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գ. Նեղոցի գյուղապետարանի շենքի կառուցում 28,870,000       ,Արտադրական բազա»ՍՊԸ

գ. Արևաշողի մանակապարտեզի կառուցում 33,000,000       ,Ռուբեն եւ Էդվինա, ՍՊԸ
գ. Ճոճկանի խմելու ջրի ջրագծի կառուցում 7,260,000         Արարատ ԳինոսյանՍՊԸ
գ. Քարկոփի խմելու ջրագծի կառուցում 29,200,000       Արարատ ԳինոսյանՍՊԸ
գ. Մեղվահովտում խմելու ջրի ցանցի կառուցում 14,000,000       ,Տիգրանշին,ՍՊԸ
գ. Ջրաշենում խմելու ջրի ցանցի կառուցում 19,400,000       ,Մ.Սիսակյան,ՍՊԸ
ք. Թումանյանի 13-րդ փողոցի թիվ 8 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում 5,840,000         ,Արտադրական բազա»ՍՊԸ

ք. Վանաձորի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգում 29,502,933       ,Նիկվար,ՍՊԸ

ք. Վանաձորի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգում 15,790,000        «Վանյան եվ Հովսեփյան»ՍՊԸ

ք. Վանաձորի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգում 12,810,000        ՎՆՍ ՇԻՆ ՍՊԸ

ք. Վանաձորի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգում 12,220,000        «Գունաշեն»ՍՊԸ

ք. Վանաձորի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգում 10,400,000       ,ՇինշարմունՍՊԸ

ք. Վանաձորի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգում 41,050,000        ,Պագամի,ՍՊԸ
ք. Վանաձորի բազմաբնակարան շենքերի վերելակների հիմնանորոգում 29,000,000       Նայա պրոյեկտՍՊԸ
ք. Սպիտակի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգում 19,500,000       Մ.ՍիսակյանՍՊԸ
ք.Ստեփանավանի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգում 21,800,000       ,Վարդան,ՍՊԸ
ք. Ալավերդու բազմաբնակարան շենքերի հարթ տանիքների հիմնանորոգում 11,200,000        ,Ժ.Սահակյան»ՍՊԸ
ք.Ալավերդու բազմաբնակարան շենքերի հարթ տանիքների վերափոխում քառալանջի 39,624,200       ,Ֆիրմա առշին,ՍՊԸ

ք. Ախթալայի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգում 31,967,640        Պրիզմա վան»ՍՊԸ

ք. Տաշիրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգում 27,212,710         «ՎՆՍ-Շին»ՍՊԸ

ք. Թումանյանի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգում 5,840,000         ,Արտադրական բազա»ՍՊԸ
ք. Շամլուղի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգում 17,475,690        Պրիզմա վան»ՍՊԸ
ք. Ալավերդու բազմաբնակարան շենքերի վերելակների հիմնանորոգում 10,000,000       Նայա պրոյեկտՍՊԸ
գ. Օձունի գյուղապետարանի շենքի տանիքի հիմնանորոգում 9,300,000         Տիտանյան  եղբայրներ ՍՊԸ

ք. Վանաձորի բակերի բարեկարգում 5,539,464         Արգիշտի -1 ՍՊԸ

ք. Վանաձորի բակերի բարեկարգում 27,020,000       Լոռի ՃՇՇ ՓԲԸ

ք. Վանաձորի բակերի բարեկարգում 4,560,000         «Վառմաշ»ՍՊԸ

ք. Ալավերդու Սանահին-Սարահարթի թիվ 2/Ա և 2/Բ շենքերի բակերի խաղահրապարակի նորոգում 3,900,000         Տիտանյան  եղբայրներ ՍՊԸ

