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ՀՀ Իրականացման վայրը Նախատեսվող միջոցառումները և աշխատանքները, այդ թվում 

 ՀՀ Շիրակի մարզի բնակավայրերում 2019 թվականի հունիսի 8-ին նախատեսվող համապետական շաբաթօրյակի կազմակերպման սխեմաների/ աշխատանքային պլանի վերաբերյալ 



1 Գյումրի

Մարմաշենի խճուղի, Թբիլիսյան խճուղի, (քաղաքի մուտքից մինչև 
Բարոնյան փողոցի խաչմերուկ), Գյումրի և Ղորղոբա գետակների 

մաքրություն, Համատիրության սպասարկած թվով 230  շենքի հարակից 
տարածքները, Համատիրության սպասարկման տակ գտնվող շենքերի 
հարակից տարածքնե, Մարմաշենքի խճուղի, Թբիլիսյան խճուղի 

(քաղաքի մուտքից մինչև Բարոնյան փողոցի խաչմերուկ), Գյումրի և 
Ղորղոբա գետակների մաքրություն, Ավստրիական թաղամաս, 
Համատիրության սպասարկման տակ գտնվող շենքերի հարակից 

տարածքներ, Թամանյան  15, Ղուկասյան  169/6, Մատնիշյան  117, 
Շչերբինայի  8, Դեմիրճյան  25, Վ. Խաչատրյան  3, Վ. Սարգսյան  
20, Կոշտոյան  5, Շիրակացի փ. 127, Լազոյի 1,  Կամոյի  5, 

Ղանդիլյան  14, Մնջոյան 204, Ե. Չարենցի փող.5 թիվ 18, Վերֆելի 
3, Թբիլիսյան խճ. 1-ին թ. 56/1, Շահումյան  296, Գորկու  100, 
Գարեգին Ա 4, Անի թղմ. 5-րդ փող. 5/2, Անի թաղ. Ա.Խաչատրյան 

փող., 26 շ., Լիսինյան  17, Ջիվանու փողոց 144, Շահումյան փող. 
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2 Արթիկ

Արթիկ քաղաքի հասարակական  վայրերի հարող տարածքների , 
ուսումնական հաստատությունների, առողջապահական հիմնարկների, 
զինվորական մասերին հարող տարածքների մաքրում , ինչպես նաև 

նշված տարածքներով անցնող ճանապարների մաքրում:



3 Անի

 Մարալիկ քաղաքի կենտրոնական հրապարակի և հարակից տարածքների 
մաքրում,  համայնքապետարանի հարակից տարածք,  մանկապարտեզի 
հարակից տարածք, հիվանդանոցի տարածք, ուսումնարանի տարածք, 
փրկարարական ջոկատի տարածք, էլ. ցանցի տարածք  և հարակից 

փողոց, մշակույթի տան հարակից տարածք և այգի, Անի ՃՇՇ-ի տարածք 
և հարակից փողոց,  շենքերի բակեր և հարակից տարածքներ, 

Մարալիկ, Քարաբերդ, Սառնաղբյուր, Ձիթանքով, Ձորակապ, Աղին 
Լանջիկ, Բագրավան Անիավան,Անիպեմզա, Գուսանագյուղ, Իսահակյան, 

Լուսաղբյուր, Հայկաձոր, Շիրակավան, Ջրափի, Սարակապ 
բնակավայրերի տարածքների մաքրում



4 Ախուրյան

Ախույանի համայնքապետարանի հարող տարածք,   համայնքային 
ենթակայության կազմակերպությունների տարածքներ,  Ախուրյան 
համայնքի վարչական տարածքում գործող սպասարկման օբյեկտների 

հարակից տարածքներ, Բնակավայրեի տարածքներում ոռոգման ցանցերի 
և սելավատարների տարածքներ,  Արևիկ գյուղի սկզբնամասում 

կենտրոնական ճանապարհի հարակից տարածք,
Ախուրյան, Բասեն,Հովիտ, Արևիկ, Այգաբաց, ,Կամո, Կառնուտ, 

Ջրառատ բնակավայրերի տարածքներ



5 Մարմաշեն

Համայնքապետարանին հարող ճանապարհահատվածների տարածք ,
Բժշկական ամբուլատորիաների տարածքները

