործման խնդիրները: 

5. Ճարտարապետական փոքր ձևեր 
 

40 000 000 Քաղաքի ճարտարապետական տեսքի 
բարելավմանը և զբոսաշրջությանը 
նպաստելու նպատակով քաղաքի 
հասարակական վայրերում 
(զբոսայգի, հրապակ և այլն) 
ճարտարապետական փոքր ձևերի 
տեղադրում: 

Ճարտարապետական փոքր 
ձևերի տեղադրում: 
 

2018-
2021թթ. 

 

6. Քիմգործարանի այգու 
բարեկարգում 
 

130 000 000 Պատվիրել 
նախագծանախահաշվային 
փաստաթղթեր, որի հիման վրա 
իրականացնել բարեկարգում, 
նորոգում և վերակառուցում: 

Բարեկարգ և լուսավոր 
զբոսայգի, հաճելի և 
օգտակար միջավայր 
հասարակության 
յուրաքանչյուր անդամի, 
ինչպես նաև 
զբոսաշրջիկների  համար:  

2018-
2021թթ. 

 

7. Տարոն-2 և Տարոն-4 թաղամասի 
այգու կառուցում 
 

200 000 000 Պատվիրել 
նախագծանախահաշվային 
փաստաթղթեր, որի հիման վրա 
իրականացնել բարեկարգում, 
կառուցման աշխատանքներ: 
 

Բարեկարգ և լուսավոր 
այգի, հաճելի և օգտակար 
միջավայր հասարակության 
յուրաքանչյուր անդամի, 
ինչպես նաև 
զբոսաշրջիկների  համար:  

2018-
2021թթ. 

 

8. „Վարդավառի” հրապարակի 
բարեկարգում 
 

60 000 000 Պատվիրել նախագծանախահաշ-
վային փաստաթղթեր, որի հիման վրա 
իրականացնել բարեկարգում, 
նորոգում և վերակառուցում: 

Բարեկարգ, լուսավոր և 
կանաչապատ հրապարակ:  
 

2018-
2021թթ. 

 

9. Վանաձորի հրապարակի 
բարեկարգում 

8 000 000 Նորոգել, բարեկարգել և 
վերակառուցել հրապարակը: 

Բարեկարգ, լուսավոր և 
կանաչապատ հրապարակ:  

2018-
2021թթ. 

 

10. Վազգեն Սարգսյանի անվան 
հրապարակի բարեկարգում 

25 000 000 Նորոգել, բարեկարգել և 
վերակառուցել հրապարակը: 

Բարեկարգ, լուսավոր և 
կանաչապատ հրապարակ:  

2018-
2021թթ. 

 

11. Սայաթ-Նովայի անվան զբոսայգու 
բարեկարգում 
 

515 000 000 Նորոգել, բարեկարգել և վերակառու-
ցել զբոսայգին` ստեղծելով հանգստի 
և ժամանցի արդիական վայր: 
 

Բարեկարգ և լուսավոր հրա-
պարակ, հաճելի և օգտա-
կար միջավայր հասարա-
կության յուրաքանչյուր 
անդամի, ինչպես նաև 
զբոսաշրջիկների  համար:  

2018-
2021թթ. 

 

12. Մարզպետարանի շենքի 13 000 000 Նորոգել, բարեկարգել և Բարեկարգ և լուսավոր հրա- 2018թ.  



հարավային մասում գտնվող 
պուրակի բարեկարգում 

 վերակառուցել զբոսայգին` ստեղծելով 
հանգստի և ժամանցի արդիական 
միջավայր:  

պարակ, հաճելի և օգտա-
կար միջավայր հասարա-
կության յուրաքանչյուր 
անդամի, ինչպես նաև 
զբոսաշրջիկների  համար:  

13. Հրանտ Մաթևոսյանի անվան 
զբոսայգու բարեկարգում 
 

120 000 000 Նորոգել, բարեկարգել և 
վերակառուցել զբոսայգին` ստեղծելով 
հանգստի և ժամանցի արդիական 
միջավայր: 

Բարեկարգ և լուսավոր 
այգի, հաճելի և օգտակար 
միջավայր հասարակության 
յուրաքանչյուր անդամի, ինչ-
պես նաև զբոսաշրջիկների  
համար:  

2018-
2021թթ. 

 

14. Հովհ. Թումանյանի անվան 
հրապարակի բարեկարգում 
 

60 000 000 Պատվիրել նախագծանախահաշվա-
յին փաստաթղթեր, որի հիման վրա 
իրականացնել բարեկարգում, նորո-
գում և վերակառուցում 

Բարեկարգ, լուսավոր և 
կանաչապատ հրապարակ:  
 

2018-
2021թթ. 

 

15. Հարկայինի շենքի հյուսիսային 
մասում գտնվող պուրակի 
բարեկարգում 
 

60 000 000 Նորոգել, բարեկարգել և վերակառո-
ւցել զբոսայգին` ստեղծելով հանգստի 
և ժամանցի արդիական միջավայր: 
 

Բարեկարգ և լուսավոր հրա-
պարակ, հաճելի և օգտա-
կար միջավայր հասարա-
կության յուրաքանչյուր 
անդամի, ինչպես նաև 
զբոսաշրջիկների  համար:  

2018-
2021թթ. 

 

16. Հայքի հրապարակի բարեկարգում 252 000 000 Պատվիրել նախագծանախահաշ-
վային փաստաթղթեր, որի հիման վրա 
իրականացնել բարեկարգում, 
նորոգում և վերակառուցում: 

Ժամանակակից չափանիշ-
ներին համապատասխան  
բարեկարգ, լուսավոր և 
կանաչապատ հրապարակ:  

2018-
2021թթ. 

 

17. „Լոռվա” հրապարակի 
բարեկարգում 
 

25 000 000 Պատվիրել նախագծանախահաշ-
վային փաստաթղթեր, որի հիման վրա 
իրականացնել բարեկարգում, 
նորոգում և վերակառուցում: 

Բարեկարգ, լուսավոր և 
կանաչապատ հրապարակ:  
 

2018-
2021թթ. 

 

18. „Թարգմանչաց” հրապարակի 
բարեկարգում 
 

15 000 000 Պատվիրել նախագծանախահաշ-
վային փաստաթղթեր, որի հիման վրա 
իրականացնել բարեկարգում, 
նորոգում և վերակառուցում: 

Բարեկարգ, լուսավոր և 
կանաչապատ հրապարակ:  
 

2018-
2021թթ. 

 

19. Երիտասարդական այգու 
բարեկարգում 

42 000 000 Պատվիրել նախագծանախահաշ-
վային փաստաթղթեր, որի հիման վրա 
իրականացնել բարեկարգում, 
նորոգում և վերակառուցում: 

Բարեկարգ և լուսավոր հրա-
պարակ, հաճելի և օգտա-
կար միջավայր հասարա-
կության յուրաքանչյուր 
անդամի, ինչպես նաև 
զբոսաշրջիկների  համար:  

2018-
2021թթ. 

 

20. „Բազումի” հրապարակի 
բարեկարգում 

19 200 000 Պատվիրել նախագծանախահաշ-
վային փաստաթղթեր, որի հիման վրա 

Համայնքի ծայրամասերի 
զարգացում, բարեկարգ, 

2018-
2021թթ. 

 



 իրականացնել բարեկարգում, 
նորոգում և վերակառուցում: 

լուսավոր և կանաչապատ 
հրապարակ: 

21. Անտոն Քոչինյանի անվան 
հրապարակի բարեկարգում 
 

15 000 000 Նորոգել, բարեկարգել և 
վերակառուցել հրապարակը: 
 

Քաղաքի արտաքին տեսքի 
բարելավում: Համայնքի 
համաչափ զարգացում: 
Բարեկարգ, լուսավոր և 
կանաչապատ հրապարակ:  

2018-
2021թթ. 

 

22. Ինքնակամ կառույցների 
օրնականացում,գրանցում,անհրաժ
եշտության դեպքում օտարում 
 

32 500 000 Նախատեսել ֆինանսական միջոցներ 
Ինքնակամ օբյեկտների 
օրինականացման և պետական 
գրանցման հետ կապված ծախսերի 
ապահովում 

Ազգաբնկչության 
պահանջարկից ելնելով 
ինքնակամ կառույցների 
օրինականցում և պետական 
գրանցում 

2018-
2021թթ. 

 

23. Գերեզմանների տարածքի 
բարեկարգում, ճանապարհային 
ցանցի կարգավորում 
 

240 000 000 Գերեզմանների տարածքի ճանապար-
հի և գերեզմաններ տանող ճանա-
պարհի առանձ խոչընդոտների երթև-
եկությունը ապահովելու և գերեզման-
ների բարեկարգման համար անհրա-
ժեշտ է կատարել ընդհանուր 48հա 
մակերեսով գրունտային ճանապարհի 
ասֆալտապատում, տարածքի 
բարեկարգում և նոր ճանապարհի 
կառուցում Տարոն-4 թաղամասից: 

Ընդհանուր 48հա 
մակերեսով գերեզմանների 
նոր ճանապահի կառուցում, 
գործող ճանապարհի և 
տարածքի բարեկարգում:  
 

2018-
2021թթ. 

 

24. Հանրային զուգարանի կառուցում 
շուկայի տարածքում 

8 400 000 Հաշվի առնելով անցանելիությունը, 
մարդաշատությունը և տարածքում 
գործող հանրային համատասխան 
զուգարանի բացակայությունը, կա 
անհրաժեշտություն կառուցել 120մ2  
մակերեսով հանրային զուգարան: 

120մ2  մակերեսով հանրային 
զուգարանի կառուցում: 
 

2018-
2021թթ. 

 

25. Հանրային զուգարանի կառուցում 
Վանաձոր քաղաքի կենտրոնական 
հատվածում 

8 400 000 Հաշվի առնելով անցանելիությունը, 
մարդաշատությունը և տարածքում 
գործող հանրային համատասխան 
զուգարանի բացակայությունը, կա 
անհրաժեշտություն կառուցել 80մ2  
մակերեսով հանրային զուգարան: 

80մ2  մակերեսով հանրային 
զուգարանի կառուցում: 
 

2018-
2021թթ. 

 

26. Հանրային զուգարանի կառուցում 
Սայաթ-Նովայի այգու տարածքում 
 

8 400 000 Սայաթ Նովայի այգու և հարակից 
տարածքում չկա հասարակական 
վայրի գործունեության և մարդաշատ 
վայրերերին համապատասխան, 
որպես անհրաժեշտ պայման, գործող 
հանրային զուգարան: 

80մ2  մակերեսով հանրային 
զուգարանի կառուցում: 
 

2018-
2021թթ. 

 

27. Հանրային զուգարանի կառուցում 
Վանաձորի ավտոկայանի 

25 200 000 Ավտոկայանի և հարակից 
տարածքում չկա հասարակական 

120մ2  մակերեսով հանրային 
զուգարանի կառուցում: 

2018-
2021թթ. 

 



տարածքում 
 

վայրի գործունեության և մարդաշատ 
վայրերերին համապատասխան, 
որպես անհրաժեշտ պայման, գործող 
հանրային զուգարան: 

28. Վթարային հենապատերի 
վերականգնում 

300 000 000 Քաղաքի ռելեֆի բարդ տեղանքներում 
ենթակառույցների անվտանգության 
ապահովման, սողանքների և հողային 
պաստառի փլուզումները կանխելու 
նպատակով կա անհրաժեշտություն 
վերակառուցել, ամրակցել, կառուցել 
հենապատեր Չուխաջյան փողոց, 
Ներսիսյան թաղամաս, Ներսիսյան 
նրբանցք, Նարեկացու փողոց, Բազում 
թաղամաս, քաղաքի կենտրոնական 
հատվածներում նաև Տանձուտ և 
Փամբակ գետերի ափերը ամրացնող  
հենապատերը:  

18000մ2 մակերեսով 
հենապատերի 
վերականգնում, 
վերակառուցում, 
ուժեղացում: Բնակչության և 
տրանսպորտային 
միջոցների անվտանգության 
ապահովում: 
 

2018-
2021թթ. 

 

29. Հայքի հրապարակի ջրավազանի, 
շատրվանի կառուցում 

65 000 000 Ծրագրի նպատակն է քաղաքի ճար-
տարապետական տեսքի բարեկար-
գումը, արդիականացումը, որի մի-
ջոցով հրապարակը կհանդիսանա  
որպես քաղաքի տեսարժան վայր և 
կնպաստի զբոսաշրջիկների հոսքի 
ավելացմանը:   

Բարեկարգ, հարմարավետ և 
արդիական հրապարակ: 
Լուսային էֆեկտներով 
շարտվաններ:  
 

2018-
2021թթ. 

 

30. Աբովյան փող. - Մարզադաշտ. 
կամրջի վերանորոգում 

39 600 000 Երկարատև շահագործվող  կամրջի 
առաջացած թերությունների և 
անվտանգ երթևեկության 
ապահովման նպատակով 
վերանորոգում: 
 

30մ երկարությամբ կամրջի 
վերանորոգում: Անվտանգ 
երթևեկության 
կազմակերպում: 

2018-
2021թթ. 

 

31. Վանաձոր գետի վրայի՝ դեպի 
Զ.Անդրանիկ փող. տակ  ջրանցման 
վերանորոգում  
 

88 000 000 Առկա է գործող կամրջի ֆիզիկապես 
մաշվածություն: Սպառվել է 
թույլատրելի շահագործման 
ժամանակահատվածը, անհրաժեշտ է 
կատարել 240մ երկարությամբ 
կամրջի վերանորոգում:   

40մ երկարությամբ 
ջրանցման վերանորոգում 
Անվտանգ երթևեկության 
կազմակերպում: 

2018-
2021թթ. 

 

32. Փամբակ գետի կամուրջների 
վերանորոգում 
 

118 800 000 Առկա է գործող կամուրջների ֆիզի-
կապես մաշվածություն: Սպառվել է 
թույլատրելի շահագործման ժամանա-
կահատվածը, անհրաժեշտ է կատա-
րել 90մ  ( 3 կամուրջ x 30մ) երկարութ-
յամբ կամուրջների վերանորոգում:   

90մ (3 կամուրջ x 30մ) 
երկարությամբ կամուրջների 
վերանորոգում 
 

2018-
2021թթ. 

 



33. Տանձուտ գետի կամուրջների 
վերանորոգում 

158 400 000 Առկա է գործող կամուրջների ֆիզի-
կապես մաշվածություն: Սպառվել է 
թույլատրելի շահագործման ժամանա-
կահատվածը, անհրաժեշտ է կատա-
րել 120մ  ( 4 կամուրջ x 30մ) երկա-
րությամբ կամուրջների 
վերանորոգում:   

120մ (4 կամուրջ x 30մ) 
երկարությամբ կամուրջների 
վերանորոգում 

2018-
2021թթ. 

 

34. Ներսիսյան փող.- Չուխաջյան փող. 
կամրջի վերանորոգում 
 

57 600 000 Առկա է գործող կամրջի ֆիզիկապես 
մաշվածություն: Սպառվել է թույլատ-
րելի շահագործման ժամանակահատ-
վածը, անհրաժեշտ է կատարել 24մ 
երկարությամբ կամրջի 
վերանորոգում:   

24մ երկարությամբ կամրջի 
վերանորոգում 
 

2018-
2021թթ. 

 

35. Թումանյան հրապ.- Լենինգրադյան 
փող. կամրջի վերանորոգում 

60 000 000 Առկա է գործող կամրջի ֆիզիկապես 
մաշվածություն: Սպառվել է թույլատ-
րելի շահագործման ժամանակահատ-
վածը, անհրաժեշտ է կատարել 42մ 
երկարությամբ կամրջի 
վերանորոգում:   

42մ երկարությամբ կամրջի 
վերանորոգում 
 

2018-
2021թթ. 

 

36. Լոռվա հրապարակ – Նարեկացի 
փող. կամրջի վերանորոգում 
 

514 800 Առկա գործող կամուրջը կառուցվել է 
խորհրդային տարիներին, հավաքովի 
երկաթբետոնե թռիչքային ու հենարա-
նային կառուցվածքներով: Սպառվել է 
նրա ամրության պաշարի թույլատրելի 
սահմանը, անհրաժեշտ է կատարել 
180մ ընդհանուր թռիչքով կամրջի 
ուժեղացում և վերանորոգում:   

180մ երկարությամբ կամրջի 
վերանորոգում, 
Երթևեկության 
անվտանգության 
ապահովում: 
 
 

2018-
2021թթ. 

