ՀՀ վարչապետի 2018 թվականի փետրվարի 15-ի թիվ 136-Ա որոշմամբ ստեղծված հանձնաժողովի
կողմից մինչև 2018 թվականի մայիսի 1-ը հավանության արժանացած սուբվենցիայի ծրագրային
հայտերի ցանկ

Մարզ

Ծրագրի
ընդհանուր
արժեքը, ՀՀ
դրամ

Համայնքի
համաֆինանսավորմա
ն չափը` ՀՀ դրամ

32,276,000

19,365,000

10,450,000

6,550,000

Արագածավան/
Արտենի

Մանկական այգու ստեղծում
/բարեկարգում, նստարանների
տեղադրում, լճակի կառուցում,
ցայտաղբյուրի տեղադրում,
տաղավարների տեղադրում/2000
քառ. մ.

10,143,950

6,086,370

Ապարան

համայնքի թվով 3 քաղաքային
զբոսայգիների և պուրակների
վերակառուցում / մոտ 20500 քառ.
մետր/

60,000,000

36,000,000

Կարբի

Համայնքի գլխավոր մուտքի և
համայնքի 2 գլխավոր փողոցների
արտաքին լուսավորություն
/60հենասյունի և ԼԵԴ լուսատուների
տեղադրում/

16,247,488

9,586,018

46,828,473

28,097,084

69,500,000

41,700,000

13,886,000

8,332,000

11,518,000

7,550,000

Համայնք

Արագածավան

Արագածավան

Արագածոտն

Կարբի

Մաստարա

Ջրարբի
Արմավիր
Դալարիկ

Սուբվենցիայի ծրագիրը
Փողոցային լուսավորություն /180
լուսատոների տեղադրում 38 վտ
ԼԵԴ լամպերով/
Կոյուղագծի կառուցում /257
բնակարաններով 8
բազմաբնակարան շենքերի համար
225 մետր 150 մմ պլաստասե
խողովակներով կոյուղագծի մի
հատվածի կառուցում/

«Երեքնուկ» մանկապարտեզի
վերանորոգում /150 -ից կդառնա 230
տեղանոց/
Միջոցառումների տան կառուցում
/300 մարդու համար նախատեսված`
360քմ շինության կառուցապատում,
30քմ պահեստի կառուցապատում,
լուսավորության և կոյուղու
անցկացում /
Գործարար կենտրոնի
բարեկարգում` ասֆալտապատում2478քմ
Շահումյան փողոցի
ասֆալտապատում /2228 ք.մ/

Արագած

համայնքի հանդիսությունների
սրահի կահավորման համար գույքի
և էլեկտրատեխնիկայի ձեռքբերում
/50սեղան, 300 աթոռ, խոհանոցային
կահույք` 17.5ք.մ, սառնարան,
սառցարան,սպասք լվ.սարք.
oդաքաշ և այլնի ձեռք բերում/

12,500,000

8,750,000

38,369,097

9,429,000

48,819,000

13,000,000

12,981,260

9,086,882

97,783,000

58,670,160

47,700,000

34,000,000

Առինջ

Առինջ համայնքի ճանապարհների
բարեկարգում
/9840 քառ. մ. ասֆալտե ծածկի
իրականացում/

58,000,000

34,800,000

Ակունք

Նոր Գյուղ բնակավայրի կոյուղու
արտաքին ցանցի հիմնանորոգում
/1290մ երկարությամբ 166 մմ
տրամագծով պոլիէթիլենե
խողովակ/