ք. Վանաձորի Տիգրան Մեծի փողոցի մայթերի նորոգում 18,698,016        Արգիշտի -1 ՍՊԸ

ք. Վանաձորի փողոցների ասֆալտապատում 68,299,907       Արգիշտի -1 ՍՊԸ

ք. Վանաձորի փողոցների ասֆալտապատում 62,675,000       Լոռի ՃՇՇ ՓԲԸ

ք. Սպիտակի փողոցների ասֆալտապատում 33,659,550       Ճանապարհ ՓԲԸ

Լեռնանցքի դպրոցի ճանապարհի հիմնանորոգում 37,400,040       Ճանապարհ ՓԲԸ

Շիրակամուտի ճանապարհի վերանորոգում 14,024,196         Ճանապարհ ՓԲԸ

ք.Ստեփանավանի փողոցների ասֆալտապատում 32,725,668        Ստեփանավանի ՃՇՇ ՓԲԸ

Լեջանի գյուղամիջյան ճանապարհների նորոգում  խճապատումով 4,673,148          Ստեփանավանի ՃՇՇ ՓԲԸ

ք. Ալավերդու փողոցների ասֆալտապատում 26,180,040        Տիտանյան եւ եղբայրներ ՍՊԸ

ք. Տաշիրի փողոցների ասֆալտապատում 28,049,376       Իջեւանի ՃՇՇ ՓԲԸ

ՑԱՆԿ

2011-2012թթ. ՀՀ Լոռու մարզի հրատապ լուծում պահանջվող հիմնախնդիրների



ք. Թումանյան փողոցների փոսային նորոգում 5,609,964         Թումանյանի ՃՇՇ ՓԲԸ

Օձուն Փողոցների ասֆալտապատում 18,699,912        Թումանյանի ՃՇՇ ՓԲԸ

Գուգարքի ներհամայնքային ճանապարհի հիմնանորոգում 45,800,004       «Վառմաշ»ՍՊԸ

ք. Տաշիրի փողոցների ասֆալտապատում 8,999,688         Իջեւանի ՃՇՇ ՓԲԸ
ք. Վանաձորի արվեստի քոլեջի վերանորոգում 34,000,000       Պրիզմա վան,ՍՊԸ
ք. Վանաձորի երկրագիտական թանգարանի վերանորոգում 62,500,000       «Մավր»ՍՊԸ
ք. Վանաձորի թիվ 13 դպրոցի հիմնանորոգում 47,326,000       ՈՒկրշին ԲԲԸ
ք. Թումանյանի դպրոցի մարզադահլիճի հատակների նորոգում 8,285,000         Շին շարմուն ՍՊԸ
գ. Ճոճկանի մանկապարտեզի տանիքի հիմնանորոգում 9,000,000         ,Տիգրանշին,ՍՊԸ
գ. Արևաշողի ոռոգման ջրավազանի հիմնանորոգում 16,600,000       Ռուբեն եւ էդվինա ՍՊԸ
գ. Լեռնահովտի համայնքային ջրագծի հիմնանորոգում 9,000,000         ,Տիգրանշին,ՍՊԸ
գ. Յաղդանի գազամատակարարման համակարգի վերանորոգում 28,237,580        Տրանսգազշին ՍՊԸ

գ. Կողեսի գազամատակարարման համակարգի վերանորոգում 21,300,000        Տրանսգազշին ՍՊԸ
գ. Ղուրսալի դպրոցի ջեռուցման համակարգի կառուցում 1,900,000         «Ջեռուցող»ՍՊԸ
գ. Սարահարթի դպրոցի ջեռուցան համակարգի կառուցում 12,000,000       «Ջեռուցող»ՍՊԸ
ք.Վանաձորի թիվ 7 դպրոցի տանիքի հիմնանորոգում 9,340,000         ,Պագամի,ՍՊԸ
ք.Թումանյանի կենտրոնական փողոցի լուսավորության կառուցում 4,670,000         «Կ եւ Ա մանտաժշին» ՓԲԸ
գ.Ձորագյուղի մանկապարտեզի վերանորոգման նպատակով համաֆինանսավորում 934,000            Պրիզմա վան,ՍՊԸ
ք. Ալավերդու Ակներ թաղ. Սար տանող ճանապ. անանցանել. ապահովելու աշխատանքներ 933,996            Տիտանյան  եղբայրներ ՍՊԸ

