
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2 

հազ.դրամ

Հ/Հ Ծրագրերն ու միջոցառումները

2018թ. ՏԱՊ-ով 

նախատեսված 

ֆինանսավորում

2018թ. 

իրականացված 

ներդրումները

Ֆինանսավորման 

աղբյուրը
Ծանոթություն

1 2 3 4 5 6

1
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐ 

ՀԱՏՎԱԾ
19,605,942.50 9,347,366.00

I Հանքագործական արդյունաբերություն 1,600,000.00 1,190,616.00 մասնավոր

1 «Ախթալայի ԼՀԿ» ՓԲԸ 1,250,000.00 716,000.00 մասնավոր

2 «Սագամար» ՓԲԸ 350,000.0 474,616.00 մասնավոր

II Մշակող արդյունաբերություն և այլ 6,585,000.00 7,019,300.00 մասնավոր

1 «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» (Էյ-ՍԻ-ՓԻ) 150,000.0 492,000.00 մասնավոր

2 «Դարբբագս» ՍՊԸ 1,200,000.0 1,200,000.00 մասնավոր

3 «Ալավերդու հացի գործարան» ՓԲԸ 20,000.0 10,000.00 մասնավոր

4
«Ռադ սանե Վաշամիր գրուպ» ՍՊԸ 

գազաբալոնների և կարբոնի գործարան
5,000,000.0 3,000,000.00 մասնավոր

5

Տորֆահանքի արդյունահանում և տորֆային 

բրիկետների, հատիկների ու 

տորֆապարարտանյութի կազմակերպում

40,000.0 0.00 այլ
ներդրումային ծրագիրը 

ներկայացվել է ՀՀ ՏԿԶՆ

6

Թումանյան համայնքում մրգի և հատապտուղների 

ընդունման և վերամշակման արտադրամասի 

կառուցում

130,000.00 0.00 այլ
ներդրումային ծրագիրը 

ներկայացվել է ՀՀ ՏԿԶՆ

7 Ռոզֆռուդ ՍՊԸ 10,000.0 10,000.00 մասնավոր

8 Լոռի բերի 15,000.0 0.00 այլ
ներդրումային ծրագիրը 

ներկայացվել էր ՀՀ ՏԿԶՆ

9
«Աղբատեսակավորող ուղղություններ» Տաշիր 

համայնքում
20,000.0 0.00 այլ

ներդրումային ծրագիրը 

ներկայացվել է ՀՀ ՏԿԶՆ

10
Գուգարք համայնքում սառնարանային 

տնտեսության հիմնում
0.00 22,000.00 մասնավոր պլանով նախատեսված չի եղել

11
«ՎԱԲԱ» ՍՊԸ (հակակարկտային ցանցերի 

արտադրամաս)
0.00 2,256,000.00 մասնավոր պլանով նախատեսված չի եղել

12
«Լոռվա կաթ» ՍՊԸ և «Վիգեն Գրիգորյան» ԱՁ 

(կաթի վերամշակում)
0.00 19,300.00

դոնոր

միջազգային
հարավ-հյուսիս

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄՆ` ԸՍՏ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԵՒ 

ԴՐԱՆՑ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆՆԵՐԸ



13
Բրիկետների արտադրություն Մեծ Պարնի  

համայնքում
0.00 10,000.00

դոնոր

միջազգային

III ՓՄՁ աջակցման ծրագրեր 8,242,212.50 403,092.00

1 ՓՄՁ-ի կողմից կատարող ներդրումներ 8,000,000.0 250,000.00 մասնավոր
«Ֆամմա ֆուդ» ՍՊԸ-ի 

ներդրումներ
2 ՓՄՁ սուբյեկտների աջակցման ծրագրեր 60,000.0 95,000.00 պետական բյուջե ՓՄՁ ԶԱԿ

3

Զբաղվածության կենտրոնների միջոցով 

գործատուներին աջակցության ծրագրերի 

իրականացում

168,058.00 43,415.00 պետական բյուջե

Սեզոնային զբաղվածության 

խթանման միջոցով գյուղ. 

տնտեսությանն աջակցության 

ծրագիրը տեղափոխվել է 2019թ.

4 «Տնտեսական զարգացման» տեղական 

արժեշղթայի զարգացում
14,154.5 14,677.00

դոնոր

միջազգային

Վորլդ Վիժըն ընթացիկ 

աշխատանքներ
IV Զբոսաշրջություն 3,178,730.00 61,743.00

68,080.00 0.00
դոնոր

միջազգային
5,000.00 5,000.00 համայնքի բյուջե

2 Ռաֆտինգ Դեբեդ գետի հունով 21,600.00 0.00 այլ
 ծրագիրը ներկայացվել է ՀՀ 

զբոսաշրջության կոմիտե

3 Արդվի բնակավայրում «Եղջերուների պարկ»-ի 

ստեղծում  
29,000.00 0.00 այլ

 ծրագիրը ներկայացվել է ՀՀ 

զբոսաշրջության կոմիտե

4 Օձուն համայնքում «Թռչունների թռիչքի դիտում» 150,800.00 0.00 այլ
 ծրագիրը ներկայացվել է ՀՀ 