18,335,000

12,834,500

Եղեգնուտ

Փարաքար

Քասախ

Քասախ

Կոտայք
Բյուրեղավան

Խմելու ջրահամակարգի
վերակառուցում և ջրաչափերի
տեղադրում /1580 մ խրամուղու
փորում,640մ` 150մմ և 940մ` 90100մմ պոլիմերային խողովակներ,
400 ջրաչափ, միացման
հանգույցներ, 15կվտ և 30խմ պոմպի
ձեռք բերում/
Կոյուղատար համակարգի և
ոռոգման ցանցի գործարկում /1100մ
200 մմ տրամագծով կոյուղու
խողովակաշար, 420 մ ներքին
ոռոգման ցանցի կառուցում л 40
կիսախողովակներով /
Համայնքապետարանի վարչական
շենքում «մեկ պատուհան» սկզբունքի
ներդրում և խորհրդակցությունների
դահլիճի վերանորորգում
ճանապարհների ասֆալտապատում
/8 սմ հաստությամբ՝ 5052 քառ.
մետր, բազալտե եզրաքարերի (15x30
սմ -անոց) կառուցում 693 մետր և 3
սմ հաստությամբ ասֆալտի
իրականացում մայթերին՝ 880 քառ.
մետր/
Պուրակի կառուցապատում /2800ք.մ
տաղավարներ, մանկական
խաղահրապարակ, հուշաղբյուր/

Ակունք

12,496,960

6,248,480

66,416,330

47,819,758

22,316,570

13,389,942

29,500,000

14,750,000

12,075,300

7,245,180

25,671,340

12,835,670

15,179,200

10,000,000

Քանաքեռավան

Գիշերային լուսավորության
անցկացում /4900 մ ճանապարհ, 150
ԷԽ ԼԵԴ լուսատու, 50 վտ

48,154,200

18,893,000

Շնող

Էքսկավատոր-բարձիչի ձեռքբերում

43,380,000

17,352,000

Բյուրեղավան

Գեղաշեն

Մեղրաձոր

Նոր Երզնկա

Քանաքեռավան

Քանաքեռավան

Լոռի

Զառ բնակավայրի ոռոգման ցանցի
վերանորոգում /315 մետր
երկարությամբ ջրագիծ պողպատյա,
720 մմ պողպատյա խողովկով հոր/
Բյուրեղավան համայնքի մշակույթի
տան հիմնանորոգում/ներքին
հարդարման աշխատանքներ 2
հարկերում մոտ 830 քառ. մ.
հատակային մակերես, ֆասադի
կառուցում, ջեռուցման համակարգ,
հատակի բետոնապատում,
պարսպապատում,
սանհանգույցների սալիկապատում,
արվեստի դպրոցի և գրադարանի
տեղափոխում, կհաճախի ավելի
մոտ 300 աշակերտ/
համայնքի խմելու ջրի
ջրամատակարարման
աշխատանքներ ,
/ 487մ
պոլիէթիլենե 200մմ խողովակ
և362մ` 125 մմ պոլիէթիլենային
խողովակ/
աղբահանության և կոմունալ
տնտեսության կազմակերպման
համար տեխնիկայի ձեռքբերում
/էքսկավատոր-ամբարձիչ,
բելառուսական/
համայնքի ճանապարհների
ասֆալտապատման աշխատանքներ
/1300քմ/
Համայնքի մշակույթի տան
վերանորոգում /շենքի
կառուցվածքային
փոփոխություններ, կոսմետիկ
վերանորոգում, 200քմ
ցուցահանդեսների սրահ, 80քմ `
շնորհանդեսների սրահ, 180
հոգանոց դահլիճ, գրադարան,
սպորտային համալիրի
շինություն120քմ մարզասրահ,/
ներհամայնքային ճանապարհների
վերանորոգում /3000քմ/

Լեռնապատ

Փողոցների գիշերային
լուսավորություն
/3630մ ճանապարհահատվածում
107 էկոնոմ 85 վտ լուսատուներ/

9,896,280

5,000,000

Օձուն

Աղբատար մեքենայի ձեռքբերում, 1
հատ

27,700,000

13,922,000

Լեռնապատ

համայնքի 11-րդ փողոցի
վերականգնում և ասֆալտապատում
/272մ երկարությամբ և 3մ
լայնությամբ/

9,123,110

5,000,000

Մարգահովիտ

Մարզադահլիճի վերանորոգում,
գույքի և սարքավորումների
ձեռքբերում /104քմ մարզադահլիճ,
35քմ հանդերձարանի,մարզագույքի
ձեռք բերում