Մեղվահովտի խմելու ջրի ցանցի կառուցում 38,244,014        «Դաշին» ՍՊԸ

Ալավերդու աղբավայրի կառուցում 61,408,871         «Տիտանյան եղբայրներ» ՍՊԸ
Արևաշողի համայնքային կենտրոնի կառուցում 33,976,286       «Դանիել» ՍՊԸ
Հարթագյուղի համայնքային կենտրոնի կառուցում 28,026,432        «Գոհարիկ» ՍՊԸ
Գեղասարի համայնքային կենտրոնի կառուցում 27,899,607       «Մ.Սիսակյան» ՍՊԸ
Վահագնիի հեղեղատարի կառուցում 7,475,000         «Գունաշեն» ՍՊԸ
Գյուլագարակի հեղեղատարի կառուցում 9,299,247          «Վ.Ն.Ս. Շին» ՍՊԸ
Գարգառի մանկապարտեզի կառուցում 17,570,293        «Մոնտաժտրանսշին» ՓԲԸ
Արևաշողի ջրամատակարարման համակարգի կառուցում 65,099,155        «Մ.Սիսակյան» ՍՊԸ
Սպիտակի կոյուղագծերի կառուցում 18,651,983        «Ժիրայր Սահակյան» ՍՊԸ 
Գոգարանի կենտրոնական փողոցի լուսավորության համակարգի կառուցում 3,800,088         «Վանյան եվ Հովսեփյան»ՍՊԸ
Թումանյանի փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցում 4,653,105          «Կ եւ Ա մանտաժշին» ՓԲԸ
Սպիտակի փախստականների թաղամասի գազաֆիկացում 4,259,819          «Պապ եւ Դավիթ»ՍՊԸ
Կողեսի գազամատակարարման ներքին ցանցի կառուցում 7,509,869         «Պապ եւ Դավիթ»ՍՊԸ
Մղարթի գազամատակարարման ներքին ցանցի կառուցում 14,099,964        «Պապ եւ Դավիթ»ՍՊԸ
Քարինջի գազամատակարարման համակարգի ցանցի կառուցում` դպրոցի ուղղությամբ 7,509,905         «Պապ եւ Դավիթ»ՍՊԸ
Անտառամուտի դպրոցի ջեռուցման համակարգի կառուցում 2,908,742          «Ջեռուցող»ՍՊԸ
ք. Ստեփանավանի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգում 10,463,567        «Վարդան» ՍՊԸ
ք. Ախթալայի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգում 23,277,194         «Պրիզմա Վան» ՍՊԸ
ք. Թումանյանի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգում 5,075,761          «Շին շարմուն»ՍՊԸ
ք. Վանաձորի փողոցների ասֆալտապատում 194,798,664      «Արգիշտի 1»ՍՊԸ
ք. Սպիտակի փողոցների ասֆալտապատում 28,229,208        «Ճանապարհ»ՓԲԸ
ք. Ստեփանավանի փողոցների ասֆալտապատում 50,999,772        «Վարմաշ»ՍՊԸ
ք. Ալավերդու փողոցների ասֆալտապատում 28,344,996       «Տիտանյան եղբայրներ» ՍՊԸ
Տաշիրի փողոցների ասֆալտապատում 41,520,888        «Տաշիր ՃՇՇ»ՓԲԸ
Լոռի բերդ տանող ճանապարհի նորոգում 27,644,808        Ուկրշին ԲԲԸ
Օձունի եկեղեցի տանող ճանապարհի ասֆալտապատում 18,894,876        «Թումանյանի ՃՇՇ»ՓԲԸ
Աքորիի կենտրոնական ճանապարհի ասֆալտապատում 9,449,880         «Թումանյանի ՃՇՇ»ՓԲԸ
Հաղպատի փողոցների փոսային նորոգում 18,894,840        «Թումանյանի ՃՇՇ»ՓԲԸ



