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էներգետիկ ենթակառուցվածքների և

I. 
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2. ՀՀ Պաշտպանության նախարարության պատվիրատվությամբ – 
464.898 մլն. դրամ, այդ թվում՝ 

 
 
 
 

Վայք համայնք 
 

 Վայք քաղաքում բազմաբնակարան շենքի կառուցման 
շարունակություն-203.0 

 Վայք քաղաքում ՊՆ պահեստի կառուցում-153.645 

 Վայք քաղաքում զորամասի ավտոհավաքակայանի ինժ. գծերի 
կառուցում-108.253 
Ընդամենը – 464.899 
 

3. Համայնքների պատվիրատվությամբ-120.073 մլն. դրամ, այդ թվում՝ 
 
Գլաձոր համայնք 
 

 Գլաձոր բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի 
վերակառուցում – 12.672 

 
Արենի համայնք 
 

 Չիվա, Արենի և Ելփին բնակավայրերի խմելու ջրագծի կառուցման 
աշխատանքներ-10.637 

 Արփի բնակավայրի մանկապարտեզի խոհանոցի և դասասենյակի 
հիմնանորոգում-3.568 

 Աղավնաձոր բնակավայրի կոյուղու մասնակի կառուցում-2.424 
 
Եղեգնաձոր համայնք 
 

 Եղեգնաձոր բնակավայրի Երևանյան խճուղի 7 և Կամոյի 2 շենքերի 
բակի նորոգում-23.907 

 
Եղեգիս համայնք 
 

 Շատին բնակավայրի 1-ին փողոցի արտաքին լուսավորություն-
1.392 

 Քարագլուխ բնակավայրի ոռոգման ցանցի նորոգման 
աշխատանքներ-4.381 

 
Մալիշկա համայնք 
 

 Մալիշկա բնակավայրի կենտրոնական փողոցի փողոցային 
լուսավորություն-4.147 

 
               Զառիթափ համայնք  
 

 Զառիթափ բնակավայրում մեքենատրանսպորտային կայանատեղի 
կառուցում-11.009 
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                 Գոմք, Արտավան, Բարձրունի, Խնձորուտ, Մարտիրոս, Սերս,     
                 Զառիթափ    
                  և Նոր Ազնաբերդ բնակավայրերի խմելու ջրագծերի գլխամասային    
                  կառույցների, ջրագծերի ներքին և արտաքին ցանցերի կապիտալ   
                  վերանորոգման աշխատանքներ-45.936 
 
 
 
 

II

 

 

 

III. Համայնքային բյուջեով-230.357 մլն. դրամ, այդ թվում՝ 

 

1. Գլաձոր համայնք 

 

 Գլաձոր բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի 

վերակառուցում – 19.008 

 Գետափ բնակավայրի ներհամայնքային ճանապարհի 

բարեկարգում և Գլաձոր բնակավայրի կամրջի վերակառուցում – 

11.740 

Ընդամենը – 30.748  

 

2. Արենի համայնք 

  Արենի միջն. Դպրոցի ս/հ կառուցում – 2.4 

 Ելփին բնակավայրի «Աղապեն» տարածքում կապտաժների և 

ջրագծերի վերանորոգում – 3.42 

 Արփի բնակավայրի մանկապարտեզի խոհանոցի և դասասենյակի 

հիմնանորոգում – 5.352 

 Աղավնաձոր բնակավայրի կոյուղու մասնակի կառուցում – 3.635 

 Չիվա բնակավայրի խմելու ջրի վերանորոգում – 3.697 

 Արենի բնակավայրի «Ախտա» կոչվող արտաքին ջրագծի 

վերանորոգում – 6.880 

 Ընդամենը – 25.384 
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3. Եղեգիս համայնք 

 

 Հորս բնակավայրի արտաքին լուսավորություն – 3.7 

 Շատին բնակավայրի արտաքին լուսավորության կառուցում – 2.088 

 Արտաբույնք բնակավայրի արտաքին լուսավորության կառուցում – 

3.4 

  - Քարաքլուխ բնակավայրի ոռոգման ցանցի վերանորոգում – 2.92 

  Ընդամենը -12.108 

 

4. Եղեգնաձոր համայնք 

 

 Եղեգնաձոր քաղաքի Երևանյան խճուղի 7 և Կամոյի 2 շենքերի 

բակերի բարեկարգում-26.900 

Ընդամենը-26.900 

 

5. Զառիթափ համայնք 

 

