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Արենի համայնք՝ 

Աղավնաձոր բնակավայրում 4 կապտաժների նորոգում-14.9 մլն. դրամ 

Աղավնաձոր բնակավայրում 2.300 գծմ խմելու ջրագծի կառուցում-3.92 մլն. դրամ 

Աղավնաձոր բնակավայրում կոյուղու գծերի մասնակի կառուցում-4.5 մլն. դրամ 

Արենի բնակ. Նորավանքի ձորում խմելու ջրագծի կապտաժի նորոգում-6.05 մլն. դրամ 

Արենի բնակավայրում «Նորավանքի ձոր» Արենի խմելու ջրի արտաքին և ներքին ցանցերի 

կառուցում-58.8 մլն. դրամ 

Արենի բնակավայրում «Նորավանքի ձոր» տարածքում խմելու ջրի 2 կապտաժների և թաց 

հորի կառուցում-8.3 մլն. դրամ 

Գնիշիկ բնակավայրում «Կարմիր քար» տարածքում խմելու 2 կապտաժների և ջրագծերի 

կառուցում-7.098 մլն. դրամ 

Ելփին բնակավայրում «Մոխրոտ» հանդամասի ջրաղբյուրի 2 կապտաժների 

հիմնանորոգում-3.3 մլն. դրամ 

Խաչիկ բնակավայրում «Կարապետի ճոթեր» հանդամասից մինչև վերին թաղ խմելու ջրագծի  

արտաքին ցանցի և կապտաժի կառուցում-7.3 մլն. դրամ 

Չիվա բնակավայրում 3 կապտաժի 1.4 կմ արտաքին ցանցի և 1 կմ ներքին ցանցի 

հիմնանորոգում-48.0 մլն. դրամ 

Ռինդ բնակավայրում խմելու ջրագծերի կառուցում-9.23 մլն. դրամ 

Ագարակաձոր բնակավայրում 3-րդ փողոցում 0.5 կմ, 7-րդ փողոցում 1.5 կմ ոռոգման 

ջրագծերի ներքին ցանցի կառուցում-15.536 մլն. դրամ 

Ելփին բնակավայրի «Սարի թաղ» թաղամասում կիսախողովակների տեղադրում , ոռոգման 

ցանցի կառուցում-32.432 մլն. դրամ 

Ելփին բնակավայրի գերեզմանները շրջանցող ոռոգման ցանցի կառուցում-6.0 մլն. դրամ 

Խաչիկ բնակավայրի Մայր ջրագծից սկիզբ առնող ոռոգման ցանցի կառուցում-29.520 մլն. 

դրամ 

Ռինդ բնակավայրում «Անաջառու» հանդամասից հին գյուղ ոռոգման ջրագծի կառուցում-

41.33 մլն. դրամ 

Աղավնաձոր բնակավայրում հենապատերի կառուցում-4.188 մլն. դրամ 

Արենի, Աղավնաձոր, Ելփին, Խաչիկ, Չիվա, Ռինդ բնակավայրերում մեկական 

կարկտակայանի տեղադրում-12.6 մլն. դրամ 

Աղավնաձոր բնակավայրում թվով 10 փողոցների գազաֆիկացում-12.720 մլն. դրամ 

Աղավնաձոր բնակավայրում մանկապարտեզի գազաֆիկացում-4.152 մլն. դրամ 

Ագարակաձոր բնակավայրում թվով 2 փողոցների գազաֆիկացում-7.173 մլն. դրամ 

Ագարակաձոր բնակավայրում մանկապարտեզի գազաֆիկացում-1.434 մլն. դրամ 

Արփի բնակավայրում թվով 2 փողոցների գազաֆիկացում-9.060 մլն. դրամ 

Արենի բնակավայրում մեքենատրակտորային պարկի կառուցում-75.224 մլն. դրամ: 

Կատարվել է  աշխատանքների 10%-ը, 7.5 դրամ: Աշխատանքները շարունակվում են: 

Առաջին փուլի ավարտը նախատեսված է 2021 թվականին: 

Ընդամենը՝ 355.043 մլն. դրամ 

 

Գլաձոր համայնք՝ 

Գլաձոր բնակավայրում մշակույթի տան դահլիճի նորոգում-25.59 մլն. դրամ 

Գլաձոր բնակավայրում ցամաքուրդ (դրենաժ) կառուցում-31.75 մլն. դրամ 

Վերնաշեն բնակավայրում ջրաչափական հորերի կառուցում-14.72 մլն. դրամ 

Գլաձոր բնակավայրի որոշ փողոցների գազաֆիկացման համալրում, Գլաձորի մշակույթի 

տան և Վերնաշեն մանկապարտեզի գազաֆիկացում-29.81 մլն. դրամ 

Ընդամենը՝ 101.87 մլն. դրամ 
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  Եղեգիս համայնք՝ 