Օձունի եկեղեցի տանող ճանապարհի ասֆալտապատում 1,889,808         «Թումանյանի ՃՇՇ»ՓԲԸ
Լեռնահովտի համայնքային ջրագծի հիմնանորոգում 9,539,763         «Վ.Ն.Ս. Շին» ՍՊԸ
Ալավերդու բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում 16,270,020        ,,Վանյան եւ Հովսեփյան,, ՍՊԸ
Ալավերդու բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում 21,570,706        «Ֆիրմա Առ-Շին» ՍՊԸ           
Ալավերդու բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում 7,731,402          «Ժիրայր Սահակյան» ՍՊԸ 
Գուգարքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում 10,298,016        «Մավր» ՍՊԸ
Ձորագետի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում 4,868,699         «Շին շարմուն»ՍՊԸ
Շահումյանի բնակելի շենքերի տանիքների վերանորոգում 9,008,496         «Լոռեցի քարեգործ»ՍՊԸ
Ստեփանավանի փողոցների լուսավորության համակարգի վերանորոգում 5,702,410          «Վանյան եվ Հովսեփյան»ՍՊԸ
Մարզպետարանի շենքի վերանորոգում 60,964,398       «Ուկրշին» ԲԲԸ
Ձորագյուղի մանկապարտեզի շենքի վերանորոգում 1,877,258          «Պրիզմա Վան» ՍՊԸ
Օձունի թիվ 1 մանկապարտեզի վերանորոգում 14,149,649         «Տիտանյան եղբայրներ» ՍՊԸ
Դեբետի դպրոցի շենքի վերանորոգում 9,299,911          «Մավր» ՍՊԸ
Վանաձորի թիվ 12 դպրոցի շենքի տանիքի վերանորոգում 10,238,588        Ռ.Հովհաննիսյան ՍՊԸ
Միխայելովկայի խմելու ջրի ջրագծի վերանորոգում 4,317,465          «Վարդան» ՍՊԸ
Լալվար-Շամլուղ գյուղական համայնքների խմելու ջրի ջրագծի նորոգում 4,756,463          ,Հ.Պողոսյան ՍՊԸ
Ֆիոլետովոյի դպրոցի ջրամատակարարման համակարգի նորոգում 2,749,762          «Ժիրայր Սահակյան» ՍՊԸ 
Շամլուղի կոյուղու նորոգում 2,850,033         ,Հ.Պողոսյան ՍՊԸ

2012թ
Ալավերդու փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցում 3,249,970         «Ժիրայր Սահակյան» ՍՊԸ
ք. Վանաձորի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգում 8,669,999         «Հ. Պողոսյան» ՍՊԸ
ք. Վանաձորի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգում 4,142,447           «Պագամի» ՍՊԸ
գ. Յաղդանի գազամատակարարման համակարգի վերանորոգում 8,426,064         «Պապ ևԴավիդ» ՍՊԸ

Գուգարքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում 1,783,900          «Մավր» ՍՊԸ
Շահումյանի բնակելի շենքերի տանիքների վերանորոգում 3,671,887          «Լոռեցի Քարեգործ» ՍՊԸ
Դարպաս գյուղի հեղեղատարի վերանորոգում 9,524,875          «Շին. Շարմուն» ՍՊԸ
Շահումյանի բնակելի շենքերի տանիքների վերանորոգում 2,670,000         «Լոռեցի Քարեգործ» ՍՊԸ
Գուգարքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում 4,310,000          «Մավր» ՍՊԸ
գ. Յաղդանի գազամատակարարման համակարգի վերանորոգում 981,857             «Պապ ևԴավիդ» ՍՊԸ

Սարչապետ  համայնքի դպրոցի ջեռուցման համակարգի կառուցում 13,800,000       «Ջեռուցող»ՍՊԸ

Վանաձոր համայնքի թիվ 12 դպրոցի ջեռուցման համակարգի կառուցում 11,040,000        «Ջեռուցող»ՍՊԸ