զբոսաշրջության կոմիտե

5 Դսեղ համայնքում «Խոսող խաչքարեր» 7,250.00 0.00 այլ
 ծրագիրը ներկայացվել է ՀՀ 

զբոսաշրջության կոմիտե

6
Ագրոտուրիզմի խթանմանն ուղղված Ճամփեզրյա 

կայանի կառուցում 
270,000.0 40,000.00

դոնոր

միջազգային

 ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կողմից 

իրականացվող ծրագիր ընթացքի 

մեջ է

7
Վանաձորում «Մայմեխ» լեռնադահուկային 

համալիրի կառուցում
1,000,000.0 0.00 այլ ֆինանսավորում չի գտնվել

8
Վանաձորում «Թագավորանիստ» -քաղաքի 

հնագիտական կենտրոնի ստեղծում 
343,000.0 0.00 այլ ֆինանսավորում չի գտնվել

9 Վանաձորի կիրճի բարեկարգում 290,000.0 0.00 այլ ֆինանսավորում չի գտնվել

10
Վանաձոր համայնքի «Սայաթ-Նովայի» անվան 

այգու վերակառուցում և արդիականացում
215,000.0 0.00 այլ

միջգերատեսչական 

հանձնաժողովի կողմից մերժվել էր 

որպես սուբվենիոն ծրագիր

11 Վանաձորի լճերի կասկադի տարածքի 

բարեկարգում 
600,000.0 0.00 այլ ֆինանսավորում չի գտնվել

12 Վանաձորում հոսթելի կառուցում 14,000.00 9,000.00 մասնավոր
8.0մլն դրամ պետ.աջակցության 