Շատին բնակավայրում մանկապարտեզի վերակառուցում-48.766 մլն. դրամ: Կատարվել է 

ընդհանուր աշխատանքների մոտ 5 տոկոսը, 2.4 մլն. դրամ:  Աշխատանքները դադարեցվել 

են տեխնիկական պատճառով: 

Քարագլուխ բնակավայրում ոռոգման ցանցի կառուցում-11.514 մլն. դրամ 

Աղնջաձոր բնակավայրում ոռոգման ցանցի կառուցում-17.880 մլն. դրամ 

Շատին բնակավայրում ոռոգման ցանցի կառուցում-16.0 մլն. դրամ 

Սալի բնակավայրում ոռոգման ցանցի կառուցում: Տեխնիկական պատճառով 

աշխատանքները տեղափոխվել են 2021 թ. 

Հերմոն բնակավայրում ոռոգման ցանցի կառուցում-63.420 մլն. դրամ: Կատարված է 

աշխատանքների 80%-ը, 50.7 մլն. դրամ: Աշխատանքները ընթացքի մեջ են և կավարտվի 

2021 թվականին: 

Հորբատեղ, Գողթանիկ, Թառաթումբ, Շատին բնակավայրերում խմելու ջրի խողովակաշարի 

կառուցում և վերանորոգում, ՕԿՋ-ների վերանորոգում-34.65 մլն. դրամ 

Ընդամենը՝ 133.144 մլն. դրամ 

 

     Եղեգնաձոր համայնք՝ 

Եղեգնաձոր քաղաքի Բաղրամյան փողոցի լուսավորության ցանցի կառուցում-15.8 մլն. 

դրամ (Պայմանագիրը կնքվել է 15.12.2020թ-ին: Աշխատանքները կավարտվի 2021թ-ին: 

Եղեգնաձոր քաղաքի Նոր ավան թաղամասի լուսավորության ցանցի կառուցում-18.3 մլն. 

դրամ: Աշխատանքները ընթացքի մեջ են: Փոխանցվում է 2021 թվականին: 

Ընդամենը՝ 18.3 մլն. դրամ 

 

    Մալիշկա համայնք՝ 

Մալիշկա բնակավայրի փողոցային լուսավորության կառուցում-9.4 մլն. դրամ 

Ընդամենը՝ 9.4 մլն. դրամ 

      Զառիթափ համայնք՝ 

Մարտիրոս, Բարձրունի, Սերս բնակավայրերի խմելու ջրագծերի  գլխամասային 

կառույցների արտաքին և ներքին ցանցերի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ-61.54 

մլն. դրամ: Մարտիրոս և Բարձրունի բնակավայրերի օբյեկտներում արձանագրվել է 

թերություններ, որի պատճառով օբյեկտների շահագործումը տեղափոխվել է 2021թ. 

Զառիթափ և Սարավան բնակավայրերի աղբյուրների գլխամասային կառույցների, 

ջրագծերի և ջրատարի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ-107.445 մլն. դրամ: 

Սարավան բնակավայրի օբյեկտում արձանագրվել է թերություններ, որի պատճառով 

օբյեկտի շահագործումը տեղափոխվել է 2021թ. 

Արտավան բնակավայրի խմելու ջրագծի գլխամասային կառույցների, ջրագծերի ներքին ու 

արտաքին ցանցերի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ-36.4 մլն. դրամ 

Ընդամենը՝ 205.385 մլն. դրամ 

            Ջերմուկ համայնք՝ 

Ջերմուկի քաղաքի Աջափնյա և Ձախափնյա թաղամասերի բակերի բարեկարգում-165.9 մլն.  

Մանկական զարգացման կենտրոնի վերակառուցում-28.6 մլն. դրամ: Կատարված է 

աշխատանքների 73%-ը, 20.9 մլն. դրամ: Փոխանցվում է 2021 թվական: 

Գնդևազի մանկապարտեզի մասնակի նորոգում-9.27 մլն. դրամ: Կատարված է 

աշխատանքների 73%-ը, 6.7 մլն. դրամ: Փոխանցվում է 2021 թվական: 

Գնդևազի և Ջերմուկի «Զատիկ» մանկապարտեզների բակերի ասֆալտապատում-15.85 մլն. 

դրամ 

Ջերմուկ քաղաքում 300 կվտ հզորության արևային կայանի կառուցում-82.62 մլն. դրամ: 

Կատարված է աշխատանքների 90%-ը, 74.4 մլն. դրամ: Փոխանցվում է 2021 թվական: 

Ընդամենը՝ 283.75 մլն. դրամ 
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