 Զառիթափ բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի 

մասնակի և կապիտալ վերանորոգում – 49.360 

 Զառիթափ, Արտավան, Խնձորուտ, Մարտիրոս, Գոմք և Նոր 

Ազնաբերդ բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի 

կապիտալ հիմնանորոգում – 68.904 

 Զառիթափ բնակավայրի շենքի հիմնանորոգում – 9.9 

   Ընդամենը – 128.164 

 

6. Մալիշկա համայնք 

 

 Մալիշկայի կենտրոնականան փողոցի փողոցայինլուսավորություն-

7.053 

 

  Ընդամենը-7.053 

 

IV. Մասնավոր ներդրումներով-775.06 մլն. դրամ, այդ թվում՝ 

 

1. Գլաձոր համայնք 

 

 Գլաձոր բնակավայրի «Միլենա» գեղեցկության սրահի կառուցում – 

2.8 

 Գետափ բնակավայրի առանձնատան կառուցում – 7.5 

 Վերնաշեն բնակավայրի պահեստի կառուցում – 0.7 

   Ընդամենը – 11.0 

 

2. Ջերմուկ համայնք 

 

 Գնդեվազ բնակավայրի վարսահարդարման սրահի կառուցում – 2.8 
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 Ջերմուկ բնակավայրի ձախափնյակ թաղամասի բնակելի տան և 

ավտոտնակի կառուցում – 1.0 

 Գնդեվազ բնակավայրի սննդի սպասարկման կետի կառուցում – 1.0 

 Ջերմուկ բնակավայրի ձախափնյակ թաղամասի ավտոտնակի 

կառուցում-1.0 

   Ընդամենը – 5.8 

 

3. Վայք համայնք 

 

 Վայք համայնքի «ՎԱՅՈՑ ԱՐԵՎ» ֆոտովոլտային արևային կայանի 

կառուցում – 550.0 

 Վայք բնակավայրում առևտրի սրահի կառուցում-17.5 

 Վայք բնակավայրում Շահումյան փողոցի գազի լիցքավորման կետի 

կառուցում-12.0 

 Վայք բնակավայրում ջրամիացման հանգույցի կառուցում-0.2 

 Վայք բնակավայրում բնակարանի պատուհանի ձևավորում-0.5 

 Վայք բնակավայրում բաց պատշգամբի կառուցում-1.0 

 Վայք բնակավայրում տնտեսական և նկուղային մաս. և 

ավտոտնակի կառուցում-2.5 

 Վայք բնակավայրում ավտոտնակի կառուցում-5.0 

 Վայք բնակավայրում ավտոտնակի կառուցում-1.5 

   Ընդամենը – 590.2 

 

 

 

4. Եղեգնաձոր համայնք 

 

 Եղեգնաձոր բնակավայրում ջերմոցի կառուցում-1.0 

 Եղեգնաձոր բնակավայրի ավտոտնակի կառուցում մեկ հարկանի-

2.0 

  Ընդամենը – 3.0 

 

5. Արենի համայնք 

 

 Արենի բնակավայրում բնակելի տան օժանդակ շինության 

կառուցում-12.4 

 Արենի բնակավայրի մեկ հարկանի առանձնատուն ձեռնահարկով-

4.0 

 Արենի բնակավայրի երկհարկանի առանձնատան կառուցում-10.0 

 Արենի բնակավայրի մեկ հարկանի առանձնատան կառուցում-3.0 

 Արենի բնակավայրի մեկ հարկանի առանձնատան կառուցում-4.0 

 Արենի բնակավայրի երկհարկանի առանձնատան կառուցում-18.0 

 Արենի բնակավայրի երկհարկանի առանձնատան կառուցում-12.5 

 Աղավնաձոր բնակավայրի բնակելի տան կառուցում-12.0 

 Արենի բնակավայրի բնակելի տան օժանդակ շինության կառուցում-

5.6 
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 Արենի բնակավայրի բնակելի տան կառուցում-6.8 

 Ելփին բնակավայրի բնակելի տան կառուցում-3.5 

 Արենի բնակավայրի անասնագոմի կառուցում-1.56 

 Արփի բնակավայրի հանգստյան գոտու և գոյություն ունեցող շենքի 

վերակառուցում-16.2 

 Արփի բնակավայրի մեկ կարկանի բնակելի տան     

       կառուցում-4.0 

   Ընդամենը – 113.56 

 

6. Եղեգիս համայնք 

 