Կենտրոնական փողոցները,
Մանկապարտեզների տարածքները

Մարզադպրոցի տարածքը
մշակույթի տների  տարածքները

Բազմաբնակարան շենքերի  տարածքները, փողոցների տարածքները 
Մայիսյան, Մարմաշեն, Կապս Վահրամաբերդ, Հովունի, Քեթի, 
Փոքրաշեն, Հացիկ, Կրաշեն, Կարմրաքար Լեռնուտ, Սարիար, 
Ջաջուռավան, Ջաջուռ, Շիրակ բնակավայրերի տարածքներ

6 Աշոցք
Աշոցք բնակավայրի հրապարակին հարող փողոցներ, բնակավայրերի 

հիմնարկությունների և հաստատությունների, առևտրի և սպասարկման 
օբյեկտների շրջակայքեր, բնակելի շենքերի  բակեր



7 Ամասիա

Ամասիա բնակավայրի կենտրոնական հարապարակի հարող փողոցների  
փողոցներ, ուսումնարանի հարակից տարածք,

ՀՀ ոստիկանության Ամասիայի բաժնի շենքի հարակից տարածք
Գրադարանի շենքի հարակից տարածք
Արեգնադեմ բնակավայրի փողոցներ
Բանդիվանի բնակավայրի փողոցներ
Բյուրակն բնակավայրի փողոցներ

Գտաշենի և Կամխուտ բնակավայրերի փողոցներ
Հովտունի բնակավայրի փողոցներ
Ջրաձոր բնակավայրի փողոցներ
Մեղրաշատ բնակավայրի փողոցներ
Ողջի բնակավայրի փողոցներ



8 Արփի
 Բերդաշեն, Ալվար, Զարիշատ, Շաղիկ, Գառնառիճ, Ծաղկուտ, 

Զորակերտ, Արդենիս, Աղվորիկ բնակավայրեի տարածքների մաքրում

9 Սարապատ

Բնակավայրերի ակումբների  և ամբուլատորիաների տարածքների 
մաքրում , Թորոսգյուղ, Հողմիկ, Գոգհովիտ, Ցողամարգ, Արփենի, 

Լեռնագյուղ, Ձորաշեն, Սարապատ, Կաքավասար, ՓոքրՍարիար, 
Բաշգյուղ, Սալուտ, Մուսայելյան, Հարթաշեն Վարդաղբյուր 
բնակավայրեի ընդհանուր օգտագործման տարածքների մաքրում

10 Ազատան
Բնակավայրի կենտրոնական մաս,  համայնքապետարանի հարակից 

տարածք, դպրոցների հարակից տարածքներ, մանկապարտեզի հարակից 
տարաք, հիվանդանոցի տարածք, մշակույթի տան հարակից տարածք 