 

37. Կ.Դեմիրճյան փող. - Բաղրամյան 
պող. Կամրջի վերանորոգում 
 

686 400 000 Առկա գործող կամուրջը կառուցվել է 
խորհրդային տարիներին, հավաքովի 
երկաթբետոնե թռիչքային ու 
հենարանային կառուցվածքներով: 
Սպառվել է նրա ամրության պաշարի 
թույլատրելի սահմանը, անհրաժեշտ է 
կատարել 240մ ընդհանուր թռիչքով 
կամրջի ուժեղացում և վերանորոգում:   

240մ երկարությամբ կամրջի 
վերանորոգում: 
Երթևեկության 
անվտանգության 
ապահովում: 
 
 

2017-
2021թթ. 

 

38. Տաշիր առևտրի կենտրոնի 
կառուցում 

140 578 000   2017-
2019թթ. 

Մասնավոր 
ներդրում 

39. Վանաձորի թ.7 հիմնական դպրոցի 
կառուցում 

400 000 000   2018-
2021թթ. 

Պետ բյուջե, 
վարկային 
միջոց 



40. Վերգետնյա անցումի կառուցում 
Շիրակի խճուղու վրա նոր 
կառուցվող թիվ 7 դպրոցի մոտ 

36 000 000 Թ.7 դպրոցի կառուցվող մասնածենքի 
մոտ առկա է ՃԵԿ անվտնագության 
խնդիր, ուստի օրակարգային է նշված 
հատվածում կառուցել վերգետնյա 
հետիոտնային կամուրջ 

20մ թռիչքով և 4.5մ 
բարձրությամբ վերգետնյա 
անցում մետաղական 
կառուցվածքներով 

2018-
2021թթ. 

 

41. Վանաձորի գյուղատնտեսական 
պետական քոլեջի մարզադահլիճի 
վերակառուցում 

150 000 000   2018թ. Մարզի զար-
գացման ծրագ-
րի շրջանակնե-
րում, պետբյու-
ջե 

42. Վանաձորի թիվ 18 միջնակարգ 
դպրոցի վերակառուցման 
աշխատանքներ 

460 000 000   2018թ. Մարզի զար-
գացման 
ծրագրի շրջա-
նակներում, 
պետբյուջե 

Մշակույթ /ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6/ 

1 Հուշարձաններ 126 000 000 Քաղաքի ճարտարապետական տեսքի 
բարելավմանը և զբոսաշրջությանը 
նպաստելու նպատակով տեղադրել 
հուշարձան Հայքի, Թումանյան և 
Զաքարյան-Աբովյան փողոցների 
խաչմերուկի հրապարակներում: 

Տեղադրել թվով 3 
հուշարձան: 
 

2017-
2021թթ. 

 

2 Վանաձոր համայնքի Հրանտ 
Մաթևոսյանի անվան գրադարան-
ների կենտրոնացված համակարգի 
(ԳԿՀ) 5 գրադարանների 
հիմնավերանորոգում, 
գազաֆիկացում, ջեռուցման 
համակարգի տեղադրում, 
կահավորում, ֆոնդերի 
թվայնացում, համակարգչային 
տեխնիկայի ձեռքբերում և ֆոնդերի 
համալրում 

32 000 000 Համայնքի բոլոր թաղամասերում 
գործում են 4 գրադարաններ, որոնք 
սպասարկում են ամբողջ համայնքը: 
 ԳԿՀ-ի 5 գրադարանների վերանո-

րոգում, գազաֆիկացում և 
ջեռուցման համակարգերի 
տեղադրում, 

 կահավորում, 
 համակարգչային տեխնիկայի 

ձեռքբերում, 
 ֆոնդերի թվայնացում, 
 ֆոնդերի համալրում: 

Տեղեկատվական պահան-
ջարկի բավարարման բարձր 
մակարդակ, ընթերցողների 
և հաճախումների աճ, 
ֆոնդերի հարստացում, 
վերանորոգված, ջեռուցված 
գրադարաններ, 
թվայնացված 
գրականություն 

2018-
2021թթ. 

 

3 Վանաձոր համայնքի Տիկնիկային 
թատրոնի վերակառուցում-
վերանորոգում, գազաֆիկացում, 
ջեռուցման համակարգի 
տեղադրում, բակի բարեկարգում և 

194 400  000 Վանաձորի Տիկնիկային թատրոնը 
գործում է Վարդանանց 110ա հասցեի 
հարմարեցված շենքում: Դահլիճն ունի 
200 նստատեղ: Աշխատողների թիվը՝ 
11, հանդիսատեսի ամսեկան միջին 

Վանաձոր համայնքի մատաղ 
սերնդին ապահովել 
ժամանակակից 
պահանջներին 
համապատասխան 

2018-
2021թթ. 

 



բացօթյա բեմի կառուցում, 
բեմական և դահլիճի գույքի, 
լուսաձայնային տեխնիկայի 
ձեռքբերում, տիկնիկների 
պատրաստում 
 

թիվը` 250-300: Բեմադրվում է տարե-
կան 3-4 ներկայացում, ամսեկան 
ներկայացումների թիվը` 5-6, այլ 
համայնքներում` 2-4: Մասնակցում է 
հանրապետական և միջազգային 
փառատոնների և մրցույթների: 
 Շենքի 

վերակառուցում/վերանորոգում, 
 գազաֆիկացում և ջեռուցման 

համակարգի տեղադրում, 
 բակի բարեկարգում և բացօթյա 

բեմի կառուցում, 
 բեմական, դահլիճի գույքի և 

լուսաձայնային տեխնիկայի 
ձեռքբերում, 

- նոր տիկնիկների պատրաստում 

տիկնիկային թատրոնով, 
հանդիսատեսի կտրուկ աճ, 
բացօթյա բեմահարթակի 
օգտագործում, համայնքային 
և հանրապետական 
միջոցառումների, 
հանրապետական և 
միջազգային փառատոների 
և մրցույթների 
կազմակերպում 

4 Վանաձոր համայնքի Ստեփան 
Զորյանի տուն-թանգարանի այգու 
բարեկարգում, գույքի նորացում և 
նոր գույքի ձեռքբերում, ֆոնդերի 
համալրում 
 

6 000 000 Ստեփան Զորյանի տուն-թանգարանը 
գործում է Ստեփան Զորյանի 24 
հասցեում: Աշխատողների թիվը 14 է, 
ամսեկան այցելուների թիվը` 500-550: 
Տարեկան կազմակերպվող 
միջոցառումների թիվը՝ 25, 
ցուցադրությունները` 12: 
- Այգու բարեկարգում, 
- գույքի ձեռքբերում, 
- ֆոնդերի հարստացում: 

Կնպաստի Ստեփան 
Զորյանի տուն-թանգարանի 
այցելուների աճին, ավելի 
որակյալ կազմակերպելու 
համար հանրահռչակման, 
ֆոնդերի հարստացման, 
ուսումնասիրության և 
հետազոտական աշխա-
տանքները, բացօթյա միջո-
ցառումների կազմակերպու-
մը գրողի «Խնձորի այգում» 

2018-
2021թթ. 

 

5 Վանաձոր համայնքի Ստ. 
Աղաջանյանի անվան գեղարվեստի 
դպրոցի վերակառուցում/ 
վերանորոգում, կահավորում, 
մասնագիտական գույքի և 
համակարգչային տեխնիկայի 
ձեռքբերում 

43 200 000 Ստ. Աղաջանյանի անվան գեղարվես-
տի դպրոցը համայնքում գործող միակ 
գեղարվեստի դպրոցն է: Գործում է 
Մյասնիկյան 30 հասցեում, նախկին 
մանկապարտեզի շենքում: Աշխա-
տողների թիվը՝ 17, աշակերտների 
թիվը` 80: Սպասարկում է Վանաձորի 
և մոտակա համայնքները: 
 Շենքի վերակառուցում 

/վերանորոգում, 
 ջեռուցման համակարգի 

տեղադրում, 
 կահավորում, 
 մասնագիտական գույքի և 

պարագաների ձեռքբերում, 

Վանաձորի և մոտակա 
համայնքներին ապահովել 
ժամանակակից 
պահանջներին 
համապատասխանող 
գեղարվեստի դպրոցով, 
սպասարկել ավելի մեծ թվով 
աշակերտներ, լավագույն 
սաների մասնակցությունը 
հանրապետական և 
միջազգային մրցույթների 

2018-
2021թթ. 

 



 համակարգչային տեխնիկայի 
ձեռքբերում, 

- տարածքի բարեկարգում 
6 Վանաձոր համայնքի Շարա 

Տալյանի անվան երաժշտական 
դպրոցի համար երաժշտական 
գործիքների և ժամանակակից 
սարքավորումների ձեռքբերում 
 

5 540 000 Շարա Տալյանի անվան երաժշտական 
դպրոցը գործում է Վարդանանց 41 
հասցեում` Էդ. Կզարթմյանի անվան 
երաժշտական դպրոցի շենքի մի 
թևում: Աշխատողների թիվը՝ 31, 
սովորողների թիվը` 151: Գործում է 
դաշնամուրային, լարային, փողային, 
երգեցողության և ժողգործիքների 
բաժիններ: Ուսումնական գործըն-
թացն ավելի որակյալ կազմակերպելու 
նպատակով դպրոցը կարիք ունի նոր 
գործիքների և միջոցառումների հա-
մար ժամանակակից սարքավորում-
ների. 
 երաժշտական գործիքների 

ձեռքբերում, 
- ժամանակակից սարքավորումների 

ձեռքբերում 

Կապահովվի ուսուցման 
ավելի բարձր որակ և 
աշակերտների հոսք, 
բազմազան միջոցառումների 
կազմակերպում 

2018-
2021թթ. 

 

7 Վանաձոր համայնքի Պարարվեստի 
դպրոցի մասնագիտական գույքի, 
գործիքների և տեխնիկական 
միջոցների և համերգային 
հագուստների ձեռքբերում 
 

9 500 000 Պարարվեստի դպրոցը գործում է 
Վարդանանց 41 հասցեում` Էդ. 
Կզարթմյանի անվան երաժշտական 
դպրոցի շենքի հատուկ հարմարեցված 
մի քանի սենյակներում: Աշխատող-
ների թիվը՝ 19, աշխատողների թիվը` 
200: Համայնքի միակ պարարվեստի 
դպրոցն է, սպասարկում է Վանաձորը 
և մոտակա համայնքները: 
 Մասնագիտական գույքի 

ձեռքբերում, 
 գործիքների ձեռքբերում, 
 ժամանակակից տեխնիկայի 

ձեռքբերում, 
- համերգային հագուստների 

ձեռքբերում: 

Վանաձորի և մոտակա 
համայնքների երեխաների 
համար ապահովել որակյալ 
ուսուցում և մշակութային 
դաստիարակություն, 
սպասարկել ավելի մեծ թվով 
երեխաներ 

2018-
2021թթ. 

 

8 Վանաձոր համայնքի Էդ. 
Կզարթմյանի անվան երաժշտական 
դպրոցի համար երաժշտական 
գործիքների, լուսաձայնային և 
ժամանակակից տեխնիկայի 

10 000 000  Էդ. Կզարթմյանի անվան երաժշտա-
կան դպրոցը գործում է 
Վարդանանց 41 հասցեում` 
վերակառուցված-վերանորոգված 
շենքում: Աշխատողների թիվը՝ 51, 

Դահլիճի մեծ ռոյալների և 
լուսաձայնային տեխնիկայի 
ձեռքբերումը 
հնարավորություն կտա 
կազմակերպել բարձրակարգ 

2018-
2021թթ. 

 



ձեռքբերում 
 

սովորողների թիվը` 213: Դպրոցն 
ունի մարզի լավագույն դպրոցական 
դահլիճ՝ 240 նստատեղով, որը 
ծառայում է ամբողջ համայնքին 
համերգներ, միջոցառումներ և 
հանդիսություններ կազմակերպելու 
համար: 
Երաժշտական գործիքների 
ձեռքբերում, 

 ժամանակակից տեխնիկայի 
ձեռքբերում, 

- լուսաձայնային տեխնիկայի 
ձեռքբերում 

համերգներ այլ համայնքների 
և արտերկրի երաժիշտների 
մասնակցությամբ: Նոր 
դաշնամուրիների և 
գործիքների ձեռքբերումը 
կապահովի ուսուցման 
ավելի բարձր որակ և 
աշակերտների մեծ հոսք 
հատկապես փողային 
գործիքների բաժնում 

9 Վանաձոր համայնքի Կոմիտասի 
անվան արվեստի դպրոցի տանիքի 
վերանորոգում, պատուհանների 
փոխարինում 
 

9 500 000 Կոմիտասի անվան արվեստի դպրոցը 
գործում է Բաղրամյան 15/1 
հասցեում` վերանորոգված շենքում: 
Աշխատողների  թիվը՝ 23, 
սովորողների թիվը` 97: Սպասարկում 
է Տավրոս, Տարոն 1, 2, 3, 4 
թաղամասերը: 
- Տանիքի վերանորոգում (300մ2, 4.5 
մլն. դր.),  
- Պատուհանների փոխարինում՝ 5 մլն. 
դր. 

Տարոն և Տավրոս թաղամա-
սերը ապահովել ժամանա-
կակից պահանջներին հա-
մապատասխանող արվեստի 
դպրոցով, թաղամասի բնա-
կիչների համար կազմա-
կերպել բացօթյա միջոցա-
ռումներ, ընդունել հյուրեր, 
խմբեր այլ համայնքներից և 
արտերկրից, հանրապետա-
կան և միջազգային փառա-
տոնների կազմակերպում: 

2018-
2021թթ. 

 

10 Վանաձոր համայնքի Կառլոս 
Աբովյանի անվան կերպարվեստի 
թանգարանի կապիտալ 
վերակառուցում/վերանորոգում, 
բակի բարեկարգում, 
մասնագիտական գույքի և գույքի, 
ժամանակակից սարքավորումների 
ձեռքբերում, ֆոնդերի համալրում 
 

650 000 000 Կառլոս Աբովյանի անվան կերպար-
վեստի թանգարանը գործում է  
Տիգրան Մեծ 52 հասցեում` Կերպար-
վեստի թանգարանի տիպային շեն-
քում: Աշխատողների թիվը՝ 25, 
այցելուների ամսեկան թիվը` 500: 
Կազմակերպվում են 15-18 թեմատիկ 
և անհատական ցուցահանդեսներ, 
10-12 միջոցառում: Ֆոնդերը կազմում 
են 1932: Մասնակցում է բազմաթիվ 
ուսումնական, մեթոդական և միջազ-
գային ծրագրերի: 
Կապիտալ վերակառուցում-
վերանորոգում, 
գազաֆիկացում և ջեռուցման 
համակարգի տեղադրում, 
բակի բարեկարգում, 
մասնագիտական գույքի ձեռքբերում, 

Բնակչության 
հետաքրքրության և 
այցելությունների աճ, 
մարզկենտրոնում ունենալ 
ժամանակակից 
պահանջներին 
համապատասխանող 
կերպարվեստի թանգարան, 
մշակութային 
միջոցառումների որակական 
և քանակական աճ, 
ուսումնական և 
դաստիարակչական 
ծրագրերի աճ, միջազգային 
ծրագրերում ավելի մեծ 
ընդգրկվածություն 

2018-
2021թթ. 

 



նոր գույքի ձեռքբերում, 
ժամանակակից սարքավորումների 
ձեռքբերում, 
ֆոնդերի թվայնացում և համալրում 

11 Վանաձոր Շառլ Ազնավուրի անվան 
մշակույթի պալատի կապիտալ 
նորոգում. կաթսայատան 
փոխարինում, տանիքի 
վերակառուցում, ջեռուցման 
համակարգի և կոյուղու կառուցում, 
բեմի վերանորոգում 
 

114 000 000 Գր. Հախինյանի անվան «Հորովել» 
երգի-պարի ժողովրդական համույթը 
գործում է Տիգրան Մեծ 2 հասցեում` 
Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի 
պալատում: Աշխատողների թիվը՝ 70: 
Սպասարկում է ամբողջ համայնքը և 
մարզը: Ամսեկան տեղի են ունենում 2-
3 համերգ և միջոցառում: 
Հանդիսատեսի թիվը ամսեկան՝ 1500, 
տարեկան` 18000: Պալատում տա-
րածքներ են տրամադրված մի շարք 
ՀԿ-երի:  
Տանիքի վերակառուցում, 
կաթսայատան և ջեռուցման 
համակարգի կառուցում, 
կոյուղու կառուցում, 
բեմի վերանորոգում: 

Տանիքի, ջեռուցման 
համակարգի և կոյուղու 
վերակառուցումը 
կապահովի պալատի 
լիարժեք օգտագործում 
ամբողջ տարվա 
կտրվածքով, 
հնարավորություն կտա 
խնայել ֆինանսական 
միջոցներ և ուղղել այլ 
խնդիրների լուծմանը: Բեմի 
վերանորոգումը ապահովում 
է ավելի բարձրակարգ 
համերգների և 
միջոցառումների 
կազմակերպում: 

2018-
20թ. 