11,000,000

6,600,000

Մարգահովիտ

Նախակրթարանին կից
ննջասենյակների կառուցում /երկու
ննջասենյակ՝ 75 քառ.մ./

18,000,000

10,800,000

Սպիտակ

Ս.Ավետիսյան 17 և Ս.Ավետիսյան
19ա, 19բ և Այգեստաբ 2-րդ նրբ
Բազմաբնակարան շենքերի բակի
ասֆալտապատում, ջրահեռացում,
լուսավորության համակարգի
կառուցում /3224քմ ասֆալտ, 93.7 քմ
հենապատ, 4հենասյուն և 4 Լեդ 30
վտ լուսատու, 166.7` ջրահեռացման
համակարգ/

47,812,000

28,690,000

42,120,000

17,000,000

20,000,000

12,000,000

Լոռի Բերդ

Լոռի Բերդ

համայնքի կարիքների համար
մեքենա-սարքավորումների
ձեռքբերում /2 տրակտոր, 2
շարքացան, 2 կուլտիվատոր, 2
պարարտանյութի ցրիչ/
Պուրակների և
խաղահրապարակների կառուցում
/Ագարակ, Բովաձոր,Լոռի
Բերդ,Լեջան, Սվերդլով և Ուռուտ
թվով 7 բնակավայրերում
պուրակների և
խաղահրապարակների կառուցում,
լուսավորության ցանցի
անցկացում` 20 կետ և 24
նստարանների տեղադրում և
մանկական խաղահրապարակների
կառուցում

Տավուշ

Սևքար

Սևքար համայնքի մշակույթի տան
մասնակի վերանորոգում /դահլիճի
վերանորոգում` 11.4*21.3մ,
ճեմասրահի 5.5*2.67մ
վերանորոգում, սենյակի
վերանորոգում` 5.5*5.47մ/

13,004,000

7,802,596

Դիլիջան

Թախտա և Շամախյան
թաղամասերի բազմաբնակարան
շենքերի շքամուտքերի դուռ և
պատուհանների փոխում` /29 բ/բ
շենքեր, 54 շքամուտք/

75,888,210

45,532,926

Կողբ

Զորական բնակավայրում խմելու
ջրի հիմնական ջրագծերի կառուցում
/ 3048 մ երկարությամբ
ներհամայնքային 6 ջրատար ճյուղի
կառուցում 100 մմ պոլիէթիլենային
խողովակով/

19,390,090

11,731,000

Գանձակ

Ոռոգման մայր առվի մասնակի
վերանորոգում / 420 մետր
ոռոգման ջրատար՝ 0.6x0.8x0.6
չափսերով, կոռոգվի 40 հա
տարածք/

13,590,000

5,468,000

Սևան

Փողոցի հիմնանորոգում և
ասֆալտապատում /9225 քառ. մ./

107,286,000

42,914,000

Ծովագյուղ

Փողոցի ասֆալտապատում /1125ք.մ/

37,033,000

22,369,000

Ծովագյուղ

Փողոցային լուսավորություն
/լուսավորության 6 ճյուղերի
անցկացում, 44 հենասյուների և 44
էկոնոմ լամպերի տեղադրում /

8,121,000

5,000,000

Լանջաղբյուր

Լանջաղբյուր համայնքի խմելու
ջրագծի 1400 մետր երկարությամբ 63
մմ պոլիէթիլենի խողովակաշարի
կառուցում և ՕԿՋ-ի- կապիտալ
վերանորոգում

14,199,000

5,750,000

Արծվանիստ

Արծվանիստ համայնքի երկու
փողոցի և գերեզմանոցի հարակից
տարածքի գիշերային
լուսավորության ցանցի ընդլայնում
/երկտարիֆային էլ.հաշվիչների
տեղադրում 2սյուների վրա, 80վ Լեդ
լուսատուների տեղադրում 46 հատ

8,985,510

5,391,306

Գեղարքունիք

Լիճք

Ա-3 թաղամասի թիվ 5 և 8
փողոցների խմելու ջրագծի ներքին
ցանցի կառուցում
/համապատասխանաբար 858 մետր
պլաստմասե 75 մմ խողովակով և
777 մետր մետաղական 159 մմ
խողովակով/