11 Առափի
Համայնքային կենտրոնին հարող տարածքներ, 1-ին  փողոցն 

ամբողջությամբ, գետամերձ տարածք

12 Ոսկեհասկ
Համայնքապետարանի հարակից տարածք, կենտրոնական փողոցի հարակից 

տարածքներ

13 Հայկավան
Համայնքային կենտրոնի. Մշակույթի տան (համայնքապետարանի), 

մանկապարտեզի  հարակից տարածքներ



14 Ախուրիկ
Համայնքային կենտրոնի շրջակայք, առևտրի կենտրոնների հարակից 

տարածքներ բուժ. ամբուլատորիայի տարածք 

15 Ղարիբջանյան
Համայնքապետարանի հարակից տարածք, մշակույթի տան հարակից 

տարածք, դպրոցի տարածք

16 Գետք Համայնքայյին կենտրոնի հարող տարածք, դպրոցի շենքի շրջակայք



17 Բայանդուր  Համայնքապետարանի, մշակույթի տան և դպրոցի  շրջակա տարածքներ

18 Երազգավորս Համայնքապետարանի և դպրոցի շրջակայքի մաքրում

19 Բենիամին
 Համայնքապետարանի տարածք, մշակույթի տան և առևտրի օբյեկտների  

տարածքներ



20 Հոռոմ Համայնքային  կենտրոնին հարող  տարածքների մաքրում

21 Արևշատ Համայնքի վարչական ամբողջ տարածքի  մաքրում  

22 Գեղանիստ
Համայնքապետարանի հարակից տարածք, մշակույթի տան հարակից 

տարածք



23 Գետափ
Համայնքի կենտրոնական փողոցին հարող տարածքների մաքրում, 

համայնքապետարանի հարակից տարածք

24 Անուշավան
Համայնքապետարանի հարակից տարածք,   դպրոցը   հարակից  

տարածքով 

25 Լեռնակերտ Համայնքապետարանի հարակից տարածք   



26 Լուսակերտ Լուսակերտ համայնքի ողջ տարածքը

27 Հայկասար Հայկասարի համայնքապետարանին հարող տարածքներ

28 Հայրենյաց
Մշակույթի տան և գյուղապետարանի հարակից տարածքները, զոհված 

ազատամարտիկի հուշարաձնի տարածքը,  առևտրի օբյեկտների 
տարածքները և ընդհանուր օգտագործման այլ տարածքներ  



29 Հառիճ Համայնքապետարանի հարող տարածքը,  դպրոցամերձ տարածքները  

30 Հովտաշեն Գյուղի կենտրոնի և հարող տարածքներ

31 Մեծ Մանթաշ

Մեծ Մանթաշի համայնքապետարանի շենքի հարակից տարածք,  <<Մեծ 
Մանթաշի նախադպրոցական և մարզամշակութային կենտրոն>> ՀՈԱկ-ի 
տարածքը , Մեծ Մանթաշի <<Առողջության կենտրոն >>ՊՈԱԿ-ը ,  Մեծ 

Մանթաշի միջն. դպրոցը իր հարակից տածքով



32 Մեղրաշեն Համայնքի տարածք, մշակույթի տան տարածք

33 Նահապետավան Գյուղի կենտրոնական մասի. մշակույթի տան հարակից տարածքներ

34 Նոր Կյանք Համայնքի տարածք, Դպրոցի տարածք



35 Պեմզաշեն
Պեմզաշենի կենտորանական փողոցին հարող տարածքներ,այգու տարածք,  

նախադպրոցական ուսումնական հաստատության տարածք,  

36 Սարալանջ
Համայնքապետարանի հարակից տարածքներ, մշակույթի տան շրջակայք

37 Սարատակ Համայնքի կենտրոնական փողոցին հարող  տարածքներ, դպրոցի տարածք



38 Սպանդարյան
Համայնքապետարանի շրջակայք, խանութների հարակից տարածքներ , 
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գետերի եզրեր
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4 5 6

պատմամշակութային և զբոսաշրջային 
վայրերի առկայություն և այդ 

վայրերում նախատեսվող 
աշխատանքներ

ՊՆ զորամասերի 
առկայությունը 
տարածքում

Մայրուղիներում և միջհամայնքային 
ճանապարներում նախատեսվող աշխատանքներ

ՀՀ Շիրակի մարզի բնակավայրերում 2019 թվականի հունիսի 8-ին նախատեսվող համապետական շաբաթօրյակի կազմակերպման սխեմաների/ աշխատանքային պլանի վերաբերյալ 



Ազատամարտի զոհերի 
հուշարձանախմբի տարածքի 

մաքրություն, բարեկարգում, 
նստարանների և աղբամանների 

տեղադրում

Գյումրի-Հոռոմ, Գյումրի - Ջաջուռ,(Լոռու 
մարզի սահման), Գյումրի- Թորոսգյուղ 
ճանապարհահատվածի եզրերի մաքրում 

4

պատմամշակույթային հուշարձանների 
տարածքի մաքրում և բարեկարգում

Արթիկ- Փանիկ, Արթիկ-Հոռոմ, Արթիկ-Ապարան, 
Արթիկ-Պեմզաշեն միջպետական և միջհամայնքային 
ճանապարհներին հարող տարածքների մաքրում

2



Համայնքի տարածքում եկեղեցիների 
և պատմամշակութային 

հուշարձանների տարածքների 
մաքրում և բարեկարգում

Մարալիկ-Երևան, Մարալիկ-Գյումրի, Մարալիկ-
Արթիկ ճանապարհահատվածների եզրերի մաքրում