 

12 Վանաձոր համայնքի Գուսան 
Զաքարյանի անվան մշակույթի 
տան դահլիճի վերանորոգում, 
դահլիճի կահավորում և բեմի 
պարագաների ձեռքբերում, բակի 
բարեկարգում, լուսաձայնային 
սարքավորումների ձեռքբերում 
 

20 800  000   Գուսան Զաքարյանի անվան մշակույ-
թի տունը գործում է Զ.Անդրանիկի 38 
հասցեում` քարաշեն, հարմարեցված, 
վերանորոգված, գազաֆիկացված 
շենքում: Ունի 250 նստատեղով դահ-
լիճ, համակարգչային սենյակ և ժամա-
նակակից պարասրահ: Աշխատող-
ների թիվը՝ 6, սաների թիվը` 89: 
Սպասարկում է Խանդակ թաղամասը 
հարակից տարածքները: Գործում են 
պահանջարկ ունեցող խմբակներ, 
կազմակերպում են բազմաթիվ 
միջոցառումներ: 
Դահլիճի և բեմի հիմնանորոգում 
(250մ2), 
դահլիճի կահավորում և բեմի 
պարագաների ձեռքբերում, 
լուսաձայնային տեխնիկայի 
ձեռքբերում 

Ունենալ ժամանակակից 
պահանջներին 
համապատասխանող 
դահլիճ՝ համայնքի 
բնակչության համար 
բարձրակարգ 
միջոցառումներ, համերգներ, 
հանդիպումներ, 
հանդիսություններ 
կազմակերպելու համար: 
 

2018-
2021թթ. 

 

13 Վանաձոր համայնքի Գր 
Հախինյանի անվան երաժշտական 
դպրոցի շենքի վերանորոգում, 

26 500 000 Գր Հախինյանի անվան երաժշտական 
դպրոցը գործում է Ներսիսյան 13 հաս-
ցեում` բազմահարկ շենքի բացված-

Խանդակ թաղամասը և 
հարակից թաղամասերը 
կունենան ժամանակակից 

2018-
2021թթ. 

 



գազաֆիկացում, ջեռուցման 
համակարգի տեղադրում, 
կահավորում, բակի բարեկարգում, 
գործիքների ձեռքբերում 

քային մասում: Աշխատողների  թիվը՝ 
24, սովորողների թիվը` 90: 
Սպասարկում է Խանդակ թաղամասը, 
Լենինգրադյան փողոցը և հարակից 
թաղամասերը:  
Շենքի հիմնավերանորոգում (350մ2 - 
20.500.000 դր.), 
գազաֆիկացում, 
ջեռուցման համակարգի տեղադրում, 
բակի բարեկարգում (400մ2 – 6 մլն. 
դր.) 
կահավորում 
գործիքների ձեռքբերում 

պահանջներին 
համապատասխանող 
երաժշտական դպրոց, որը 
հնարավորություն կունենան 
հաճախել ավելի մեծ թվով 
երեխաներ: 
 

14 Վանաձոր համայնքի Տ. 
Չուխաջյանի անվան արվեստի 
դպրոցի ջեռուցման համակարգի և 
պատուհանների փոխարինում, 
կահավորում, գործիքների և 
լուսաձայնային տեխնիկայի 
ձեռքբերում 
 

17 850 000 Տ. Չուխաջյանի անվան արվեստի 
դպրոցը գործում է Աղայան 86ա 
հասցեում` վերանորոգված շենքում: 
Աշխատողների  թիվը՝ 53, սովորող-
ների թիվը` 252: Դպրոցն ունի 
կիսալուսնաձև համերգային դահլիճ, 
170 նստատեղով: Սպասարկում է 
Դիմաց թաղամասը:   
Ջեռուցման համակարգի 
փոխարինում, 
պատուհանների փոխարինում,  
կահավորում, 
գործիքների ձեռքբերում, 
լուսաձայնային տեխնիկայի 
ձեռքբերում 

Համակարգի փոխարինումը 
ավելի խնայող համակարգով 
և պատուհանների 
փոխարինումը 
հնարավորություն կտա 
խնայել ֆինանսական 
միջոցներ և տրամադրել այլ 
խնդիրների լուծման համար: 
Գործիքների և 
լուսաձայնային տեխնիկայի 
ձեռքբերումը կապահովի 
ուսուցման ավելի բարձր 
որակ և համերգների 
պատշաճ կազմակերպում: 

2018-
2021թթ. 

 

15 Վանաձոր համայնքի թիվ 1 
մշակույթի տան հիմնանորոգում, 
գազաֆիկացում, ջեռուցման 
համակարգի տեղադրում, 
կահավորում, տարածքի 
բարեկարգում, գործիքների, 
տեխնիկայի, համերգային 
հագուստների 

28 390 000 Թիվ 1 մշակույթի տունը գործում է 
Նարեկացի 43 հասցեում` բազմահարկ 
շենքի բացվածքային մասում: 
Աշխատողների թիվը՝ 5, սաների թիվը` 
37: Առափնյա թաղամասի միակ 
մշակութային հիմնարկն է, որն իր 
հարկի տակ հավաքում է բոլոր 
տարիքի բնակիչներին՝ խմբակներում 
և բազմաթիվ միջոցառումների 
ժամանակ: 
Շենքի հիմնանորոգում (340մ2), 
Գազաֆիկացում, 
ջեռուցման համակարգի տեղադրում, 
տարածքի բարեկարգում 
կահավորում, 

Թաղամասի բնակիչներին 
ապահովել բարեկարգ 
աշխատանքի և հանգստի 
համար պայմաններով, 
ընդգրկել ավելի մեծ թվով 
երեխաների և 
մեծահասակների, բացել 
յուրաքանչյուրի 
հետաքրքրություններին և 
նախասիրություններին 
համապատասխան գործող 
խմբակներ: 
 

2018-
2021թթ. 

 



գործիքների և ժամանակակից 
տեխնիկայի ձեռքբերում, 
համերգային հագուստների 
ձեռքբերում 

Կրթություն /ՀԱՎԵԼՎԱԾ 7/ 
1 Վանաձոր համայնքի թիվ 2 ՆՈՒՀ-ի 

շենքի վերանորոգման և ընթացիկ 
աշխատանքներ 
 

64.676.000 Թիվ 2 ՆՈՒՀ-ը (Մյասնիկյան 28) 
սպասարկում է Վանաձոր 
թաղամասին: Քարե շենք է, տիպային, 
գործում է 4 խմբով: Աշխատողների 
թիվը՝ 20, երեխաների թիվը` 160:  
 դահլիճի կառուցում  
 2 խմբերի վերանորոգում 
 բակի բարեկարգում 
 խաղահրապարակի կառուցում 
 գույքի ձեռքբերում (կոշտ և փափուկ) 
 խոհանոցի գույք 

Ապահովել երեխաների 
կյանքի ֆիզիկական և 
հոգեկան առողջության 
պահպանումը, օպտիմալ 
աճը, նրանց 
ստեղծագործական 
ընդունակությունների և 
հետաքրքրությունների 
զարգացումը: 
 

2018-
2021թթ. 

 

2 Թիվ 3 ՆՈՒՀ շենքով ապահովում 
 

176 250 000 Թիվ 3 ՆՈՒՀ-ը (Շիրակի խճ. 64) 
գործում է տնակային պայմաններում 
(3 խումբ): Սպասարկում է Տավրոս 
թաղամասին: Աշխատողների թիվը՝ 
12, երեխաների թիվը` 60:  
 

Ապահովել երեխաների 
կյանքի ֆիզիկական և 
հոգեկան առողջության 
պահպանումը, օպտիմալ 
աճը, նրանց 
ստեղծագործական 
ընդունակությունների և 
հետաքրքրությունների 
զարգացումը: 

2018-
2021թթ. 

 

3 Թիվ 4 ՆՈՒՀ շենքով ապահովում 
 

235 000 000 Թիվ 4 ՆՈՒՀ-ը (Սայաթ-Նովա 18) 
գործում է տնակային պայմաններում 
(4 խումբ): Սպասարկում է Լագեր 
թաղամաս: Աշխատողների թիվը՝ 11, 
երեխաների թիվը` 60: 
 շենքի կառուցում 
 

Ապահովել երեխաների 
կյանքի ֆիզիկական և 
հոգեկան առողջության 
պահպանումը, օպտիմալ 
աճը, նրանց 
ստեղծագործական 
ընդունակությունների և 
հետաքրքրությունների 
զարգացումը: 

2018-
2021թթ. 

 



4 Վանաձոր համայնքի թիվ 5 ՆՈՒՀ-ի 
սպորտային դահլիճի 
վերանորոգում, 1 խմբի բացում, 
խոհանոցի վերանորոգում, բակի 
բարեկարգում, խաղահրապարակի 
կառուցում, գույքի ձեռքբերում 
 

155.976.000 Թիվ 5 ՆՈՒՀ-ը (Մաշտոցի 14) 
սպասարկում է Դիմաց թաղամասը: 
Քարե շենք է, տիպային, գործում է 5 
խմբով, 1 խումբը` ներառական: 
Աշխատողների թիվը՝ 22, երեխաների 
թիվը` 160:  
 սպորտային դահլիճի վերանորոգում 
 1 խմբի բացում 
 խմբասենյակների վերանորոգում 
 բակի բարեկարգում 
 խաղահրապարակի կառուցում 
 գույքի ձեռքբերում (կոշտ և 

փափուկ) 
 խոհանոցի գույք 

Ապահովել երեխաների 
կյանքի ֆիզիկական և 
հոգեկան առողջության 
պահպանումը, օպտիմալ 
աճը և զարգացումը: 
 

2018-
2021թթ. 

 

5 Վանաձոր համայնքի թիվ 7 ՆՈՒՀ 
շենքով ապահովում 
 

235 000 000   Թիվ 7 ՆՈՒՀ-ը (Նարեկացու 47) հին 
կառույց է ` հարմարեցված (4 խումբ): 
Աշխատողների թիվը՝ 11, երեխաների 
թիվը` 60:  
 շենքի կառուցում 
 

Ապահովել երեխաների 
կյանքի ֆիզիկական և 
հոգեկան առողջության 
պահպանումը, օպտիմալ 
աճը, նրանց 
ստեղծագործական 
ընդունակությունների և 
հետաքրքրությունների 
զարգացումը: 

2018-
2021թթ. 

 

6 Վանաձոր համայնքի թիվ 8 ՆՈՒՀ 
շենքով ապահովում 
 

411 250 000   Թիվ 8 ՆՈՒՀ-ը (8 խումբ)  գործում է 
Գորկու 9ա հասցեում` տնակային 
պայմաններում: Սպասարկում է 
քաղաքի կենտրոնական մասին: 
Աշխատողների թիվը՝ 25, երեխաների 
թիվը` 150:  
 շենքի կառուցում 
 

Ապահովել երեխաների 
կյանքի ֆիզիկական և 
հոգեկան առողջության 
պահպանումը, օպտիմալ 
աճը, նրանց 
ստեղծագործական 
ընդունակությունների և 
հետաքրքրությունների 
զարգացումը: 

2018-
2021թթ. 

 

7 Վանաձոր համայնքի թիվ 10 ՆՈՒՀ-ի 
շենքի վերանորոգում, 1 խմբի 
վերաբացում, բակի բարեկարգում 
և խաղահրապարակի կառուցում, 
գույքի ձեռքբերում 
 

147 886 000 Թիվ 10 ՆՈՒՀ-ը (Չուխաջյան 12ա) 
սպասարկում է Չուխաջյան 
թաղամասը: Գործում է 2 խմբով: 
Աշխատողների թիվը՝ 14, երեխաների 
թիվը` 70:  
 վերանորոգում 
 1 խմբի վերաբացում 
 բակի բարեկարգում 
 խաղահրապարակի կառուցում 
 գույքի ձեռքբերում (կոշտ և 

Ապահովել երեխաների 
կյանքի ֆիզիկական և 
հոգեկան առողջության 
պահպանումը, օպտիմալ 
աճը, նրանց 
ստեղծագործական 
ընդունակությունների և 
հետաքրքրությունների 
զարգացումը: 
 

2018-
2021թթ. 

 



փափուկ) 
 խոհանոցի գույք 

8 Վանաձոր համայնքի թիվ 11 ՆՈՒՀ-ի 
1 խմբի վերաբացում, բակի 
բարեկարգում և 
խաղահրապարակի կառուցում, 
գույքի ձեռքբերում, տանիքի 
վերակառուցում, մասնաշենքի 
վերանորոգում 
 

18 790 000 + 
111 100 000 

Թիվ 11 ՆՈՒՀ-ը (Չուխաջյան 18ա) 
սպասարկում է Չուխաջյան 
թաղամասը: Քարե շենք է, տիպային: 
Գործում է 2 խմբով: Աշխատողների 
թիվը՝ 14, երեխաների թիվը` 70:  
 1 խմբի վերաբացում 
 բակի բարեկարգում 
 խաղահրապարակի կառուցում 
 գույքի ձեռքբերում (կոշտ և 

փափուկ) 
 տանիքի վերակառուցում 
 մասնաշենքի վերանորոգում 

Ապահովել երեխաների 
կյանքի ֆիզիկական և 
հոգեկան առողջության 
պահպանումը, օպտիմալ 
աճը, նրանց 
ստեղծագործական 
ընդունակությունների և 
հետաքրքրությունների 
զարգացումը: 

2018-
2021թթ. 

 

9 Վանաձոր համայնքի թիվ 15 ՆՈՒՀ-ի 
1 խմբի բացում, 
խաղահրապարակի կառուցում, 
գույքի ձեռքբերում 
 

80 226 000 Թիվ 15 ՆՈՒՀ-ը (Նալբանդյան 1/3) 
սպասարկում է քաղաքի 
կենտրոնական թաղամասերը: Քարե 
շենք է, տիպային: Գործում է 3 խմբով: 
Աշխատողների թիվը՝ 17, երեխաների 
թիվը` 115:  
 1 խմբի բացում 
 խաղահրապարակի կառուցում 
 գույքի ձեռքբերում (կոշտ և 

փափուկ) 
 խոհանոցի գույք 

Ապահովել երեխաների 
կյանքի ֆիզիկական և 
հոգեկան առողջության 
պահպանումը, օպտիմալ 
աճը, նրանց 
ստեղծագործական 
ընդունակությունների և 
հետաքրքրությունների 
զարգացումը: 
 

2018-
2021թթ. 

 

10 Վանաձոր համայնքի թիվ 19 ՆՈՒՀ-ի 
1 խմբի բացում, 
խաղահրապարակի կառուցում, 
գույքի ձեռքբերում 
 

29 851 000 Թիվ 19 ՆՈՒՀ-ը (Սուխումի 5) 
սպասարկում է Բազում թաղամասը: 
Քարե շենք է, տիպային, 
վերանորոգված է: Գործում է 3 խմբով: 
Աշխատողների թիվը՝ 15, երեխաների 
թիվը` 109:  
 1 խմբի բացում 
 խաղահրապարակի կառուցում 
 գույքի ձեռքբերում (կոշտ և 

փափուկ) 
 խոհանոցի գույք 

Ապահովել երեխաների 
կյանքի ֆիզիկական և 
հոգեկան առողջության 
պահպանումը, օպտիմալ 
աճը, նրանց 
ստեղծագործական 
ընդունակությունների և 
հետաքրքրությունների 
զարգացումը 

2018-
2021թթ. 

 

11 Վանաձոր համայնքի թիվ 24 ՆՈՒՀ-ի 
սանհանգույցի վերանորոգում, 
խոհանոցային գույքի ձեռքբերում, 
բակի բարեկարգում և 
խաղահրապարակի կառուցում, 
գույքի ձեռքբերում 

17 676 500 Թիվ 24 ՆՈՒՀ-ը (Լազյան 32) 
սպասարկում է քաղաքի 
կենտրոնական թաղամասերը: Քարե 
շենք է, տիպային, վերանորոգված է: 
Գործում է 4 խմբով: Աշխատողների 
թիվը՝ 22, երեխաների թիվը` 120:  

Ապահովել երեխաների 
կյանքի ֆիզիկական և 
հոգեկան առողջության 
պահպանումը, օպտիմալ 
աճը, նրանց 
ստեղծագործական 

2018-
2021թթ. 