15,013,750

9,008,260

Լիճք

Ա-1 թաղամասի N2 փողոցի
ասֆալտապատում /2500 քառ. մ./

26,458,410

15,875,046

Մարտունի

Զիրոյան, Թումանյան, Հերացի և
Մյասնիկյան փողոցների երթևեկելի
հատվածների և մայթերի
վերանորոգում ու ասֆալտապատում
, /6290ք.մ երթևեկելի հատվածի,
1390ք.մ մայթերի վերանորոգում,
800ք. Բազալտե սալիկներով մայթի
կառուցում/

94,009,840

37,603,930

Շողակաթ

Գյուղական բնակավայրերի 1
համայնքային կենտրոնի, 3
հանդիսությունների սրահների և 1
մշակույթի կենտրոնի
հիմնանորոգում

74,447,580

45,268,548

Շողակաթ

թիվ 1 կենտրոնական փողոցի
սալահատակում տուֆ քարից՝
29x39x10 մմ չափերով, 2200 քառ.
մետր և ջրահեռացման համակարգի
կառուցում

12,936,000

7,761,600

Գեղհովիտ

թիվ 1 փողոցի ասֆալտապատում
/4730 քառ. մ. և 98 մետր 320 մմ
մետաղյա խողվակ բակերի
անցումների տեղերում/

43,823,000

28,994,800

Վերին Գետաշեն

Ա թաղ. 5 և Բ թաղ. 10-րդ փողոցների
ասֆալտապատում /2970 քառ. մ.
ասֆալտ և 320 մմ մետաղյա
կիսախողովակ ջրահեռացման
համար՝ 425 մետր/

34,716,100

24,377,000

Ծովասար

Ծովասար համայնքի 2-րդ փողոցի
ճանապարհի հիմնանորոգում /մոտ
10000քմ ասֆալտ/

63,936,444

33,598,800

Գավառ

համայնքի կարիքների համար 1 հատ
Գրեյդերի ձեռքբերում

52,870,000

21,148,000

Գավառ

համայնքի կենտրոնական
հրապարակի լուսավորության
ցանցի անցկացման աշխատանքներ,/
68 հատ 3լուսատուներով և 4 հատ 5
լուսատուներով սյուների, 1
ժամացույցի , 16 նստարանների, 10
աղբամանների տեղադրում/

61,024,000

36,614,400

Վարդենիկ

Համայնքի խմելու ջրագծի նոր
սնուցող ջրագծի կառուցում
<<Սասնա աղբյուր>> և <<Գայի ձոր>>
տարածքից /2190մ նոր ջրագիծ,
որից 2000մ` 110մմ տրամագծով
պոլիէթիլեն և 190 մ` 114 մմ
պոլիէթիլենե խողովակ/

32,692,340

19,615,404

Վարդենիկ

<<Սարի առու>> ոռոգման մայր
ջրատարի հիմնանորոգում /5կմ`
մոտ 500 հա հողատարածքի համար/

25,123,890

10,049,556

Զովաբեր

Համայնքի խմելու ջրի արտաքին
ցանցի խողովակաշարի կապիտալ
վերանորոգում /1200մ ջրագիծ, որից
700մ` 110մմ պոլիէթիլեն և 500 մ`
80մմ պոլիէթիլեն/

11,069,090

6,641,454

Սարուխան

Սարուխան համայնքի համար
ստրատեգիական նշանակություն
ունեցող փողոցների
ասֆալտապատում /մոտ 12000քմ
ասֆալտ` 4 փողոցներում/

229,881,000

10,000,000

8,275,000

5,000,000

8,602,284

5,161,370

11,044,150

6,626,490

եղեգնաձոր

Հրապարակի կառուցում /1320ք.մ
նորաոճ հրապարակ, 717.4ք.մ
ասֆալտապատ և 602.60
կանաչապատ տարածք/