-



Բնակավայրերի եկեղեցիների և 
պատմամշակութային հուշարձանների 

տարածքների մաքրում և 
բարեկարգում

Ախուրյան-Գյումրի և Ախուրյան-Կառնուտ 
միջհամայնքային   ճանապարհների մաքրում

-



Մարմաշեն վանքային համալիրի 
տարածք, Մինաս Ավետիսյանի տուն 

Թանգարանի տարածք, 
պատմամշակութային հուշարձանների 

և եկեղեցիների տարածքների 
մաքրում և բարեկարգում 

Մայիսյան-Գյումրի, Մայիսյան-Քեթի և Մարմաշեն-
Գյումրի ճանապարհահատվածներին հարող 

տարածքների մաքրում
-

Բնակավայրերի պատմաշակութային 
հուշարձանների, մատուռների և  

եկեղեցիների մաքրում և 
բարեկարգում 

Աշոցք-Գյումրի, Աշոցք-Բավրա միջպետական 
ճանապարհահատվածների եզրերի  մաքրում և 

բարեկարգում
-



պատմամշակույթային 
հուշարձանների, եկեղեցիների, 

ինչպես նաև այգիների , 
պուրակների հարակից տարածքների 
մաքում մաքրում և բարեկարգում

Ամասիա-Գյումրի, Ամասիա-Ցողամարգ, Ամասիա-
Բերդաշեն միջհամայնքային ճանապարհներին հարող 

տարածքների մաքրում
-



Պատմամշակույթային հուշարձանների 
և Արփի լճի և գետի ափերի մաքրում

Միջհամայնքային նշանակության ճանապարհների 
ճամփեզրերի մաքրում

1

-

 Մ1 միջպետական ճանապարհի Ցողամարգ - 
Վարդաղբյուր ճանապարահատվածի շրջակայքի, 

միջհամայնքային և ներհամայնքային 
ճանապարհների շրջակայքի  մաքրման 

աշխատանքներ:

-

Պատմամշակութային հուշարձանների 
և եկեղեցիների մաքրում և 

բարեկարգում

Ազատան-Երևան, Ազատան-Գյումրի  
ճանապարահատվածների հարակից տարածքների 

մաքրում
-



 Հուշարձանի տարածքի մաքրում և 
բերակարգում 

Առափի-Գյումրի ճանապարահատվածի հարակից 
տարածքի մաքրում

-

Պատմամշակութային հուշարձանների 
և եկեղեցիների մաքրում և 

բարեկարգում
Ոսկեհասկ-Գյումրի  ճանապարհի մաքրում -

Հայրենական Մեծ պատերազմի զոհերի 
հիշատակին նվիրված  հուշարձան-

համալիրի հարակից տարածքի 
մաքրում և բարեկարգում

Հայկավան-Գյումրի ճանապարահատվածի հարակից 
տարածքի մաքրում

1



-
Միջհամայնքային ճանապարհներին հարող 

տարածքների մաքրում
1

-
Ղարիբջանյան-Գյումրի ճանապարհահատվածի 

մաքրում
-

Հուշարձանին հարող տարածքի 
մաքրում

Գյումրի-Արմավիր մայրուղու կից տարածքների 
մաքրում,ներհամայնքային ճանապարհների կից 