վարկ՜ 1.0մլն սեփական միջոց

13
Լոռի-Բերդում տուրիստական հանգրվանի 

ստեղծում
90,000.0 0.00 այլ ֆինանսավորում չի գտնվել

Մորգանի անվան ցուցասրահ-թանգարանի 

ստեղծում Ախթալա համայնքում
1

«Թումանյան աշխարհ» զբ, 

կենտրոնի նախ, ծրագիր



14
Զբոսաշրջության ենթակառուցվածքների 

զարգացում Տաշիր համայնքում
30,000.00 0.00 այլ ֆինանսավորում չի գտնվել

15
INNwoods & Restaurant 

հյուրանոց- ռեստորան Ալավերդի համայնքում
20,000.00 0.00 մասնավոր

ներդրումային ծրագիրը 

ներկայացվել է ՀՀ ՏԿԶՆ

16
Զբոսաշրջության ենթակառուցվածքների 

զարգացում Ալավերդի համայնքում
25,000.00 7,743.00

դոնոր

միջազգային

Վորլդ Վիժըն կազմակերպության 

կողմից կատարված 

աշխատանքներ
V ՏՏ ոլորտ 0.00 672,615.00

0.00 85,000.00 պետական բյուջե

13,000.00
դոնոր

միջազգային

2 ՍՄԱՐԹ նախաձեռնություն 0.00 574,615.00
դոնոր

միջազգային
4,405,790.00 2,126,660.00

1 «Լոռի» ՋՕԸ-ի ոռոգման համակարգի 

վերանորոգում
17,000.0 38,144.00

պետական բյուջե 

վարկ 

1.1
Կապիտալ ներդրումներ (ջրանքների՜ ոռոգման 

ներքին ցանցերի մաքրման աշխատանքներ)
0.0 23,996.00

պետական բյուջե 

վարկ 
կարիքները գնահատված չեն եղել

1.2 Ոռոգման համակարգերի վերանորոգում 13,790.0 14,148.00
պետական բյուջե 

վարկ 
դրամաշնորհային ծրագիր

2
Տաշիր համայնքում խոզաբուծական տնտեսության 

հիմնում 
1,000,000.00 500,000.00 մասնավոր

Բոզոյան ՍՊԸ -ի կողմից 

ընթացքի մեջ է

3
Ոչխարաբուծության զարգացում Ստեփանավան 

համայնքում
2,500,000.00 0.00 մասնավոր չի իրականացվել

4

Համայնքներում գյուղատնտեսական ռեսուրսների 

կառավարման և մրցունակության երկրորդ ծրագրի 

շրջանակներում նախատեսվող աշխատանքներ

175,000.00 225,000.00

0.00 46,400.00 պետբյուջեի  վարկ

0.00 11,600.00 համայնքի բյուջե

0.00 47,500.00 պետբյուջեի  վարկ

0.00 2,500.00 համայնքի բյուջե

0.00 45,600.00 պետբյուջեի  վարկ

0.00 11,400.00 համայնքի բյուջե

0.00 57,000.00 պետբյուջեի  վարկ

Ջրաշեն համայնքում գյուղտեխնիկայի ձեռքբերում4.1

4.4

Ջրաշեն համայնքում արոտավայրերում 

ջրարբիացման համակարգի կառուցում
4.2

2. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոն1

Վանաձորի Տեխնոլոգիական 

Կենտրոնի ընթացիկ 

աշխատանքներ

Գոգարանի համայնքում գյուղտեխնիկայի 

ձեռքբերում
4.3

Գոգարանում խմոցների կառուցում



0.00 3,000.00 համայնքի բյուջե

5
Լիզինգով գյուղտեխնիկայի ձեռքբերում (Ձյունաշող, 

Կաթնաղբյուր, Ղուրսալի, Արևաշող, և Մեծավան) 
0.00 71,000.00 պետբյուջեի  վարկ

ՀՀ գյուղ, տեխնիկայի 

ֆինանսական վարձակալության 

լիզինգի պետական աջակցության 

ծրագիր

6

Օձուն համայնքի Կարմիր Աղեկի

 բնակավայրում կառուցվել է 2.5հազ,թև 

տարողությամբ ածան հավերի թռչնաբուծական 

տնտեսության հիմնում

0.00 24,250.00 մասնավոր

7

Անասնաբուժական կետի հիմնում (Լոռի բերդ 

համայնքի՝ Լեջան, Սվերդլով, Ագարակ 

բնակավայրերի և Տաշիր համայնքի՝ Կաթնառատ և 

Բլագոդորնոյե բնակավայրերի, ինչպես նաև 

Գյուլագարակ համայնքի Կուրթան բնակավայրում)

0.00 2,400.00
դոնոր

միջազգային

Անասնապահության զարգացում 

ՀՀ-ում՝ «Հարավ-հյուսիս>>

8 Տաշիր համայնքում մասնավոր ֆերմայի ընդլայնում 0.00 12,940.00
դոնոր

միջազգային

Անասնապահության զարգացում 

ՀՀ-ում՝ «Հարավ-հյուսիս>>

9
Օձուն համայնքում ինտենսիվ այգու հիմնում

0.00 72,000.00 մասնավոր

10 Թռչնաբուծության զարգացում Սպիտակ 

համայնքում
700,000.00 0.00 մասնավոր

մասնավորից տեղեկատվություն չի 

ստացվել
0.00 13,661.00 համայնքի բյուջե

0.00 20,188.00 պետական բյուջե 

սեփ
0.00 18,471.00 համայնքի բյուջե

0.00 26,028.00
պետական բյուջե 

սեփ

13 Քարինջ բնակավայրում կաթի մթերման կետի

վերանորոգում և սարքավորումների ձեռքբերում 
0.00 13,278.00 մասնավոր «ԱՄՔՈՐ Հայաստան» 

14 Մարց բնակավայրում կաթի մթերման կետի 

վերանորգում  և սարքավորումների ձեռքբերում 
0.00 16,800.00 մասնավոր «ԱՄՔՈՐ Հայաստան» 

15
Ձյունաշող բնակավայրում  անասնաբուծական 

համալիրի հիմնում
0.00 43,650.00 մասնավոր մասնավոր ներդրում

16
Լեռնանացք, Սարամեջ, Սարահարթ 

համայնքներում ինտենսիվ այգիների հիմնում
0.00 7,950.00 միջազգային

ՄԱԿ-ի ՄԶ/ԳԷՀ փոքր 

դրամաշնորհային ծրագրի

17
«Գյուղատնտեսության ոլորտին  տրամադրվող 

վարկերի տոկոսադրույքների 

սուբսիդավորում» 

0.00 1,008,200.00 պետբյուջեի  վարկ
ՀՀ ՎԱ «Գյուղական տարածքների 

տնտեսական զարգացման ԾԻԳ» 

ՊՀ     

Լոռու բերդ համայնքի կարիքների համար 

գյուղտեխնիկայի ձեռքբերում

Շնող համայնքին գյուղտեխնիկայի տրամադրում

11

12

4.4

ՀՀ կառավարության 2018թ. 

սեպտեմբերի 27-ի 1127-Ն որոշում

Գոգարանում խմոցների կառուցում

սուբվենցիոն այլ ծրագիր



18
Սպիտակ համայնքում սպանդանոց կառուցելու 

համար   արտադրական տարածքի ձեռք բերում 
0.00 12,000.00 մասնավոր «ԱՎԳԱ» ՍՊԸ-ի կողմից 

19 Ագարակ բնակավայրում սպանդանոցի հիմնում 0.00 700.00 մասնավոր Արմեն Գևորգյան ԱՁ-ի կողմից 

182,643.20 409,179.00
ՀՀ պետ բյուջեից բնապահպանական 

հատկացումներ՝ պետական բյուջե

Ալավերդի 182,643.20 170,269.00 պետական բյուջե

2
Ախթալայի եկեղեցու բակի հողածածկի 

ռեկուլտիվացիայի ծրագիր 
0.00 48,500.00 այլ

 «Բլեքսմիթ Ինստի-տուտ» 

բնապահպա-նական ՀԿ11 500 

քառ. մ մակերեսի վրա 

գեոտեքստիլ թաղանթի փռում, 20-

30սմ հողածածկում և նոր 

խոտածածկի հիմնում: 

3

Ստեփանավանի  համայնքի աղբահանության և 

սանիտարական մաքրմանն ուղղված որակական 

բարելավում՝ տեխնիկական վերազինման միջոցով

0.00 74,380.00
պետբյուջեի

 վարկ 
ՀՏԶՀ

5
Գյուլագարակ համայնքի աղբահանության 

համակարգի, կոմունալ ծառայությունների 

բարելավում և ճանապարհների սպասարկում

0.00 45,480.00
պետբյուջեի

 վարկ 
ՀՏԶՀ

0.00 22,275.00 պետական բյուջե

0.00 22,275.00 համայնքային բյուջե

0.00 13,000.00 պետական բյուջե

0.00 13,000.00 համայնքային բյուջե

20,549,363.20 19,663,764.22

4,1 Կրթություն 6,851,016.70 6,833,310.70

1
Պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպություններին հատկացված փաստացի 