 



  սանհանգույցների վերանորոգում 
 նոր ջրագծի անցկացում 
 բակի բարեկարգում 
 խաղահրապարակի կառուցում 
 գույքի ձեռքբերում (կոշտ և 

փափուկ) 
 խոհանոցի գույք 

ընդունակությունների և 
հետաքրքրությունների 
զարգացումը: 
 
 

12 Վանաձոր համայնքի թիվ 28 ՆՈՒՀ-ի 
շենքի վերանորոգում, մառանի 
կառուցում, խաղահրապարակի 
կառուցում, գույքի ձեռքբերում 
 

44 376 000 Թիվ 28 ՆՈՒՀ-ը (Աբեղյան 46ա) 
սպասարկում է Լագեր թաղամասը: 
Քարե շենք է, տիպային:  Գործում է 3 
խմբով: Աշխատողների թիվը՝ 14, 
երեխաների թիվը` 70:  
 վերանորոգում 
 մառանի կառուցում 
 խաղահրապարակի կառուցում 
 գույքի ձեռքբերում (կոշտ և 

փափուկ) 
 խոհանոցի գույք 

Ապահովել երեխաների 
կյանքի ֆիզիկական և 
հոգեկան առողջության 
պահպանումը, օպտիմալ 
աճը, նրանց 
ստեղծագործական 
ընդունակությունների և 
հետաքրքրությունների 
զարգացումը: 
 

2018-
2021թթ. 

 

13 Վանաձոր համայնքի թիվ 30 ՆՈՒՀ-ի 
1 խմբի բացում, սպորտային 
դահլիճի վերանորոգում, 
խաղահրապարակի կառուցում, 
գույքի ձեռքբերում 
 

34 001 000 Թիվ 30  ՆՈՒՀ-ը (Շինարարների 91) 
սպասարկում է Դիմաց թաղամասը: 
Գործում է 4 խմբով: Աշխատողների 
թիվը՝ 20, երեխաների թիվը` 136 
 1 խմբի բացում 
 սպորտային դահլիճի վերանորոգում 
 խաղահրապարակի կառուցում 
 գույքի ձեռքբերում (կոշտ և 

փափուկ) 
 խոհանոցի գույք 

Ապահովել երեխաների 
կյանքի ֆիզիկական և 
հոգեկան առողջության 
պահպանումը, օպտիմալ 
աճը, նրանց 
ստեղծագործական 
ընդունակությունների և 
հետաքրքրությունների 
զարգացումը 

2018-
2021թթ. 

 

14 Վանաձոր համայնքի թիվ 31 ՆՈՒՀ-ի  
2-րդ մասնաշենքի վերանորոգում, 1 
խմբի բացում, բակի բարեկարգում 
և խաղահրապարակի կառուցում, 
գույքի ձեռքբերում 
 

209 226 000 Թիվ 31 ՆՈՒՀ-ը (Ներսիսյան 6) 
սպասարկում է Ներսիսյան 
թաղամասը: Քարե շենք է, տիպային: 
Վերանորոգված է առաջին 
մասնաշենքը: Գործում է 4 խմբով: 
Աշխատողների թիվը՝ 17, երեխաների 
թիվը` 130 
 2-րդ մասնաշենքի վերանորոգում 
 բակի բարեկարգում 
 խաղահրապարակի կառուցում 
 գույքի ձեռքբերում (կոշտ և 

փափուկ) 
 խոհանոցի գույք 

Ապահովել երեխաների 
կյանքի ֆիզիկական և 
հոգեկան առողջության 
պահպանումը, օպտիմալ 
աճը, նրանց 
ստեղծագործական 
ընդունակությունների և 
հետաքրքրությունների 
զարգացումը 

2018-
2021թթ. 

 



15 Վանաձոր համայնքի թիվ 32 ՆՈՒՀ-ի  
նոր պատուհանների և ջեռուցման 
համակարգի տեղադրում, 
սանհանգույցների վերանորոգում, 
բակի բարեկարգում և 
խաղահրապարակի կառուցում, 
գույքի ձեռքբերում 
 

16 476 000 Թիվ 32 ՆՈՒՀ-ը (Տարոն 4 Բելոռուս. 
թաղ) սպասարկում է Տարոն 4 
թաղամասը: Քարե շենք է, տիպային: 
Գործում է 2 խմբով: Աշխատողների 
թիվը՝ 13, երեխաների թիվը` 65 
 ջեռուցման համակարգի 

տեղադրում 
 սանհանգույցների վերանորոգում 
 բակի բարեկարգում 
 խաղահրապարակի կառուցում 
 գույքի ձեռքբերում (կոշտ և 

փափուկ) 
 խոհանոցի գույք 

Ապահովել երեխաների 
կյանքի ֆիզիկական և 
հոգեկան առողջության 
պահպանումը, օպտիմալ 
աճը, նրանց 
ստեղծագործական 
ընդունակությունների և 
հետաքրքրությունների 
զարգացումը 

2018-
2021թթ. 

 

16 Վանաձոր համայնքի թիվ 33 ՆՈՒՀ-ի 
շենքի վերանորոգում, տանիքի 
մասնակի վերանորոգում, 
խաղահրապարակի կառուցում, 
գույքի ձեռքբերում 
 

149 576 000 Թիվ 33 ՆՈՒՀ-ը (Տարոն 3 ՔՇՀ 7) 
սպասարկում է Տարոն 3 թաղամասը: 
Քարե շենք է, տիպային: Գործում է 4 
խմբով: Աշխատողների թիվը՝ 22, 
երեխաների թիվը` 100: 
 վերանորոգում 
 տանիքի մասնակի վերանորոգում 
 խաղահրապարակի կառուցում 
 գույքի ձեռքբերում (կոշտ և 

փափուկ) 
 խոհանոցի գույք 

Ապահովել երեխաների 
կյանքի ֆիզիկական և 
հոգեկան առողջության 
պահպանումը, օպտիմալ 
աճը, նրանց 
ստեղծագործական 
ընդունակությունների և 
հետաքրքրությունների 
զարգացումը 

2018-
2021թթ. 

 

17 Վանաձոր համայնքի թիվ 34 ՆՈՒՀ-ի 
3 խմբասենյակների և տանիքի 
վերանորոգում, 1 խմբի 
վերաբացում, խաղահրապարակի 
կառուցում, գույքի ձեռքբերում 
 

58 126 000 Թիվ 34  ՆՈՒՀ-ը (Տարոն 3 ՔՇՀ 7) 
սպասարկում է Տարոն 3 թաղամասը: 
Քարե շենք է, տիպային: Գործում է 2 
խմբով: Աշխատողների թիվը՝ 12, 
երեխաների թիվը` 70: 
 3 խմբասենյակների վերանորոգում 
 տանիքի  վերանորոգում 
 1 խմբի վերաբացում 
 խաղահրապարակի կառուցում 
 գույքի ձեռքբերում (կոշտ և 

փափուկ) 
 խոհանոցի գույք 

Ապահովել երեխաների 
կյանքի ֆիզիկական և 
հոգեկան առողջության 
պահպանումը, օպտիմալ 
աճը, նրանց 
ստեղծագործական 
ընդունակությունների և 
հետաքրքրությունների 
զարգացումը 

2018-
2021թթ. 

 

18 Վանաձոր համայնքի թիվ 35 ՆՈՒՀ-ի 
1 խմբի բացում, նոր 
պատուհանների տեղադրում, 
հատակի և սանհանգույցների 
վերանորոգում, գույքի ձեռքբերում 
 

53 186 000 Թիվ 35  ՆՈՒՀ-ը (Տարոն 4 
Ածխահատներ) սպասարկում է 
Տարոն 4 թաղամասը: Քարե շենք է, 
տիպային: Գործում է 3 խմբով: 
Աշխատողների թիվը՝ 17, երեխաների 
թիվը` 127: 

Ապահովել երեխաների 
կյանքի ֆիզիկական և 
հոգեկան առողջության 
պահպանումը, օպտիմալ 
աճը, նրանց 
ստեղծագործական 

2018-
2021թթ. 

 



 1 խմբի բացում 
 նոր պատուհանների տեղադրում 
 հատակի վերանորոգում 
 սանհանգույցների վերանորոգում 
 գույքի ձեռքբերում (կոշտ և 

փափուկ) 
 խոհանոցի գույք 

ընդունակությունների և 
հետաքրքրությունների 
զարգացումը 

19. Վանաձոր համայնքի թիվ 40 ՆՈՒՀ-ի  
1 խմբի վերաբացում և 
վերանորոգում,  դահլիճի ջեռուցում, 
տանիքի մասնակի վերանորոգում, 
խաղահրապարակի կառուցում, 
գույքի ձեռքբերում 
 

43 776 000 Թիվ 40 ՆՈՒՀ-ը (Տարոն 2 ՔՇՀ 3) 
սպասարկում է Տարոն 2 թաղամասը: 
Քարե շենք է, տիպային: Գործում է 2 
խմբով: Աշխատողների թիվը՝ 13, 
երեխաների թիվը` 75:  
 1 խմբի վերաբացում և 

վերանորոգում 
 դահլիճի ջեռուցում 
 տանիքի մասնակի վերանորոգում 
 խաղահրապարակի կառուցում 
 գույքի ձեռքբերում (կոշտ և 

փափուկ) 
 խոհանոցի գույք 

Ապահովել երեխաների 
կյանքի ֆիզիկական և 
հոգեկան առողջության 
պահպանումը, օպտիմալ 
աճը, նրանց 
ստեղծագործական 
ընդունակությունների և 
հետաքրքրությունների 
զարգացումը: 
 

2018-
2021թթ. 

 

20 Վանաձոր համայնքի թիվ 41 ՆՈՒՀ-ի  
1 խմբի վերաբացում,  սպորտային 
դահլիճի ջեռուցում, 
սանհանգույցների վերանորոգում, 
բակի բարեկարգում և 
խաղահրապարակի կառուցում, 
գույքի ձեռքբերում 

44 486 000 Թիվ 41 ՆՈՒՀ-ը գործում է Շիրակացի 
17ա հասցեում: Քարե շենք է, 
տիպային: Գործում է 2 խմբով: 
Աշխատողների թիվը՝ 13, երեխաների 
թիվը` 60: 
 1 խմբի վերաբացում  
 սպորտային դահլիճի ջեռուցում 
 սանհանգույցների վերանորոգում 
 բակի բարեկարգում 
 խաղահրապարակի կառուցում 
 գույքի ձեռքբերում (կոշտ և 

փափուկ) 
 խոհանոցի գույք 

Ապահովել երեխաների 
կյանքի ֆիզիկական և 
հոգեկան առողջության 
պահպանումը, օպտիմալ 
աճը, նրանց 
ստեղծագործական 
ընդունակությունների և 
հետաքրքրությունների 
զարգացումը 

2018-
2021թթ. 

 

21 Արցախ պուրակում մանկական 
զբաղվածության կենտրոնի 
կառուցում 

604 800 000   2017-
2019թթ 

 

Կոմունալ /ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9/ 
1 Հալաբյան փողոցի կամրջի 

արտաքին լուսավորության ցանցի 
վերականգնում 

6 930 700 Հալաբյան փողոցի կամրջի 
վերանորոգումից հետո առաջնահերթ 
է դրա լուսավորության ցանցի 
վերականգնումը: Նախատեսվում է 

Արդյունքում այս հատվածում 
կունենանք առավելագույնս 
անվտանգ և գողտրիկ 
լուխումներ 

2018թ.  



կամրջի արտաքին լուսավորության 
ցանցի օրիգինալ լուծում  

2 Կենցաղային աղբահանություն, 
Աղբարկղերի ձեռք բերում, 
Մետաղական աղբարկղերի 
պատրաստում 
 

748.000 000 Վանաձոր համայնքում կենցաղային 
աղբահանությունն իրականացվում  է 
քաղաքի տարածքում, 5 
կազմակերպությունների կողմից, 6 
գոիտներչում, փողոցներում 
տեղադրված աղբարկղերից` 
ամենօրյա հաճախականությամբ, 
բազմաբնակարան շենքերի 
աղբամուղներից` երեք օրը մեկ, 
սեփական սեկտորից` շաբաթը 2 
անգամ` շրջիկ երթի միջոցով:  
Տարբերակված աղբահանության 
համակարգի բացակայություն, 
բնակչության իրազեկման ցածր 
մակարդակ, 
փոքր աղբարկղերի անհրաժեշտ 
քանակի բացակայություն (ձեռք բերել 
մետաղական աղբարկղեր), 
աղբաթափման վայրի վատթար 
վիճակ, 
աղբահանության նոր համակարգի 
բացակայություն: 
Մեկ աղբարկղի պատրաստման 
արծեքը կազմում է 100.000 դրամ, 
ներառյալ՝ ԱԱՀ, աղբարկղերի մեծ 
մասը մաշված են, փոխարինման 
ենթակա, կեղտաջրերը հոսում են 
արկղերի վնասված տեղերից և 
մերձակա միջավայրում տարածվում է 
գարշահոտություն, ստեղծվում է 
հակասանիտարական վիճակ 

Վանաձոր համայնքը կլինի 
ավելի մաքուր և բարեկարգ: 
Բնակիչները կլինեն ավելի 
իրազեկված և կարգապահ` 
համայնքը կլինի ավելի 
մաքուր և գրավիչ, ինչը 
կնպաստի նաև 
զբոսաշրջության 
զարգացմանը: Համայնքում 
տեղադրված աղբարկղների 
մոտակա տարածքներից 
գարշահոտություն չի 
տարածվի, կրծողների դեմ 
պայքարը կլինի ավելի 
դյուրին, կբարելավվի 
համայնքի 
սանիտարահիգիենիկ 
վիճակը   
 
 

2018-
2021թթ. 

 

3 Սանիտարական մաքրում, խոշոր 
եզրաչափի աղբի տեղափոխում, 
նախազգուշացման և 
պատժամիջոցների կիրառման 
համակարգի ներդրում, ձմեռային 
պաշտպանություն 
 

296.000 000 Վանաձոր համայնքում 
սանիտարական մաքրումը  
իրականացվում է թվով 50 
փողոցներում: Փողոցերի 
եզրաքարերը, մայթերը մաքրվում  են 
սանիտարական աղբից և 
տեղափոխվում: Աշխատանքները 
կատարվում են ամենօրյա 
հաճախականությամբ: Դեկտեմբեր, 

Ծրագրի իրականացման 
դեպքում Վանաձոր 
համայնքը կունենա 
համապատասխան մեքենա-
մեխանիզմեր և քիմ.նյութեր, 
կապահովվի համայնքի 
պատշաճ սանիտարական 
մաքրությունը և ձմեռային 
պաշտպանությունը, 

2018-
2021թթ. 

 



հունվար, փետրվար ամիսներին 
ապահովվում է քաղաքի ձմեռային 
պաշտպանությունը, փողոցները 
մշակվում են աղով: 
Փողոցների ավլող-լվացող 
մեքենաների և դրանց համար 
անհրաժեշտ քիմ. նյութերի 
բացակայություն: Վանաձոր համայնքը 
պարբերաբար մաքրվում է կոշտ 
կենցաղային թափոններից և 
շինարարական աղբից: 
Բնակիչների բնապահպանական 
մտածողության ցածր մակարդակ, 
ապօրինի աղբակույտերի 
առաջացում, համայնքի տարբեր 
հատվածներում նախազգուշացման և 
պատժամիջոցների կիրառման 
համակարգի ներդրում 

համայնքը կհամագործակցի 
տարբեր միջազգային 
կազմակերպությունների 
հետ: 
Համայնքում կունենանք 
պատշաճ 
սանիտարահիգիենիկ 
վիճակ, կբարձրանա 
բնակիչների 
բնապահպանական 
մտածողության 
մակարդակը, համայնքում 
կավելանա զբոսաշրջության 
մակարդակը: 
  

4 Փողոցների ասֆալտապատում (1՝ 
փողոցների ընթացիկ նորոգում, 2՝ 
փողոցների կապիտալ նորոգում) 
 

672.000 000 Վանաձոր համայնքում ամեն տարի 
իրականացվում են փողոցների 
փոսային նորոգման աշխատանքներ, 
սակայն փողոցների, նրբանցքների և 
փակուղիների զգալի մասն ունի 
կապիտալ վերանորոգման կարիք:  

Համայնքի ծայրամասային 
թաղամասերում ճանապարհների 
անանցանելի վիճակը, 

համայնքի մայթերի վատթար վիճակը 

Համայնքի ճանապարհները 
կլինեն բարեկարգ, 
համայնքում գործող 
տրանսպորտային 
միջոցները կշահագործվեն 
ավելի երկար ու անխափան: 
Համայնքը կլինի ավելի 
գրավիչ զբոսաշրջության և 
տարբեր միջազգային 
կազմակերպությունների 
կողմից ներդրումներ 
իրականացնելու համար: 

2018-
2021թթ. 