12,107,500

7,264,500

Եղեգնաձոր

Երևանյան խճուղի 7 և Կամոյի 2
շենքերի բակի նորոգում /1320քմ
ասֆալտապատում/

13,572,680

8,143,608

Եղեգնաձոր

Եղեգնաձոր

Վայոց ձոր

Եղեգնաձոր

Եղեգնաձոր համայնքի թիվ 5
մանկապարտեզի տանիքի նորոգում
/100քմ մակերեսով/
Մյասնիկյան փողոցի
լուսավորության կառուցում /820 մ
լուսավորության ցանց, 20
պողպատյա սյուն, 31 ԼԵԴ
լուսատու` 70 վտ հզորությամբ/
Պ.Սևակի 2 և Մոմիկի 4 շենքերի
բակերի նորոգում /882ք.մ
ասֆալտապատում

Զառիթափ

Մեքենայատրանսպորտային
կայանատեղի կառուցում /11 գյուղ
տեխնիկա և 4 կոմունալ տեխնիկայի
տեղերով/

23,176,000

12,176,000

Մալիշկա

Մալիշկա համայնքի Կենտրոնական
փողոցի փողոցային
լուսավորություն/46 LED
լուսատուների տեղադրում` 100վտ/

19,013,700

11,503,300

Արենի

Խմելու ջրի արտաքին և ներքին
ցանցերի կառուցում /Արենի, Ելփին,
Չիվա բնակավայրերի խմելու ջրի
արտաքին ու ներքին ցաներ, Արենի`
1040մ արտաքին ցանց/

38,989,100

23,394,000

Արենի

Արփի բնակավայրի
մանկապարտեզի մեկ խմբասենյակի
և խոհանոցի հիմնանորոգում /մոտ
160քմ տարածքի վերանորոգում/

13,725,220

8,235,220

Արենի

Աղավնաձոր բնակավայրի երեք
թաղամասերի կոյուղագծերի և
դիտահորերի կառուցում
/380գծամետր 200 մմ
պոլիէթիլենային խողովակ/

9,198,500

5,520,000

Եղեգիս

Շատին բնակավայրի գիշերային
լուսավորության անցկացում
/3.2 կմ, 40 հենասյուն և 40 հատ 60վտ
ԼԵԴ լուսատու/

10,877,520

6,526,512

37,200,000

14,900,000

18,450,000

7,380,000

44,821,000

26,892,000

Եղեգիս

Եղեգնաձոր

Գլաձոր

Քարագլուխ և Հերմոն
բնակավայրերի ոռոգման
խողովակաշարի կառուցում
/կիսախողովակաշար 400մ,
խողովակաշար` 2200 պոիլէթիլեն/
կողային բեռնավորմամբ աղբատար
մեքենայի ձեռքբերում
Վերնաշեն բնակավայրի խմելուջրի
ՕԿՋ-ի հիմնանորոգում և
տղմազատարանի կառուցում
/ընդհանուր 2831 մետր՝ 110, 63, 50
մմ տրամագծերի պլաստմասե
խողովակներով/

Զառիթափ

104,000,000

9,953,020

5,971,812

26,387,040

15,832,224

15,695,280

10,541,900

Գյումրի

Մուշ 2/2 թաղամասում
կանաչապատված և բարեկարգված
հրապարակի ստեղծում /28000ք.մ
տարածքում` կառուցապատում`
10850ք.մ, կանաչապատ` 1450ք.մ,
սալիկապատ` 5029ք.մ, խճապատ`
6900ք.մ/

136,644,974

95,651,482

Ազատան

համայնքի կենտրոնական թիվ 1
փողոցի հիմնանորոգում, մայթերի
նորոգում և երկրորդական
փողոցների խճապատման
աշխատանքներ /1700քմ/

24,204,670

16,962,900

Գյումրի

կոմունալ ծառայության և
աղբահանության
ավտոտրանսպորտային միջոցների
ձեռքբերում /3աղբատար և 2
ինքնաթափ ավտոմեքենաների
ձեռքբերում/

140,798,000

74,622,940

Վայք

Շիրակ

173,333,333

Ազատեկ բնակավայրի գիշերային
լուսավորության վերականգնում /30
հենասյուն, 38 լուսատու, 90 վտ/
համայնքային այգին որպես
զբոսայգի և հանգստի ու ժամանցի
կենտրոնի վերակառուցում
/տեղակայված հուշարձանների
բարեկարգում, լուսավորության
անցկացում, նստարանների
տեղադրում, ճեմուղիների
բարեկարգում՝ մոտ 10000 քառ. մ.
տարածքի վրա/
Հանդիսությունների սրահի
կառուցում /216քմ շինության
կառուցապատում, տանիք 180քմ/