 Շատին բնակավայրի տնտեսական (անասնագոմ) շինության 

կառուցում-12.0 

 Շատին բնակավայրի անասնագոմի կառուցում-1.0 

 Աղնջաձոր բնակավայրի առանձնատանը կից օժանդակ շինության 

կառուցում-1.0 

 Սալլի բնակավայրի առևտրի սրահի կառուցում-5.5 

 Վարդահովիտ բնակավայրի կաթի մթերման կետի և վերամշակման 

կետի կառուցում-30.0 

 Արտաբույնք բնակավայրի սղոցարանի վերակառուցում որպես ոչ 

ոգելից խմիչքների արտադր.-1.0 

   Ընդամենը – 50.5 

 

7. Զառիթափ համայնք 

 

 Զառիթափ բնակավայրի ավտոտեխսպասարկման կետի կառուցում-

1.0 

    Ընդամենը – 1.0 

 

V. Միջազգային ֆինանսակ. ներդրումների գրասենյակի միջոցով- 28.86 մլն. 

դրամ՝  

 

1. Ջերմուկ համայնք 

 

 

 

 Կարմրաշեն բնակավայրի արոտավայրերի ջրարբիացման համակ. 

կառուցում-28.86 

       Ընդամենը – 28.86 

 

 

 

VI. «Վեոն Արմենիա»-ի միջոցներով-29.5 մլն. դրամ,  այդ թվում՝ 
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1. Վայք համայնք 

 

 Վայք բնակավայրի Ջերմուկ խճ. 12 շարժական անտենայի 

տեղադրում DC-BK3 տիպի-12.0 

 Վայք բնակավայրի Ջերմուկ խճ. 55-1 շարժական անտենայի 

տեղադրում DC-BK3 տիպի -12.0 

         Ընդամենը – 24.0 

              

2.   Զառիթափ համայնքի 

 

  Զառիթափ բնակավայրի 12 մ բարձրությամբ   

                   հեռախոսակցակայան-5.5 

         Ընդամենը – 5.5 

 

VII. ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի միջոցով- 4.3 մլն. դրամ ՝ 

 

1. Արենի համայնքի  

 

 Արենի բնակավայրի բնակ. տան մեջ գինու համտեսի սրահի 

վերակառուցում- 4.3 

         Ընդամենը – 4.3 

 

 

VIII. «Գնիշիկ միջհամայնքային բնապահպանական հիմնադրամ»-ի 

միջոցներով-4.2 մլն. դրամ ՝ 

 

1. Արենի համայնքի 

 

  Խաչիկ բնակավայրի պահեստային շենքի տանիքի հիմնանորոգում-

4.2 

         Ընդամենը – 4.2 

 

    IX. «Թուֆեիկյան Հոսփիթալիթի» ՍՊԸ-ի միջոցներով- 300.0 մլն. դրամ, այդ 

թվում՝ 

 

1. Արենի համայնքի 

 

  Արենի բնակավայրորմ հյուրանոցային համալիրի կառուցում-300.0 

Ընդամենը – 300.0 

 

      X. «Վեոլա Ջուր» կազմակերպության միջոցներով- 38.18 մլն. դրամ ՝ 

 

1. Եղեգիս համայնքի 

 

  Շատին բնակավայրի «40 աղբյու» և «Ոստան» ջրաղբյուրների 

վարակազերծման համար քլորակայանի կառուցում-38.18 
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Ընդամենը – 38.18 

 

       XI. «Յուքոմ» ՍՊԸ-ի միջոցներով- 1.82 մլն. դրամ, այդ թվում՝ 

 

1. Եղեգիս համայնքի  

 

 Աղնջաձոր համայնքի հենասյունների կառուցում-0.52 

Ընդամենը – 0.52 

 

2. Զառիթափ համայնքի 

 

  Զառիթափ բնակավայրի բջջային կայանի կառուցում 1.3 

Ընդամենը – 1.3 

 

 

      XII. ՀՀ ԿԱ «Գյուղատնտեսական զարգացման հիմնադրամ»-ի միջոցներով-

34.0 մլն. դրամ ՝ 

 

1. Զառիթափ համայնքի  

 

 Զառիթափ բնակավայրի արոտավայրերում ջրարբիացման 

համակարգի կառուցում-34.0 

            Ընդամենը – 34.0 

 

Ընդամենը I-XII գլխ.-2621.464 մլն. դրամ 

 

XIII.  «Լիդիան Արմենիա» ՓԲԸ –Ամուլ սարի ոսկու հանք-20802.342 մլն. դրամ 

 

 

Ընդամենը մարզում՝ 23423.806 մլն. դրամ 
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