գումար

6,851,016.7 6,788,387.10 պետական բյուջե

2
«Սմարթ» դասարանների հիմնում մարզի 8 

դպրոցներում
0.0 44,923.6 պետական բյուջե շարունակական

4,2 Մշակույթ եւ սպորտ 366,601.30 447,333.30

1 գ. Քոբեր ե/գ կայարան Քոբայրավանք 29,500.00 16,178.00 պետական բյուջե ավարտվել է

2 ք. Ալավերդի, Սանահինի վանք 32,000.00 18,268.00 պետական բյուջե ավարտվել է

3. ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ կառավարության 2018թ. 

հուլիսի 26-ի N920-Ն որոշում

Օձուն համայնքին աղբատարի ձեռքբերում
կապիտալ այլ սուբվենցիոն 

ծրագիր

4.ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐ

6

1

7

Վանաձոր համայնքի կարիքների համար 

Էքսկավատոր-ամբարձիչի ձեռքբերում
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Լոռի Բերդ ամրոցի պարսպապատերի 

վերականգնողական և ենթակառուցվածքների 

ստեղծման աշխատանքներ
2,000.00 15,786.00 պետական բյուջե ավարտվել է

4 Վանաձորի մարզադաշտի վերակառուցում 288,000.00 370,000.00 մասնավոր ՀՀ ֆուտբոլի ֆեդերացիա

5
Լոռի-Փամբակի երկրագիտական թանգարան/ 

պահպանման ծախսերը
15,101.30 15,101.30 պետական բյուջե

6
Հոռոմայրի Սուրբ Նշան մատուռի 

վերանորոգում,վերակառուցում
0.00 12,000.0 մասնավոր պլանով նախատեսված չի եղել

4,3 Առողջապահություն 5,993,635.00 6,148,964.00

1

Մարզի առողջապահական 

կազմակերպությունների բյուջե (այդ թում 

պետական պատվեր եւ վճարովի ծառայություններ

4,216,624.0           4,397,053.00 պետական բյուջե

2
«Ստեփանավանի բժշկական կենտրոն»

ՓԲԸ համաբուժարանի հիմնանորոգում 95,000.00
69,900.00 պետբյուջի վարկ

ծրագրի շինարարական մասն 

ավարտվել է

3

«Վանաձորի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ հագեցում 

բժշկական կահույքով և սարքավորումներով
1,458,211.00

1,458,211.00 պետբյուջի վարկ ավարտվել է

4

«Վանաձորի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ 

մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքի  

հագեցում բժշկական կահույքով և 

սարքավորումներով 223,800.00

223,800.00 պետբյուջի վարկ ավարտվել է

4.4 Սոցիալական պաշտպանություն 7,338,110.20 6,234,156.22

1
Տաշիրի համալիրի սոց ծառայության շենքի 

վերանորոգում 75,000.00 73,000.00 պետբյուջեի վարկ ՀՍԾՏԿ

2

ՀՀ մարզերում միայնակ տարեցներին, 

հաշմանդամներին

 տնային պայմաններում   և տարեցների ցերեկային 

խնամքի կենտրոններում  սոցիալական 

սպասարկում 

32,178.00 32,178.00 պետական բյուջե

3
Վանաձորի տարեցների տանը խնամվողներին 

շուրջօրյա խնամք և սոցիալական սպասարկում 
24,000.20 24,000.20 պետական բյուջե

4

Պետական աջակցություն հոգեկան առողջության 

խնդիրներ  ունեցող անձանց Սպիտակի շուրջօրյա 

խնամքի խմբային տան գործունեության 

իրականացման նպատակով

12,444.60 12,444.60 պետական բյուջե

5
Երեխաների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ  

(«Վանաձորի մանկատուն» ՊՈԱԿ)
140,975.20 127,806.00 պետական բյուջե
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Երեխաների գիշերօթիկ  խնամքի ծառայություններ 

(«Վանաձորի երեխաների խնամքի և 

պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ 

հաստատություն» ՊՈԱԿ)

141,358.60 57,383.80 պետական բյուջե

7 Խնամատար ընտանիքում երեխայի խնամքի և  

դաստիարակության աջակցությանտրամադրում
16,464.00 12,912.25 պետական բյուջե

8

ՀՀ երեխաների շուրջօրյա խնամք և  

պաշտպանություն իրականացնող 

հաստատություններում խնամվող երեխաներին 

ընտանիքեր վերադարձնելու  ծառայություններ 

(բեռնաթափում)