 

5 Մայթերի կապիտալ նորոգում 
 

40 000 000 Վանաձոր համայնքի մայթերի 
ծածկույթը կազմում է 304 748 քմ, 
որից բետոնե ծածկույթը 25740քմ, 
բազալտե՝ 2970քմ: Վանաձոր 
համայնքի մայթերի մեծ մասը  
անբարեկարգ վիճակում է, 
համայնքի մայթերը ունեն մասնակի 
վերանորոգման և կապիտալ 
նորոգման կարիք 

Համայնքի 
ճարտարապետական տեսքը 
կլինի ավելի հաճելի և 
ժամանակակից, 
հետիոտների համար 
համայնքում զբոսնելը 
կդառնա ցանկալի և 
հարմարավետ 

2018-
2021թթ. 

 

6 Լուսավորության համակարգի 
էներգետիկ ծառայություններ, 
սպասարկում և շահագործում 

350 000 000 Վանաձոր համայնքում լուսավորված 
են 153 փողոցներ և 4 հրապարակներ, 
տեղադրված են շուրջ 3500 

Համայնքը կլինի ավելի  
լուսավոր և անվտանգ,  
գիշերային ժամերին 

2018-
2021թթ. 

 



լուսատուներ: Ֆինանսական 
միջոցների սակավության պատճառով 
համայնքը չի կարողանում ներդնել 
էներգախնայող համակարգ: 
Լուսավորության համակարգի 
էներգետիկ ծառայությունների 
ձեռքբերման համար անհրաժեշտ 
տարեկան գումարը 68.5 մլն ՀՀ դրամ 
է: Համայնքի ծայրամասային 
փողոցների, նրբանցքների, 
փակուղիների լուսավորության 
բացակայությունը 

քաղաքացիների և  
զբոսաշրջիկների հանգիստը 
և ժամանցը կկազմակերպվի 
ավելի բարձր որակով: 
Համայնքը կունենա մեծ 
խնայողություններ: 
 

7 Թափառող կենդանիների 
վնասազերծում 
 

16 000 000 Վանաձոր համայնքում թափառող 
կենդանիներին վնասազերծում են 
բացառապես կրակոցների միջոցով, 
գիշերային ժամերին: 
Նոր վնասազերծման համակարգի 
բացակայությունը /սրսկում կամ 
ցանցային մեթոդ/ տնային 
կենդանիների հաշվառման 
բացակայությունը 
բնակիչների շրջանում իրազեկման 
աշխատանքների բացակայությունը 

Վանաձոր համայնքում 
կկրճատվեն թափառող 
կենդանիների միջոցով 
փոխանցվող 
հիվանդությունները, 
բնակիչների հանգիստը, 
հատկապես երեկոյան 
ժամերին, կկազմակերպվի 
ավելի պատշաճ 
մակարդակով 

2018-
2021թթ. 

 

8 Շրջակա միջավայրի աղտոտման 
դեմ պայքար 
 

40 000 000 Վանաձոր համայնքում հոսում են 4 
գետեր` Տանձուտ, Փամբակ, Բզովդալ 
և Խաչի ձորից իջնող գետակ: 
Վանաձոր համայնքում գետերի 
հուները մաքրվում են ապրիլ-մայիս-
հունիս ամիսներին: Գետերի հուները 
մաքրվում են կենցաղային աղբից, 
թաց տիղմից և քարերից: 
Գետերի աղտոտվածությունը 
կենցաղային և շինարարական 
թափոններով, գետերի հուների 
աղտոտման պատճառով ավազի 
արտահոսքը դեպի քաղաքի այլ 
հատվածներ, գետերի հուների 
արգելապատնեշների ոչ բավարար 
առկայությունը, հեղեղատարների 
վատ վիճակը: 

Կունենանք  համայնքի 
վարչական տարածքով 
հոսող գետերի և մերձակա 
տարածքների պատշաճ 
սանիտարահիգիենիկ 
վիճակ, գարնանային 
վարարումների ժամանակ 
կնվազեցվի գետերի վրայով 
անցնող հետիոտնային 
կամուրջների փլուզման 
հավանականությունը: 
 

2018-
2021թթ. 

 

9 Բազմաբնակարան շենքերի 
աղբամուղների, աղբարկղների և 

15.000 000 Վանաձոր համայնքում սպասարկվում 
են շուրջ 150 բազմաբնակարան 

Բազմաբնակարան շենքերի 
աղբամուղներից 

2019-
2021թթ. 

 



քարշակների վերանորոգում 
 

շենքերի աղբամուղներ, որոնք 
հիմնականում գտնվում են վատ 
վիճակում:  Բազմաբնակարան 
շենքերի բնակիչների կողմից 
հաճախակի են բողոքները՝ կապված 
աղբամուղներից տարածվող 
գարշահոտության և 
հակասանիտարական պայմանների 
հետ: Աղբահանությունն 
իրականացնող տեխնիկային 
համապատասխանություն 
աղբամուղների և քարշակների 
մաշվածություն 

աղբահանությունը 
կիրականացվի ավելի 
պատշաճ մակարդակով:  
Կապահովվի աղբամուղներ 
ունեցող բազմաբնակարան 
շենքերի և հարակից 
տարածքների բարվոք 
սանիտարահիգիենիկ 
վիճակը: 
 

10 Փողոցների նշագծում 32 000 000 Վանաձոր համայնքում հիմնականում 
նշագծվում են առաջնային 
նշանակության փողոցները, 
խաչմերուկները և անցումները: 
Աշխատանքների իրականացման 
նպատակն է ապահովել քաղաքի 
տրանսպորտային և հետիոտնային 
անվտանգ երթևեկությունը: 

Ինտենսիվ տեղումների 
ընթացքում համայնքի 
փողոցները կլինեն ավելի 
մաքուր և անցանելի 
վիճակում բաց դիտահորերի 
պատճառով վթարներ չեն 
լինի 
 

2018-
2021թթ. 

 

11 Անձրևաջրատար դիտահորերի և 
կոյուղագծերի սպասարկում և 
կապիտալ նորոգում 

100 000 000 Վանաձոր համայնքում ամեն տարի 
սպասարկվում են շուրջ 860 
անձրևաջրահեռացման դիտահորեր, 
մաքրվում է մոտ 954խմ բաց 
անձրևաջրատար համակարգ: Թեք 
ճանապարհներին ավազընդունիչ 
հորերի բացակայությունը: Բաց և 
փակ դիտահորերի վատթար վիճակը: 
Դիտահորերի կափարիչների 
գողության դեպքերը 

Առատ տեղումների 
ընթացքում համայնքի 
փողոցները կլինեն ավելի 
մաքուր և անցանելի, բաց 
դիտահորերի պատճառով 
վթարներ չեն լինի: 
 

2018-
2021թթ. 

 

12 Հարազատ չունեցող անձանց 
դիակների հուղարկավորության 
կազմակերպում 
 

1 200 000 Վանաձոր համայնքի կողմից ամեն 
տարի իրականացվում է հարազատ 
չունեցող անձանց դիակների 
հուղարկավորության աշխատանքներ: 
Ֆին. միջոցների սակավություն 

Պատշաճ ձևով 
կկազմակերպվի հարազատ 
չունեցող անձանց դիակների 
հուղարկավորումը 

2018-
2021թթ. 

 

13 Հայքի հրապարակի ջրավազանի 
սպասարկում, վերակառուցում 
 

5.000 000 Հայքի հրապարակը գտնվում է 
համայնքի կենտրոնում, որտեղ 
կատարվում են պետական և 
համայնքային տարբեր 
միջոցառումներ, համերգներ, 
հանրահավաքներ: Հայքի 

Հայքի հրապարակի 
ջրավազանը կունենա 
մաքուր և հաճելի տեսք, 
ջրահեռացումը 
կիրականացվի պատշաճ 
մակարդակով: Կստեղծվի 

2018-
2021թթ. 

 



հրապարակի ջրավազանը մաքրվում է 
տարվա մեջ մի քանի անգամ: Նշված 
տեղամասում կազմակերպվում է 
քաղաքացիների հանգիստը: Հայքի 
հրապարակի ջրավազանն ունի 
վերանորոգման և արդիականացման  
կարիք 

քաղաքացիների համար 
հանգստի գոտի: 
 

14 Համայնքային գույքի պահպանում, 
սանմաքրում, կանաչապատում, 
բազմաֆունկցիոնալ տրակտորի 
ձեռք բերում 

170 000 000   2014թ. հիմնվել է «Նեցուկ ՀԶ» ՀՈԱԿ-
ը, որի աշխատակիցների մոտ 70 %-ը 
հաշմանդամության կարգ ունեցող 
անձինք են: «Նեցուկն» իր 
գործունեության հիմքում դրել է 
համայնքային գույքի 
պահպանությունը, սանիտարական 
գոտիներից դուրս մնացող 
տարածքնրի մաքրման 
աշխատանքները, քաղաքի կանաչ 
տարածքների սպասարկումը և 
ավելացումը: Գործունեության 
ընթացքում ծագել են խնդիրներ, 
որոնց լուծումը կնպաստի 
աշխատանքների լիարժեք 
կատարմանը: Տերևահավաք և 
ձնահավաք տեխնիկայի 
բացակայություն (բազմաֆունկցիոնալ 
տրակտորի ձեռք բերում): 

Բեռնատար մեքենայի 
ձեռքբերում, 
Ավտոաշտարակի 
ձեռքբերում, 
Միկրոավտոբուսի 
ձեռքբերում, 
Ջրատար մեքենայի 
ձեռքբերում 
 

2018-
2021թթ. 

 

15 Անձրևաջրատար համակարգի 
կառուցում, 3*4=12 մլն 

1 360 000 000 Համայնքի գործող անձրևաջրատար 
համակարգը գտնվում է ոչ բարոք 
վիճակում և չի ապահովում պատշաճ 
ջրահեռացում, մակերեսային ջրերը 
հեղեղում են փողոցները, առկա  է 
100կմ երկարությամբ 
անձրևաջրատար համակարգի 
կառուցման անհրաժեշտություն: 

100կմ երկարությամբ 
համակարգի կառուցում 
 

2018-
2021թթ. 

 

16 Տիգրան Մեծի պողոտայի վրա 
ձեռքի կառավարումով 
լուսաֆորների տեղադրում 

2 126 386 Տիգրան Մեծի պողոտայի վրա առկա 
են խիստ հագեցած և երթևեկկության 
համար վտանգավոր տեղամասեր: 
Դրանցում նախատեսվում է տեղադրել 
ձեռքի կառավարումով օրիգինալ 
լուսաֆորներ: 

Արդյունքում կբարձրանա 
երթևեկության 
անվտանգության 
մակարդակը, հետիոտների 
և վարորդների ՃԵԿ 
մշակույթը 

2018թ. Նպատակային 
հատկացում 
ՊԲ-ից 

Առևտուր և սպասարկում, տրանսպորտ /ՀԱՎԵԼՎԱԾ 11/ 
1. Նոր կանգառների կառուցում, 88.000.000 Քաղաքում կան մոտ 87 կանգառներ, Քաղաքի արտաքին տեսքի 2018-  



կանգառների վերակառուցում որից 32-ը  ունեն վերակառուցման 
կարիք: 
Կանգառների կառուցում և 
վերականգնում: Երթուղային 
ցուցատախտակների, չվացուցակների  
տեղադրում: 

վերականգնում, նոր կա-
նգառների կառուցում, 
ցուցատախտակների և 
չվացուցակների տեղադրում: 

2021թթ. 

2. Ճանապարհային երթևեկության 
նշանների արդիականացում 

96 350.000 Վանաձորն ունի մոտ 200կմ 
ներքաղաքային ճանապարհային 
ցանց:  Տրանսպորտային 
երթևեկությունը բավականին խիտ է:  
Անվտանգ երթևեկության 
ապահովման, և կարգավորման, 
ինչպես նաև ուղևորների 
սպասարկումը բարելավելու 
նպատակով անհրաժեշտ է. 
 կատարել չկարգավորվող 

խաչմերուկների կահավորում, 
  ՃԵԿ-երի ձեռքբերում,  
 ՃԵԿ-երի վերանորոգում,  
 ճանապարհների նշագծում,  
 լուսաֆորային օբյեկտների 

ձեռքբերում,  
 լուսաֆորային օբյեկտների 

վերանորոգում, 
 լուսաֆորային օբյեկտների 

տեղադրում, 
 լուսաֆորային օբյեկտների 

շահագործում, 
 կանգառների վերանորոգում, 
 կանգառների կառուցում,  
 կանգառներում  /էլեկտրոնային/ 

վահանակների 
տեղադրում՝երթուղին սպասարկող 
կազմակերպության և 
սպասարկման 
աշխատաժամանակի վերաբերյալ  

 և այլ աշխատանքներ: 
Ժամանակակից լուսաֆորների ձեռք 
բերում: 
Ճանապարհային նշանների 
տեղադրում. 150 հատ, վերանորոգում՝ 
350 հատ,  

Արդյունքում կունենանք 
արդիականացված ՃԵԿ 
ենթակառուցվածք 
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հիմք՝ «ճանապարհային 
ոստիկանության մասնագիտական 
եզրակացությունը:  

3. Նոր ավտոբուսների ձեռքբերում 68.000.000 Վանաձոր համայնքում գործում է 
ներքաղաքային քսան երթուղի, որն 
սպասարկվում է թվով` 99/իննսունինը/ 
երթուղային տաքսի և 6 «ՊԱԶ» 
ավտոբուս: Նախատեսվում է 
համայնքի ներքաղաքային ոլորտում 
կատարել արդիական 
փոփոխություններ՝ «ՊԱԶ» մակնիշի 
ավտոբուսները  փոխարինել 
ժամանակակից ավտոբուսներով: 
Ժամանակակից ավտոբուսների և 
միկրոավտոբուսների ձեռքբերում: 

Միկրոավտոբուսներից 
բեռնաթափված փողոցներ, 
ուղևորների համար 
հարմարավետ 
սպասարկման պայմաններ: 
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Տուրիզմի զարգացում  /ՀԱՎԵԼՎԱԾ 12/ 
1 «Մայմեխ լեռնադահուկային 

համալիրի կառուցում» 
4 700 000 000 Միջազգային զբոսաշրջությունը 

հանդիսանալով համաշխարհային 
տնտեսության բարդ և համապարփակ 
բնագավառ, մեծ ազդեցություն ունի 
ինչպես համաշխարհային 
տնտեսության կառուցվածքի և 
ընդհանուր իրավիճակի, այնպես էլ 
տարբեր երկրների և 
տարածաշրջանների տնտեսություն-
ների վրա: Զբոսաշրջության 
զարգացման համար գլխավորապես 
խթան կարող է հանդիսանալ «Մայմեխ 
ճոպանուղու» վերագործարկումը, որն 
իր հետ կբերի լեռնադահուկային 
սպորտի, էկո և վրանային զբոսաշր-
ջության զարգացմանը: Ճոպանուղուն 
կից 250 տեղանոց սպորտային-
տուրիստական բազայի և Մայմեխի 
լանջի հիասքանչ բնության մեջ 
քոթեջների կառուցումը խթան կհան-
դիսանա հյուրանոցային տուրիզմի 
զարգացման համար: Ծրագիրը 
նախատեսվում է իրականացնել 2 
փուլով: Առաջին փուլում կկառուցվի 
ճոպանուղու I և II հերթերն, իրենց 
սահուղիները, երկրորդ փուլում III և IV 

Հայաստանում մեծ 
տարածում է գտնում 
լեռնադահուկային սպորտը, 
սակայն Լոռու մարզի 
տարածաշրջանում դեռևս 
չկան դրա համար ստեղծված 
պայմաններ, ճոպանուղու 
կառուցումով կլրացվի այդ 
բացը, ինչպես նաև 
կզարգանա տուրիզմը և 
Վանաձոր համայնքը 
կդառնա լեռնադահուկային 
տուրիզմի կենտրոններից 
մեկը, ինչի հետևանքով նոր 
աշխատատեղեր կստեղծվեն 
ոչ միայն ճոպանուղու 
շահագործման և 
պաշտպանության համար, 
այլ նաև հյուրանոցային և 
սպասարկման այլ 
ոլորտներում:  
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հերթերը: 
 Նախագծանախահաշվային 

փաստաթղթերի պատվիրում 
 Շինարարական աշխատանքներ 
 1-ին հերթի թողարկում՝ 900 մլն. դր. 
 Բարձր լեռնային ժամանցի 

կենտրոնի կառուցում՝ 600 մլն. դր. 
 Արագ սննդի կետ կառուցում 
 2-րդ հերթի թողարկում՝ 1, 100 մլն. 

դր. 
 3-րդ հերթ թողարկում՝ 300 մլն. դր. 
- 4-րդ հերթ թողարկում` 1.800 մլն. 