տարածքների մաքրում
-



Հուշարձանի և մատուռի տարածքների 
մաքրում և բարեկարգում 

Գյումրի -Արմավիր ավտոճանապարհի ճամփեզրերի 
մաքրում

-

-
Երազգավորս-Գյումրի  ճանապարհահատվածի 

մաքրում
-

Եկեղեցուն հարող տարածքի մաքրում
Բենիամինից դեպի մայրուղի ճանապարահահատվածի 

մաքրում
-



Պատմամշակութային հուշարձանների 
տարածքների մաքրում և 

բարեկարգում

Հոռոմ-Արթկ, Հոռոմ-Գյումրի 
ճանապարհահատվածների մերձակա տարածքների 

մաքրում
-

Եկեղեցու,  հուշարձանների,  
հանգստի  գոտու  և  անտառաշերտի  

մաքրում, աղբահանում

Կենտրոնական ճանապարհների և  շրջակայքի  
մաքրում, թվով 12  փողոցի մաքրում

-

-
Միջհամայնքային  ճանապարհների հարակից 

տարածքների մաքրում
-



Մատուռի տարածքի մաքրում և 
բարեկարգում

Գետափ-Փանիկ միջհամայնքային ճանապարհահատվածի 
մաքրում

-

Պատմամշակութային հուշարձանի 
հարակից տարածքի մաքրում և 

բարեկարգում

Անուշավան-Արթիկ միջհամայնքային 
ճանապարհահատվածի մաքրում

-

Պատմամշակութային և զբոսաշրջային 
վայրերի սանիտարական մաքրում

Միջհամայնքային  ճանապարհների հարակից 
տարածքների մաքրում

-



-
Լուսակերտ-Սարատակ միջհամայնքային 

ճանապարհահատվածի մաքրում
-

Եղեռնի զոհերի հիշատակին նվիրված 
հուշարձանի հարակից տարածքների 

մաքրում

Հայկասար - Տուֆաշեն ,Հայկասար-Հայրենյաց 
միջհամայնքային ճանապարհների սանիտարական 

մաքրում
-

<<Սուրբ Աստվածածին>> եկեղեցու 
տարածքի մաքրում  

Գյումրի -Երևան միջպետական ճանապարհից մինչև 
համայնք հասնող միջհամայնքային և 

ներհամայնքային ճանապարհների մաքրում
-



Հառիճավանքին հարող տարածքների 
մաքրում և բարեկարգում

Միջհամայնքային ճանապարհների մաքրում -

- Միջհամայնքային ճանապարհահատվածի մաքրում -

Հուշարձան - թանգարան համալիրի և 
<<ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՎԱԾԱՄԱՅՐ>> եկեղեցու  
հարակից տարածքների մաքրում և 

բարեկարգում

Միջհամայքնային ճանապարհների մաքրում -



Մեղրաշեն համայնքի ,,Լույսի 
գերեզման,, եկեղեցու տարածքի 
մաքրում  Արցախյան պատերազմում 

զոհված համագյուղացիների 
հիշատակի հուշարձան կոթողի 

տարածքի մաքրում

Փանիկ-Մեղրաշեն միջհամայնքային ճանապարի 
մաքրում

-

- Միջհամայնքային ճանապարհների մաքրում -

- Միհամայնքային ճանապարհների մաքրում -



Եեկեղեցու և զոհված 
ազատամարտիկների հուշարձանի 

տարածքների մաքրում և 
բարեկարգում 

 Պեմզաշեն - Լեռնակերտ միջհամայնքային 
ճանապարհների մաքրում

-

-
Մայրուղու հարակից տարածքների 

մաքրություն
-

Հուշարձանի տարածքի մաքրում և 
բարեկարգում

Միջհամայնքային ճանապարհահատվածներ մաքրում -



- Միջհամայնքային ճանապարհների եզրերի մաքրում -

Եկեղեցու տարածքի մաքրում և 
բարեկարգում

Միջհամայնքային ճանապարհների  հարակից 
տարածքների մաքրում 

-

Պատմամշակութային հուշարձանների 
տարածքների մաքրում և 

բարեկարգում

Միջհամայնքային ճանապարհների  հարակից 
տարածքների մաքրում 

-



  Եկեղեցու հարակից տարածքի և 
պատմամշակութային հուշարձանների 

տարածքների մաքրում և 
բարեկարգում

Միջհամայնքային ճանապարհների եզրերի մաքրում -

Հուշարձանի տարածքի մաքրում և 
բարեկարգում

Միջհամայնքային ճանապարհների եզրերի մաքրում -





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Տեխնիկայի տեսակը
տեխնիկայի 
քանակը

7 8 9 10 11

Միջոցառմանը ներգրավված 
գերատեսչությունները/կա
զմակերպությունները

Անհրաժեշտ 
մարդկային 

ներուժը, մարդ

Միջոցառման 
մասնակիցների 

կանխատեսվող թիվը 

Միջոցառման ժամանակ ակնկալվող տեխնիկան և գործքները

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
ՀՀ Շիրակի մարզի բնակավայրերում 2019 թվականի հունիսի 8-ին նախատեսվող համապետական շաբաթօրյակի կազմակերպման սխեմաների/ աշխատանքային պլանի վերաբերյալ 



Մարզային ենթակայության 
հիմնարկներ, 
համայնքային 
ենթակայության  
հիմնարկներ, այլ 

կազմակերպություններ  
<<Մերձմոսկովյան>> ԲԲԸ

1182 1182

ինքնաթափ մեքենա,
բարձիչ մեխանիզմ, 

էսկավատոր,
կռունկ
տրակտոր

14

Մարզային ենթակայության 
հիմնարկներ, 
համայնքային 
ենթակայության  
հիմնարկներ, այլ 