11,559.30 11,138.00 պետական բյուջե

9

Կենսաբանական ընտանիք տեղափոխված 

երեխաների ընտանիքներին բնաիրային օգնության  

փաթեթի տրամադրում
12,242.00 10,762.20 պետական բյուջե

10

Երեխաների շուրջօրյա խնամքի բնակչության սոց-

պաշտպանության հաստատություններում 

խնամվող դպրոցական տարիքի երեխաներին 

դրամական աջակցության տրամադրում

1,788.00 783.00 պետական բյուջե

11

Գործազուրկների, աշխատանքից ազատման ռիսկ 

ունեցող, ինչպես նաև ազատազրկման ձևով 

պատիժը կրելու ավարտին վեց ամիս մնացած 

աշխատանք փնտրող անձանց մասնագիտական 

ուսուցման կազմակերպում

17,722.50 0.00 պետական բյուջե

12

Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և 

երիտասարդների սոցիալ-հոգեբանական 

աջակցություն ցերեկային կենտրոնում 
11,387.70 պետական բյուջե

 Լոռու մարզում` իրականացվել է 

«Լիարժեք կյանք» ՀԿ-ի միջոցով

13
Ձեռք բերած մասնագիտությամբ մասնագիտական 

աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու համար 

գործազուրկներին աջակցության տրամադրում

16,359.80 12,998.72 պետական բյուջե
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Մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի 

արձակուրդում գտնվող անձանց՝ երեխայի մինչև 

երկու տարին լրանալը աշխատանքի 

վերադառնալու դեպքում, երեխայի խնամքն 

աշխատանքին զուգահեռ կազմակերպելու համար 

աջակցության 

տրամադրում**/ Ծրագրի մարզային 

բաշխվածությունը կսահմանվի ծրագրի  

իրականացման կարգի ՀՀ կառավարության 

որոշմամբ հաստատումից հետո: Ծրագրի 

ընդհանուր բյուջեն կազմում է  121,000.0 հազ. 

8,000.00 3,231.75 պետական բյուջե

15
Մարզում ընտանեկան նպաստի, սոցիլական 

նպաստի եւ հրապատ օգնության վճարում
6,828,018.00 5,844,130.00 պետական բյուջե

11,764,588.00 11,627,333.00

5.1 Ճանապարհաշինություն 7,359,228.00 8,124,683.00

1
ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան քաղաքի Սոս 

Սարգսյան-Միլիոնի փողոցի հիմնանորոգում 185,000.00
144,500.00 պետական բյուջե

2
ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան քաղաքի 

Գ.Նժդեհի  փողոցի հիմնանորոգում 196,000.00
89,000.00 պետական բյուջե

3
ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի քաղաքի 

Հ.Թումանյանի  փողոցի հիմնանորոգում 298,000.00
228,000.00 պետական բյուջե

4

Մ-6, Վանաձոր - Ալավերդի - Վրաստանի սահման, 

միջպետական ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ 

38+480 հատվածի երականգնման և բարելավման 

աշխատանքներ 6,575,700.00

7,328,900.00 պետբյուջեի վարկ

5
Տ-5-25, Մ-3-Լեռնապատ 4.2 կմ երկարությամբ 

ավտոճանապարհի ասֆալտապատում
18,000.00 պետական բյուջե

6
Մարզային  նշանակության ա/ճանապարհների 

պահպանում և շահագործում 104,528.00
104,528.00 պետական բյուջե

5,269.00 համայնքի բյուջե

3,841.00 պետական բյուջե

17,316.00 համայնքի բյուջե

11,544.00 պետական բյուջե

9,180.00 համայնքի բյուջե

5,820.00 պետական բյուջե

12,960.00 համայնքի բյուջե

5. ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

9

7

0.00

0.00

Օձուն համայնքին 4-րդ փողոցի մասնակի 

վերանորոգում, ասֆալտապատում

Լեռնավան համայնքի կենտրոնական փողոցի 

վերականգնում և ասֆալտապատում 0.00

ՀՀ կառավարության 2018թ. 

հուլիսի 26-ի N920-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 2018թ. 

նոյեմբերի 1-ի N1211-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 2018թ. 

սեպտեմբերի 27-ի 1127-Ն որոշում

կապիտալ այլ սուբվենցիոն 

ծրագիր

Լեռնապատ համայնքի 11-րդ փողոցի 

ասֆալտապատում 

Սպիտակի Ս. Ավետիսյան փ. 17շ.բակի 

ասֆալտապատում, ջրահեռացում, լուսավորություն
8
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8,640.00 պետական բյուջե

0 59,616.00 համայնքի բյուջե

0.00 39,744.00 պետական բյուջե

12 Շենավան համայնքի ճանապարհների նորոգում 0.00 2,865.00 պետական բյուջե
Պետ. բյուջեից տրամադրվող 

սուբվենցիա

13
Գեղասար համայնքի գրունտային ճանապարհների 

նորոգում 0.00
5,800.00 պետական բյուջե

Պետ. բյուջեից տրամադրվող 

սուբվենցիա

14
Շիրակամուտ համայնքի ներհամայնքային 

ճանապարհների նորոգում 0.00
5,880.00 պետական բյուջե

Պետ. բյուջեից տրամադրվող 

սուբվենցիա

15
Թումանյան համայնքում ավտոկանգառների 

կառուցում  0.00
11,640.00 պետբյուջեի վարկ ՀՏԶՀ

16

Թումանյան համայնքում մեքենաների 

ծածկարանների և աղբամանների հարթակների 

կառուցում 0.00
11,640.00 պետբյուջեի վարկ ՀՏԶՀ

5.2 Ջրամատակարարում եւ ջրահեռացում 46,000.00 116,800.00

1
Մեծ Այրում եւ Փոքր Այրում համայնքների խմելու 

ջրագծի կառուցում
46,000.00 46,000.00 պետբյուջեի  վարկ  ավարտված է

2
Խմելու ջրագծերի վերականգնում մարզի 

համայնքներում
0.00 30,500.00 մասնավոր

«Վերջին օրերի սրբեր» 