դր. 
2. Վանաձորի կիրճի բարեկարգում 

 
290 000 000 Վանաձորի կիրճը նախկինում շահա-

գործվել է որպես հանգստի և զբոսա-
շրջության գոտի, տարիների ընթաց-
քում համապատասխանաբար չսպա-
սարկվելով, առաջացել է անհրաժեշ-
տություն բարեկարգման և վերա-
կանգնման: 
Վանաձորը հայտնի է եղել մանկական 
ճամբարներով և հանգստի տներով: 
Ավերիչ երկրաշարժից և շրջափա-
կումից հետո դրանք մասնակիորեն 
փակվեցին կամ սեփականաշնորհ-
վեցին: Այժմ քաղաքում գործում են 
միայն «Ծիծեռնակ»,  Հրանտ Դինքի 
անվան «Կռունկ» ճամբարը, որոնք 
գտնվում են Գուգարաց թեմի հովանու 
ներքո: 
Վերագործարկելով նաև Վանաձորի 
կիրճում գտնվող մյուս ճամբարները, 
որոնցից են  նախկին համամիութե-
նական համբավ ունեցող «Արտեկ», 
«Աստղիկ», «Եղնիկ» ԳԱԱ հանգր-
վանը, նախկին Լուսատեխնիկական 
գործարանի հանգստյան տունը, 
«Շինարար» ճամբարը (այժմ գտնվում 
է շինարարության փուլում և 
ծառայելու է որպես  հանգստյան գոտի 
և ռեստորանային համալիր), ինչպես 
նաև կառուցելով նոր մանկական 

2.5կմ գետի հունի մաքրում 
և ափերի ամրակցում, նոր 
թվով 40 տաղավարների 
տեղադրում, դեպի կիրճ 
տանող 2.3կմ ճանապարհի 
վերանորոգում:   
Նախատեսվում է կառուցել 
ներառական ճամբար, որը 
կլինի միակը Հայաստանում: 
Այն ոչ միայն կնպաստի 
ճամբարային տուրիզմի 
զարգացմանը, այլ նաև 
հնարավորություն կտա 
մտավոր և ֆիզիկական 
հատուկ կարիքներ ունեցող 
երեխաների ամառային 
հանգիստը կազմակերպելու 
և վերականգնողական 
բուժումներ իրականացնելու: 
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ճամբարներ ու հանգրվաններ՝ 
հնարավոր է  էապես զարգացնել 
ճամբարային տուրիզմը:  
Կիրճի հայտնի հանգստյան վայրերից 
են եղել նաև երբեմնի մեծ համբավ 
վայելած «Ղարս» և «Քոթուկներ» 
ռեստորանային համալիրները, որոնց 
վերագործարկումը կնպաստի վանա-
ձորյան ավանդույթների վերականգ-
նմանը և կհանգեցնի կոլորիտի 
ամբողջականացմանը: 
Բարեկարգման աշխատանքները 
կնպաստեն բնակիչների հանգստի 
կազմակերպմանը, էկո  
զբոսաշրջության զարգացմանը: 
 Գետի հունի մաքրում և ամրակցում 
 Նոր տաղավարների տեղադրում 
 2.3 կմ ասֆալտապատում 

 Ճամբարների վերաբացում   
 3 «Թագավորանիստ» քաղաքի 

հնագիտական կենտրոնի 
կառուցում 

343 000 000 Նախատեսվում է համագործակցելով 
Գիտությունների Ազգային Ակադեմիա-
յի, Հնագիտության և Ազգագրության 
ինստիտուտի, Երևանի պետական 
համալսարանի հնագիտության 
ամբիոնի, Վանաձորի պետական 
համալսարանի պատմության ամբիոնի 
հետ սկսել պեղումների նոր փուլ:  
 Ֆինանսական միջոցների 

ներգրավում. 
 Պեղումների վերսկսում 
 Հայտնաբերված հնագիտական 

նյութերի համակարգում և 
կոմպլեկտավորում: 

 Թանգարանի հիմնում 
 Զբոսաշրջիկների այցելությունների 

կազմակերպում 
 Դպրոցահասակների և 

ուսանողների այցերի 
կազմակերպում/նպատակը խթանել 
արտադպրոցական 
դաստիարակություն/ 

 Հնավայրը առավել գրավիչ 

Պատմական 3 ժամանակա-
շրջան ընդգրկող «Թագավո-
րանիստ» հնավայրի վերա-
կանգնում: Նախատեսվում է 
կառուցել պատմության 
թանգարան, որտեղ 
կցուցադրվեն պեղված 
հնագիտական նյութերը, 
ապակե կամրջակ և 
վերելակ-դիտաշտարակ: 
«Թթու ջրի» տարածքի 
բարեկարգում: 
Հետագայում նախատեսվում 
է նաև Վերնիսաժի 
(գեղարվեստական իրերի 
ցուցահանդես-վաճառք) 
բացում: 
Տուրիզմի զարգացում: 
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դարձնելու համար 
համապատասխանորեն 
կահավորել, փորձելով վերականգնել 
նրա պատմական տեսքը: 

 Բուկլետների տպագրություն, 
ցուցատախտակների տեղադրում: 

 Թագավորանիստ բրենդի ստեղծում 
Տարածքի բարեկարգում, 
ճանապարհների վերանորոգում: 

 4 Սայաթ-Նովայի անվան զբոսայգու 
արդիականացում 

215 000 000 Վանաձոր համայնքի Սայաթ-Նովայի 
անվան զբոսայգին ունի 
հիմնանորոգման և բարեկարգման  
կարիք: 
Պատվիրել նախագծանախահաշվային 
փաստաթղթեր 
Իրականացնել բարեկարգում 
նորոգում և վերակառուցում: 

Բարեկարգ և լուսավոր 
հանգստավայր, հաճելի և 
օգտակար միջավայր հասա-
րակության յուրաքանչյուր 
անդամի, ինչպես նաև զբո-
սաշրջիկների համար: Ամա-
ռային ամիսներին բացօթյա 
ամֆիթատրոնում կազմա-
կերպել համերգներ և կինո-
դիտումներ: 

2018-
2021թթ. 

 

 5 „Վանաձոր” համերգասրահի 
կառուցում 

1 000 000 000 Վանաձորը լինելով հանրապետության 
երրրորդ քաղաքը հայտնի է իր 
մշակութային ավանդույթներով: 
Դեռևս 1953-1954թթ. սկիզբ է դրվել 
«Երգի տոն»  միջոցառմանը, որն 
տարիների ընթացքում դարձել է 
ավանդական: 
Որպես համերգասրահ Վանաձորին 
ծառայել է Շառլ Ազնավուրի անվան 
մշակույթի պալատը, որը սակայն չի 
համապատասխանում ժամանակակից 
ստանդարտներին: 
Կառուցելով նոր ժամանակաից 
համերգասրահ հնարավոր է 
քաղաքում անցկացնել մի շարք 
միջոցառումներ, համերգներ և էքսպո 
ցուցահանդեսներ: 
 Նախագծանախահաշվային 

փաստաթղթերի պատվիրում 
 Շինարարական աշխատանքներ 
 Շահագործում 
 

Վանաձորի գլխավոր համեր-
գասրահը կհանդիսանա 
Վանաձոր քաղաքի առաջին 
կոմպլեքս համալիրը, որը 
հագեցած կլինի ամենա-
առաջատար տեխնոլոգիա-
ներով: Համերգասրահը 
նախատեսվում է տարբեր 
մասսայական միջոցառում-
ներ անցկացնելու համար՝ 
մասշտաբային տոնական 
միջոցառումներ, պաշտոնա-
կան հանդիպումներ, կոն-
ֆերանսներ, համերգներ, 
էքսպո ցուցահանդեսներ, 
ցուցադրություններ: 
8600քմ տարածքով հանդի-
սասրահը հնարավորություն 
կունենա տեղավորելու շուրջ 
2500 հանդիսատես: 
Համերգասրահը կկատարի 
միաժամանակ մի քանի գոր-
ծողություն՝ այստեղ կանց-

2018-
2021թթ. 

 



կացվեն երաժշտական շո-
ուներ, սիմֆոնիկ համերգ-
ներ, կինոդիտումներ:  
Բացի մեծ հանդիսասրահից, 
համերգասրահում կլինեն 
նաև փոքր դահլիճներ, նա-
խասրահ, սրճարան: 
Այն կակտիվացնի քաղաքի 
մշակութային կյանքը, հնա-
րավորություն կտա կազ-
մակերպելու մի շարք մշա-
կութային փառատոներ և 
ինչպես նաև կխթանի 
զբոսաշրջությունը: 

 6 Վանաձորում հոսթելի կառուցում 
(Մասնավոր ներդրում) 

14 000 000 Վանաձորում հյուրանոցային և 
հոսթելային տնտեսությունը կարիք 
ունի զարգացման: 
Նոր հոսթելի կառուցում 

 2018-
2021թթ. 

 

 7 Վանաձորի բրենդային 
քարտեզագրում 

5 000 000   2018-
2021թթ. 

 

Սպորտ /ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8/ 
1 „Մենապայքարային մարզաձևերի 

մանկապատանեկան մարզա-
դպրոց” ՀՈԱԿ-ի վերանորոգում, 
գույքի, մարզագույքի, մարզահա-
գուստի ձեռքբերում 

29 355 400 Նախատեսվում է մարզադպրոցի 
տանիքի վերանորոգում, եվրոպա-
տուհանների տեղադրում, գազաֆի-
կացում և լոկալ ջեռուցում, 
մարզագույքի և մարզահագուստի 
ձեռքբերում: 

Մարզական ցուցանիշների 
բարձրացում, մարզադպրո-
ցում պատանիների և երի-
տասարդների ներգրավվա-
ծության աճ, առողջ 
ապրելակերպ: 

2018-
2021թթ. 

 

2 Վանաձորի „Օլիմպիական հերթա-
փոխի մենապայքարային մարզա-
ձևերի մարզադպրոց” ՀՈԱԿ-ի 
վերանորոգում, մարզադահլիճի 
կառուցում, մարզագույքի, 
մարզահագուստի ձեռքբերում 
 

15 675 000 Նախատեսվում է մարզադպրոցի 
ըմբշամարտի դահլիճի և  հանդերձա-
րանների կոսմետիկ վերանորոգում, 
ներքին ջրագծի փոխարինում, մար-
զադպրոցին կից երկհարկանի մար-
զադահլիճի կառուցում, մուտքի 
ծածկի կառուցում, 
պատուհանագոգերի, ցնցուղների, 
ծորակների փոխարինում,  
մարզագույքի  և մարզահագուստի 
ձեռքբերում 

Մարզական ցուցանիշների 
բարձրացում (օլիմպիական 
խաղերի, աշխարհի, Եվրո-
պայի և միջազգային տար-
բեր մրցաշարերի հաղթող-
ներ և մրցանակակիրներ), 
մարզադպրոցում պատանի-
ների և երիտասարդների 
ներգրավվածության 
աճ,առողջ ապրելակերպ: 

2018-
2021թթ. 

 

3 Վանաձորի “Ծանրամարտի մաս-
նագիտացված մանկապատանեկան 
մարզադպրոց” ՀՈԱԿ-ի հիմնանո-
րոգում, գույքի և  մարզագույքի 

53 114 200 Նախատեսվում է մարզադպրոցի 
հիմնանորոգում, գույքի և 
մարզագույքի արդիականացում: 

Մարզական ցուցանիշների 
բարձրացում, մարզադպրո-
ցում պատանիների և երի-
տասարդների ներգրավվա-

2018-
2019թթ. 

 



ձեռքբերում ծության աճ, առողջ ապրելա-
կերպ, քաղաքային և այլ 
մրցաշարերի պատշաճ 
մակարդակով  անցկացում: 

4 Վանաձորի “Աթլետիկայի օլիմպիա-
կան հերթափոխի  մասնագիտաց-
ված մանկապատանեկան մար-
զադպրոց” ՀՈԱԿ-ի վերանորոգում, 
մարզադահլիճի վերակառուցում և  
մարզագույքի ձեռքբերում 

97 413 300   Նախատեսվում է մարզադպրոցի 
վարչական շենքի, շոգեբաղնիքի 
վերանորոգում, ֆիզիկական 
դաստիարակության մարզադահլիճի 
կառուցում, գույքի և մարզագույքի 
ձեռքբերում:      
 

Մարզական ցուցանիշների 
բարձրացում, քաղաքային, 
հանրապետական և միջազ-
գային մրցաշարերի պատ-
շաճ մակարդակով  անցկա-
ցում, մարզադպրոցում պա-
տանիների և երիտասարդ-
ների ներգրավվածության 
աճ, առողջ ապրելակերպ: 

2018-
2021թթ. 

 

5 Վանաձորի „Տարոն” համալիր մար-
զադպրոց” ՀՈԱԿ-ի վերանորոգում, 
մարզադահլիճի կառուցում և  
մարզագույքի ձեռքբերում 
 

11 160 000 Նախատեսվում է  մարզադպրոցի 
ընդհանուր վերանորոգում  և 
մարզագույքի ձեռքբերում:    
 

Մարզական ցուցանիշների 
բարձրացում, մարզադպրո-
ցում պատանիների և երի-
տասարդների ներգրավվա-
ծության աճ, առողջ 
ապրելակերպ: 

2018-
2021թթ. 

 

6 Վանաձորի „Ձմեռային մարզաձևե-
րի մասնագիտացված մանկապա-
տանեկան մարզադպրոց” ՀՈԱԿ-ի 
վերանորոգում և  մարզագույքի 
ձեռքբերում 

15 890 000 Նախատեսվում վերանորոգել դահու-
կավազքի մարզադաշտը /1500մ/, գա-
զաֆիկացնել և ջեռուցել մարզադպրո-
ցը, ունենալ  բուգելային ճոպանուղի / 
600մ/ և ձեռքբերել համապատասխան 
մարզագույք:   

Մարզական ցուցանիշների 
բարձրացում, մարզադպրո-
ցում պատանիների և երի-
տասարդների ներգրավվա-
ծության աճ, առողջ 
ապրելակերպ: 

2018-
2021թթ. 

 

7 Վանաձորի „Լողի   մասնագիտաց-
ված մանկապատանեկան մարզա-
դպրոց” ՀՈԱԿ-ի վերանորոգում և  
մարզագույքի ձեռքբերում 

103 170.000 Նախատեսվում է լուծել լողավազանի 
օդափոխության հարցը, մշակել մե-
տաղական կառուցվածքի ծածկը,  կա-
ռուցել կախովի առաստաղ, սալիկա-
պատել հատակը, ներդնել ջրի ֆիլտ-
րման օզոնային և ուլտրամանուշա-
կագույն ճառագայթման համակարգ` 
800մ3 արտադրողականությամբ  և 
ձեռք բերել գույք, մարզագույք:   

Առողջ ապրելակերպի մշա-
կույթի ձևավորում, բարե-
նպաստ պայմանների ստեղ-
ծում մարզումների համար, 
մարզական ցուցանիշների 
բարձրացում, Մարզադպրո-
ցում պատանիների և երի-
տասարդների ներգրավվա-
ծության աճ: 

2018-
2021թթ. 

 

8 Վանաձորի ՞Շախմատի   մասնագի-
տացված մանկապատանեկան 
մարզադպրոց՞ ՀՈԱԿ-ի 
մարզագույքի ձեռքբերում 

3 264 000 Նախատեսվում է ձեռքբերել 
ինտերնետային շախմատներ 
միջազգային մրցաշարեր 
անցկացնելու համար և նոթբուք:   
 

Հանրապետական և միջազ-
գային մրցաշարերի պատ-
շաճ մակարդակով անցկա-
ցում, մարզական ցուցանիշ-
ների բարձրացում, մարզա-
դպրոցում պատանիների և 
երիտասարդների 
ներգրավվածության աճ, 

2018-
2021թթ. 

 



առողջ ապրելակերպ: 
9 Վանաձորի „Ա. Ազարյանի անվան 

„Կենտրոն” համալիր մարզադպրոց” 
ՀՈԱԿ-ի  վերանորոգում, 
մարզադահլիճի կառուցում և 
մարզագույքի ձեռքբերում 

31 125 000 Նախատեսվում է խաղային 
մարզաձևերի մարզադահլիճի 
հատակի հիմնանորոգում /648մ2/, 
մարզադահլիճի լուսավորության 
ձևափոխում, ջեռուցման համակարգի 
արդիականացում, պատուհանների 
փոխում, մարզագույքի ձեռքբերում: 

Հանրապետական և միջազ-
գային մրցաշարերի պատ-
շաճ մակարդակով անցկա-
ցում, մարզական ցուցանիշ-
ների բարձրացում, մար-
զադպրոցում պատանիների 
և երիտասարդների 
ներգրավվածության 
աճ,առողջ ապրելակերպ:  

2018-
2021թթ. 