կազմակերպություններ 
«Արթիկի ՃՇՇ» ՓԲԸ

1300 1400
ինքնաթափ մեքենա,
 բարձիչ մեխանիզմ,

 էկսկավատոր
7



Մարզային ենթակայության 
հիմնարկներ, 
համայնքային 
ենթակայության  
հիմնարկներ, այլ 

կազմակերպություններ 
«Անիի ՃՇՇ» ՍՊԸ 

150 200
բեռնատար ավտոմեքենա, 

գրեյդեր
21



Մարզային ենթակայության 
հիմնարկներ, 
համայնքային 
ենթակայության  
հիմնարկներ, այլ 

կազմակերպություններ

750 780
 ինքնաթափ մեքենա,
 բարձիչ մեխանիզմ,

 էկսկավատոր
9



Մարզային ենթակայության 
հիմնարկներ, 
համայնքային 
ենթակայության  
հիմնարկներ, այլ 

կազմակերպություններ

700 750
 ինքնաթափ մեքենա,
 բարձիչ մեխանիզմ

10

Մարզային ենթակայության 
հիմնարկներ, 
համայնքային 
ենթակայության  
հիմնարկներ, այլ 

կազմակերպություններ 
«Աշոցքի ԱՏՃ» ՓԲԸ

550 700

բազմաֆունկցիոնալ 
տրակտորներ, ամբարձիչ, 
գրեյդեր, աղբատար և 

բեռնատար ավտոմեքենաներ

9



Մարզային ենթակայության 
հիմնարկներ, 
համայնքային 
ենթակայության  
հիմնարկներ, այլ 