Մարց համայնքի գազաֆիկացման ներքին ցանցի կառուցում 4,667,987         «Պապ եւ Դավիթ»ՍՊԸ

Մղարթ համայնքի գազաֆիկացման ներքին ցանցի կառուցում 13,974,385        «Պապ եւ Դավիթ»ՍՊԸ

Կողես համայնքի գազաֆիկացման ներքին ցանցի կառուցում 9,328,248          «Պապ եւ Դավիթ»ՍՊԸ

Ալավերդի համայնքի ճանապարհների լուսավորության համակարգի կառուցում 4,597,437          «Ժիրայր Սահակյան» ՍՊԸ

Թումանյանի  ճանապարհների լուսավորության համակարգի կառուցում 4,610,158          «Կ եւ Ա մոնտաժշին» ՓԲԸ

Ստեփանավան համայնքի ճանապարհների լուսավորության համակարգի կառուցում 4,603,668         «Կ եւ Ա մոնտաժշին» ՓԲԸ

Սպիտակ համայնքի ճանապարհների լուսավորության համակարգի կառուցում 18,398,840        «Բիոնիկ»ՍՊԸ

Բազում համայնքում համայնքային կենտրոնի կառուցում 32,754,794        «Ֆիրմա Առ-Շին» ՍՊԸ

Սարամեջ համայնքում համայնքային կենտրոնի կառուցում 32,377,121         «Մ.Սիսակյան» ՍՊԸ

Մեծ Պարնի  համայնքում համայնքային կենտրոնի կառուցում 3,680,000         «Ռ.Հովհաննիսյան»ՍՊԸ

Սարահարթ համայնքում համայնքային կենտրոնի կառուցում 32,372,600        «Մ.Սիսակյան» ՍՊԸ

Լեռնահովիտ համայնքում համայնքային կենտրոնի կառուցում 36,799,182        «ՄԱԳ-էլեկտրոն» ՍՊԸ

Շնողի  համայնքի մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում 4,600,000         «Ջեռուցող»ՍՊԸ

Ագարակ համայնքի մանկապարտեզի կառուցում 23,009,852       «Տրիտոն» ՍՊԸ

Արեւաշող համայնքի սպորտ հրապարակի և ֆուտբոլի դաշտի կառուցում 18,468,710         «Տիգրան-Ավիկ» ՍՊԸ

Ախթալա համայնք թիվ 2 դպրոցի տանիքի վերանորոգում 7,359,652         «Ժիրայր Սահակյան» ՍՊԸ



Կաթնաղբյուր համայնքի դպրոցի մարզադահլիճի վերանորոգում 4,685,129          «Վարդան» ՍՊԸ

Օձուն համայնքի թիվ 1 դպրոցի մարզադահլիճի վերանորոգում 18,400,000       «Տիտանյան եղբայրներ» ՍՊԸ

Վանաձոր համայնքի մաթեմատիկայի և բնագիտական առարկաների դպրոցի վերանորոգում 18,400,001        «Կանակա» ՍՊԸ

Թեղուտ համայնքի դպրոցի մարզադահլիճի և հանդիսությունների դահլիճի վերանորոգում 23,000,000       «Հ.Պողոսյան»ՍՊԸ

Սարատովկա համայնքի դպրոցի վերանորոգում 13,888,560        «Դաշին» ՍՊԸ

Վանաձոր համայնքի թիվ 1 ամբուլատորիայի տանիքի վերանորոգում 11,100,019         «Վ.Ն.Ս. Շին» ՍՊԸ

Վանաձոր համայնքի  բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում 18,394,000        «Գունաշեն»ՍՊԸ

Վանաձոր համայնքի  բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում 19,420,552        «Լոռեցի քարեգործ»ՍՊԸ

Վանաձոր համայնքի  բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում 19,536,000       «Պագամի» ՍՊԸ

Վանաձոր համայնքի  բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում 16,576,000        «Նիկվար» ՍՊԸ

Ալավերդու  բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում 9,500,078         «Տրիոշին»ՍՊԸ