բարեգործական կորպորացիայի 

կողմից

2.1
Գյուլագարակում/Պուշկինո/ջրամատակարարման 

համակարգի վերակառուցում
0.00

2.2
Լոռի Բերդ/Հովնանաձոր/ջրամատակարարման 

համակարգի վերակառուցում
0.00

2.3
Կաթնաջուր ջրամատակարարման համակարգի 

վերակառուցում
0.00

2.4
Արջուտի ջրամատակարարման համակարգի 

վերակառուցում 0

3

Վանաձոր համայնքում ջրաչափական հանգույցի 

տեղադրում, դիտահորերի կառուցում, 

բազմաբնակարան շենքերի ջրաչափական 

հանգույցների կառուցում  

0.00 33,100.00 մասնավոր

4

զարգացման» ԾԻԳ-ի կողմից 

«Ենթակառուցվածքներ և գյուղական 

աջակցություն» ծրագրի շրջանակում Սվերդլովի 

բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի 

վերակառուցման համաֆինանսավորման 

0.00 7,200.00

պետական բյուջե

ՀՀ  կառավարության  2018   

թվականի

           սեպտեմբերի 27-ի N  1028- 

Ն որոշում

5.3 Գազամատակարարում (գազիֆիկացում) 147,960.00 195,264.00

վերանորոգում, ասֆալտապատում

Վանաձոր համայնքի 2-ային փողոցների  

կապիտալ հիմնանորոգում

կապիտալ այլ սուբվենցիոն 

ծրագիր

0.00 ծրագիր
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1
Ճոճկան գյուղը սնող միջին ճնշման գազատարի 

վթարային հատվածի կապիտալ նորոգում
4,004.40 4,656.00 մասնավոր

2
Արճիս-Շնող գյուղերի միջին ճնշման գազատարի 

վթարային հատվածի կապիտալ նորոգում
29,992.80 39,396.00 մասնավոր

3

Լոռու մարզի Տաշիր քաղ. Երևանյան փողոցի 

միջին և ցածր ճնշման վերգետնյա և ստորգետնյա 

գազատարների վերատեղադրում

0.00 73,824.00 մասնավոր

4
ք.Ստեփանավան- գ.Արմանիս միջին ճնշման 

գազատարի վթարային հատվածի կապիտալ 

նորոգում

13,825.20 0.00 մասնավոր չի կատարվել

5
Դսեղ գյուղի միջին ճնշման և ցածր ճնշման 

գազատարների վթարային հատվածի կապիտալ 

նորոգում

19,251.60 0.00 մասնավոր չի կատարվել

6 ԳԿԿ շենքերի կապիտալ նորոգում 13,248.00 9,144.00 մասնավոր

7
Լոռու ԳԳՄ Տաշիրի ՏՏ շանթարգելի կապիտալ 

նորոգում 
0.00 528.00 մասնավոր

8
Բնական գազի կենցաղային հաշվիչների, և 

պաշտպանիչ արկղների  տեղադրում - 498 հատ
31,398.00 33,828.00 մասնավոր

9
Գազի վթարային անջատիչ կափույրների և 

ազդանշանային սարքերի տեղադրում - 644 հատ
36,240.00 21,684.00 մասնավոր

10 ՊԳԿԿ-ների կապիտալ նորոգում -7 հատ 0.00 12,204.00 մասնավոր

5.4 Էներգետիկա 4,211,400.00 3,190,586.00

1
«Վանաձոր-1» 110/10/6 կՎ ենթակայանի 

վերակառուցում
2,040,000.00 1,747,300.00 պետբյուջեի  վարկ

2 «Լալվար-Նոյեմբերյան» 110կվ ՕԳ կառուցում 2,000,000.0 276,400.00 պետբյուջեի  վարկ