կազմակերպություններ 
«Աշոցքի ԱՏՃ» ՓԲԸ

230 240
 ինքնաթափ մեքենա, 

աղբատար մեքենա, տրակտոր
6



Մարզային ենթակայության 
հիմնարկեն, համայնքային 

ենթակայության  
հիմնարկենր, այլ 

կազմակերպություններ

280 300  ինքնաթափ մեքենա 1

Համայնքային 
ենթակայության  
հիմնարկներ, այլ 

կազմակերպություններ

200 250 բեռնատար 2

Համայնքային 
ենթակայության  
հիմնարկներ, այլ 

կազմակերպություններ

180 200
 ինքնաթափ մեքենա,
 բարձիչ մեխանիզմ

3



Համայնքային 
ենթակայության  
հիմնարկներ, այլ 

կազմակերպություններ

50 70 Աղբատար մեքենա 1

Համայնքային 
ենթակայության  
հիմնարկներ, այլ 

կազմակերպություններ

30 40
ինքնաթափ 
մեքենա

1

Համայնքային 
ենթակայության  
հիմնարկներ, այլ 

կազմակերպություններ

65 70 բեռնատար 1



Համայնքային 
ենթակայության  
հիմնարկներ, այլ 

կազմակերպություններ

130 140
 ինքնաթափ 
մեքենա

1

Համայնքային 
ենթակայության  
հիմնարկներ, այլ 

կազմակերպություններ

30 30
 ինքնաթափ 
մեքենա

1

Համայնքային 
ենթակայության  
հիմնարկներ, այլ 

կազմակերպություններ

30 40
 ինքնաթափ 
մեքենա

1



Համայնքային 
ենթակայության  
հիմնարկներ, այլ 

կազմակերպություններ

80 80
ինքնաթափ
 մեքենա

1

Համայնքային 
ենթակայության  
հիմնարկներ, այլ 

կազմակերպություններ

75 80
 ինքնաթափ մեքենա,
 բարձիչ մեխանիզմ

2

Համայնքային 
ենթակայության  
հիմնարկներ, այլ 

կազմակերպություններ

20 20
1 ինքնաթափ
 մեքենա

1



Համայնքային 
ենթակայության  
հիմնարկներ, այլ 

կազմակերպություններ

100 100 բեռնատար 3

Համայնքային 
ենթակայության  
հիմնարկներ, այլ 

կազմակերպություններ

120 150 բեռնատար, տրակտոր 3

Համայնքային 
ենթակայության  
հիմնարկներ, այլ 

կազմակերպություններ

35 40
ինքնաթափ
 մեքենա

1



Համայնքային 
ենթակայության  
հիմնարկներ, այլ 

կազմակերպություններ

40 40
ինքնաթափ
 մեքենա

1

Համայնքային 
ենթակայության  
հիմնարկներ, այլ 

կազմակերպություններ

65 65
ինքնաթափ
 մեքենա

1

Համայնքային 
ենթակայության  
հիմնարկներ, այլ 

կազմակերպություններ

45 50
 անիվավոր տրակտոր 
բեռնատար ինքնաթափ

2



Համայնքային 
ենթակայության  
հիմնարկներ, այլ 

կազմակերպություններ

50 50
 ինքնաթափ
 մեքենա

1

Համայնքային 
ենթակայության  
հիմնարկներ, այլ 

կազմակերպություններ

30 30
 ինքնաթափ 
մեքենա

1

Համայնքային 
ենթակայության  
հիմնարկներ, այլ 

կազմակերպություններ

45 60
 ինքնաթափ

 մեքենա, կցորդիչով 
տրակտոր և ամբարձիչ

3



Համայնքային 
ենթակայության  
հիմնարկներ, այլ 

կազմակերպություններ

75 80
ինքնաթափ 
մեքենա

1

Համայնքային 
ենթակայության  
հիմնարկներ, այլ 

կազմակերպություններ

30 30
 ինքնաթափ
 մեքենա

1

Համայնքային 
ենթակայության  
հիմնարկներ, այլ 

կազմակերպություններ

120 125
ինքնաթափ
 մեքենա

1



Համայնքային 
ենթակայության  
հիմնարկներ, այլ 

կազմակերպություններ

45 55 բեռնատար, բուլդոզեր 2

Համայնքային 
ենթակայության  
հիմնարկներ, այլ 

կազմակերպություններ

26 30 էքսկավատոր, բեռնատար 2

Համայնքային 
ենթակայության  
հիմնարկներ, այլ 

կազմակերպություններ

65 65
 ինքնաթափ 
մեքենա

1



Համայնքային 
ենթակայության  
հիմնարկներ, այլ 

կազմակերպություններ

100 120
 ինքնաթափ 
մեքենա

1

Համայնքային 
ենթակայության  
հիմնարկներ, այլ 

կազմակերպություններ

20 30 բեռնատար 1

Համայնքային 
ենթակայության  
հիմնարկներ, այլ 

կազմակերպություններ

40 40
 ինքնաթափ 
մեքենա

1



Համայնքային 
ենթակայության  
հիմնարկներ, այլ 

կազմակերպություններ

45 50
 ինքնաթափ 

մեքենա, բեռնատար, 
տրակտոր

2

Համայնքային 
ենթակայության  
հիմնարկներ, այլ 

կազմակերպություններ

45 45
 ինքնաթափ 
մեքենա

1

Համայնքային 
ենթակայության  
հիմնարկներ, այլ 

կազմակերպություններ

20 30
 ինքնաթափ 
մեքենա

1



Համայնքային 
ենթակայության  
հիմնարկներ, այլ 

կազմակերպություններ

250 300
Էքսկավատոր, բեռնատար 

մեքենաներ
2

Համայնքային 
ենթակայության  
հիմնարկներ, այլ 

կազմակերպություններ

80 85
ինքնաթափ 
մեքենա

1
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Միջոցառման պատասխանատու 
անձիք և կոնտակտային 