Ալավերդու  բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում 13,103,191          «Մավր» ՍՊԸ

Ալավերդու  բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում 13,504,360        «  Վանյան եվ Հովսեփյան»ՍՊԸ

Ստեփանավան համայնքի  բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում 9,739,971          «Վարդան» ՍՊԸ

Տաշիր համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում 19,348,540        «Դաշին» ՍՊԸ

Ախթալա համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում 11,040,229         «Պրիզմա Վան» ՍՊԸ

Շամլուղ համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում 7,299,036         «Պրիզմա Վան» ՍՊԸ

Ձորագետ համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում 9,200,000         «Հ.Պողոսյան»ՍՊԸ

Քարկոփ համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում 7,360,274          «Պրիզմա Վան» ՍՊԸ

Լերմոնտովո համայնքի համայնքային կենտրոնի  վերանորոգում 3,680,138          «  Ժիրայր Սահակյան» ՍՊԸ

«Մեծավանի առողջության կենտրոն» ՊՓԲԸ-ի տանիքի վերանորոգում 18,400,285        «  Ժիրայր Սահակյան» ՍՊԸ

Գեղասար համայնքի ամբուլատորիայի վերանորոգում 2,943,544          «Մ.Սիսակյան» ՍՊԸ

«Հոգենյարդաբանական դիսպանսեր» ՊՓԲԸ-ի  հենապատի վերանորոգում 11,037,950        «  Վանյան եվ Հովսեփյան»ՍՊԸ

Կաճաճկուտ համայնքի ակումբի վերանորոգում 9,200,000         «Տիտանյան եղբայրներ» ՍՊԸ

Նորաշեն համայնքի մշակույթի տան  տանիքի վերանորոգում 5,634,606         «Վարդան» ՍՊԸ

Ճոճկան համայնքի մշակույթի տան տանիքի վերանորոգում 13,799,910        «Պրիզմա Վան» ՍՊԸ

Մարգահովիտ համայնքի մշակույթի տան տանիքի  վերանորոգում 13,801,230        «Ժիրայր Սահակյան» ՍՊԸ

Կաթնառատ համայնքի մշակույթի տան վերանորոգում 11,040,000        «  Ժիրայր Սահակյան» ՍՊԸ

Արդվու համայնքի մշակույթի տան վերանորոգում 4,600,000         «Տիտանյան եղբայրներ» ՍՊԸ

Շամլուղ համայնքի խմելու ջրագծի վերանորոգում 4,600,000         «Հ.Պողոսյան»ՍՊԸ

Արծնի համայնքի խմելու ջրագծի վերանորոգում 2,921,524          «Արարատ Գինոսյան»ՍՊԸ

Վանաձոր համայնքի բազմաբնակարան շենքերի բակերի բարեկարգում 12,890,000        «Արգիշտի-1» ՍՊԸ

Վանաձոր համայնքի բազմաբնակարան շենքերի բակերի բարեկարգում 14,699,000        «Լոռու ՃՇՇ» ՓԲԸ

Վանաձոր համայնքի  ճանապարհների վերանորոգում 66,300,000       «Արգիշտի-1» ՍՊԸ
Վանաձոր համայնքի  ճանապարհների վերանորոգում 69,200,004        «Լոռու ՃՇՇ» ՓԲԸ
Սպիտակ համայնքի ճանապարհների նորոգում և ասֆալտապատում 27,599,844        «Ճանապարհ» ՓԲԸ

Ստեփանավան համայնքի ճանապարհների նորոգում և ասֆալտապատում 32,199,960        «Ստեփանավանի ՃՇՇ»ՍՊԸ

Տաշիր համայնքի ճանապարհների նորոգում և ասֆալտապատում 29,199,996        «Տաշիրի ՃՇՇՁ»ՓԲԸ

Ալավերդի համայնքի ճանապարհների վերանորոգում 31,299,996        «Տիտանյան եղբայրներ» ՍՊԸ