Վայք

Արարատ

Գոմք, Արտավան, Բարձրունի,
Խնձորուտ, Մարտիրոս, Սերս,
Զառիթափ և Նոր Ազնաբերդ
բնակավայրերի խմելու ջրագծերի
գլխամասային կառույցների,
ջրագծերի ներքին և արտաքին
ցանցերի կապիտալ վերանորոգման
աշխատանքներ /խմելու ջուրն
օգտագործվում է ոռոգման համար/
11000մ երկարությամբ 50-150մմ
մետաղական և պոլիէթիլենային
խողովակներ/

Նոր ուղի

Քաջարան

Քաջարան

Քաղաքի Գայի փողոցի
բարեկարգում /ճանապարհային
հագուստ` 3095քմ, հենապատերի
նորոգում` 480քմ, մայոերի
նորոգում` 480քմ, ջրընդունիչի
իրականացում` 1ջր/
Նախադպրոցական կրթության
զարգացում /մանկապարտեզի շենքի
վերակառուցում` սննդի բլոկի
առանձնացված 150քմ մասնաշենքի
կառուցում` սմմդի բլլոկը` 98ք.մ,
դահլիճ` 60քմ, 3 սանհանգույցների
վերանորոգում` 12քմ,
հանդերձարան` 16քմ,
խմբասենյակ` 22 քմ, բակի
սալիկապ անցուղիներ 351քմ,
խաղահրապարակների
հիմնանորոգում և բարեկարգում,
կաթսայատուն` 14քմ/

36,930,800

22,600,000

39,800,000

24,300,000

37,727,240

23,000,000

87,882,380

35,152,953

Բակային սպորտի և մասսայական
ֆիզկուլտուրայի զարգացում
Սյունիք

Քաջարան

Գորիս

/Քաջարանի Ողջ թաղամասում
մարզահրապարակի կառուցում`
710քմ տարածք, մարզադաշտ`
545քմ, մարզասարքերի տարածք`
55քմ, հենապատի հենապատի
կառուցում` 106քմ, անցուղիների,
մարզահրապարակի կառուցում,
խաղահրապարակի
ցանկապատում` 6մ բարձրությամբ,
էլ.մատակարարում, ջրահեռացում և
մարզահրապարակի կահավորում/
Կենտրոնական հրապարակի հարող
տարածքի բարեկարգում / 3390քմ
շինարարական աշխատանքների
իրականացում, 690քմ
ծաղկանոցների կառուցում, 2700քմ
բետոնե և բազալտե հատակների
կառուցում, եզրառուների
կառուցում` 123 գծամետր, 60քմ 2
հատ ջրավազանների կառուցում, 80
հատ դեկորատիվ ծառերով և
թփերով կանաչապատում, 12
նստարանների տեղադրում/

Գորիս

Գորիս

Դիտակետի և հարակից
ճանապարհի վերակառուցում
/4400քմ տարածք, 2 հատ
դիտահրապարակի կառուցում` 24մ,
քարե նեհապատ` 448
խմ,ճեմուղիներ`2550քմ,հեծանվային
անցուղիներ`334,8քմ
ասֆալտապատում` 1143քմ,
ջրահեռացում` 420 գծամետր,
նստարաններ` 12 հատ
կանաչապատում` 400քմ,
լուսավորություն` 12 հենասյուն/
Մշակույթի տան հարակից ճեմուղու
բարեկարգում /2000քմ
շինարարական աշխատանքներ,
ճեմուղիներ` բազալտե և բետոնե
սալիներով` 2710քմ, դեկորատիվ
շատրվան` 36քմ, ջրահեռացման և
ոռոգման համակրգի անցկացում`
146գծամետր, նստարաններ` 12
հատ, ծաղկանոցներ`340 քմ և
լուսվորություն` 40 հենասյուն/

148,217,218

59,286,887

53,514,900

25,000,000