տվյալները 



Գյումրու քաղաքապետարան/ 
Մաքուր Հայաստան հանձնաժողով/

/093-41-87-31/

Արթիկի համայնքապետարան / 
Մաքուր Հայաստան հանձնաժողով

/077-20-70-70/



Անիի համայնքապետարան /Մաքուր 
հայաստան հանձնաժողով/

/093-70-00-79/



Ախուրյանի համայնքապետարան, 
/Մաքուր Հայաստան 
հանձնաժողով/
091-42-04-51



Մարմաշենի 
համայնքապետարան/Մաքուր 
հայաստան հանձնաժողով

098-79-97-75

Աշոցքի 
համայնքապետարան/մաքուր 
Հայաստան հանձնաժողով

077 27 37 88



Ամասիայի 
Համայնքապետարան/Մաքուր 

Հայաստան
094-00-12-03



Արփիի Համայնքապետարան
/Մաքուր Հայաստան
098-48-92-72

Սարապատի Համայնքապետարան
/Մաքուր Հայաստան
094-82-46-19

Ազատանի համայնքապետարան/ 
Մաքուր Հայաստան հանձնաժողով

093-26-99-72



Առափիի համայնքապետարան/ 
Մաքուր Հայաստան հանձնաժողով

091-23-61-14

Ոսկեհասկի համայքապետարան/
Մաքուր Հայաստան հանձնաժողով

094-78-46-20

Հայկավանի համայնքապետարան
 մաքուր Հայաստան հանձնաժողով

094-84-59-46



Ախուրիկի համայնքապետարան
/մաքուր Հայաստան հանձնաժողով

094-08-38-38

Ղարիջանյանի համայնքապետարան
/մաքուր Հայաստան հանձնաժողով

094-82-14-12

Գետքի համայնքապետարան
/Մաքուր Հայաստան 
հանձնաժողով/
093-45-93-50



Բայանդուրի
 համայքապետարան/Մաքուր 
Հայաստան հանձնաժողով

094-31-21-17

Երազգավորսի Համայնքապետարան
 / մաքուր Հայաստան 

հանձնաժողով
094-82-11-28

Բենիամինի համայնքապետարան 
/մաքուր Հայաստան հանձնաժողով

094-84-07-84



Հոռոմի համայնքապետարան
/մաքուր Հայասատան 

հանձնաժողով/
093-74-72-24

Արևշատի համայքապետարան
/Մաքուր Հայաստան 
հանձնաժողով/
093-34-56-92

Գեղանիստի համայնքապետարան
/Մաքուր Հայաստան 
հանձնաժողով/
093-89-97-37



Գետափի համայնքապետարան
/ Մաքուր Հայաստան 

հանձնաժողով/
093-44-26-41

Անուշավանի համայնքապետարան
/Մաքուր Հայաստան 
հանձնաժողով/
077-76-10-40

Լեռնակերտի համայնքապետարան
 / Մաքուր Հայաստան 

հանձնաժողով/
094-82-15-51



Լուսակերտի համայնքապետարան
 / Մաքուր Հայաստան 

հանձնաժողով/
093-26-37-59

Հայկասարի համայնքապետարան
 / Մաքուր Հայաստան 

հանձնաժողով/
098-92-47-06

Հայրենյացի համայնքապետարան
 / Մաքուր Հյաստան 

հանձնաժողով/
093-33-60-89



Հառիճի համայնքապետարան
 / Մաքուր Հայաստան 

հանձնաժողով/
055-28-33-21

Հովտաշենի համայնքապետարան
 / Մաքուր Հայաստան 

հանձնաժողով/
094-82-16-08

Մեծ Մանթաշի համայնքապետարան
 / Մաքուր Հայաստան 

հանձնաժողով/
093-63-70-20



Մեղրաշենի համայնքապետարան
 / Մաքուր Հայաստան 

հանձնաժողով/
093-99-99-61

Նահապետավանի համայնքապետարան
/ Մաքուր Հայաստան 

հանձնաժողով/
093-30-83-04

Նոր Կյանքի համայնքապետարան
 / Մաքուր Հայաստան 

հանձնաժողով
093-44-44-32



Պեմզաշենի համայնքապետարան
 / Մաքուր Հայաստան 

հանձնաժողով/
077-11-11-45

Սարալանջի համայնքապետարան
 / Մաքուր Հայաստան 

հանձնաժողով/
098-98-98-68

Սարատակի համայնքապետարան 
/ Մաքուր Հայաստան 
հանձնաժողով /
098-50-50-08



Սպանդարյանի համայնքապետարան
 /Մաքուր Հայաստան 

հանձնաժողով/
094-30-32-38

Վարդաքարի համայնքապետարան
/ Մաքուր Հայաստան 

հանձնաժողով/ 
094-60-80-94

Տուֆաշենի համայնքապետարան
 / Մաքուր Հայաստան 

հանձնաժողով/
093-27-54-71



Փանիկի համայնքապետարան
 / Մաքուր Հայաստան 

հանձնաժողով
093-35-36-38

Փոքր Մանթաշի Համայնքապետարան
/ Մաքուր Հայաստան 

հանձնաժողով/
093-39-72-48


















































































































































































































































