Ալավերդի համայնքի ճանապարհների վերանորոգում 7,297,488          Էմէնսի Յունիոն»ՍՊԸ
Օձուն համայնքի ճանապարհների նորոգում ևասֆալտապատում 18,599,988        «Թումանյանի ՃՇՇՁ»ԲԲԸ

Ախթալա համայնքի ճանապարհների վերանորոգում 13,799,940        «Թումանյանի ՃՇՇՁ»ԲԲԸ

Հաղպատ համայնքի ճանապարհների վերանորոգում 13,799,940        «Թումանյանի ՃՇՇՁ»ԲԲԸ

Շամլուղ-Բենդիկ ճանապարահատվածի վերանորոգում 3,719,952          «Թումանյանի ՃՇՇՁ»ԲԲԸ

Կուրթանի ճանապարհների նորոգում և ասֆալտապատում 14,600,004        «Ստեփանավանի ՃՇՇ»ՍՊԸ

Եղեգնուտ համայնքի ճանապարհի վերանորոգում 22,995,480       «Ուկրշին»ԲԲԸ

Ստեփանավան համայնքի ճանապարհների նորոգում և ասֆալտապատում 3,403,800         «Վարմաշ»ՍՊԸ
Ստեփանավան համայնքի ճանապարհների նորոգում և ասֆալտապատում 1,590,000         «Վարմաշ»ՍՊԸ



Վանաձոր համայնքի «Գագիկ Ղազարյան» անվան մարզադպրոցի տանիքի վերանորոգում 11,960,034        «Շին շարմուն»ՍՊԸ

Արևաշող համայնքի սպորտ հրապարակի և ֆուտբոլի դաշտի կառուցում 4,423,352          «Տիգրան-Ավիկ» ՍՊԸ

Բազում համայնքում համայնքային կենտրոնի ջեռուցման համակարգի կառուցում 2,381,359          «Ֆիրմա Առ-Շին» ՍՊԸ

Մեծ Պարնի  համայնքում համայնքային կենտրոնի ջեռուցման համակարգի կառուցում 2,200,205         «Ռ.Հովհաննիսյան»ՍՊԸ

Սարահարթ համայնքում համայնքային կենտրոնի ջեռուցման համակարգի կառուցում 2,233,031          «Մ.Սիսակյան» ՍՊԸ

Լեռնահովիտ համայնքում համայնքային կենտրոնի ջեռուցման համակարգի կառուցում 2,298,359         «ՄԱԳ-էլեկտրոն» ՍՊԸ

Գեղասար համայնքում համայնքային կենտրոնի ջեռուցման համակարգի կառուցում 2,218,681           «Մ.Սիսակյան» ՍՊԸ

Լոռու մարզում հասարակական շենքերի թեքահարթակների կառուցում 3,347,305         «Նեմրութ» ՍՊԸ

Ղուրսալի համայնքի համայնքային կենտրոնի կառուցում 33,991,651        «Մ.Սիսակյան» ՍՊԸ

Վանաձոր համայնքի թիվ 31 մանկապարտեզի վերանորոգում 6,762,605         «Արարատ Գինոսյան»ՍՊԸ

Արևածագ համայնքի մշակույթի տան  վերանորոգում 5,843,950         «Հ.Պողոսյան»ՍՊԸ

Ապավեն համայնքի գազատարի ներքին ցանցի վերանորոգում 3,895,207         «Պապ եւ Դավիթ»ՍՊԸ

Ձորամուտ համայնքի կամրջի վերանորոգում 3,894,996         «Տաշիրի ՃՇՇՁ»ՓԲԸ

Ալավերդի համայնքի թիվ 1 մանկապարտեզի տանիքի վերանորոգում 5,105,010          «Մարլիվա» ՍՊԸ

Օձուն համայնքի բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգում 9,249,900         «Տիտանյան եղբայրներ» ՍՊԸ

Սպիտակ համայնքի սոց.ծառայության շենքի վերանորոգում 2,920,744          «Պրիզմա Վան» ՍՊԸ