3
«Լոռի-1» հողմակայանում թիվ 2 և թիվ 3 վնասված 

գեներատորների վերանորոգում և սպասարկում
21,000.00 7,100.00 պետական բյուջե

4
«Գուգարք-1» 220 կՎ ՕԳ-ի թվով 138 հենարանների 

ներկում
12,000.00 128,500.00 պետական բյուջե

5 ք.Վանաձոր, Աղայան 2 ՄԳ-ի վերակառուցում 16,000.00 16,000.00 մասնավոր

6 Ակներ 6 կՎ ՕԳ-ի վերակառուցում 7,000.00 7,000.00 մասնավոր

7 Լոռի Բերդ 10 կՎ ՕԳ-ի վերակառուցում 10,000.00 10,000.00 մասնավոր



8
«Մարց» 35/10 ԵԿ-ից սնվող «Լորուտ» 10 կՎ ՕԳ-ի 5 

կմ հատվածի վերակառուցում 
36,200.00 36,200.00 մասնավոր

9
«ՀԷՑ» ՓԲԸ «Դեբեդ» մասնաճյուղի կողմից 

իրականացված այլ աշատանքներ
0.00 803,500.00 մասնավոր

10

«Դեբեդ» մ/ճ-ի Լոռու մարզով կորուստների 

նվազեցման ծրագրով «Տաշիր», «Թումանյան» և 

«Ստեփանավան» ցանցերում 0.4 կՎ ՕԳ-ների 

վերակառուցում

69,200.00 69,200.00 մասնավոր

6,300.00 համայնքի բյուջե

4,200.00 պետական բյուջե

0.00 5,512.00 համայնքի բյուջե

0.00 3,287.00 պետական բյուջե

0.00 3,681.00 համայնքի բյուջե

0.00 1,813.00 պետական բյուջե

0.00 16,314.00 համայնքի բյուջե

0.00 10,876.00 պետական բյուջե

0.00 18,963.00 համայնքի բյուջե

0.00 18,440.00 պետական բյուջե

2,899,908.00 2,028,408.30

6.1 Բնակարանաշինություն 460,000.00 0.00

1

Մարզի գյուղական բնակավայրերում ծրագրի 

շահառու ճանաչված ընտանիքներից առավել 

բարձր ավարտվածության աստիճան ունեցող 

բնակելի տների մոտ 50 սեփականատերերի 

կիսակառույց բնակելի տների շինարարական 

աշխատանքների ավարտում /ծրագրի 

շահառուներին ֆինանսական աջակցության 

տրամադրմամբ/

460,000.00 0.00 պետական բյուջե
ծրագիրը կիրականացվի 2019թ.-

ին

6.2 Կրթության ոլորտ 1,469,108.00 1,224,939.30

1 Վանաձորի թիվ 18 դպրոցի վերակառուցման 

աշխատանքներ
158,408.00 99,202.00 պետական բյուջե

ՀՀ ԿԱ քաղաքքաշինության 

պետ,կոմիտե

2
Վանաձորի գյուղատնտեսական պետական քոլեջի 

մարզադահլիճի  վերակառուցում
150,000.00 128,215.00 պետական բյուջե

3
Մեծ Պարնի գյուղի մանկապարտեզի շենքի 

կառուցում
77,400.00 72,746.00 պետական բյուջե Լոռու մարզպետարան

Քարինջի դպրոցի տանիքի վերանորոգում 6,900.00  պետական բյուջե ավարտվել է

կապիտալ այլ սուբվենցիոն 

ծրագիր

կապիտալ այլ սուբվենցիոն 

ծրագիր

6. ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ

Սարահարթ համայնքի փողոցների գիշերային 

լուսավորության անցկացում
13

Կաթնաջուր արեւային էլեկտրակայաններով սնվող 

գիշերային լուսավորության համակարգերի 

անցկացում

Լեռնապատ համայնքի փողոցների գիշերային 

լուսավորություն

ՀՀ կառավրության 2018թ. 

նոյեմբերի 1 1211-Ն որոշում

Գյուլագարակ համայնքի փողոցների գիշերային 

լուսավորության անցկացում
14

կապիտալ այլ սուբվենցիոն 

ծրագիր

0.00

ՀՀ կառավարության 2018թ. 

սեպտեմբերի 27-ի 1127-Ն որոշում

15
Սպիտակ համայնքի կարիքների համար արեւային 

ֆոտովոլտային կայանների ստեղծում

11

12



4 Ալավերդու թիվ 4 դպրոցի հիմնանորոգում 29,000.00 6,700.00 պետբյուջեի  վարկ ՀՏԶՀ

5 Ախթալայի թիվ 2 դպրոցի հիմնանորոգում 49,300.00 49,300.00 պետբյուջեի  վարկ ՀՏԶՀ

6 Գյուլագարակում մանկապարտեզի կառուցում 4,200.00 18,400.00 պետբյուջեի  վարկ ՀՏԶՀ

7
Վանաձորի թիվ 11 մանկապարտեզի 

հիմնանորոգում
111,100.00 108,100.00 պետբյուջեի  վարկ ՀՏԶՀ

8 Վանաձորի թիվ 7 դպրոցի կառուցում 400,000.00 196,400.00 պետբյուջեի  վարկ ՀՏԶՀ

9
Ալավերդի քաղաքում նոր մանկապարտեզի 

շենքի կառուցում
173,800.00 173,800.00 այլ «Տաշիր» ԲԿ հիմնադրամ

10
Սպիտակ քաղաքում նոր մանկապարտեզի շենքի 

կառուցում
271,800.00 203,900.00 այլ «Տաշիր» ԲԿ հիմնադրամ

11 Արևաշողի դպրոցի մարզադահլիճի կառուցում 44,100.00 56,820.00 պետբյուջե  վարկ ՀՏԶՀ