 

10 Մարզադաշտի վերակառուցում` 
ՀՖՖ-ի միջոցներով 

1 500 000 000 Վանաձոր համայնքը չունի բացօթյա 
մարզական միջոցառումներ 
անցկացնելու համար նախատեսված 
բարեկարգ, միջազգային 
չափանիշներին համապատասխանող 
մարզադաշտ: Գոյություն ունեցողը 
օվալաձև, 140x200մ կենտրոնական 
առանցքային չափերով, բացօթյա 
7000 նստատեղով տրիբունաներով, 
կառուցվել է խորհրդային տարիներին 
և խիստ վնասված է: 
 Մարզադաշտի վերակառուցում 

7000 նստատեղով, ժամա-
նակակից, բարեկարգ ու 
հարմարավետ մարզադաշտ, 
որը կխթանի համայնքում 
սպորտի արագ տեմպերով 
զարգացմանը: 
Մարզադաշտում կանցկաց-
վեն հանրապետական 
մրցաշարեր: 

2018-
2021թթ. 

 

Համատիրություններ և բնակարանային տնտեսություն /ՀԱՎԵԼՎԱԾ 10/ 
1 Տիգրան Մեծի պողոտա 12 և 14 

շենքերի միջնամասում գտնվող 
պուրակի վերակառուցում 

20 256 000 Պուրակը գնտվում է անբարեկարգ 
վիճակում: Նախատեսվում է 
պուրակի վերակառուցում և 
բարեկարգման աշխատանքներ, 
նախագծային առաջադրանքի ու 
էսքիզային նախագծի կազմում: 
 

Պուրակի ընդհանուր տա-
րածքը կազմում է 4000 քմ, 
որից կանաչապատում նա-
խատեսված է 2400 քմ և ան-
ջրանցիկ մակերեսը 1600քմ: 
Պուրակը կդառնա Վանա-
ձորի գողտրիկ անկյուններից 
մեկը, տուրիստական 
գրավչությամբ 

2018-
2019թթ. 

 

2 Վանաձոր համայնքի մերձբակային  
տարածքներում 10 հանգստի գոտու  
հիմնում    

75 600 000   Մերձբակային տարածքները  դարձնել 
ժամանակակից հանգստի գոտիներ՝ 
կանաչապատել, կառուցել 
զբոսուղիներ, տեղադրել հովարներ, 
նստարաններ,  խաղային 
սարքավորումներ՝ սահուղիներ, 
ճոճանակներ և այլն, կառուցել 
ցայտաղբյուրներ:  
 

Ավելի քան 5000 բնակչի  
համար կստեղծվի հանգստի 
գոտի, 1000-ից ավելի երեխա 
կունենա խաղային սար-
քավորումներից օգտվելու  և 
սպորտային հմտությունները 
զարգացնելու հնարավորութ-
յուն, տարեցների համար 
կտեղադրվի հովար՝ 
շախմատի, շաշկու և 

2018-
2021թթ. 

 



նարդու 
խաղատախտակներով: 

3 Վանաձոր համայնքի բազմաբնա-
կարան շենքերի 10 բակի բարեկար-
գում (ասֆալտապատում) 

30 000 000   Վանաձոր համայնքի  բազմաբնակա-
րան շենքերի բակերի ավելի քան 60%-
ը գտնվում է անբարեկարգ վիճակու և 
բազմաթիվ անհարմարություններ են 
ստեղծվում բնակիչների համար: 
Համայնքի միջոցները սուղ են բակերի 
բարեկարգման աշխատանքներն 
իրականացնելու համար: 

Ավելի քան 10 000 մարդ 
կօգտվի բարեկարգված 
բակերից, բազմաբնակարան 
շենքերի շքամուտքերը, բնա-
կարանները տեղումների 
հետ չեն աղտոտվի լրացու-
ցիչ կեղտով, կթեթևանա 
մարդկանց հոգսերը, կվազի 
տարբեր  վնասվածքներ  
ստանալու 
հավանականությունը: 

2018-
2021թթ. 

 

4 Բազմաբնակարան շենքերի թվով 
15 հարթ տանիքի հիմնանորոգում 

85 000 000 Վանաձոր համայնքում առկա է թվով 
165 հարթ տանիքով բազմաբնա-
կարան շենք, որից 52-ի տանիքը 
խիստ հիմնանորոգման կարիք ունի: 
Շենքերի կառավարման մարմինների 
և համայնքի միջոցները 
հիմնանորոգման համար շատ սուղ են 

Կբարելավվի 52 
բազմաբնակարան շենքի 
ավելի քան 6000 բնակչի 
բնակարանային 
պայմանները և սոցիալ-
կենցաղային վիճակը: 

2018-
2021թթ. 

 

5 Բազմաբնակարան շենքերի թվով 
20 թեք տանիքի հիմնանորոգում 

246 840 000 Վանաձոր համայնքում առկա է թվով 
885 թեք տանիքով բազմաբնակարան 
շենք, որից 196-ի տանիքը գտնվում է 
անմխիթար վիճակում: Շենքերի կա-
ռավարման մարմինների և համայնքի 
միջոցները տանիքների  հիմնանորոգ-
ման համար շատ սուղ են: 

Կբարելավի 20  բազմա-
բնակարան շենքի ավելի 
քան 15 000  բնակչի 
բնակարանային 
պայմանները և սոցիալ-
կենցաղային վիճակը: 

2018-
2021թթ. 

 

6 Բարձրահարկ շենքերի թվով 15  
վերելակի հիմնանորոգում 

37 500 000   Վանաձոր համայնքի բազմաբնակա-
րան շենքերում առկա է 163 վերելակ, 
որից 42 վերելակ չի գործում: Շենքերի 
կառավարման մարմինների և հա-
մայնքի ֆինանսական միջոցները չեն 
բավարարում դրանց վերականգնման 
համար: 

Կբարելավեն ավելի քան 
3500 բնակչի սոցիալ-կեն-
ցաղային պայմանները: 
Համայնքի բազմաբնակա-
րան շենքերի բոլոր 
վերելակները կգործեն: 

2018-
2021թթ. 

 

7 Վանաձոր համայնքի  թաղամա-
սերում 10 խաղահրապարակի 
կառուցում                       

12 000 000   Վանաձոր համայնքի 1058 
բազմաբնակարան շենքերի բակերում 
կառուցված է ընդամենը 28 
խաղահրապարակ, որն ընդամենը 
10%-ն է կազմում ընդհանուր 
անհրաժեշտ խաղահրապարակների: 

Ավելի քան 1000 երեխայի 
համար կստեղծվեն  սպոր-
տային պարագաներով 
հագեցած ժամանակակից 
խաղահրապարակներ, 
որոնք կծառայեն ապորտի 
մասսայականացմանը և 
երեխանեի զբաղվածության 

2018-
2021թթ. 

 



ապահովմանը: 
8 Կիսակառույց բազմաբնակարան 

շենքերի կառուցում 
330 000 000 Ավարտել Տարոն-2 և Տարոն-3 թաղա-

մասերում համայնքի հաշվեկշռում 
գտնվող կիսակառույց բազմաբնա-
կարան շենքերից 4-ի կառուցման 
աշխատանքները: Շենքերը իրենցից 
ներկայացնում են տիպային նախա-
գծով կառուցված, հատակագծում 
ուղղանկյուն ուրվագծի 18.6x12.6մ 
արտաքին չափերով, ե/բ միաձույլ կրող 
պատերով, շինություններ: 
Հիմնականում կիսակառույց 
վիճակում պահպանվել են նկուղային 
հարկերը և մասամբ՝ առաջին հարկը: 

3750քմ մակերեսով 
բնակֆոնդի ձեռքբերում, որը 
կապահովի 64 ընտանիքի 
բնակարանային 
պահանջները 

2018-
2021թթ. 

 

Առողջապահություն, սոցիալական ոլորտ /ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14/ 
1. “Վանաձորի բժշկական կենտրոն” 

ՓԲԸ համալիրի շինարարության 
ավարտում, հագեցում բժշկական 
գույքով և սարքավորումներով 

1 458 211 000   2018թ. Ներառված է 
մարզի 
զարգացման 
ծրագրում 

2 “Վանաձորի բժշկական կենտրոն” 
ՓԲԸ 
մանկաբարձագինեկոլոգիական 
բաժանմունքի հագեցում բժշկական 
կահույքով և սարքավորումներով 

223 800 000   2018թ. Ներառված է 
մարզի 
զարգացման 
ծրագրում 

3 Վանաձորի տարեցների տանը 
խնամվողներին շուրջօրյա խնամք 
և սոցիալական սպասարկում 

96 800 800    2018-
2021թթ. 

Ներառված է 
մարզի 
զարգացման 
ծրագրում 

4 Երեխաների շուրջօրյա խնամքի 
ծառայություններ („Վանաձորի 
մանկատուն” ՊՈԱկ) 

563 900 800   2018-
2021թթ. 

Ներառված է 
մարզի 
զարգացման 
ծրագրում 

ՏԻՄ կարողությունների զարգացում /ՀԱՎԵԼՎԱԾ 13/ 
1 Տեղական ինքնակառավարման 

մարմնի կողմից մատուցվող 
ծառայությունների որակի 
բարձրացում 

 ՏԻՄ-ի կողմից իրականացվող գործա-
ռույթների, ծրագրերի, մրցույթների 
վերաբերյալ հասարակության լայն 
շերտերին իրազեկումը ինտերնետա-
յին կայքէջի և ԶԼՄ-ների միջոցով,   
համակարգչային և այլ հարակից 
տեխնիկական բազայի թարմացումը, 
քաղաքապետարանի բոլոր համա-
կարգիչների ներքին ցանցի ընդլայ-

Նշված խնդիրների լուծմամբ 
միայն կարելի է տեղական 
ինքնակառավարման գոր-
ծունեությունը հասցնել թա-
փանցիկության բարձր մա-
կարդակի և արժանանալ 
ՏԻՄ-ի գործունեության 
նկատմամբ հասարակութ-
յան լիարժեք վստահությանը: 

2018-
2021թթ. 

 



նումը, տեղեկատվական կենտրոնի 
վերագործարկումը, vanadzor.am 
պաշտոնական կայք էջի եռալեզու 
տարբերակի թողարկում, մեկ 
պատուհանի սկզբունքի կիրառումը, 
աշխատակիցների համակարգչային 
հմտությունների զարգացումը, նրանց 
վերապատրաստումը:  

 

Էներգետիկա /ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15/ 
1 “Վանաձոր-1” 110/10/6 կՎ 

ենթակայանի վերակառուցում 
2 040 000 000   2018թ. Պետ բյուջե 

2 Վանաձորի Աղայան 2 ՄԳ-ի 
վերակառուցում 

16 000 000   2018թ. Պետբյուջե 

3 Վանաձոր քաղաքի կայուն 
էներգետիկ զարգացման ծրագիր 

   2017-
2021թթ․ 

 

 



ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16.  
Ասիական զարգացման բանկին ներկայացվելիք ներդրումային ծրագրերի ցանկ 

ՎԱՆԱՁՈՐ 
Վանաձորը Լոռու մարզկենտրոնն է, գտնվումէՀայաստանիհյուսիսայինմասում: 

Զբաղեցնումէ 2638 հեկտարմակերեսՓամբակիևԲազումիլեռներիհովտում: 
Քաղաքիկարգավիճակստացելէ 1924 թվականից, կոչվելէՂարաքիլիսա, 
հետագայումվերանվանվելէԿիրովական, 1992 թվականիցկոչվումէՎանաձոր: 
ՀեռավորությունըԵրևանիցավտոմոբիլայինճանապարհով 125 կմէ,  երկաթգծով` 224 կմ: 
Քաղաքիզբաղեցրածմակերեսիհիմնականմասըծովիմակերևույթիցբարձրէ 1353 մ: 
ՔաղաքիմիջովանցնումենՓամբակ, ՏանձուտևՎանաձորգետերը: Կլիմանփափուկէևմեղմ:  

Տրանսպորտայինհանգույցէ, այստեղովենանցնումԵրևան–Թբիլիսիերկաթգիծը, 
ինչպեսնաևկարևորագույն միջպետականավտոճանապարհներ: 

Մշտական բնակչությունը՝ 81400: 
Խորհրդային տարիներին եղել է հզոր արդյունաբերական, միաժամանակ առողջարանային և 

զբոսաշրջային քաղաք: 
Համայնքի զարգացման հեռանկարներն են՝  
Վանաձորը դարձնել կանաչ, մաքուր, բարեկարգ, կրթական և մշակութային զարգացած 

ենթակառուցվածքներով,առևտրի և սպասարկման, բնակչության համար բավարար 
կենսապայմաններ ունեցող և զբոսաշրջության համար գրավիչ քաղաք:  

 
 

  



Ծրագրերի առաջարկներ 

Հ/Հ Ծրագրի Անվանումը 

Ծրագրի 
իրականացման 

համար 
պահանջվող 

ֆինանասական 
միջոցները 
ՀՀ դրամ 

Ծրագրի համառոտ նկարագիրը 
Տեխնիկատնտեսական չափանիշներ 

Տնտեսական զարգացմանն ուղղված ծրագրեր /Տուրիզմի զարգացում/ 

1. 
«Մայմեխ» ճոպանուղու 1-
ինփուլիվերակառուցում 1 000 000000 

Այսօր Հայաստանում մեծ տարածում է գտնում 
լեռնադահուկային սպորտը, սակայն Լոռումարզի 
տարածաշրջանում դեռևս չկան դրա համար 
ստեղծված պայմաններ, ճոպանուղու կառուցումով 
կլրացվի այդ բացը, ինչպես նաև կզարգանա 
տուրիզմը և Վանաձոր համայնքը կդառնա 
լեռնադահուկային տուրիզմի կենտրոններից մեկը, 
ինչի հետևանքով նոր աշխատատեղեր կստեղծվեն ոչ 
միայն ճոպանուղու շահագործման և 
պաշտպանության համար, այլ նաև հյուրանոցային և 
սպասարկման այլ ոլորտներում:  
900մլն 1-ին փուլ ճոպանուղու կառուցում 
100 մլն անհրաժեշտ գույքի և տեխնիկայի ձեռքբերում 

2. Համերգասրահի կառուցում 
/2500 տեղ/ 

1 000000000 

Վանաձորի գլխավոր համերգասրահը կհանդիսանա 
Վանաձոր քաղաքի առաջին կոմպլեքս համալիրը, որը 
հագեցած կլինի ամենաառաջատար 
տեխնոլոգիաներով: Համերգասրահը նախատեսվում է 
տարբեր մասսայական միջոցառումներ անցկացնելու 
համար՝ մեծ մասշտաբի տոնական միջոցառումներ, 
պաշտոնական հանդիպումներ, կոնֆերանսներ, 
համերգներ, էքսպո ցուցահանդեսներ, 
ցուցադրություններ:  
Գտնվելով Վանաձոր քաղքի գլխավոր՝ Տիգրան Մեծ 
պողոտայի սկզբնամասում, այն կհանդիսանա 
Վանաձորին բնորոշող ճարտարապետական  
համալիրի մի մասը, պահպանելով ավանդույթները և 
նորարարական գաղափարներով ստանալով 
ժամանակակից լուծումներ:  

Կառուցելով նոր ժամանակաից համերգասրահ 
հնարավոր է քաղաքում անցկացնել մի շարք 
միջոցառումներ, համերգներ և էքսպո 
ցուցահանդեսներ: 

3. «Թագավորանիստ» -
քաղաքի հնագիտական 
կենտրոն 

343000000 

«Թագավորանիստը»՝ հնագիտական կենտրոն: 
Համագործակցելով Գիտությունների Ազգային 
Ակադեմիայի, Հնագիտության և Ազգագրության 
ինստիտուտի, Երևանի պետական համալսարանի 
հնագիտության ամբիոնի, Վանաձորի պետական 
համալսարանի պատմության ամբիոնի հետ սկսել 
պեղումների նոր փուլ: Նախատեսվում է կառուցել 
պատմության թանգարան, որտեղ կցուցադրվեն 
պեղված հնագիտական նյութերը, ապակե կամրջակ և 
վերելակ-դիտաշտարակ:  



Նպատակն է զարգացնել տուրիզմը, տուրիստական 
արշավների կազմակերպում: Պատմության 
վերհանում: 
«Թթու ջուր» հանգստի գոտու վերակառուցում: 
Քայլուղիներիկառուցում: 
Զբոսաշրջության զարգացում: 
 

4. Վանաձորի կիրճի 
բարեկարգում 

290000000 

Նոր աշխատատեղերի ստեղծում: Քաղաքացիների 
հանգստի կազմակերպում: Զբոսաշրջության 
զարգացում, էկո և վրանային զբոսաշրջության 
զարգացում, մանկական ճամբարների 
վերագործարկում, ճամբարային տուրիզմի 
զարգացում: 

Ճարտարապետություն եվ քաղաքաշինություն 

5. 