12
Օձունի թիվ 2 դպրոցի մարզադահլիճի 

վերանորոգման աշխատանքներ 
2,400.00 պետական բյուջե Լոռու մարզպետարան

13 ՀՀ Լոռու մարզի Շահումյան համայնքի դպրոցի 

մասնակի վերանորոգում
0.00 6,700.00 պետական բյուջե Լոռու մարզպետարան

7,056.00 համայնքի բյուջե

4,704.00 պետական բյուջե

4,396.00 համայնքի բյուջե

2,431.00 պետական բյուջե

0.00 5,371.90 պետական բյուջե

0.00 8,086.40 համայնքի բյուջե

0.00 10,087.00 համայնքի բյուջե

0.00 6,724.00 պետական բյուջե

18

Սպիտակի թիվ 8 միջնակարգ դպրոցի 

գազաֆիկացման(1.3 կմ միջին ճնշման գազատար), 

ջեռուցման համակարգի կառուցում և արևային 

մարտկոցների տեղադրում

0.00 46,500.00 միջազգային

 Հավելված  N 2

       ՀՀ  կառավարության  

2018թ.սեպտեմբերի 27-ի N  1028    

- Ն որոշման

6.3 Մշակույթի ոլորտ 669,711.00 758,993.00

1
Վանաձորի Միքայել Թավրիզյանի անվան 

արվեստի պետական քոլեջի հիմնանորոգում 100,000.00
52,669.00 պետական բյուջե

2

Տաշիրի համայնքային կենտրոնի հիմնանորոգում և  

համալիր սոցիալական ծառայության շենքի 

վերակառուցում 14,600.00
73,000.00 պետբյուջեի  վարկ

3
Սպիտակի մշակույթի տան վերանորոգում, 

ջեռուցման համակարգի կառուցում 75,111.00
63,890.00 պետբյուջեի  վարկ

ՀՀ կառավարության 2018թ. 

սեպտեմբերի 27-ի 1127-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 2018թ. 

սեպտեմբերի 27-ի 1127-Ն որոշում

0.00
Մարգահովիտի նախակրթարանի 

ննջասենյակների կառուցում
14

ՀՀ կառավարության 2018թ. 

նոյեմբերի 1-ի N1211-Ն որոշում

0.00

կապիտալ այլ սուբվենցիոն 

ծրագիր (անավարտ)

16
Տաշիր համայնքում երեխաների զբաղվածության 

ապահովում

15

17

Սպիտակ համայնքի երաժշտական եւ գեղարվեստի 

դպրոցների հիմնանորոգում, էներգախնայողության 

եւ ջերմաարդյունավետության ծրագիր

Մարգահովիտի դպրոցի մարզադահլիճի 

վերանորոգում



4

Տաշիրի մշակույթի տան հիմնանորոգում:                                    

Տաշիրում  գտնվող 2 շինությունների քանդում և 

տարածքի բարեկարգում:                                                                                              

Տաշիրի զբոսայգու ընդլայնում և նորոգում: 

480,000.00 480,000.00 մասնավոր 

5
Դսեղ համայնքի ժամանցի և միջոցառումների 

սրահի վերակառուցում 20,00
20,000.00 պետական բյուջե սուբվենցիոն ծրագիր

6 Եղեգնուտ համայնքի ժամանցի սրահի կառուցում
36,001.00

36,001.00 պետական բյուջե սուբվենցիոն ծրագիր

8,000.00 11,986.00 համայնքի բյուջե

7,990.00 պետական բյուջե

8,074.00 համայնքի բյուջե

5,383.00 պետական բյուջե

6.4   Սպորտի ոլորտ 301,089.00 44,476.00

1
Ստեփանավանի  մարզադպրոցի հատակների 

հիմնանորոգում
18,900.00 18,700.00 պետբյուջեի  վարկ

2

Վանաձորի «Ծանրամարտի մասնագիտացված 

մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի 

հիմնանորոգում, գույքի, մարզագույքի ձեռքբերում

53,114.0 0.00 համայնքի բյուջե

3

Վանաձորի «Օլիմպիական հերթափոխի 

մենապայքարային մարզաձևերի մարզադպրոց» 

ՀՈԱԿ-ի վերանորոգում, մարզադահլիճի 

կառուցում, մարզագույքի, մարզահագուստի 

ձեռքբերում

229,075.0 0.00 համայնքի բյուջե

19,177.00 համայնքի բյուջե

6,599.00 պետական բյուջե

583,681.00 571,906.60

1
Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի 

պահպանում
583,681.0 571,906.6 պետական բյուջե

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ 59,991,915.90 45,774,617.12

Ոչգյուղատնտեսական ներդրումներ 29,126,791.20

Գյուղատնտեսական ներդրումներ 2,126,660.00

Մասնավոր ներդրումներ 9,347,366.00

7. ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

Լոռի բերդ համայնքում պուրակների և 

խաղահրապարակների ստեղծում 
7

Տաշիր համայնքի կարիքների համար նախկին 

գործկոմի շենքի երկրորդ հարկի մասնակի 

վերանորոգման աշխատանքներ

4
Փամբակ համայնքի կարիքների համար 

համայնքային կենտրոնի կառուցում

կապիտալ այլ սուբվենցիոն 

ծրագիր 

կապիտալ այլ սուբվենցիոն 

ծրագիր 

8
կապիտալ այլ սուբվենցիոն 

ծրագիր 

















188,475.00

84,134.00