Ճարտարապետականփոքր
ձևերի և փողոցային 
կահավորանքի 
տեղադրումհամայնքիտարա
ծքում 
 

40 000 000 

Ճարտարապետական փոքր ձևերի տեղադրում, 
մարդաշատ վայրերում, հրապարակներում, 
այգիներում, այդ թվում 
ճարտարապետական դեկորացիաներ – 5 հատ 
Նստարաններ մայթերին – 200 հատ 
Տուրիստական ուղեցույց-վահանակներ – 10 հատ 

6. 

Տարոն-2 
թաղամասերումայգու 
կառուցում 
 

100 000 000 

Ճեմուղիներիկառուցում, կանաչապատում, 
արտաքինդեկորատիվլուսավորությանկառուցում, 
զրուցարաններիտեղադրում, ցանկապատիկառուցում, 
մանկականհանգստիգոտուստեղծում:  

7. 
«Վարդավառի» 
հրապարակի բարեկարգում 
 

60 000 000 

Ճանապարհայինծածկույթիվերականգնում, 
եզրաքարերիվերանորոգում, մայթերի, 
արտաքինլուսավորությանվերակառուցում, 
սիզամարգերիկառուցում, կանաչապատում, 
աղբարկղերիտեղադրում, սիզամարգերի ոռոգման 
համակարգի կառուցում, մակերևույթային ջրերի 
հեռացման համակարգի ներդրում 
0.5 հա 

8. 
«Սայաթ-Նովայի» 
անվանայգուարդիականաց
ում 

515000000 

ՎանաձորհամայնքիՍայաթ-
Նովայիանվանզբոսայգինունիհիմնանորոգմանևբարե
կարգմանկարիք: Գոյությունունեցող 
4,3համակերեսովտարածքումնախատեսվումէկատարե
լճարտարապետականփոքրկերտվածքներիևձևերիտե
ղադրման, եզրաքարերիփոխման, լուսավորման, 
կանաչապատման, 
արահետներիծածկույթիվերանորոգման, 
ժամանակակիցխաղահրապարակներիկազմակերպմ
ան, աղբամաններիևնստարաններիտեղադրման, 
նախկինջրավազանիևշատրվանիվերակառուցման, 
բացօթյաամֆիթատրոնիևսահադաշտիկառուցմանաշ
խատանքներ: 

9. 
Վազգեն Սարգսյանի 
անվան հրապարակի 
բարեկարգում 
 

25 000 000 

Ճանապարհայինծածկույթիվերականգնում, 
եզրաքարերիվերանորոգում, մայթերի, 
արտաքինլուսավորությանվերակառուցում, 
սիզամարգերիկառուցում, կանաչապատում, 
աղբարկղերիտեղադրում, սիզամարգերի ոռոգման 
համակարգի կառուցում, մակերևույթային ջրերի 



հեռացման համակարգի ներդրում:  
0.42 հա 

10. 

Հրանտ Մաթևոսյանի 
անվան զբոսայգու 
բարեկարգում 
 

120 000 000 

Ճեմուղիներիվերակառուցում, կանաչապատում, 
արտաքինդեկորատիվլուսավորությանկառուցում, 
զրուցարաններիտեղադրում, ցանկապատինորոգում, 
մանկականհանգստիգոտուստեղծում, 
ջրավազաններիվերանորոգում: սպասարկելու է 10 
000 բնակչի  
3.1 հա 

11. 
Հովհ. Թումանյանի անվան 
հրապարակի բարեկարգում 
 

60 000 000 

Ճանապարհայինծածկույթիվերականգնում, 
եզրաքարերիվերանորոգում, մայթերի, 
արտաքինլուսավորությանվերակառուցում, 
սիզամարգերիկառուցում, կանաչապատում, 
աղբարկղերիտեղադրում, սիզամարգերի ոռոգման 
համակարգի կառուցում, մակերևույթային ջրերի 
հեռացման համակարգի ներդրում:  
0.5 հա 

12. 
Հարկայինտեսչությանշենքի
հյուսիսայինմասումգտնվող
պուրակի բարեկարգում 

60 000 000 

Ճեմուղիներիվերակառուցում, կանաչապատում, 
արտաքինդեկորատիվլուսավորությանկառուցում, 
զրուցարաններիտեղադրում, ցանկապատինորոգում, 
մանկականհանգստիգոտուստեղծում: սպասարկելու է 
2 000 բնակչի 
0.66 հա 

13. 
«Հայքի» հրապարակի 
բարեկարգում 
 

252000000 

Ճանապարհայինծածկույթիվերականգնում, 
հետիոտնայինմասերիբազալտեսալահատակիվերնորո
գում, եզրաքարերիվերանորոգում, 
քարեգորգիկառուցումմայթերի, 
արտաքինլուսավորությանվերակառուցում, 
սիզամարգերիկառուցում, կանաչապատում, 
աղբարկղերիտեղադրում, սիզամարգերի ոռոգման 
համակարգի կառուցում, մակերևույթային ջրերի 
հեռացման համակարգի ներդրում:  
1.0 հա 
Ժամային աշտարակի կառուցում 

15. 

Հայքի հրապարակի 
ջրավազանի և 
շատրվանների 
արդիականցում 

300000000 

Ժամանակակից լուսաձայնային էֆեկտներով 
շատրվանների տեղադրում, ջրավազանի 
հիմնանորոգում իր ինժեներական 
ենթակառուցվածքներով 
1136 մ2 

16. 
«Լոռվա» հրապարակի 
բարեկարգում 
 

15 000 000 

Ճանապարհայինծածկույթիվերականգնում, 
եզրաքարերիվերանորոգում, մայթերի, 
արտաքինլուսավորությանվերակառուցում, 
սիզամարգերիկառուցում, կանաչապատում, 
աղբարկղերիտեղադրում, սիզամարգերի ոռոգման 
համակարգի կառուցում, մակերևույթային ջրերի 
հեռացման համակարգի ներդրում 
1.30 հա 

17. 
«Թարգմանչաց» 
հրապարակի բարեկարգում 
 

15 000 000 

Ճանապարհայինծածկույթիվերականգնում, 
եզրաքարերիվերանորոգում, մայթերի, 
արտաքինլուսավորությանվերակառուցում, 
սիզամարգերիկառուցում, կանաչապատում, 



աղբարկղերիտեղադրում, սիզամարգերի ոռոգման 
համակարգի կառուցում, մակերևույթային ջրերի 
հեռացման համակարգի ներդրում  
0.24 հա 

18. Ռ.Սևակիանվան այգու 
բարեկարգում 

42 000 000 

Ճեմուղիներիվերակառուցում, կանաչապատում, 
արտաքինդեկորատիվլուսավորությանկառուցում, 
զրուցարաններիտեղադրում, ցանկապատինորոգում, 
մանկականհանգստիգոտուստեղծում: սպասարկելու է 
15 000 բնակչի 
1.40 հա 

19. «Բազումի» հրապարակի 
բարեկարգում 

19 200 000 

Ճանապարհայինծածկույթիվերականգնում, 
եզրաքարերիվերանորոգում, մայթերի, 
արտաքինլուսավորությանվերակառուցում, 
սիզամարգերիկառուցում, կանաչապատում, 
աղբարկղերիտեղադրում, սիզամարգերի ոռոգման 
համակարգի կառուցում, մակերևույթային ջրերի 
հեռացման համակարգի ներդրում 
0.2 հա 

20. 
Անտոն  Քոչինյանի  անվան 
հրապարակի բարեկարգում 
 

15 000 000 

Ճանապարհայինծածկույթիվերականգնում, 
եզրաքարերիվերանորոգում, մայթերի, 
արտաքինլուսավորությանվերակառուցում, 
սիզամարգերիկառուցում, կանաչապատում, 
աղբարկղերիտեղադրում, սիզամարգերի ոռոգման 
համակարգի կառուցում, մակերևույթային ջրերի 
հեռացման համակարգի ներդրում  
0.42 հա 

21. Հանրայինզուգարանիկառու
ցումշուկայիտարածքում 8400 000 40մ2  մակերեսով հանրային զուգարանի կառուցում: 

 

22. 
Հանրայինզուգարանիկառու
ցումՎանաձորքաղաքիկենտ
րոնականհատվածում 

8400 000 40մ2  մակերեսով հանրային զուգարանի կառուցում: 
 

23. 

Հանրայինզուգարանիկառու
ցումՍայաթ_Նովայիայգուտ
արածքում 
 

8400 000 40մ2  մակերեսով հանրային զուգարանի կառուցում: 
 

24. 
Հանրայինզուգարանիկառու
ցումՎանաձորիավտոկայան
իտարածքում 

8400 000 40մ2  մակերեսով հանրային զուգարանի կառուցում: 

25. 
Վթարային հենապատերի 
վերականգնում 300000 000 

18000մ2  ընդհանուր մակերեսով հենապատերի 
վերականգնում, վերակառուցում, ուժեղացում: 
Բնակչության և տրանսպորտային միջոցների 
անվտանգության ապահովում: 
Ներսիսյան փող. և նրբանցք, Ֆիդայինների փող., 
Աբեղյան փող., Նարեկացի փող., Չուխաջյան փող., 
համայնքի տարածքում հոսող գետերի 
ափապաշտպան որոշ ամբարտակներ: 

26. «Լողավազանի» 
վերակառուցում 

103170000 

Լողիմարզադպրոցըշահագործմանէհանձնվել 2005թ. 
/հասցեՄխիթարՀերացու 24/: Մարզադպրոցում  
գործում  ենլողիխմբեր, մարզվումենշուրջ 170 մարզիկ:  
Նախատեսվումէլուծելլողավազանիօդափոխությանհա
րցը, մշակելմետաղականկառուցվածքիծածկը,  



կառուցելկախովիառաստաղ, սալիկապատելհատակը, 
ներդնելջրիֆիլտրմանօզոնայինևուլտրամանուշակագո
ւյնճառագայթմանհամակարգ` 
800մ3արտադրողականությամբևձեռքբերելգույք, 
մարզագույք:   

Մշակույթ 

27. 

Կառլոս Աբովյանի անվան 
կերպարվեստի 
թանգարանիհիմ 
նանորոգում 

650 000 000 

1920 մ2 ընդհանուր մակերեսով շենքի հիմնանորոգում, 
ներառյալ տանիքը, ինժեներական 
ենթակառուցվածքները արտաքին 
բարեկարգումը:Կապիտալվերակառուցում-
վերանորոգում, 
գազաֆիկացումևջեռուցմանհամակարգիտեղադրում, 
բակիբարեկարգում, 
մասնագիտականգույքիձեռքբերում, 
նորգույքիձեռքբերում, 
ժամանակակիցսարքավորումներիձեռքբերում, 
ֆոնդերիթվայնացումևհամալրում 

28. Հուշարձաններ 60 000 000 

Տեղադրել թվով 3 հուշարձան: Քաղաքի 
ճարտարապետական տեսքի բարելավմանը և 
զբոսաշրջությանը նպաստելու նպատակով տեղադրել 
հուշարձաններ: 
Լոռվա հրապարակ -1 հատ 
Թումանյանի հրապարակ -1 հատ 
Թարգմանչած հրապարակ -1 հատ 

29. «Տիկնիկային թատրոնի» 
վերակառուցում 

194 400  000 

Թատերարվեստիտիկնիկայինթատերականժառանգու
թյանպահպանման, 
զարգացմանևխթանմանաշխատանքներիիրականացո
ւմ, ազգայինևմշակութայինկապերիընդլայնում, 
մատաղսերնդի, 
մշակութայինևազգայինդաստիարակության, 
թատերական մանկական ստուդիայիստեղծում, 
բացօթյամիջոցառումներիկազմակերպում: 
 

 շենքի վերակառուցում-վերանորոգում 
 գազաֆիկացում և ջեռուցման համակարգի 

տեղադրում 
 բակիբարեկարգումևբացօթյաբեմիկառուցում 
 բեմական, 

դահլիճիգույքիևլուսաձայնայինտեխնիկայիձեռ
քբերում 

 նոր տիկնիկների պատրաստում 
 

30. 
«ՇառլԱզնավուրի» մշ. 
պալատի վերանորոգում- 
արդիականացում 

114 000 000 

Կաթսայատանփոխարինումըապահովումէպալատ
իլիարժեքօգտագործումձմեռայինշրջանում, 
հնարավորությունկտախնայելֆինանսականմիջոց
ներևուղղելայլխնդիրներիլուծմանը: 
Բեմիվերանորոգումնապահովումէավելիբարձրակ
արգհամերգներիևմիջոցառումներիկազմակերպու
մ: 



Կոմունալ 

31. 

Փողոցների 
ասֆալտապատում 
փողոցների ընթացիկ 
նորոգում, անձրևաջրատար 
համակարգի կառուցում 

2 200 000 000 

Համայնքի գլխավոր փողոցների հիմնակառուցում 
իրենց ենթակառուցվածքներով : մոտավորապես 18-
20 կմ 
 

32. 

Վերգետնյա անցումի 
կառուցում Շիրակի խճուղու 
վրա նոր կառուցվող թիվ 7 
դպրոցի մոտ 

36 000 000 
20մ թռիչքով և 4.5մ բարձրությամբ վերգետնյա 
անցում մետաղական կառուցվածքներով 

33. 
Տիգրան Մեծի պողոտայի 
վրա ստորգետնյա անցումի 
կառուցում 

60 000 000 

Վանաձորի պետական համալսարանի մոտ 
անցորդների անվտանգությունը ապահովելու և 
պողոտայի տրանսպորտի շարժը կարգավորելու 
նպատակով 8.0մ լայնությամբ 4.5 մ խորությամբ և 
20.0մ երկարությամբ ստորգետնյա անցում 

34. Կանաչ տարածքների 
սպասարկում 

150 000 000 Վանաձորի դենդրոլոգիական քարտեզի մշակում և 
իրագործում 

35. 
Մայթերի կապիտալ 
նորոգում 
 

350 000 000 

համայնքի ճարտարապետական տեսքը կլինի ավելի 
հաճելի և ժամանակակից, հետիոտների համար 
համայնքում զբոսնելը կդառնա ցանկալի և 
հարմարավետ  

36. 

Լուսավորության 
համակարգի 
արդիականացում, 
էներգախնայողհամակարգե
րիներդրմամբ 

377000 000 

Համայնքը կլինի ավելի  լուսավոր և անվտանգ,  
գիշերային ժամերին քաղաքացիների և  
զբոսաշրջիկների հանգիստը և ժամանցը 
կկազմակերպվի ավելի բարձր որակով: 
Համայնքը կունենա մեծ խնայողություններ տարեկան 
մոտավորապես 70 մլն ՀՀ դրամ: 
Նախատեսվում է փոխարինել 214 լուսավորության 
սյուն /Տիգրան Մեծի պող., Թումանյան փ., Խորենացի 
փ., Ազատամարտիկներիպուր./ 
ժամանակակիցդեկորատիվսյուներով, 
մալաուխներըկանցկացվենխրամուղիներով:, 
կփոխարինվիթվով 3810 լուսատու, 
նորժամանակակից LED լուսատուներով 

37. 

Վանաձորի 
համայնքապետարանի 
տեխնիկական պարկի 
ձեռքբերում 

660 000 000 

Ջրցան մեքենա -2 հատ 
Ձյուն մաքրող ունիվերսալ մեքենա- 2 հատ 
Գրեյդեր-2 հատ 
Արտադրական փոշեկուլ – 1 հատ 
Ունիվերսալ տրակտոր JCB – 2 հատ 
Ավտոաշտարակ – 2 հատ 
Ավտոկռունկ 10տ բեռն. 30մ սլաքի թռիչք– 1 հատ 
Բուլդոզեր – 1 հատ 
Միկրոավտոբուս – 2 հատ 
Մայթերի մաքրելու համար մոբիլ տրակտոր – 2 հատ 

Նախագծահետազոտական ծախսեր 

  Նախագծահետազոտական 
ծախսեր 

255 000 000 

Ծրագերի իրականացման համար անհրաժեշտ 
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի 
կազմման, փորձաքննության, տարածքների 
ինժեներաերկրաբանական հետազոտությունների 
իրականացման և գեոդեզիական հանույթ 



իրականացնելու նպատակով նախատեսված ծախսեր 
 

Ընդամենը ծախսերը կազմում են  9 814 370 000 ՀՀ դրամ 
Ֆինանսական միջոցները հաշվարկվել են համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի N 
09Ն, առ 14.01.2008թ. հրամանով հաստատված արժեքների խոշորացված ցուցանիշների 
հաշվարկման կարգի 
 
 


